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UMOR 
 
Comissió botifarra 
#0026 @comisbotifarra Rajoy segueix encara el 2013 
 
 

 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/615/0026-comisbotifarra-rajoy-segueix-encara-el-2013 
 

 
#0027 @comisbotifarra Els tres reis de veritat 
 
 

 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0027-comisbotifarra-els-tres-reis-de-veritat 
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#0028 @comisbotifarra Roca en ajuda dels Borbons 
 

 
 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0028-comisbotifarra-roca-en-ajuda-dels-borbons 
 
 

#0029 @comisbotifarra Barroso treu de polleguera Rajoy 
 
 

 
 
 
Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0029-comisbotifarra-barroso-treu-de-polleguera-rajoy
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La barrila de l’avi 

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

 

 
 
Font: El Punt - LA BARRILA DE L'AVI. L'avi 
http://www.elpuntavui.cat/canals/humor-grafic/labarriladelavi.html
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La Punxa d’en Jap  
 

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

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

 

 

 
 

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

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

 
 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-30-12-2013.html 
  

 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-07-01-2014.html 
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Acudit de la Montse Bartomeus 
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Josep Maria  Terricabras es va llicenciar en Filosofia i Lletres per 
la Universitat de Barcelona. Es va doctorar en Filosofia i Ciències de l’educació per 
la Universitat de Barcelona i per la Universitat de Münster (Alemanya). Ha realitzat 
estades d’investigació a la Universitat de Münster, al St. John’s College 
de Cambridge (Regne Unit) i a la Universitat de Califòrnia, Berkeley (EUA). 

L’any 1995 va ingressar com a membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Actualment és catedràtic de filosofia a la Universitat 
de Girona. A més, hi dirigeix la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. 
La seva especialitat és la filosofia contemporània: està interessat en la filosofia del 
llenguatge, la teoria del coneixement, l’ètica i la lògica, i molt particularment en 
l’obra del filòsof austríac Ludwig Wittgenstein. 

Ha publicat, entre altres, Ludwig Wittgenstein: Kommentar und 
Interpretation (1978), Ètica i llibertat (1983),Fer filosofia avui (1988), La 
comunicació (1996), Atreveix-te a pensar (1998), Raons i tòpics (2001), I a tu, què 
t’importa? (2002), Pensem-hi un minut (2004), Qüestió de criteri (2005) i Idees de 
combat (2007). És traductor al català de Wittgenstein (Tractatus logico-
philosophicus el 1981 i Investigacions filosòfiques el 1983), de Nietzsche (Ecce 
Homo el 2007 i Sobre veritat i mentida en sentit extramoral el 2011), i de Freud (El 
malestar en la civilització el 2008). També ha fet l’adaptació del projecte Philosophy 
for Children (1987-1995) de Matthew Lipman i ha dirigit l’actualització 
del Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora (1994). 
És membre de The New York Academy of Sciences, del Comitè del Centro Filosofico 
Internazionale Karl-Otto Apel (Acquappesa-Coseza/Itàlia), de la Leibniz-Sozietät 
der Wissenschaften zu Berlin (Societat Leibniz de Ciències, de Berlin), Col·legiat 
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d’Honor del Col·legi de Metges de Girona (1999), membre del Comitè Ètic 
d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i 
president del Comité de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional. També 
és membre de l’Assemblea Nacional Catalana. 

L’any 2000 va rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, 
concedida pel Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

Nous perdeu el seu bloc http://terricabras.net/bloc/ 
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Marta Rovira proposa l'independent Josep Maria Terricabras 
de candidat d'Esquerra Republicana a les europees 
 
El filòsof gironí Josep Maria 
Terricabras és el candidat que 
proposa la direcció d'Esquerra 
Republicana a les eleccions europees 
de maig de 2014. Rovira ha anunciat 
la proposta davant el Consell Nacional 
d'Esquerra Republicana que s'ha 
celebrat avui a la Seu Nacional del 
partit, al carrer Calàbria. 
 
La secretària general d'Esquerra 
Republicana ha assegurat que 
Terricabras és el candidat ideal 
perquè 'és el que necessitem, un 
candidat del país i per al país, que 
defensi aquest moment 
extraordinari i que a la vegada 
sigui capaç de construir des de 
Catalunya allò que 
representem'. Rovira ha destacat 
que Terricabras 'és un home de 
profunds valors, un home de país i 
pel país, algú que s'estima 
Catalunya i el que és més 
important, que s'estima tota la 
seva gent per damunt de tot'. Per 
a la secretària general d'Esquerra, la 
incorporació de persones del perfil de 
Terricabras és 'una evidència del 
protagonisme creixent de la 
societat civil en el procés 
d'emancipació nacional que estem 
vivint i de la voluntat de guanyar 
la llibertat i de treballar per una 
societat més justa i lliure'. 
 
Terricabras ha destacat llargament 
per la seva trajectòria acadèmica i per 
una actitud de compromís 
insubornable amb la societat catalana 
i amb els anhels de la majoria social 
del nostre país que avui passen per 
posar data i pregunta a la consulta 
per la independència de Catalunya i 
per votar, posant democràticament el 
futur del país en mans dels ciutadans. 
 
La pregunta del CATN, d'Escòcia i 

la que ha reclamat la societat 
catalana al carrer massivament 
 
Marta Rovira, en la seva intervenció 
davant el CN d'Esquerra, també s'ha 
referit a la necessitat de posar data a 
la democràcia formulant una pregunta 
clara i una data propera. Sobre el 
contingut de la pregunta, Rovira ha 
recordat que aquesta pregunta ja ha 
estat proposada pel Consell Assessor 
per a la Transició Nacional que en les 
seves conclusions manté que una 
pregunta clara ha d'al·ludir a 'estat 
independent', tota vegada que 
aquesta és la mateixa pregunta que 
s'ha formulat i es votarà a Escòcia i 
que és justament la que ha que ha 
reclamat la societat catalana 
massivament al carrer. 'Aquesta no 
és que sigui la pregunta 
d'Esquerra Republicana, és la que 
han proposat els experts (CATN), 
la que votaran els escocesos i la 
que espera aquella gernació que 
la va reclamar al carrer a la Via 
catalana Per la Independència' ha 
destacat Rovira. 
 
 
La secretària general d'Esquerra 
Republicana ha insistit que 'la 
manera de fer creïble el procés és 
posar data i pregunta, cal un 
acord polític, ha arribat l'hora de 
la política que ha de respondre al 
clam majoritari de la nostra 
societat'. 
 
'Esquerra Republicana no ho 
posarà fàcil als que vulguin 
complicar-ho, enredar-ho, 
obstaculitzar-ho, no ho posarà 
fàcil a les elits que vulguin 
controlar el procés perquè aquest 
procés el dirigeix la societat, la 
ciutadania. Si la política no està a 
l'alçada en aquesta ocasió no 



 
 

 

12 

tenim cap cap dubte que la gent 
farà el que calgui per poder votar i 
Esquerra Republicana estarem al 
seu costat' ha reblat. 

 
 
 

 
http://www.esquerra.cat/actualitat/marta-rovira-proposa-
lindependent-josep-maria-terricabras-de-candidat-desquerra-
republican 
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DILLUNS, 13 DE GENER DEL 2014 

 
Josep Maria Terricabras a Catalunya Sí 
 
Marta Bastida 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Durant l’assemblea de Catalunya Sí del 9 de gener d'enguany,  en Josep Maria 
Terricabras va  intervenir, tot fent un breu anàlisi de l’actualitat. Va afirmar, que 
tenim el Govern espanyol, que aprova una Llei de Seguretat Ciutadana, una Llei 
d’Ensenyament, una Llei de l’Avortament i tot un seguit de Lleis, que el poble no 
vol. 
 

A casa nostra el President de la Generalitat, Artur Mas ha reaccionat, tot escoltant 
al poble. 
 

En Josep Maria Terricabras, que és catedràtic a la Universitat de Girona va 
comentar que vol fer un pas endavant, perquè la situació política del país ho 
demana, tot referint-se a la seva candidatura com a europarlamentari en les 
properes eleccions europees, que se celebraran el proper mes de maig d’enguany. 
 

Va comentar, que el poble de Catalunya no pot anar a Europa com un problema, 
atès que necessitem que a Europa, ens prenguin seriosament. 
 



 
 

 

14 

Europa és imprescindible, malgrat que d’ací a uns anys serà poca cosa al món, però 
de moment Europa representa els següents valors: Cultura, Justícia, Drets Humans 
i Cohesió Social. 
 

El poble de Catalunya vol contribuir en tenir una Europa millor. Perquè volem fer 
moltes coses i Europa ens tractarà bé. 
 

Un fet curiós, és que només parlen els càrrecs europeus, que estan a punt de 
plegar, com ara en Durao Barroso. “Parlen, perquè no tenen res a dir”. A Europa, 
quan algú calla és el millor que ens pot passar, atès que esperen que siguem 
nosaltres els que parlem, llavors serà quan Europa es pronunciarà de debò. 
 

Catalunya reuneix totes les condicions per ser un nou estat a Europa. Seria estrany, 
que no ens deixessin integrar-nos, quan Europa està cercant Ucraïna, que no 
acompleix ni la meitat de condicions que Catalunya. De fet, Europa és un grup 
d’interessos, perquè negar-ho i per aquest motiu es vol que Catalunya vagi 
endavant. 
 

D’ací a un any, o un any i mig, quan es concreti la Independència de Catalunya, 
mentre anirem negociant amb Europa la nostra integració. 
 

Tot referint-se a nosaltres, en Josep Maria Terricabras va dir que som una regió 
europea dins d’Europa i ens volem convertit en un nou estat. 
 

No anem a Europa, que sen’s ajudi, som nosaltres el que volem aportar alguna 
cosa. I no podem tenir cap por a Europa, ans al contrari. 
 

Va recordar, que a les properes eleccions l’extrema dreta europea pujarà 
espectacularment, quan els verds europeus van de baixa. Però el nostre grup, l’ALE 
i nosaltres, no vol una Europa dels mercaders, la Independència és l’objectiu per 
construir un país de futur i ajudar a contruir una Europa social. 
 

Respecte a la redacció de la futura Constitució Catalana va apostar per un full i una 
redacció clara. 
 

En cas de perdre’s el referèndum, encara ho passaríem pitjor que ara i també 
representaria la dissolució de Catalunya. Ens trobem amb aquesta dualitat: 
PASSAR-HO MOLT MALAMENT o LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 
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http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20056/josep-maria-terricabras-a-
catalunya-si 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 
Godó i Zeta, els únics que opten a gestionar la publicitat de TV3 
 
Article suggerit per l'Alfred Bou 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aquest dilluns s'han obert les pliques amb les propostes presentades pels 
dos grups. La decisió es prendrà en un termini màxim de dos mesos 
  
El Grupo Godó o el Grup Zeta gestionaran a partir d'aquest mateix any la publicitat 
de Televisió de Catalunya. Publipress Media –la central de vendes publicitàries del 
grup que edita 'La Vanguardia'– i Ediciones Primera Plana –la societat editora d''El 
Periódico'– són les dues úniques empreses que han presentat ofertes per 
aconseguir la concessió d'aquest servei, segons han confirmat a l'ARA fonts de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
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Aquest dilluns a la tarda s'han obert 
les pliques que contenien la 
documentació presentada per 
aquestes dues companyies. Ara la 
CCMA haurà de valorar les dues 
propostes i, en un termini màxim de 
60 dies, decidir a quina de les dues 
empreses adjudica la gestió de la 
publicitat de TV3. 

L'externalització d'aquest servei, que 
la direcció de la CCMA justifica com 

a mesura per aturar la pèrdua 
d'ingressos per publicitat que pateix 
des de fa uns anys la televisió pública 
catalana, és un dels motius que han 
posat en peu de guerra els 
treballadors de TV3, que van fer una 
aturada el dia 24 de desembre que va 
impedir l'emissió del missatge de 
Nadal del rei i que en faran una altra 
els dies 16 i 17 que obligarà 
a endarrerir quatre dies l'estrena dels 
nous 'Telenotícies'.

 
 
 
Font: Ara 
http://www.ara.cat/media/Godo-Zeta-gestionar-publicitat-
TV3_0_1065493665.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20047/godo-i-zeta-els-unics-que-
opten-a-gestionar-la-publicitat-de-tv3 
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4.1.2014 
Javier Cárdenas l’altaveu de Ciudadanos 
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1659/javier-cardenas-i-ciudadanos 
  
4.1.2014 

ANC - Signa un Vot per la Independència 
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Vols conèixer la campanya Signa un vot per la Independència i perquè és 
fonamental que una gran majoria dels catalans exercim el Dret de Petició? 
L'Assemblea Nacional Catalana ho explica en aquest vídeo.  
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1660/anc-signa-un-vot-per-la-
independencia 
 
 
5.1.2014 
Resum de l’any 2013 a Sants-Montjuïc 
 

 
 
 
El 2013 ha estat un any de grans 
actuacions urbanístiques. Els veïns 
han aconseguit fer caure el mur que 
els separava de Can Batlló. 
L'arrencada de les obres del carrer de 
Sant Antoni de Capmany i la 
modificació del Pla general 
metropolità també han estat 
iniciatives molt celebrades. En canvi 
hi altres projectes, com les obres del 
Mercat de Sants o la construcció del 
nou barri de la Marina, que han 
generat més polèmica.  
 
Aquest 2013 es recordarà com l'any 
en què després de 37 anys de lluita 
veïnal, les excavadores han posat fi 
als murs que separaven Can Batlló del 
barri.  
 
JOSEP MARIA DOMINGO, Centre 

Social de Sants  
"Vull expressar la meva emoció i la de 
la gent que ha treballat en això des de 
fa molts anys. Aquesta és una 
reivindicació d'aquelles que mai no 
consideràvem perduda, però sí molt 
llunyana."  
 
La urbanització del carrer d'Antoni de 
Capmany també era una de les 
actuacions més esperades pels veïns 
de Sants. Ara és més a prop ser una 
realitat, tot i que les obres han 
començat amb un any i mig de retard. 
 
ÀNGELS BOIX, veïna  
"Per interessos de l'Ajuntament actual 
es va presentar un nou projecte i això 
va ser motiu de conflicte, perquè els 
veïns no el volíem. Evidentment, ara 
sí que estem veient el final del que 
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serà el nostre carrer, tot i que no 
estarem exempts de sorolls, de 
molèsties, però benvingudes siguin les 
obres i que s'acabin aviat." 
 
Els veïns de la muntanya de Montjuïc 
també han respirat una mica més 
tranquils gràcies a la modificació del 
Pla general metropolità.  
 
JORDI MARTÍ, regidor de Sants-
Montjuïc  
"Desafectar aquest barri permetrà a 
través d'un nou pla de millora urbana 
protegir tots els elements 
arquitectònics protegibles de cara al 
futur i poder fer un pla de millora en 
general, i per tant que hi hagi una 
garantia de permanència d'aquest 
barri de cara al futur."  
 
Una altra zona del districte en plena 
transformació és la Marina. Aquí hi 
haurà un nou barri amb una extensió 
equivalent a 40 illes de l'Eixample. 
Però no tothom n'està satisfet. Durant 
els primers mesos de 2014, aquests 
veïns hauran de canviar les cases on 
viuen per un pis de protecció oficial 
que no supera els 70 metres 
quadrats.  
 
VALENTÍ POLO, veí de la Marina  
"Han vingut a sac i han dit 'Esto para 
fuera y esto para fuera'. És un 'atraco 

a mano armada'. Això sí que ho dic 
clar i català. No hi ha una lògica 
comparativa entre el que tu tens i el 
que et volen donar. Estem en judici i 
aviam com sortirà la cosa."  
 
Insatisfacció també entre els 
comerciants dels entorns del Mercat 
de Sants. Diuen que les obres els han 
fet perdre un 80% de les vendes i 
reclamen a l'Ajuntament les ajudes 
que els va prometre.  
 
JUAN ANTONIO GONZÁLEZ, Bar 
Rocxy  
"Con el Ayuntamiento cero. ¿Ahora 
mismo, pedirle? Nos hemos cansado 
de pedirles y para nada. Lo único que 
hacen es que perdamos el tiempo. La 
única esperanza que nos queda es 
esperar a que el mercado funcione de 
nuevo y nada más."  
 
Per saber-ho caldrà esperar a la 
inauguració del nou Mercat de Sants, 
prevista per a l'abril de 2014. Una 
situació ben diferent a la que es viu a 
un altre mercat, el d'Hostafrancs. 
Aquest any ha fet 125 anys. I tot i 
que durant aquest temps algunes 
parades han abaixat la persiana, avui 
encara hi ha 100 establiments que 
treballen per defensar la continuïtat 
d'un dels símbols més importants del 
barri. 

 
 
Font: Btv 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/03/resum-de-lany-2013-a-sants-
montjuic/#None 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1662/resum-de-lany-2013-a-sants-
montjuic 
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5.1.2014 
 
Resum de cultura de l’any 2013 a Sants-Montjuïc 
 

 
 
 
El 2013 ha estat un bon any per a la 
cultura al districte. Els Castellers de 
Sants han bufat 20 espelmes en el 
millor moment de la seva trajectòria. 
També s'ha viscut el renaixement de 
la Coronela, un exèrcit desaparegut fa 
tres segles, i una coral santsenca s'ha 
fet famosa a Catalunya. Veiem ara la 
resta de temes destacats.  
 
Els Castellers de Sants han celebrat el 
20è aniversari. Després de dues 
dècades són capaços de fer castells de 
nou dos o tres cops a l'any i ja estan a 
punt d'assolir una fita molt desitjada.  
 
PAU CAMPROVÍ, cap de colla dels 
Castellers de Sants  
"Fins avui només hi ha set o vuit 
colles que ho puguem fer cada any. El 
que realment ens agradaria es 
consolidar-nos com a colla de nou".  
 
Enguany també se celebra l'aniversari 
d'una efemèride. L'any 1713 va 
començar el setge de Barcelona. La 
Coronela, una milícia de 4.500 civils, 
va defensar la ciutat a mort. Tres  

 
segles després, una associació l'ha 
feta renéixer per recrear moments 
històrics.  
 
NICOLAU MARTÍN, president de 
l'Associació de Recreació Històrica La 
Coronela de Barcelona  
"El dia de Santa Eulàlia vam fer la 
primera guàrdia i canvi de guàrdia al 
Consell de Cent, al Saló de Cent i a la 
porta gòtica."  
 
El ritme militar no és precisament el 
que corre per les venes d'Ol'Green. 
Aquesta coral santsenca que fa 
versions de cançons de pop i rock ha 
sortit de les fronteres del districte i ja 
és coneguda arreu de Catalunya.  
 
La sommelier més famosa del 
districte, Meritxell Falgueras, ha estat 
l'encarregada de fer el pregó de les 
festes de Sants.  
 
"Bona festa major de Sants!"  
 
I aquesta edició també serà recordada 
per la segona victòria consecutiva de 
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la plaça de la Farga en el concurs de 
carrers més ben guarnits.  
 

"La guanyadora és la plaça de la 
Farga." 

 
Font: Btv 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/03/resum-de-cultura-de-lany-2013-a-
sants-montjuic/#None 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1661/resum-de-cultura-de-lany-
2013-a-sants-montjuic 
 
 
5.1.2014 

 
El documental que recomana Joan Tardà sobre la decadència del rei 
d'Espanya 
 

 
 
En ocasió de l'aniversari del rei Juan 
Carlos i la publicació 
d'unaenquesta que situa la monarquia 
en el punt més baix de popularitat 
arran de tots els escàndols que 
l'esquitxen de ple, el diputat 
d'ERC Joan Tardà ha proposat a 
través de Twitter de recuperar 'Juan 
Carlos: el crepuscle d'un rei', un 
reportatge d'investigació emès al final 
de novembre per Canal Plus França 
sobre la decadència del rei espanyol i 
la família reial. 
El reportatge recorda que va ser 
successor de Franco i moltes de les 
polèmiques que arrossega Juan 
Carlos, des de la salut a l'incident de 

Botswana caçant elefants, passant per 
l'afer amb Corinna i el cas Urdangarin. 
Entre més, hi participen el secretari 
general del PSM-Entesa, Biel Barceló, 
que parla del luxe amb què ha viscut 
la família reial espanyola els estius a 
Mallorca, al Palau de Marivent; i el 
mateix Tardà, que hi denuncia 
l'opacitat dels comptes de la 
monarquia. 

A més, qüestiona el paper del rei 
espanyol en el cop d'estat del 23-F. 
'De veritat que ell sol va salvar la 
democràcia aquella nit?', es 
pregunten els reporters, que afirmen 
que la corona espanyola va fer un 
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pacte amb la premsa després del cop 
'per construir la imatge del rei com a 
salvador de la pàtria i fer-ne un home 
gairebé perfecte'. 
 

I fins i tot inclou un gag del Polònia de 
TV3, amb Toni Albà fent una 
particular versió del 'I'm singing in the 
rain' de Gene Kelly adaptada als 
escàndols de la família reial. 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4165406/20140105/documental-recomana-joan-
tarda-decadencia-rei-despanya.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1663/el-documental-que-recomana-
joan-tarda-sobre-la-decadencia-del-rei-despanya 
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12.1.2014 

 
Multitudinària protesta davant el CIE de la Zona Franca 
 

 
 
Centenars de persones s'han 
concentrat davant les portes del 
Centre d'Internament d'Estrangers de 
la Zona Franca per denunciar, una 
vegada més, la precària situació en 
què viuen els interns del centre i 
exigir-ne el tancament. Aquesta 
protesta arriba després d'una 
setmana plena de reivindicacions, 
peticions del Síndic de Greuges i 
vagues de fam per part dels interns. 

A la protesta d’aquest dissabte, 
organitzada per SOS Racisme, la 
plataforma Tanquem els CIE i la 
Fundació Migra Stadium, unes 350 
persones segons la Guàrdia Urbana i 
1.500 segons els organitzadors han 
acudit amb torxes per recordar la 
mort des de 2010 de tres 
persones recloses al CIE 
i denunciar la falta de 
transparència del centre. També 
han denunciat les 
reiterades vulneracions de drets i 

llibertats de les persones internes.1 Un 
portaveu de Tanquem els CIE ha llegit 
el manifest contra el centre i ha 
demanat directament el tancament de 
tots els CIE. També hi han assistit 
Ricard Gomà i Joan Coscubiela, 
d’Iniciativa, i Joan Tardà, d’Esquerra 
Republicana, que han donat suport a 
la protesta. 
A banda del tancament d’aquests 
centres, l’advocat de la plataforma 
Tanquem els CIE, Andrés Garcia, ha 
recalcat que també demanen que 
s’aprovi “una llei d’estrangeria que 
tanqui els CIE, però en tant que 
existeixi que aquest reglament 
garanteixi els drets”. 
 
Tot això es produeix després que les 
darreres setmanes el síndic de 
greuges Rafel Ribó critiqués 
l’opacitat del Centre d’Internament i 
demanés normes objectives de 

                                    
1 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/03/cie-
maltractaments-centre-internament-
estrangers/ 
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governança i ple respecte pels drets. 
Ribó va recordar que tot i que la llei 
es va aprovar fa quatre anys, encara 
no s’ha desenvolupat el reglament per 
als CIE. A més, va recalcar que, una 
altra vegada, el Ministeri de l’Interior 
no els ha permès visitar el centre per 
contrastar possibles irregularitats de 

les quals s’ha informat diverses 
vegades. Finalment, aquest 
divendres, un grup de diputats van 
poder entrar al centre2 omés després 
de fer-se passar per familiars d’alguns 
dels interns, ja que la Delegació del 
Govern els va denegar una visita 
oficial com a parlamentaris. 

 
Són els noms de les tres persones que 
des de 2010 han mort mentre estaven 
recloses en el CIE de Zona Franca. 
Avui diverses entitats els han recordat 
amb una marxa de torxes i cartells 
amb fotografies d'alguns interns. 
Denuncien maltrataments dins del 
centre i n'exigeixen el tancament.  
 
JOSE PEÑÍN, portaveu de SOS 
Racisme a Catalunya:  
"No tenen raó d'existir en un estat de 
dret i democràtic. A dins s'estant 
tancant i s'està privant de llibertat a 
persones, no per haver delinquit, sinó 
per la seva situació administrativa, i 
perquè contínuament estem rebent 
queixes i denúncies de 
maltractament."  
 
També denuncien l'opacitat que 
asseguren que hi ha dins del centre. 
En la mateixa línia s'ha manifestat 
aquesta setmana el síndic de 
greugues i diversos parlamentaris que 
ahir van poder accedir finalment a 
l'interior de les instal·lacions i parlar 
amb alguns interns.  

 
"A banda del tancament dels CIE, el 
que avui també es reivindica és 
l'aprovació d'una llei que posi fi a 
aquests centres o que, si més no, 
reguli les condicions dels interns."  
 
ANDRÉS GARCIA, advocat de 
Tanquem els CIE  
"Aquest reglament s'ha anunciat que 
s'havia d'aprovar en moltes ocasions 
però de moment no s'ha aprovat. No 
volem un reglament, volem una llei 
d'estrangeria que tanqui els CIE, però 
en tant que existeixi que aquest 
reglament garanteixi els drets."  
 
La manifestació l'ha convocat la 
plataforma Tanquem els CIE, SOS 
Racisme i la Fundació Migra Studium. 
Entre els manifestants, però, també hi 
ha participat Ricard Gomà i Joan 
Coscubiela, d'Iniciativa, i Joan Tardà, 
d'Esquerra Republicana. Segons els 
organtizadors, hi han participat unes 
1.500 persones, mentre que la 
Guàrdia Urbana redueix la xifra a 350. 

 
 
 
 

Font: Btv 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/11/multitudinaria-protesta-davant-el-cie-
de-la-zona-franca/#None 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
 

2 http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/01/10/diputats-parlament-centre-internament-estrangers 
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12.1.2014 
 

Signa un Vot - El 2014 omplirem les urnes! 
 

 
 
Els dies 11 i 12 de gener, l'Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) durà a terme 
una recollida massiva arreu del 
territori d'instàncies del projecte 
Signa un Vot per la Independència, 
amb què mitjançant el dret 
fonamental de petició, els catalans 
demanen al Parlament la convocatòria 
de la consulta sobre la independència 
i, en cas que la seva celebració no 
sigui possible, insten als seus 
representants electes a que declarin 
la independència d'acord amb la 
legislació internacional. La campanya 
Signa un Vot per la Independència va 
començar el juny del 2012 i, des 
d'aleshores, ha passat per una 

primera fase pilot, per tal d'acumular 
experiència i millorar el reglament que 
permet efectuar la recollida 
d'instàncies amb totes les garanties 
jurídiques. De l'octubre al desembre 
del 2012 va desenvolupar-se la fase 
d'extensió del projecte, creant 
l'estructura organitzativa necessària 
arreu del territori; i amb el 2014 ha 
arribat la recollida massiva 
d'instàncies. En concret, el cap de 
setmana de l'11 i el 12 de gener hi 
haurà una mobilització nacional amb 
centenars de parades, i pel qual ja hi 
ha a punt més de 3.000 apoderats 
que s'encarregaran de fer la recollida 
d'instàncies.  

 
 
http://youtu.be/2H46rzGLZms 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1667/signa-un-vot-el-2014-
omplirem-les-urnes 
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4 DE GENER 4 DE GENER 4 DE GENER 4 DE GENER –––– SANT MARTÍ SARROCA INICIA  SANT MARTÍ SARROCA INICIA  SANT MARTÍ SARROCA INICIA  SANT MARTÍ SARROCA INICIA LA LA LA LA 

REVOLTA COREVOLTA COREVOLTA COREVOLTA CONTRA ELS NOUS IMPOSNTRA ELS NOUS IMPOSNTRA ELS NOUS IMPOSNTRA ELS NOUS IMPOSTOS BORBÒNICS TOS BORBÒNICS TOS BORBÒNICS TOS BORBÒNICS 

(REVOLTA DE LES QUINZENADES).(REVOLTA DE LES QUINZENADES).(REVOLTA DE LES QUINZENADES).(REVOLTA DE LES QUINZENADES).    

    

10 DE GENER 10 DE GENER 10 DE GENER 10 DE GENER –––– OCUPACIÓ I INCENDI DE SANT  OCUPACIÓ I INCENDI DE SANT  OCUPACIÓ I INCENDI DE SANT  OCUPACIÓ I INCENDI DE SANT 

QUINTÍ DE MEDIONA: 140 CASES CREMADES I DOS QUINTÍ DE MEDIONA: 140 CASES CREMADES I DOS QUINTÍ DE MEDIONA: 140 CASES CREMADES I DOS QUINTÍ DE MEDIONA: 140 CASES CREMADES I DOS 

VEÏNS MORTS.VEÏNS MORTS.VEÏNS MORTS.VEÏNS MORTS.    

    

14 DE GENER 14 DE GENER 14 DE GENER 14 DE GENER –––– SAQUEIG I INCENDI DE CALDES DE  SAQUEIG I INCENDI DE CALDES DE  SAQUEIG I INCENDI DE CALDES DE  SAQUEIG I INCENDI DE CALDES DE 

MONTBUIMONTBUIMONTBUIMONTBUI, BALSARENY I HOSTALRIC., BALSARENY I HOSTALRIC., BALSARENY I HOSTALRIC., BALSARENY I HOSTALRIC.    

    

15 DE GENER 15 DE GENER 15 DE GENER 15 DE GENER –––– I I I INCENDI DE SALLENT I NCENDI DE SALLENT I NCENDI DE SALLENT I NCENDI DE SALLENT I 

AFUSELLAMENT D’ALGUNS VEÏNS.AFUSELLAMENT D’ALGUNS VEÏNS.AFUSELLAMENT D’ALGUNS VEÏNS.AFUSELLAMENT D’ALGUNS VEÏNS.    
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DIUMENGE, 5 DE GENER DEL 2014 

 

Toni Soler: "Va ser una carnisseria i tots els barcelonins del 1714 es 
mereixen un monument" 
 
Font: Ara - Antoni Bassas 
 
 
 

 
 
Fotografia: Toni Soler - Ara 
 

 

Constitucions "Els catalans del 1714 van lluitar per mantenir els seus 
drets"Conflicte "Pretendre que només va ser una guerra dinàstica és mentir" El 
Born "No és un luxe. Saber què va passar a la ciutat és un dret" 
 

Com va, això, comissari? 

[Riu.] Comissari és una paraula amb 
poca gràcia. M'agrada més 
l'anglès curator : "El que en té cura". 

1714 a Barcelona. Què és el més 
important que commemorem? 

Dues idees bàsiques. Una és la 
pervivència. Continuem aquí malgrat 

la derrota. Els països, normalment, 
commemoren victòries. Nosaltres 
commemorem... 

Que estem vius! 

Que estem vius i, d'altra banda, 
celebrem una tradició política, jurídica 
i gairebé diria que mental i moral, que 
és la del pacte, del parlamentarisme i 
del constitucionalisme, que és al que 
els catalans del 1714 donaven una 
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importància extrema. La terminologia 
contemporània fa de mal aplicar. Del 
segle XVIII no podem parlar de 
democràcia, ni de país, ni de nació i 
fins i tot tampoc de Catalunya ni 
Espanya. La gent diu: "Oh, és que 
Catalunya no es volia separar de 
l'estat espanyol". D'acord, però, com 
afirma el professor Fontana, "és que 
no hi havia un estat espanyol del qual 
separar-se". I tampoc és que 
Catalunya fos un estat sobirà del tot. 

Eren dos regnes sota una corona. 

Eren molts territoris amb un rei comú 
que tenia l'afany d'imposar-los la seva 
autoritat i acabar amb unes garanties 
jurídiques que s'aplicaven fins a 
l'últim pagès de la comarca més 
allunyada de Barcelona. Als dietaris 
de la Generalitat hi ha el cas d'un 
pescador de Llavaneres que es deia 
Jeroni Graupera. El 1670 la 
Generalitat li envia una carta al virrei 
en què hi diu: "El senyor Graupera ha 
estat detingut pels oficials del rei i 
condemnat a galeres. Segons la 
Constitució tal, aquest senyor, com 
que és català, no pot ser condemnat a 
galeres si un jutge no ho ha ordenat 
abans..." 

Tinc aquí alguns d'aquells drets: 
"La llibertat de residència, la 
inviolabilitat del domicili i la 
correspondència -que en l'època 
de Snow den sona molt modern-, 
l' habeas corpus , el dret a 
l'assistència jurídica gratuïta per 
als acusats, a no ser reclutats per 
servir l'exèrcit fora de 
Catalunya..." 

No és casual que un dels grans 
diguem-ne hagiògrafs de la 
resistència catalana fos Voltaire, que 
va parlar de "l'amor extrem dels 
catalans per la llibertat", i en lloa la 
resistència davant dels dos 

monarques absoluts més poderosos 
del moment, que són Felip V i Lluís 
XIV. No és poca cosa, per a una ciutat 
de 30.000 habitants. 

¿La tradició de llibertats només la 
tenia Catalunya? 

Aragó també la tenia, fixa't en la 
fórmula de jurament de les Corts 
aragoneses, que li deien al rei: " Nos, 
que somos iguales que vos, y juntos 
somos más que vos, os hacemos rey 
a condición que guardéis nuestras 
leyes, y si non, non". Però la tradició 
s'havia diluït per influència castellana. 
De fet, en el moment del setge, Pau 
Ignasi Dalmases és enviat per la 
Generalitat a buscar suport 
internacional i li diu a la reina Anna 
d'Anglaterra: "No deixareu penjat un 
poble que estima la llibertat tant com 
vosaltres". 

Per contra, a Castella, " la palabra 
del rey es ley ". 

Sí. I a la francesa seria "l'état c'est 
moi ", que és el que deia Lluís XIV, 
avi de Felip V i que va recomanar al 
seu nét que anés de seguida a 
Barcelona a jurar les Constitucions. Hi 
va haver incompliments, repressió i 
augment del sentiment popular 
austriacista. 

Aquesta idea que l'endemà de 
l'Onze de Setembre els catalans 
van posar-se a treballar... Ves 
quin remei, no? 

Fins i tot ho va escriure al seu diari el 
duc de Berwick, el cap dels ocupants. 
Però Quim Albareda, gran expert en 
l'època, és de la tesi que la gent es va 
posar a treballar perquè no es notés 
que el dia abans havien estat fotent 
trets... "Jo sóc fuster, no 
m'emboliqui..." Gran metàfora del 



 
 

 

30 

segle XVIII català, un segle de feina 
silenciosa. 

Sánchez Piñol, a Victus , expressa 
una gran admiració per Villarroel, 
en detriment de qui tenim al 
pedestal, Casanova. Tu també? 

Casanova era l'equivalent a l'alcalde, 
un civil i un home de lleis, que en el 
moment més desesperat i contra el 
seu criteri personal, perquè havia 
votat a favor de la rendició, agafa la 
bandera de Santa Eulàlia, se'n va a 
fer un contraatac pel baluard de 
Junqueres, el fereixen a la cama i 
després resulta que no es mor, 
s'amaga, s'exilia... i al cap d'un temps 
torna a fer d'advocat. No crec que se 
li hagi d'exigir gaire més. Casanova es 
mereix un monument, com se'l 
mereixerien tots els barcelonins per 
aquella terrible carnisseria, perquè no 
es pot dir d'altra manera. 

¿Com és que si la derrota va ser 
terrible els vencedors no en van 
esborrar la memòria? 

Primer, perquè som una nació. És una 
obvietat, però de tant en tant cal 
recordar-la, pel que sembla. Som un 
col·lectiu humà amb referents i que 
no oblida la seva història. La 
Renaixença i la seva burgesia de la 
segona meitat del segle XIX hi van 
ajudar molt: dos carrers de l'Eixample 
es diuen Casanova i Villarroel. 

A finals de desembre vau 
inaugurar l'exposició de com era 
el món el 1714. Quin paper hi 
jugava Catalunya? 

És una època de globalització 
comercial, i Catalunya podria haver 
dit "Ja s'ho faran..." però, en canvi, 
rebutja el seu rei i pacta amb els 
anglesos per posar-ne un altre. Una 

aposta de risc. Quan s'arriba al 
Tractat d'Utrecht, els anglesos diuen: 
"Que apareguin les Constitucions 
catalanes". I en el redactat final s'hi 
indica que els catalans tindran les 
mateixes Constitucions que els 
habitants de Castella. Que és una 
manera de dir que no en tindran 
cap... I així es va resoldre el tema. 

L'estat espanyol no ha posat cap 
euro en aquesta commemoració... 

No. A diferència del Mil·lenari del 
Regne de Granada, del 2013, en què 
ha posat molt, o el Bicentenari de les 
Corts de Cadis del 2012... 

Perquè els catalans hem fet del 
1714 una data que ens explica, 
mentre que Espanya s'ha explicat 
a partir del 1492, o el 1808... La 
qual cosa demostra que un estat 
també és un espai sobirà 
d'interpretació de la història. 

Fa poc en parlava amb un amic. La 
gràcia de ser un estat és no haver de 
fer pedagogia a ningú perquè ningú et 
discuteix res, i et deixa que celebris el 
que vulguis, amb la bandera que 
vulguis i el dia que vulguis. ¿Han dit 
res Alemanya o el Japó de totes les 
pel·lícules que ha produït Hollywood 
sobre la Segona Guerra Mundial? 

¿A Catalunya hi ha hagut alguna 
interpretació que t'hagi 
incomodat? 

Home, hi ha hagut el virus del 
presentisme, que és analitzar les 
coses del passat amb mirada del 
present. Ara, pretendre que només va 
ser una guerra entre dinasties, els 
Borbons i els Àustries, és mentir, 
directament. És rotundament cert que 
l'aposta catalana era una aposta pel 
conjunt d'Espanya. El que volien els 
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catalans era que l'arxiduc Carles fos 
rei d'Espanya i que Espanya fos feta a 
la manera dels catalans, és a dir, 
manant-hi ells, i un estat de maneres 
confederals que permetés la 
supervivència de l'aparell juridico-
administratiu heretat de l'Edat 
Mitjana. Aquesta és l'única veritat. En 
Casanova crida a la defensa de la 
pàtria i de la llibertat de tot Espanya, 
perquè sap que si cau Barcelona cau 
l'última esperança que Espanya 
continuï sent la que somnien els 
catalans. I, en general, el que prima a 
Espanya i al PP és el negacionisme, 
fer veure que aquí no va passar res i 
que, per tant, no s'hauria de celebrar. 
I com que el setge és el fet més 
salvatge de la història de Barcelona, 
negar-ho em sembla que és una falta 
de respecte per als morts. 

Del Centre Cultural del Born n'han 
arribat a dir " el Valle de los 
Caídos del victimismo 
nacionalista ". 

Sí, això ho va dir el Gregorio Morán. 
És una comparació realment 
vergonyosa. El Born, 
arqueològicament i històricament, té 
tot el sentit. Si l'Ajuntament en sap 
fer bon ús, pot donar oxigen al barri 
de la Ribera, angoixat per la pressió 
del turisme i l'oci. 

¿Com t'afecten els comentaris que 
diuen que has estat triat com a 
comissari més per mediàtic que 
per historiador? 

Els porto molt bé [riu]. Vaig estudiar 
història però és una etiqueta que no 
poso enlloc. I el Tricentenari no 
demanava exactament un historiador. 
L'encàrrec que teníem era fer una 
celebració projectada al futur, festiva, 
cívica. No vull dir que sigui la persona 
ideal, però no buscaven el millor 
historiador de Catalunya. 

¿I això de "És el del Polònia i del 
hi-hi, ha-ha"? 

Bé, és que jo, bàsicament, sóc el 
del Polònia, que és la cosa més difícil 
de les que faig, i per mi és una 
medalla així de grossa que em poso. I 
no em fa cap vergonya. Crec que 
l'humor, i tu això ho saps millor que 
ningú, és una feina difícil. I les llufes 
que porti penjades es deriven de la 
feina televisiva, i tots sabem que això 
va així. Cap problema. 

Has fet contactes internacionals 
per al programa d'actes. 

Sí. Farem un congrés sobre el Tractat 
d'Utrecht amb catedràtics estrangers. 
En canvi, el contacte amb Amnistia 
Internacional (AI) no va sortir bé, AI 
d'Espanya va vetar un acord previ 
entre el Tricentenari i la direcció 
internacional d'AI. Com que la secció 
catalana no té personalitat jurídica 
pròpia, no van ser ni consultats. 
Senzillament, no existeixen. 

Tu volies anar amb AI, perquè 
recordem un poble que perd les 
llibertats. 

Aquesta és la trampa mortal on et 
posen. Si fas un simposi que es 
diuEspanya contra Catalunya -no 
combrego amb l'enfocament- resulta 
que estàs fomentant l'odi. Si 
disfresses miquelets estàs fent 
folklorisme, si parles de drets humans 
és que te'ls vols apropiar. Al final et 
preguntes: "En què ha de consistir el 
Tricentenari perquè a vostè li sembli 
bé?" I que consti que el fet que el PP i 
C's no s'hi sentin representats és una 
mala notícia. 

Què t'agradaria haver transmès 
quan s'acabi aquest 2014? 
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Passió per la memòria. Això no és un 
luxe ni un caprici. Recuperar el Born 
és el dret que tenen els ciutadans de 
Barcelona de saber què va passar a la 
ciutat. Que no cal tenir un 
avantpassat al Fossar de les Moreres 

perquè t'interessi saber-ho. I, 
finalment, que a Barcelona la gent es 
creia algunes coses i va lluitar fins al 
final per defensar-les. Tant de bo els 
ho puguem transmetre. 
 

 
Font: Ara 
http://www.ara.cat/premium/societat/TONISOLER-carnisseria-barcelonins-
mereixen-monument_0_1060693975.html 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20005/toni-soler-va-ser-una-
carnisseria-i-tots-els-barcelonins-del-1714-es-mereixen-un-monument 
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DIMECRES, 1 DE GENER DEL 2014 

Els Castellers de Sants donaran vida a ‘l’Home del Mil·lenni’ per inaugurar el 
cap d’any 
Font: Sants 3 Ràdio 
 

Participaran a l'espectacle ideat per la Fura dels Baus en una gran festa d'aigua, foc 
i tradició. Els Borinots alçaran un castell abans de les campanades i ompliran tota 
l'estructura de 15 metres d'alçada. 
 

 

 
Més d’un centenar de Castellers de Sants seran els encarregats d’acomiadar l’any 
en l’espectacle que ha organitzat l’Ajuntament de Barcelona a l’avinguda Maria 
Cristina. A partir de les 23:30 hores, davant la font màgica de Montjuïc, s’iniciarà el 
muntatge dirigit per la Fura dels Baus per promocionar la capital catalana. Els de 
Sants desfilaran cap a la font màgica per fer un castell a la seva falda i omplir 
posteriorment tota l’estructura de “l’Home del Mil·lenni”. Es tracta d’una 
figura metàl·lica de 15 metres d’alçada que ja s’havia fet servir per donar la 
benvinguda a l’any 2000, un acte on els Castellers de Sants també hi van 
participar. La funció tindrà un escenari principal i dues pantalles laterals on es 
projectarà el rellotge i comptarà amb la llum i l’aigua de la font màgica, així com 
amb la música i el so de la pirotècnia. 
  
Per a la colla santsenca és la millor forma d’acabar un any ple d’èxits castellers i 
amb grans celebracions com el “Castell de Cara”, també inspirat en la Fura dels 
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Baus i que es va alçar amb onze pisos humans dinsdel monument casteller d’Antoni 
Llena a Barcelona. L’acte serà retransmès per TV3 i Catalunya Ràdio i presentat per 
Quim Masferrer, conegut pel programa “El foraster”, i Ana Boadas, cara visible del 
programa “Divendres”. 
 
 
Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/els-castellers-de-sants-donaran-vida-a-lhome-del-mil%C2%B7lenni-
per-inaugurar-el-cap-dany-a-barcelona/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20007/els-castellers-de-sants-
donaran-vida-a-lhome-del-millenni-per-inaugurar-el-cap-dany 
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AGENDA POLÍTICA DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

 
FEBRER 
 
Comissió Consultiva: 18 de febrer a les 18 hores 
 
Junta de Portaveus: 25 de febrer a les 19 hores 

 
 

AGENDA NACIONAL 

 
17.01.2014 / 20.00 
 

Joan Tardà a Sant Esteve de Sesrovires 
 
Sant Esteve de Sesrovires 
 
Baix Llobregat 
 
23.01.2014 / 20.00 

 

Joan Tardà a Sabadell 
 
Sabadell 
 
24.01.2014 / 13.30 

 

Joan Tardà a Vilafranca del Penedès 

 
Vilafranca del Penedès 
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AGENDA TERRITORIAL 

 

 
 
Entre el Dissabte, 18 de gener del 2014 a les 10:00 h i el Dissabte, 18 de gener del 
2014 a les 14:00 h 

HORA 
10:00 h 

Junts pel Sí a Barcelona Vella 
 

LLOC 
Diverses ubicacions de Ciutat Vella 
Barcelona 

DESCRIPCIÓ 
 
Jornada al carrer de tots els casals de Barcelona repartits per tot el districte. 
 
Acte central a la Plaça Poeta Boscà (Mercat de la Barceloneta) a les 12h. 
 

 
Dimecres, 15 gener 
 
Acte Públic amb els diputats d'ERC, Joan Tradà i Sergi Sabrià 
Auditori Municipal, Carrer Malva,49, Santa Coloma de Farners 

 Més informació 
 
Dimecres, 15 gener 
 
Acte públic 'Votar és democràcia', amb Joan Tardà i Sergi Sabrià, a Santa Coloma 
de Farners 
Auditori Municipal, Carrer Malva, s/n, Santa Coloma de Farners 
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 Més informació 
 
Dimecres, 15 gener 
 
Oriol Junqueras a Mataró 
Teatre Monumental, La Riera, Mataró 

 Més informació 
 
Dimecres, 15 gener 
 
ORIOL JUNQUERAS 
Teatre Monumental, La Riera 169, Mataró 

 Més informació 
 
Dimecres, 15 gener 
 
Conferència "2014#Sí Sí votar és democràcia" 
Teatre Monumental, La Riera 169, Mataró 

 Més informació 
 
Dijous, 16 gener 
 
Reunió del Casal 
Casal Despertaferro, Carrer Marià Aguiló 129, Barcelona 

 Més informació 
 
Dijous, 16 gener 
 
Xerrada de Josep Maria Terricabras a Sant Vicenç de Castellet 
Sala d'actes de l'Ajuntament, Plaça de l'Abat Escarré, Sant Vicenç de Castellet 

 Més informació 
 
Dijous, 16 gener 
 
Acte "Votar és democràcia" amb Josep Maria Terricabres 
Sala d'actes del consistori, Plaça de l'Abat Escarré, Sant Vicenç de Castellet 

 Més informació 
 
Dijous, 16 gener 
 
Acte públic a Figueres amb Teresa Jordà i Pere Bosch. La campanya de la por 
Centre Cívic Creu de la Mà, Figueres 

 Més informació 
 
Divendres, 17 gener 
 
Presentació del llibre 'Catalunya, un pas endavant', a Olot 
Sala IMPC , Carrer Bisbe Lorenzana, 15, Olot 

 Més informació 
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Divendres, 17 gener 
 
#Coses del BOE 
Ateneu de Cervelló, c. SANTA ANNA sn, Cervelló 

 Més informació 
 
Entre el Dissabte, 18 gener i el Dissabte, 18 gener 
 
Junts pel Sí a Barcelona Vella 
Diverses ubicacions de Ciutat Vella, Barcelona 

 Més informació 
 
Dissabte, 18 gener 
 
Joan Tardà a la Torre de Claramunt 
Centre Social Font de l'Armengol, Pinedes de l'Armengol, La Torre de Claramunt 

 Més informació 
 
Dissabte, 18 gener 
 
PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATA A L’AJUNTAMENT DE VILADECANS, BÀRBARA 
LLIGADAS. 
 
Centre Cultural Sant Joan, Pere Artigas, 2, Viladecans 

 Més informació 
 
Dissabte, 18 gener 
 
Joan Tardà a la Pobla de Claramunt 
Teatre-Jardí, Plaça de l'Ajuntament, La Pobla de Claramunt 

 Més informació 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 

El Gran Orient de Catalunya: "Concomitàncies entre la maçoneria i el 
liberalisme democràtic" 
 
Correu enviat per l'Alfred Bou 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Benvolgut/da germà/na,  
 
El proper dilluns, 27 de gener a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona, carrer 
Mallorca, 125, baixos, celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada, a 
càrrec del germà Albert Balada i Abella, Politòleg, Sociòleg i Historiador del 
Pensament , la conferència amb el títol: 
 
"Concomitàncies entre la maçoneria i el liberalisme democràtic" 
 
Principis i Valors que es manifesten en les essències de les revolucions burgeses i 
quina hauria de ser la significació del lliure pensament en la construcció d’un nou 
Estat, avui.  
 
Tot seguit, podrem compartir un piscolabis tots plegats. 
 
Podeu invitar a tots els vostres amics i familiars i d'aquesta manera a part 
d'intervenir en aquest tema tant interessant per a nosaltres, poder donar a conèixer 
les nostres activitats.  
 
Cordialment,  
 
Antoni Castillo 

 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20049/el-gran-orient-de-catalunya-
concomitancies-entre-la-maconeria-i-el-liberalisme-democratic 
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El proper 15 de gener de 2014 se celebrarà la primera sessió del Consell de 
Barcelona d'aquest nou any. 
 
Ens acompanyaran l'Oriol Amorós, diputat al Parlament, i en Jordi Portabella, 
president del Grup Municipal, i el tema de debat serà la consulta. Podrem abordar-
lo tant des de l'òptica nacional com des del punt de vista de la ciutat de Barcelona. 
 
La sessió se celebrarà com sempre a la Seu Nacional d’ERC, Calàbria, 166, i tant la 
militància, els simpatitzants i els amics, us podreu acreditar a partir de les 19:00 h, 
per tal de poder començar puntualment a les 19:30 h. 
 
Penso que és una molt bona oportunitat de començar aquest any amb el debat del 
tema que concentrarà els nostres esforços durant aquest 2014. Us convido doncs a 
assistir-hi i aportar aquelles idees que ens han d'ajudar a assolir, gràcies a la 
participació de tothom, els nostres objectius per avançar en l'alliberament del 
nostre país. 
 
Salutacions, 
 
Miquel Mateu 
President del Consell de Barcelona 
 
Patrícia Gomà 
Presidenta d’ERC Barcelona 
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Portabella: 'ERC es consolida com la primera força 
progressista de Barcelona'  
 

 
 
Jordi Portabella, president 
d'ERC+DCat+RCat a l'Ajuntament de 
Barcelona, ha valorat positivament el 
baròmetre de la ciutat en què “per 
tercera vegada ERC lidera les forces 
progressistes de la ciutat. Per tant, 
poc a poc, es va consolidant aquest 
primer lloc com a força progressista 
de la ciutat”. D’altra banda “continua 
consolidant-se l’eix nacional en la 
capital del país”.  
 
Portabella ha defensat un cop més 
que “Barcelona ha de liderar el procés 
cap a la independència a nivell 
municipal: allò que passi en els 
municipis serà determinant per assolir 
l’Estat independent a casa nostra”. En 
aquest sentit, “el que reflecteix 
aquesta mostra és que l’eix nacional 
continua mantenint un pes significatiu 
i creixent i que, com a força 
progressista, estem en el centre”. 
 
Portabella ha parlat en termes de  

 
 
centralitat nacional i social quan s’ha 
referit a la posició d’ERC : “la 
centralitat política de la ciutat de  
 
Barcelona està en el sobiranisme i la 
socialdemocràcia”. “I nosaltres, que 
sempre hem representat la 
socialdemocràcia i el sobiranisme som 
els beneficiaris d’aquesta centralitat: 
per tercera vegada, som la primera 
força progressista a Barcelona”. 
 
D’altra banda, Portabella ha tret 
importància a la lleu davallada de les 
expectatives de vot de la majoria de 
partits i l’ha vinculat al record de vot. 
“Quan es mira el decalatge de vot que 
es produeix en el record de vot també 
es veu el decalatge en la intenció. 
Estem com estàvem”. 
 
En síntesi, “continuem consolidant la 
segona força política a la ciutat, 
primera progressista i estem en el 
centre ideològic de la ciutat de 
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Barcelona que no és el centre polític 
sinó el centre socialdemòcrata”. 
 
Del baròmetre val la pena destacar 
igualment el fet que pugi el 
percentatge de barcelonins que se 

senten únicament catalans que se 
situa al 25% (passa del 22,3% al 
24,9%). I, igualment que el català és 
la llengua habitual de la majoria dels 
barcelonins amb un 50,1% (passa del 
47,8% al 50,1%).  

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=406 
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Argumentari d'Estratègia Política 267 (12 desembre 2013) – Monogràfic 
 
Ja tenim data i pregunta 
 
El 9 de novembre de 2014 votarem: 
- vols que Catalunya sigui un Estat? 
- en cas afirmatiu, vols que Catalunya sigui un Estat independent? 
 
No és la pregunta que desitjàvem, però per primer cop en la història els ciutadans 
de Catalunya serem convocats a votar sobre la independència. Una doble pregunta 
que concilia la voluntat d'incloure tots els partidaris del dret a decidir i la claredat. 
L'acord històric entre les forces partidàries del dret a decidir atorga una majoria 
parlamentària amplíssima en favor de preguntar a la ciutadania sobre la 
independència. 
 
Els partits ens hem posat d'acord amb un fórmula de pregunta no deixa cap dubte a 
la seva interpretació: la independència es guanya si tant a la primera, com en la 
segona pregunta, el Sí guanya al No. La victòria serà incontestable si més del 50% 
dels votants opten per l'Estat independent. La victòria és a les nostres mans, 
només cal que ens mobilitzem en aquest moment històric com sempre hem volgut 
fer. 
 
La “campanya del Sí i Sí” acompanyarà la campanya del “referèndum Sí o Sí”. Les 
reaccions que ha desfermat l'acord històric no deixen cap lloc al dubte: a nivell 
estatal, Gallardon, Rajoy i Rubalcaba ja s'han afanyat a dir que no volen que es 
celebri el referèndum. Mentre que a nivell a Internacional, els titulars dels mitjans 
no deixa lloc a dubte: “Catalunya pregunta sobre la independència”. 
 
La revolució democràtica acaba de començar. Sabem que votar és la via, i ningú 
ens apartarà dels camins de la democràcia. La voluntat del poble s'haurà de 
manifestar a les urnes, i cap marc legal podrà impedir-ho, perquè seria 
antidemocràtic. El 14D ho celebrarem tots junts al Fòrum. 
 
Annex: Funcionament del referèndum: 
 
1 - Vols que Catalunya sigui un estat? Sí o No 
2 - En cas afirmatiu, vols que Catalunya sigui un estat independent? Si o No.La 
gent que voti Sí a la primera pregunta podrà votar a la segona Sí o No. 
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Els vots que marquessin un No a la 1a pregunta, i marquessin resposta en la 2a 
pregunta serien considerat nuls. 
La primera pregunta permet saber quanta gent vol superar l'statu quo. O sigui, tota 
la gent que vol superar el marc autonòmic i opta per un estat propi, un estat 
federal, o un estat independent. 
 
La segona pregunta permet a tots els que diuen Sí, quants d'ells volen concretar 
l'Estat independent. 
 
Només podríem quedar en un atzucac si el Sí guanyés a la 1a pregunta, i el No 
s'imposés a la 2a pregunta. Llavors hauria guanyat l'opció de “Vol que Catalunya 
sigui un estat”, sense saber quin tipus d'estat desitgen els ciutadans. Llavors caldria 
negociar. 
 
Si som capaços de mobilitzar tots els favorables a la independència que apareixen 
en la totalitat de les enquestes, el podem guanyar. Perquè fins ara, sempre hi ha 
hagut aproximadament una tendència que dóna un 55% de favorables al Sí a 
l'Estat independent, un 23% favorables al No i un 15% que s'abstindria. La victòria 
és a les nostres mans. Per primer cop a la història. 
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DIJOUS, 2 DE GENER DEL 2014 

 

El veïnat del barri celebra el canvi d’any a l’avinguda Maria Cristina i a Sant 
Medir 
 
Font: Sants 3 Ràdio 
 

 

 

 

 

Si la celebració estrella del cap d’any a Barcelona va ser la gran festa de l’avinguda 
Maria Cristina i Montjuïc, la de la Bordeta va ser a la placeta de Sant Medir, on uns 
400 veïns i veïnes es van aplegar per celebrar l’arribada del nou any. La celebració 
va començar poc abans de la mitja nit quan el veïnat va començar a baixar al carrer 
amb el raïm a punt per escoltar les 12 campanades que es van tocar en directe des 
de Sant Medir. Després de les campanades i el brindis hi va haver un petit 
espectacle pirotècnic i de projeccions a la façana del mateix campanar que van 
deixar el veïnat embadalit. La festa es va allargar amb el ball, que es va fer a la 
mateixa placeta. 

També a Font de la Guatlla van celebrar el cap d’any amb la companyia del veïnat. 
En una festa més íntima, una vintena de persones, alguns veïns van anar al centre 
cívic a compartir un sopar, brindar per l’any nou i ballar una mica. 

No gaire lluny de Font de la Guatlla però amb un model de festa completament 
diferent va ser la celebració que havia organitzat l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
participació dels Castellers de Sants. A l’entorn de l’avinguda Maria Cristina i les 
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Fonts de Montjuïc s’hi van aplegar unes 70.000 persones en una festa que la 
tinenta d’alcalde Sònia Recasens ha considerat que “ha tingut el punt just, amb 
l’experiència pirotècnica d’altres esdeveniments i la combinació perfecta amb 
elements propis com els castellers o l’entorn de la Font Màgica”. Recasens ha fet 
una valoració “molt positiva” l’espectacle. A la festa es van repartir 20.000 racions 
de raïm i 42.000 gots de plàstic. 

Per garantir l’èxit i la seguretat de la celebració més de 400 agents de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos d’Esquadra es van desplegar per tota la ciutat i van destinar un 
dispositiu específic a l’entorn de l’avinguda Maria Cristina. 
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Fotos Sant Medir: EL.CAT 
Fotos avinguda Maria Cristina: Carles Paniello i Esther Oriol – Castellers de Sants // 
Ajuntament de Barcelona. 
Fotos Font de la Guatlla: Lluís Maté 
 
Podeu veure el reportatge sencer a: 
Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/el-veinat-del-barri-celebra-el-canvi-dany-a-lavinguda-maria-cristina-
i-a-sant-medir/ -  

 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20006/el-veinat-del-barri-celebra-
el-canvi-dany-a-lavinguda-maria-cristina-i-a-sant-medir 
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DIVENDRES, 3 DE GENER DEL 2014 

 

Interns denuncien agressions d'antiavalots de la policia espanyola al CIE de 
la Zona Franca 
 
El Síndic de Greuges reclama a la Defensora del Poble una visita urgent al 
centre i que el Ministeri de l'Interior espanyol s'aprovi ja el reglament de 
funcionament 
 

 
 

 
  

Diversos interns del Centre 
d'Internament d'Estrangers (CIE) de 
la Zona Franca de Barcelona han 
denunciat agressions per part 
d'agents antiavalots de la policia 
espanyola des del passat 31 de 
desembre. Dos advocats han 
presentat una denúncia al jutjat de 
guàrdia i alguns interns s'han negat a 
menjar els aliments subministrats pels 
responsables del CIE. El cas ha arribat 
també al Síndic de Greuges, Rafael 

Ribó, que reclama una regulació 
urgent d'aquests centres i el permís 
per poder-los visitar. Aquest conflicte 
arriba poques setmanes després que 
morís un intern que suposadament es 
va suicidar en una de les cel·les, cosa 
que va desfermar una gran indignació 
en el col·lectiu. 

En un comunicat, la plataforma 
Tanquem els CIE ha explicat que des 
de fa quatre dies un grup 
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d'aproximadament 40 interns del CIE 
s'ha negat a menjar els aliments 
subministrats pel centre. La tarda del 
31 de desembre de 2013, coincidint 
amb una manifestació davant les 
portes del centre en denúncia de les 
condicions d'internament, un 
immigrant va trucar a un membre de 
la plataforma demanant auxili: 'Aquí 
estan pegant persones, se n'han 
endut a tres, els mataran a cops. 
Truca a algú perquè vingui, que vingui 
algú, que els mataran!'. 
 
Coincidint amb la manifestació, 
diversos dotacions d'antiavalots de la 
policia espanyola van acordonar el 
centre. Però la plataforma denuncia 
que s'han quedat allà i, sense cap 
motiu aparent segons les persones 
internes, han colpejat 
indiscriminadament a diverses 
persones retingudes en diferents 
ocasions dins el centre. Les 
agressions han provocat ferides greus 
a alguns dels interns però, malgrat la 
situació, cap persona ha sigut 
traslladada fora del centre per a ser 
atesa pels serveis mèdics. 
 
Segons les mateixes fonts, els agents 
encarregats de la custòdia del CIE, 
enlloc de fer front a la situació de 
clares vulneracions de drets, la 
matinada de l'1 de gener van celebrar 
l'entrada d'any consumint alcohol 
durant la seva jornada laboral i 
molestant i humiliant molts interns. 
Després, el matí del dia 1, els 

antiavalots van anar a despertar als 
interns, mostrant-los uns pals de 
fusta i dient-los 'això sí que fa mal'. 
 
Arran de tots aquests incidents, un 
grup d'interns del centre va efectuar 
una queixa formal al director del 
centre al matí del dia 1. Com a 
resposta a aquesta acció, diverses 
persones denuncien que alguns 
policies els han estat 'fent la vida 
impossible'. Els testimonis denuncien 
que la tarda de l'1 de gener la policia 
va irrompre a l'espai de les dutxes 
quan ells encara no havien acabat i va 
colpejar novament alguns interns amb 
els cossos nus i ensabonats. 
 
Per tot això, dos advocats de 
l'Observatori del Sistema Penal i els 
Drets Humans de la UB han denunciat 
el cas al jutjat de guàrdia i el Síndic 
de Greuges, Rafael Ribó, ha fet un 
comunicat públic demanant més 
transparència al centre i que membres 
del Defensor del Pueblo o del Síndic 
puguin visitar el centre de forma 
urgent. Igualment, reclama al 
Ministeri de l'Interior que aprovi d'una 
vegada el reglament de funcionament 
dels CIE, que s'hauria d'haver 
instaurat fa gairebé dos anys. 
 
En un comunicat, el Síndic explica que 
el president del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel 
Ángel Gimeno, ha parlat de la qüestió 
amb el jutge responsable del CIE. 
 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4165190/20140103/interns-denuncien-agressions-
dantiavalots-policia-espanyola-cie-zona-franca.html 
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DIUMENGE, 5 DE GENER DEL 2014 

 
La paradoxa Antich i els Godó 
 
 
Finalment, Josep Antich deixa la canongia transvestida de la direcció 
de La Vanguardia. Antich ha estat un supervivent: ha volgut ser amic 
--o ho ha fet veure-- de Jordi Pujol, essent Antich un lacai de Lluís 
Prenafeta, després ha volgut ser-ho de Felipe González, de José María 
Aznar, de Pasqual Maragall, de José Montilla i, per què no, també 
amic de José Luís Rodríguez  Zapatero. Sempre amb el poder. 
 
 
 

 
 
Així ho venia Antich als treballadors i periodistes de La Vanguardia i també al seu editor, el conde de 
Godó.  
 

 
 
En els últims anys, tot i que Antich no 
s'entenia amb Artur Mas, el primer va 
veure en Quico Homs la manera de 
rebre subvencions milionàries que el 
van reforçar davant dels Godó. Però 
CiU, i més en concret el Departament 
de la Presidència, va demanar-li a 
canvi de les subvencions a Antich un 
gir catalanista a les pàgines de La 
Vanguardia, un gir que es va 
consolidar amb l'edició en llengua 
catalana, a cost zero (pagada per la  
 
 

 
 
Generalitat) del rotatiu, i també amb 
la potenciació d'una línia editorial i 
redaccional favorable a CiU. 
 
Tot semblava anar sobre rodes i els 
Godó tremolaven pel gir sobiranista: 
ells, tan i tan monàrquics... però tot 
rutllava. Els calers arrivaben en plena 
crisi. Ara: la bona direcció es va tòrcer 
quan Artur Mas decideix avançar les 
eleccions i perd, com a conseqüència, 
12 diputats. Aquella mateixa nit, José  
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Antich es vantava a la redacció de La 
Vanguardia del fracàs del 
nacionalisme i del fracàs d'Artur Mas: 
havia durat poc l'aventura sobiranista 
de La Vanguardia. 
 
Per paradoxal que pugui 
semblar, Antich ha estat 
liquidat per nacionalista..." 
 
Després vingueren les entrevistes 
del conde Godó amb alts dirigents de 
l'Estat que estaven dolguts amb el gir 
catalanista del grup de comunicació 
que presidia. En aquell moment, el 
cap de Josep Antich estava 
sentenciat. I encara que pugui 
semblar una paradoxa, Antich cau en 
desgràcia en quell moment per molts 
dels afers que acumulava, per 
cadàvers professionals i polítics 
deixats al camí però, fonamentalment, 
per haver portat La Vanguardia a una 
línia massa catalanista. Això no li ho 
han perdonat: per paradoxal que 
pugui semblar, Antich ha estat 
liquidat per nacionalista...  
 
 

Amb tot, Antich se li donarà, 
evindentment, una canongia ben 
pagada perquè en aquests anys ha 
acumulat molts i molts secrets 
d'emrpesa i el conde de Godó no 
voldria, de cap de les maneres, que 
Antich se'n vagi de la llengua... Els 
Godó, doncs, han optat per un canvi 
posant-hi al front de La Vanguardia un 
periodista, esccriptor i sobretot 
un public relations amable, afable i 
cordial, estimat per la casa reial 
espanyola i el cap de l'Estat, del qual 
va fer-ne durant anys el seguiment 
periodístic.  
 
Josep Antich, doncs, passa a la 
jubilació daurada professional --com 
sempre fa La Vanguardia amb els 
seus prohoms. En una situació difícil 
com l'actual, el conde Godó hi posa el 
seu home de màxima confiança, 
Màrius Carol, a dirigir el rotatiu. Carol 
junt amb Josep Caminal i Javier Godó 
formaran el trio tot poderós del Grup 
Godó. 
 
 
 

 
http://www.tribuna.cat/cronica/cultura-i-mitjans-de-comunicacio/la-paradoxa-
josep-antich-12-12-2013.html
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Dijous, 9 de gener de 2014 
 
JOSEP MARIA CASTELLET IN 
MEMORIAM 
 

 
 
 
 

ESQUERRA REPUBLICANA LAMENTA LA MORT DE L'EDITOR JOSEP 
MARIA CASTELLET 
 

 
 
 
Oriol Junqueras, en nom d'Esquerra 
Republicana, vol expressar el seu 
condol per la mort de Josep Maria 
Castellet i un reconeixement explícit a 
la seva trajectòria com un referent 
cultural i nacional del país. 
 
Junqueras ha destacat que 'la 
cultura catalana, el país, ha 
reeixit contra totes les adversitats  
 

 
històriques gràcies a persones 
com Castellet, a ells els hi devem 
la nostra continuïtat com a poble, 
com a societat creativa, com a 
societat capaç de fer alta cultura i 
de fer valuoses aportacions a la 
humanitat'. És això mateix , ha 
expressat Junqueras el que ens fa 
'ciutadans del món, cosmopolites, 
la nostra aportació com a catalans 
a la cultura universal'.   

 
 
 
http://www.esquerra.cat/actualitat/esquerra-republicana-lamenta-la-mort-de-
leditor-josep-maria-castellet
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DISSABTE, 11 DE GENER DEL 2014 

 

TANQUEM EL CIE DE LA ZONA 
FRANCA, ON ES VULNEREN ELS 
DRETS HUMANS 
 
Marta Bastida 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fa molt de temps, que els nostres 
polítics demòcrates volen accedir a les 
instal·lacions, però el Govern 
Espanyol ho prohibeix. 
  
Dies enrere, uns interns del CIE de la 
Zona Franca denunciaren diverses 
agressions per part de la policia 
nacional espanyola des del passat 31 
de desembre. 
  
Un parell d’advocats presentaren una 
denúncia al jutjat de guàrdia. Arran 
d’aquest fet, molts interns mantenen 
una vaga de fam. Aquest cas ha  

 
arribat a la classe política demòcrata, 
que reclamen una regulació urgent 
d’aquests centres i el permís per 
visitar-los. Però el conflicte ha 
esclatat, quan va morir un intern, que 
segons la versió de la polícia nacional 
espanyola suposadament es va 
suïcidar, però segons altres fonts, 
això no és cert. 
  
Aquesta tarda hem acompanyat en 
Joan Tardà a la Manifestació per 
demanar el tancament del CIE (Centre 
d’Internament d’Estrangers) de la 
Zona Franca. 
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Diverses formacions polítiques i 
plataformes pro-drets humans, com 
ara SOS Racisme han assistit a la 
manifestació. 
  
Arribar a aquest centre, és tota una 
aventura, atès que està amagat entre 
les naus industrials de la Zona Franca. 
Hem agafat l’autobús a la Plaça 
d’Espanya i un cop a la Zona Franca, 
hem hagut de caminar una estoneta. 
  
La manifestació no ha començat fins 
que no s’ha incorporat tothom, que 
poc a poc anaven arribant amb 
diferents autobusos. 
  
S’ha organitzat una marxa de torxes 
fins arribar davant del CIE i 
posteriorment s’ha llegit un manifest 
(el podeu escoltar en el següent vídeo 
(http://youtu.be/3U1TEjf-xo0). 
  
Les fotografies que he penjat fan 
molta pena, però tot això està 
passant a Europa i a Barcelona 
també. 
  
Els organitzadors de la manifestació 
han publicat un fulletó, que considero 
força important detallar el contingut, 
atès que això està passant a 
Barcelona i en el nostre districte! 
  

  
Què és un CIE? 
Un Centre d’Internament d’Estrangers 
és una instal.lació on una persona 
estrangera pot ser tancada fins a 60 
dies pel simple fet de no tenir la 
documentació en regla. 
  
Un lloc amb pitjors condicions que una 
presó. 
  
On no et criden pel teu nom, sinó per 
un número. 
  
On les persones no tenen garantit el 
dret a l’assistència mèdica i jurídica. 
  
On 7 persones comparteixen una 
cel.la. 
  
On a la nit posen una galleda a la 
cel.la, perquè no tenen accés al W.C. 
  
On moltes persones no es poden ni 
comunicar per manca d’intèrpret. 
  
On se’ls lleva el mòbil en entrar i la 
comunicació amb familiars i amics, es 
limita a uns minuts amb presència 
policial i separats per unes mampares. 
  
ÉS UN LLOC ON ÉS VULNEREN ELS 
DRETS HUMANS 
  
I AQUESTA INSTAL.LACIÓ SINISTRE 
ESTÀ AL NOSTRE DISTRICTE!!! 
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http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20038/tanquem-el-cie-de-la-zona-
franca-on-els-vulneren-els-drets-humans 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 
Les mentides del govern espanyol sobre la recuperació econòmica 
 
Article suggerit per l'Alfred Bou 
 
 

 
 
 

El Cercle Català de Negocis engega la campanya #xlaveritat · Nega que 
l'estat espanyol pugui crear ocupació amb el model actual 
  
L'estat espanyol no podrà crear 
ocupació perquè el model econòmic 
espanyol és ineficient. És la conclusió 
de l'estudi que ha elaborat el Cercle 
Català de Negocis (CCN) i que s'acaba 
de fer públic. Amb aquest estudi 
s'engega la campanya #xlaveritat a 
les xarxes socials, per contestar 'les 
mentides de l'estat espanyol'. Aporta 
dades concretes que contrasten amb 
les manifestacions d'optimisme 
econòmic expressades pels 
representants del govern espanyol 
aquestes darreres setmanes. 'Els 
plans espanyols que ens han venut 
per al 2014 van abocats al fracàs', 
diuen. Vegeu l'estudi íntegre ací. 
Segons l'estudi, i basant-se en dades 
que el Fons Monetari Internacional va 
presentar en el darrer informe sobre 
la conjuntura espanyola, l'estat 
espanyol necessitarà quatre anys més 

per a arribar a un creixement del PIB 
de més de l'1%; quatre anys per a 
assegurar-se que continua amb una 
desocupació del 25% de la població 
activa; quatre anys per a mantenir un 
dèficit públic del 3% del PIB i amb un 
deute públic del 105% del PIB. 
Segons aquestes dades, la 
recuperació econòmica de l'estat 
espanyol no es podria començar a 
veure, anant bé, fins el 2017. 
El CCN manté que no es pot crear 
ocupació si l'economia no creix per 
sobre del 2,5% del PIB i afirma: 'S'ha 
demostrat que en el cas de l'estat 
espanyol la taxa d'ocupació és més 
sensible al creixement econòmic que 
en el conjunt d'Europa i requereix, per 
crear ocupació, més creixement.' El 
motiu és que la majoria de l'activitat 
econòmica espanyola és d'escàs valor 



 
 

 

78 

afegit, la productivitat és baixa i el mercat laboral, massa rígid. 

 
'Les autèntiques xifres de desocupació' 
 
El CCN rebat també les xifres 
d'ocupació presentades pel govern 
espanyol: 'El desembre del 2013 el 
govern espanyol es vantava que hi 
havia 107.570 persones menys 
inscrites a les oficines d'ocupació, una 
xifra rècord en un mes de desembre 
que permetia de tancar l'any amb 
menys desocupats que quan havia 
començat l'exercici. Ara, això no vol 
pas dir que es creï ocupació. La 
mitjana d'afiliats a la Seguretat Social 
a l'estat espanyol el desembre del 
2013 era de 16.357.640. Aquesta 
xifra és un 0,52% per sota, és a dir 
85.041 afiliats menys que el 
desembre de l'any anterior. Es 
continua perdent ocupació.' 

Pel Cercle, el govern espanyol confon 
intencionadament l'opinió pública 
oferint els resultats del registre de 
desocupació: 'Només un augment del 
nombre d'afiliats a la Seguretat Social 
constataria una recuperació real de 
l'ocupació.' De fet, Les darreres dades 
de l'Eurostat, l'oficina comunitària 
d'estatística, fetes públiques el 8 de 
gener de 2014, confirmen que a 
l'estat espanyol el problema de la 
desocupació no s'atura. El novembre 
del 2013 la taxa es va mantenir en el 
26,7%, la més alta de la Unió 
Europea, fins i tot davant de Grècia. 
L'estat espanyol també és líder en 
desocupació juvenil: 57,7%, quasi 
tres punts per sobre de la grega 
(54,8%). 
 
Pel CCN, el problema de tot plegat és 

l'aplicació sistemàtica d'un model 
econòmic ineficient que es 
retroalimenta pels interessos del 
deute, l'augment de la desocupació i 
el creixement dels pensionistes. En 
definitiva, tot el sistema trontolla i res 
no fa pensar que es pugui trencar la 
tendència. És aquesta anàlisi que 
porta el CCN a defensar que la 
consecució d'un estat propi per a 
Catalunya no únicament beneficiaria 
els interessos dels catalans sinó 
també els dels espanyols, perquè 
'forçaria l'economia espanyola a 
reformular un model que ara depèn 
de la capacitat de les elits extractives 
d'espoliar Catalunya'. 
 
 
#laveritat, l'estudi als opinadors 
del país 
 
El CCN ha decidit d'enviar aquest 
estudi als opinadors del país, un acció 
que s'emmarca en la campanya 
#xlaveritat. Des de fa uns quants dies 
els comptes oficials del CCN a les 
xarxes socials rebaten arguments 
'unionistes o falsos'. El Cercle demana 
ara als usuaris de les xarxes que facin 
servir aquesta etiqueta 
sistemàticament per denunciar les 
mentides que 'emeten opinadors, 
mitjans i polítics espanyols, amb la 
connivència d'alguns catalans' que 
volen la ciutadania tingui por i s'oposi 
al procés per a la consecució d'un 
estat propi. 

 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4166752/20140113/mentides-govern-espanyol-
recuperacio-economica.html 
 
 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20051/les-mentides-del-govern-
espanyol-sobre-la-recuperacio-economica 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 
Catalunya Sí aposta pel 2014 
 
Font: Catalunya Sí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plataforma política Catalunya Sí va celebrar ahir una assemblea general per tal 
d’explicar les diverses activitats dutes a terme durant el 2012 i 2013 i preparar els 
reptes per al 2014, centrats de forma clara en la celebració del referèndum com a 
mitjà per a assolir la independència i poder millorar la situació social i econòmica 
del país. 

Durant l’assemblea, van intervenir els diversos membres de Catalunya Sí escollits 
com a electes en coalició amb Esquerra Republicana de Catalunya. Així, Alfred 
Bosch, diputat al Congrés de Diputats de Madrid va explicar la tasca que el Grup 
Parlamentari està duent a terme, i va explicar com es veu el procés des de Madrid i 
el canvi que ha percebut des que es va fer l’anunci de la data i la pregunta. També 
va fer una crida a seguir treballant des del convenciment que s’estan seguint les 
passes adequades. 

Per la seva banda, el candidat d’ERC per a les eleccions europees, el filòsof Josep 
Maria Terricabras, va explicar la seva visió sobre la política i que havia decidit fer 
un pas endavant en la política activa per compromís i responsabilitat, perquè era el 
que havia de fer. Així mateix, va transmetre que, tot i aquelles coses que puguin no 
agradar, Europa és necessària i forma part del posicionament davant les eleccions. 
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Josep M. Terricabras i la Junta de Catalunya Sí 

  

Gemma Calvet, diputada al Parlament de Catalunya, va explicar al seu torn que ara 
més que mai la política és molt necessària i una plataforma com Catalunya Sí és 
molt important per implicar més i millor la societat civil en el sistema democràtic i 
per la força transformadora que té envers les noves maneres de fer política. 

  

 

Alfred Bosch i Gemma Calvet 
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Finalment, es va renovar la Junta de Catalunya Sí, amb Alfred Bosch com a 
president i es va refermar el compromís reforçat respecte als reptes que té el país 
aquest 2014. 
 
Font: Catalunya Sí 
http://catalunyasi.wordpress.com/2014/01/10/catalunya-si-aposta-pel-2014/ 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 
Mor Antonio García Palacín, que va presidir la FAECH i l’Associació d’Amics 
de la Història i les Tradicions d’Hostafrancs 
 
Font: Sants 3 Ràdio 
 
 
 
 

 
Un dels darrers actes públics on havia participat Antonio García Palacín va ser la celebració del 25è aniversari 
de la FAECH (a la dreta de la foto) i el darrer sopar dels Valors Humans, on se li va fer un reconeixement. 
Palacín va dedicar molts esforços a “recopilar informació sobre Hostafrancs, fer llibres, interessar-se, 
promoure les tradicions...” 

10 gener, 2014 

 

  

Ahir al migdia es va celebrar l’enterrament al tanatori de Les Corts d’Antonio García 
Palacín, que  va ser president de la Federació d’Associacions, Entitats i Comissions 
d’Hostafrancs (FACEH) i de l’Associació d’Amics de la Història i les Tradicions 
d’Hostafrancs. Lluïsa Erill, actual presidenta de l’Associació Amics de la Història, 
destaca que García Palacín va estar tota la vida i fins els darrers moments vinculat 
al barri. Erill estava al capdavant de la junta que va agafar el relleu de la que 
presidia García Palacín i explica que els va recolzar en tot el que van necessitar en 
aquell moment. “Li agraeixo tot el suport que ens va donar per continuar i tirar 
endavant”, diu Lluïsa Erill. 
Antonio García Palacín va dedicar molts esforços a “recopilar informació sobre 
Hostafrancs, fer llibres, interessar-se, promoure les tradicions…”, explica. Una 
d’aquestes tradicions va ser la de la fira de les magranes, que actualment se 
celebra de manera anual a cada Festa Major d’Hostafrancs. Bona part de la feina de 
recerca i difusió la va fer durant el franquisme, un moment en què “no tenia 
facilitats i fins i tot algun llibre l’havia publicat en català”, destaca Erill, que 
considera que “se li han d’agrair moltes coses”. 
Un dels darrers actes públics on havia participat Antonio García Palacín va ser la 
celebració del 25è aniversari de la FAECH i el darrer sopar dels Valors Humans, on 
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se li va fer un reconeixement. “Fins al final ha pogut estar actiu i ha vist que se li 
reconeixia la seva obra”, comenta Lluïsa Erill. 
 
 
Font: Sants: 3 Ràdio 
http://el3.cat/mor-antonio-garcia-palacin-que-va-presidir-la-faech-i-lassociacio-
amics-de-la-historia-dhostafrancs/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20057/mor-antonio-garcia-palacin-
que-va-presidir-la-faech-i-lassociacio-damics-de-la-historia-i- 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 

Junqueras: 'Si Espanya inhabilita Mas o tanca el parlament, ja 
haurem guanyat' 

 

 

 
Entrevista de Liz Castro al president d'ERC per a VilaWeb English 

 
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha participat en les entrevistes que 
publica VilaWeb English i que fa l'editora Liz Castro a Twitter amb 
l'etiqueta #CatalanTalk. Junqueras, limitat per la brevetat dels cent quaranta 
caràcters, parla de la resposta que caldria donar a una hipotètica inhabilitació del 
president Mas i a la suspensió de l'autonomia, comenta el paper de la comunitat 
internacional en el procés d'independència i confia que el PSC no expulsarà els 
diputats dissidents perquè el partit no s'oposarà al dret de decidir. Finalment, ha 
recordat el seu desig de tornar algun dia a la universitat a fer classes. 
 
—Benvingut a #CatalanTalk, senyor Junqueras. El govern espanyol ha dit 
no al referèndum repetidament, i ha amenaçat amb accions legals. Què 
fareu si Espanya inhabilita el president de Catalunya o tanca el parlament? 
—Nosaltres confiem en la gent i en la seva mobilització social. I si això passés als 
ulls del món ja hauríem guanyat. 
 
—Hauríem guanyat si tanquessin el parlament i apartessin el president 
Mas? Per què? 
—Perquè nosaltres representem la democràcia i el món ha de defensar la 
democràcia, prenent partit contra el govern espanyol. El govern espanyol no pot 
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tancar el parlament sense pagar-ne un preu molt alt. No creiem que ho facin. 
 
—Creieu que la comunitat internacional hi podria intervenir? Quin paper hi 
farà? 
—L'opinió pública demanarà acció als seus governs per fer respectar la democràcia 
als països occidentals. Un dels papers de la comunitat internacional és fomentar la 
democràcia al món i, especialment, a occident. 
—Què poden fer els catalans i el govern per impulsar la posició de 
Catalunya al món? 
—Ja tenim vincles amb institucions, organitzacions i persones que fomenten la 
posició catalana a l'estranger. Com més persones parlin de la nostra posició, més 
forta serà. Animem els catalans de l'estranger a parlar-ne. 
 
—Com serà la república catalana? Digueu-nos idees sobre programes 
socials, política energètica, la qüestió militar… 
—Esperem ser un país europeu com els Països Baixos, Dinamarca o Finlàndia, que 
són un model per a nosaltres. Treballarem per tal de no repetir els errors que s'han 
comès en el passat. I per dur a terme les millors pràctiques. 
 
—Dijous hi ha una votació important al parlament. El PSC amenaça 
d'expulsar aquells que no segueixin la línia del partit sobre el referèndum. 
Acollireu als dissidents del PSC al vostre grup parlamentari? 
—En aquest cas, haurà d'expulsar molts dels seus diputats. En qualsevol cas, 
esperem que el PSC donarà suport a la democràcia. 
 
—Però si aquests diputats socialistes són expulsats, els deixareu integrar-
se al grup d'ERC al parlament? 
—Esperem que es quedin al PSC. Voldrà dir que el PSC ha donat suport al dret de 
decidir. De moment, no preveiem pas aquesta possibilitat. 
 
—Ja som fora de temps. Però permeteu-me una darrera pregunta. Us he 
sentit parlar del desig de tornar a fer classes. Què ha estat el més dur de 
fer de polític aquest últim any? 
—Les entrevistes :-) Sigui com sigui, espero tornar a la universitat algun dia. 
 
—Moltes gràcies per haver trobat temps per a parlar amb mi avui. Molta 
sort. 
—Gràcies. Ha estat un plaer. 
 
 

A continuació, us oferim els piulets originals de la conversa: 
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Font: Vilaweb 

(podeu llegir l’article sencer: 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4166781/20140113/junqueras-espanya-inhabilita-
mas-tanca-parlament-haurem-guanyat.html) 
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DIMECRES, 15 DE GENER DEL 2014 

 

Independència i pensions: La mentida més innoble 
 
Article suggerit per l'Eduard Vidal / Col.lectiu Wilson 
 
 
 

 

• 22 Nov 2012  

• Written by  Wilson Initiative  

• Published in Join Statements 

 

 

  

1 

De totes les falsedats que s’escolten en l’actual debat sobre la independència, la 
que diu que “si Catalunya s’independitzés els avis catalans no cobrarien les 
pensions” és la més innoble. Treure el son a uns avis indefensos simplement per 
guanyar vots o impedir que es porti a terme una consulta democràtica no és 
acceptable. El present comunicat pretén aclarir la veritat sobre les pensions i 
explicar per què les pors que alguns intenten generar no tenen cap justificació. 
 

  

2 

En termes generals, podem dir que hi ha dos tipus de sistemes de pensions al 
món: descapitalització i de repartiment. En un sistema de capitalització, els 
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diners que cotitzen els treballadors es dipositen en un fons de capital (d’aquí ve el 
nom) que s’inverteix en actius financers que van generant interessos. Aquest fons 
es recupera el dia que el treballador es jubila i aleshores s’utilitza per pagar la seva 
pensió. Hi ha alguns països al món que tenen un sistema de pensions basats en un 
fons de capital. Espanya NO és un d’ells. 
 
 
3 

Espanya té un sistema de repartiment. En aquest sistema les cotitzacions dels 
treballadors d’avui es reparteixen (d’aquí ve el nom) entre els jubilats (i d’altres 
pensionistes, com vídues, orfes o incapacitats) d’avui. És a dir, la generació que 
treballa és la que finança la generació de pensionistes: els diners que els jubilats 
d’avui van cotitzar quan eren joves ja van ser utilitzats en el seu dia per a pagar les 
pensions dels que eren jubilats en aquell moment. Per tant, les cotitzacions que els 
jubilats de demà han anat pagant durant la seva vida laboral no són acumulades 
enlloc. Així doncs, com que ni el Govern espanyol ni la Seguretat Social 
espanyola tenen els diners que serviran per a pagar les pensions dels 
jubilats de demà, no tenen capacitat per evitar que els jubilats catalans 
cobrin les pensions en cas d’independència. 
 
  

4 

Si Catalunya fos independent i decidís mantenir el sistema actual de repartiment els 
treballadors catalans cotitzarien a la seguretat social catalana i els diners 
d’aquestes cotitzacions servirien per pagar les pensions dels catalans. És a dir, qui 
garanteix que els jubilats catalans cobraran les seves pensions no és ni el Govern 
espanyol, ni la Seguretat Social espanyola sinó els treballadors catalans. I com 
que en una Catalunya independent hi hauria treballadors, en una Catalunya 
independent les pensions estarien garantides. 
 
  

5 

La pregunta, doncs, no és si les pensions en una Catalunya independent es 
cobrarien sinó si serien més altes o més baixes que les que hi ha en una Catalunya 
dins d’Espanya. Com ja hem dit abans, en un sistema de repartiment, la pensió que 
cobra cada jubilat és el resultat de repartir tots els diners que cotitzen els 
treballadors entre tots els jubilats. El total de diners recaptats en concepte de 
cotitzacions d’un país depèn de: 
 
a) el número de treballadors que cotitzen 
b) el salari d’aquests treballadors 
c) el percentatge del seu salari que es dedica a la Seguretat Social (el “tipus de 
cotització”) 
El total de cotitzacions recaptades es reparteixen entre la població pensionista. Per 
tant, la pensió que rebrà, en promig, cada pensionista serà més alta:  
a) com més gran sigui la relació entre nombre de treballadors ocupats i nombre de 
pensionistes 
b) com més alt sigui el salari mitjà 
c) com més alta sigui el tipus de cotització 
 
A Catalunya el nombre de treballadors ocupats per pensionista és de 2,54. A 
Espanya hi ha 2,48 treballadors per pensionista.(1) Aquesta diferència, tot i que 
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petita, s’explica perquè Catalunya té una taxa d’ocupació més elevada que 
Espanya, malgrat que un percentatge més gran de la població és pensionista (degut 
sobretot a una taxa d’ocupació més alta en el passat). D’altra banda el salari mitjà 
anual a Catalunya és de 24.449 euros, mentre que a Espanya és de 22,790 
euros.(2) Per tant, si una Catalunya independent mantingués els tipus de cotització 
a la Seguretat Social actuals, els total d’ingressos per cotitzacions dividit pel 
nombre de jubilats donaria una pensió mitjana significativament més alta que la 
xifra calculada per a Espanya. Exactament, la pensió mitjana en una Catalunya 
independent podria ser un 10% superior a la que s’obté quedant-nos a Espanya, i 
sense augmentar els tipus de cotització.(3) 
Això ens porta a una conclusió ben clara: si Catalunya fos independent, no només 
les pensions estarien garantides sinó que fins i tot podrien ser més altes que 
formant part d’Espanya. 
 
 
6 

Per constatar això amb dades històriques, mirem el saldo que Catalunya ha tingut 
amb la Seguretat Social (en sentit ample, incloent prestacions d’atur) espanyola en 
els darrers temps. Aquest saldo és la diferència entre el que els beneficiaris de 
prestacions catalans reben de la Seguretat Social i el que els treballadors catalans 
cotitzen. Els càlculs d’aquest saldo es mostren al quadre següent. (4) 
 
  

 

D’aquest quadre en podem destacar dues coses. Primera, Catalunya ha estat 
deficitària en quatre anys: 1995, 1996, 2009 i 2010. Això ha portat a alguns 
analistes a dir que la “Seguretat Social espanyola ha hagut de rescatar Catalunya”. 
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Alguns han agafat les dades del 2010 (dèficit de 2.142 milions) i les han utilitzat 
per “demostrar” que una Catalunya independent no podria pagar les pensions! La 
idea proposada per aquesta gent és: “com que els beneficiaris catalans han tret 
més diners de la Seguretat Social que no pas han aportat els treballadors amb llurs 
cotitzacions, són les cotitzacions dels treballadors espanyols les que han servit per 
rescatar els avis catalans. Sense les aportacions dels espanyols, els catalans no 
haurien pogut cobrar les pensions!”, diuen. Aquest argument no aguanta el mínim 
escrutini perquè si mirem la segona columna veiem que no és cert que els 
treballadors espanyols han hagut de pagar les pensions dels catalans perquè 
Espanya sense Catalunya encara ha tingut un dèficit més gran: 26.317 milions 
d’euros. Tretze vegades més gran que el dèficit català. 
Què va passar al 2010 (i al 2009)? Cal entendre que en èpoques de crisi el total de 
cotitzacions baixa perquè, en augmentar l’atur, hi ha menys gent que cotitza. A 
més hi ha un augment de les prestacions d’atur, que fa que augmentin les 
despeses. Amb la crisi que va començar el 2008 l’atur va pujar a tota Espanya. Les 
cotitzacions van baixar a totes les comunitats i les prestacions d’atur van 
augmentar i això va generar dèficits arreu. La Seguretat Social (en sentit ample), 
en conseqüència, va ser deficitària. 
Com es van poder pagar les pensions i prestacions d’atur catalanes del 2009 i 
2010? Doncs amb les aportacions netes que havien fet de més els treballadors 
catalans abans de la crisi. I aquesta és la segona cosa que hem de ressaltar del 
quadre de més amunt: entre el 1995 i el 2008, Catalunya va sumar un total de 
28.168 milions d’euros de superàvit. Una fracció ínfima d’aquests 28.168 milions de 
més que havien pagat els treballadors catalans és la que es va utilitzar per pagar el 
dèficit català. Això contrasta amb el que va passar a la resta d’Espanya, que entre 
1995 i 2008 havia sumat unes pèrdues de 38.084 milions. Si a això li afegim el 
dèficit de 48.248 del 2009 i 2010 tenim que la Seguretat Social espanyola sense 
Catalunya va acumular un dèficit estratosfèric de 86.332 milions d’euros. 
La conclusió de l’anàlisi dels saldos de la Seguretat Social per a Catalunya i Espanya 
és que, si Catalunya hagués estat independent entre el 1995 i el 2010, la 
Seguretat Social catalana hagués pogut disposar de 24.773 milions d’euros 
de més. 
 
Aquests diners s’haguessin pogut fer servir per a reduir les cotitzacions dels 
treballadors catalans (amb l’objectiu d’estimular l’ocupació i d’atraure inversió), per 
a constituir un “fons de reserva propi” (veure més avall), o per a pagar unes 
pensions més altes als jubilats i altres pensionistes catalans. De fet, si aquests 
diners es repartissin entre tots els pensionistes catalans actuals els tocaria, en 
promig, 20.439 euros a cada un.(5) 
Les dades del saldo de Catalunya amb la Seguretat Social espanyola (en sentit 
ample) poden analitzar-se des d’una altra perspectiva: pel període 1995-2010, les 
contribucions catalanes han estat de mitjana 9% més altes que les prestacions 
rebudes pel catalans (pensions i atur). Dit d’una altra manera: si Catalunya hagués 
estat independent les pensions i prestacions d’atur haurien pogut ser un 9% més 
altes. 

 

7 

El drama del fons de reserva de la Seguretat Social espanyola. La població 
espanyola envelleix. De fet, la població de la major part de països occidentals 
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envelleix. La raó és que als anys 50 i 60 del segle XX (just després de la segona 
guerra mundial) la taxa de natalitat va augmentar molt, un fenomen conegut com 
el “baby boom”. Com que d’això ja en fa 60 anys, els nens del “baby boom” ja 
comencen a tenir edat de jubilar-se. Com que la generació que segueix a la del 
“baby boom” és relativament petita, les projeccions demogràfiques indiquen que 
d’aquí pocs anys hi haurà molts jubilats per treballador. Això podria crear 
problemes a la Seguretat Social.Anticipant les tensions que la jubilació dels nens 
del “baby boom” crearà sobre les pensions, la Seguretat Social espanyola va decidir 
estalviar una part de les cotitzacions i crear un petit fons anomenat “fons de 
reserva”.(6) La idea era que, com que es preveia que quan es jubilés la generació 
del baby boom les cotitzacions dels joves no serien suficients per pagar les 
pensions, s’anirien estalviant uns quants diners cada any i es posarien en el “fons 
de reserva”. Aquesta reserva s’utilitzaria només quan es jubilés la generació del 
baby boom.En el cas d’Espanya, aquest fons de reserva, però, té tres problemes 
molt greus.El primer és la seva mida: és molt petit. A finals del 2011 aquest fons 
només tenia 66.000 milions d’euros, una quantitat ridícula ja que suposa uns 1.500 
euros per ciutadà espanyol. El segon problema del fons de reserva és que està 
desapareixent ràpidament com a conseqüència dels dèficits de la Seguretat Social 
causats per la crisi. El tercer problema del fons de reserva és que, en lloc d’invertir 
els diners en un lloc segur, el 90% dels diners del fons s’han destinat a comprar 
deute de l’Estat espanyol, ja que a aquest li resultava difícil col·locar aquest deute 
entre els inversors privats. És a dir, si el govern decidís anar a buscar els diners del 
fons de reserva per a pagar pensions, trobaria que en lloc de diners hi ha pagarés 
del propi govern. Tenim, doncs, un peix financer que es mossega la cua i que fa 
que, de diners “de debò”, al fons de reserva n’hi hagi tan pocs que ha esdevingut 
pràcticament irrellevant a l’hora de garantir pensions futures. 

Resum i conclusions 

El fet que la Seguretat Social espanyola sigui de repartiment i no de capitalització fa 
que la decisió de pagar les pensions als jubilats i altres pensionistes catalans en 
cas  d’independència no depengui del Govern de Madrid sinó dels treballadors 
catalans que cotitzin. Per tant, les amenaces que vénen d’alguns partits de Madrid 
en relació al fet que els avis catalans no cobrarien pensions no tenen cap fonament. 
Si analitzem les dades de salaris, ocupació i població pensionista a Catalunya, 
arribem a la conclusió que les pensions catalanes en cas d'independència no només 
no desapareixerien sinó que podrien ser fins a un 10% més altes que les actuals, si 
així ho volguessin els catalans, sense augmentar els percentatges de cotització. 

D’altra banda l’anàlisi del saldo català de la Seguretat Social i altres organismes 
que generen cotitzacions i prestacions confirmen el mal negoci que suposa Espanya 
des d’un punt de vista d’aquesta despesa social: durant el període 1995-2010 les 
pensions i altres prestacions socials haurien pogut ser un 9% més altes amb una 
Catalunya independent, sense augmentar la pressió fiscal. 

Notes 
(1) Calculat com a rati entre població ocupada respecte a població jubilada o 
pensionista, amb dades del INE per al 2011 (mitjana anual). 
(2) Dades del INE per al 2010 (últimes dades disponibles). 
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(3) Aquest càlcul està fet sobre el supòsit d’una cotització estrictament 
proporcional al salari, i per tant ignorant els topalls que afecten només als salaris 
més alts. 
(4)  Dades del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat. 
(5) Càlcul propi: 24.773 milions d’euros dividit entre 1,212 milions de jubilats i 
pensionistes. 
(6) Aquest fons de reserva no s’ha de confondre amb el “fons de capital” que hi ha 
als països amb seguretat social per sistema de capitalització. 
 
 
Font: Col.lectiu Wilson 
http://www.wilson.cat/en/comunicats-conjunts/item/213-independ%C3%A8ncia-i-
pensions-la-mentida-m%C3%A9s-innoble.html 
 
 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20052/independencia-i-pensions-
la-mentida-mes-innoble
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DILLUNS, 6 DE GENER DEL 2014 

 
"Victus", bambutis, whisky i llibertat 
 
Jordi Fexas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Motel Sofia, Kampala, Uganda, agost 
de 1999. Dos antropòlegs catalans, 
asseguts en una terrassa amb vistes a 
l’aeroport d'Entebbe, conversen, 
elucubren, fabulen i desvarien sobre 
la vida, el futur, el passat, les 
passions,  les misèries i el “hamster”. 
El whisky del motel és de qualitat 
africana però el preu és japonès i cal 
treure rendiment a la inversió. 
  
L’esclat de la guerra a la veïna 
República Democràtica del Congo els 

ha obligat a abandonar el campament 
de pigmeus bambuti on feien el seu 
treball de camp. A punta de 
Kalasnikov han estat detinguts pels 
grups revoltats a la zona selvàtica de 
l’Ituri i obligats a abandonar el país. 
Un cop estalvis i sense vols per poder 
tornar a casa invertiran bona part del 
capital que els queda en honorar la 
pàtria escocesa davant del Llac 
Victòria. 
  
Un d'ells amb els anys s'acabarà 
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convertint en la gran revelació de les 
lletres catalanes del segle XXI, l'altre 
en un autònom més que acabarà 
engruixint les llistes de l'Inem. La 
malta torrada, el xoc viscut i la rutina 
de la incertesa del retorn comencen a 
fer els seus efectes. Els monstres del 
Congo ara son pallassos, la Pandora 
té la pell freda però ells dos n'han 
sortit Invictus de tot plegat. Les 
converses cada dia son més denses i 
el whisky cada cop més clar, tot 
deriva o va a la deriva i s'estavella en 
les roques de l'èpica. Ja sigui la vida, 
la història, els pobles o les persones. 
  
L'èpica ens ofega Albert, insisteix el 
que paga el whisky o qui us escriu, en 
tenim tanta que hem decidit no tenir-
ne. Hem de tenir el nostre Braveheart 
i algú l'haurà d'escriure abans, i 
aquest has de ser tu. L'Albert glopeja 
i ensuma l'orina de les Highlands, 
amb mirada èbria però sòbria, clavada 
en l'horitzó del llac Victòria, potser es 
va prometre que això seria així. 
  
D'Al-mansur a Berwik, d'Espartero a 
Franco,dels remences als agermanats 
i els segadors o dels carlins als 
anarquistes, els darrers mil anys en 
aquest racó de món, la Sra Èpica no 
ha descansat ni un instant. Varem 

arribar al segle XX amb tots els trets 
de nació encara intactes, que diria el 
mestre Pierre Vilar, però amb un 
empatx d'èpica, amb fibromiàlgia 
d'història. Amb massa mites per 
identificar-se amb cap. Amb uns 
ocupants que practiquen l'amnèsia 
activa i un noucentisme que ho 
aprofita per “redecorar”, potser 
només volia endreçar, el passat. Una 
història de desastre i de desastres que 
paradoxalment la faran quasi invisible 
a ulls de molts. 
  
Però si res caracteritza a “Madame 
Histoire” i a “Mademoiselle Épique” és 
que son tossudes, i com deia Pujols, 
el pensament català rebrota malgrat 
els seus il·lusos enterradors. 
Serrallonga sempre torna. Perquè més 
enllà de les disquisicions històriques 
sobre com escrivim la nostra història, 
com gestionem la nostra èpica o quins 
mites entronitzem, si res queda clar i 
diàfan quan llegeixes i observes el 
camí transitat d'aquest nostre poble 
turmentat,  és que de mite només en 
tenim un, recurrent, constant i que tot 
ho abraça: la llibertat. 
  
Feliç 2014  i que la Història ens agafi 
confessats, si volem que ens 
somrigui! 

 

 

Font: Directe.cat 
http://www.directe.cat/xoc-de-trens/329186/victus-bambutis-whisky-i-llibertat 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20009/victus-bambutis-whisky-i-
llibertat 
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DIMARTS, 14 DE GENER DEL 2014 

 

A la iaia Rosa, una republicana. In memoriam 
 
Eva Martínez 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí! 
  
Volia dir unes paraules breus en memòria de l’àvia Rosa, en nom meu i del meu 
germà David. 
  
Ahir ens va deixar una dona forta i una supervivent nata. D’ella sempre recordarem 
moltes coses: la seva fortalesa, i sobretot les seves ganes immenses de viure, que 
l’han dut a resistir 94 anys. No va tenir ni una infantesa ni una joventut fàcil, però 
sempre va ajudar tothom sense demanar res a canvi, i els que la vàreu conèixer ho 
sabeu. Va ser una dona de fort esperit positiu davant  qualsevol adversitat, amb 
ganes de treure-li el suc a cada minut de la vida, el viure cada moment amb 
intensitat, i el no venir-se mai avall. Voldria destacar la seva lluita durant la guerra 
civil, i el seu esperit a la resistència que juntament amb el meu avi van viure quan 
van marxar tots dos a França. 
  
Una de les seves grans il·lusions era poder agafar un avió i marxar de viatge, 
perquè mai havia pujat a cap i no volia morir sense viure l’experiència. Doncs ho va 
poder fer realitat perquè fa 6 anys me la vaig endur en un vol a veure el seu net 
que aleshores vivia fora de Barcelona. No us podeu imaginar el que va disfrutar 
aquell viatge, em va dir que ja es podia morir tranquil·la desprès d’allò. I el record 
que em queda d’haver pogut viure això amb ella, totes dues dins l’avió. Des de fora 
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pot semblar una anècdota sense importància, però us asseguro que em vaig sentir 
una autèntica privilegiada al poder donar-li aquest moment. 
 
Voldria fer esment al gran amor que va sentir pel seu marit, el meu avi Vicenç, a 
qui també vull recordar avui, i amb qui no hi ha dia que passi q no hi pensi desprès 
de 22 anys, amb ell i amb els meus altres avis materns Aquilino i Leonor. Tots 
quatre van ser referents molt importants a les nostres vides. I avui amb la Rosa 
se’n va l’últim d’aquests referents. 
 
Tindré molt present el seu lema quan parlàvem amb les nostres  converses i em 
deia “Eva, no t’has de venir avall per res a la vida, dels covards mai s’escriu, 
sempre s’escriu dels valents, i has de ser valenta!”. Aquesta frase la duré sempre 
amb mi perquè era molt seva. 
 
Doncs com a dona valenta que era, com a lluitadora i com a gran àvia, vull deixar 
dit aquí en el seu últim adéu, que tant els meus pares, germà com jo mateixa 
estem molt orgullosos d’haver gaudit d’ella tants anys, i dels grans moments que 
ens ha deixat. 
  
Per ella i per tots els avis que quan se’n van i s’emporten amb ells part de 
nosaltres. 
  
Gràcies per tot iaia i descansa en pau! 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20054/a-la-iaia-rosa-una-
republicana-in-memoriam 
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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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Imatge suggerida per en Pepe 
 

 

 


