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UMOR 
 
#0032 @comisBotifarra Madrid diu sempre No 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/621/0032-comisbotifarra-madrid-diu-sempre-no 

 
 
#0033 @comisBotifarra Trencament del PSC 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0033-comisbotifarra-trencament-del-psc
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#0034 @comisBotifarra #PelisConCanyas la realitat supera la ficció 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0034-comisbotifarra-pelisconcanyas-la-realitat-supera-la-ficcio 
 
 
 

#0035 @comisbotifarra Els darrers pressupostos autonòmics 
 
 
 

 
 
http://www.directe.cat/comissiobotifarra/0035-comisbotifarra-els-darrers-pressupostos-autonomics
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LA BARRILA DE L'AVI. 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. Joan Antoni Poch 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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-20-01-2014.html 
 
 

 
 
Font: Tribuna.cat – Per Puyal 
http://www.tribuna.cat/acudit//per-puyal-27-01-2014.html
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Herois Indepes 

Són molts els herois indepes que dia a dia vetllen per generar nous 

independentistes a Catalunya. No ens agradaria deixar a cap d’aquests incansables 

lluitadors fora d’aquesta col·lecció! 
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Agnès Russiñol i Amat 

 

Filiació 

 

Dades electorals 
Llista Electoral: 

. 
Circumscripció: 

Circumscripció electoral de Barcelona. 
Partit Polític: 
Adscripció 
Grup parlamentari: 

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Membre. Alta: 
26.02.2013, BOPC, 35. 
 
 

Dades biogràfiques  

Lloc i data de naixement 

Barcelona, 27 d’abril de 1982. 



 
 

 

13 

 
 
Formació i activitat professional 

Llicenciada en ciències polítiques i de l’Administració i en periodisme per la 

Universitat Pompeu Fabra. Ha fet un màster en comunicació política a la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

Va treballar com a promotora de comunicació i qualitat a l’Institut Municipal de 

Mercats de Barcelona (2005-2008). També ha treballat com a tècnica de 

comunicació i premsa al Departament de Vicepresidència i Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya (2008-2013).  
 
 
Trajectòria cívica i cultural 

Ha estat presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (2008-2010) i 

responsable de relacions exteriors d’Acció Escolta de Catalunya (2002-1005). És 

sòcia de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample i sòcia d’Òmnium 

Cultural. 
 
 
Trajectòria política i institucional 

Militant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) des de l’any 2005. Ha estat 

secretària adjunta de política municipal d’ERC-Barcelona (2007-2008). Actualment 

és presidenta d’ERC-Eixample i consellera nacional del partit. 
 
 
 

Càrrecs parlamentaris 

• Diputació Permanent. Membre. Alta: 26.08.2013, BOPC, 141. Baixa    

29.08.2013, BOPC, 141. 

• Comissió d'Empresa i Ocupació (CEO). Membre. Alta: 01.03.2013, 

BOPC, 39. 

• Ponència: Prop. llei d'horaris comercials i determinades activitats de 

promoció. Membre. Alta: 10.07.2013. 

• Comissió d'Ensenyament i Universitats (CEU). Membre. Alta: 

04.03.2013, BOPC, 43. 
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• Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Ensenyament i 

Universitats. Portaveu. Alta: 04.03.2013. 

• Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ). Membre. Alta: 04.03.2013, 

BOPC, 43. 

• Comissió de la Infància (CDI). Membre. Alta: 01.03.2013. 

• Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de la Infància. 

Portaveu. Alta: 01.03.2013. 
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Dijous, 23 de gener de 2014 
 
 

 
 
ERC presenta al Parlament una moció per millorar  
l’atenció dels infants i dels joves extutelats a Catalunya 

 

ERC presenta al Parlament una moció per millorar l’atenció dels 
infants i dels joves extutelats a Catalunya 

 

Esquerra Republicana ha presentat 
avui una moció al Parlament de 
Catalunya sobre l’atenció dels infants i 
dels joves extutelats a Catalunya. La 
diputada d’ERC, Agnès Russiñol, ha 
afirmat que‘aquest és un col·lectiu 
especialment vulnerable que ha 
de ser prioritzat en el disseny i 
implementació de les polítiques 
públiques del nostre país’. Russiñol 
ha recordat que ‘el sistema de 
protecció té com a objectiu 
principal la normalització, el fet 
de donar a aquests nens les 
mateixes oportunitats que tenen 
els altres infants’. 
 
Segons Russiñol, ‘el sistema de 
protecció a la infància necessita 
ressituar l’escolaritat en una 
posició més central i prioritària, 
tant amb els nens i nenes dels 
quals té la tutela com dels joves 
extutelats’. La diputada republicana 
ha explicat que des d’ERC‘creiem 
urgent i necessària una articulació 
entre el sistema de protecció 

social i el sistema educatiu a fi de 
garantir les actuacions 
compensatòries que facin possible 
una major igualtat d’oportunitats 
educatives’. La proposta d’Esquerra 
Republicana es basa en ‘prioritzar 
l’educació a través de les quanties 
de les prestacions i pensions de 
les quals són beneficiaris els 
infants o els adolescents que 
estan sota mesures de tutela o 
guarda’. 
 
L’objectiu central de la moció, ha 
assegurat Russiñol, és ‘que els 
recursos derivats de les 
prestacions i pensions de la 
seguretat social hagin d’anar 
destinats a reforçar l’educació 
dels infants i adolescents tutelats 
i joves extutelats’. ‘Per reforçar 
l’educació aquest col·lectiu 
proposem garantir, com a mínim, 
que aquests disposaran de classes 
de reforç escolar, espais 
diferenciats dins els centres aptes 
per a l’estudi, beques per dur a 
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terme estudis universitaris o de 
formació professional que 
cobreixin l’habitatge i la 

manutenció fins a la finalització 
dels mateixos i gratuïtat en les 

matrícules universitàries’, ha afegit. 
 
Per últim, Russiñol ha reiterat 
que ‘els infants tutelats i els joves 
extutelats és un col·lectiu 
especialment vulnerable que 
necessita que s’hi dediquin tots 

els recursos que facin falta per 
garantir-hi la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a 
l’educació’.

 

http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-parlament-una-mocio-per-
millorar-latencio-dels-infants-i-dels-joves-extutemmmm 
 
 
 
 

 
http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-parlament-una-
mocio-per-millorar-latencio-dels-infants-i-dels-joves-
extutehttp://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-parlament-
una-mocio-per-millorar-latencio-dels-infants-i-dels-joves-
extutehttp://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-parlament-
una-mocio-per-millorar-latencio-dels-infants-i-dels-joves-extute 
http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-parlament-una-mocio-per-millorar-

latencio-dels-infants-i-dels-joves-extutehttp://www.esquerra.cat/actualitat/erc-presenta-al-

parlament-una-mocio-per-millorar-latencio-dels-infants-i-dels-joves-extute
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DIVENDRES, 31 DE GENER DEL 2014 

 

Passejada amb l'Agnès Russiñol per Hostafrancs 

 
Marta Bastida - Fotografies: Pepe 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ahir a la tarda ens trobarem amb 
l’Agnès Russiñol, Diputada al 
Parlament de Catalunya. 
  
L’objectiu de la trobada era fer una 
passejada per Hostafrancs i visitar  els 
comerciants del barri, així com 

intentar convèncer a la gent que està 
indecisa. 
  
Quan ens varem trobar, encara era de 
dia. Varem fer un breu recorregut per 
Hostafrancs, entrant a les botigues 
properes al mercat. 
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Posteriorment varen entrar al mercat i 
 xerrarem amb tots els comerciants, 
que obrien la seva parada per la tarda 
i acabarem la jornada parlant amb els 
paradistes del l’exterior. 
  
Et sorprenia gratament, quan molts 
comerciants et deien que teníem el Sí-
Sí i es mostraven esperançats/ades 
per un futur proper. 
  
Un comerciant parlava de la quantitat 
d’impostos que havia de pagar i que 
havia de treballar un munt d’hores per 
poder obtenir beneficis i sobreviure. I 
esperava il.lusionat l’arribada de la 
República. 
  
Un dependent indi molt jovenet, urdú 
parlant ens deia, que estava aprenent 
català i que practicava amb les 
clientes del mercat. Es va interessar 
força pel proper referèndum. 
  
L’Agnès pacientment anava 
contestant totes les preguntes, que li 
feien els comerciants. 
  
Ens varem trobar amb un senyor, que 
ens deia que només parlava mandarí, 
li varem lliurar tot un seguit 
d’informació en anglès i castellà. Ens 
va dir que li donaria a la seva filla 
perquè li traduís. Varem pensar, que 
ens mancava informació en mandarí 
(xinès). 
  

Un comerciant manifestava, que ell 
mai anava a votar, atès que no creia 
en la política. Varem argumentar, que 
la democràcia es defensa votant. 
Estava preocupat, perquè només veia 
empreses que tancaven i que la gent 
es quedava sense feina. Li varem dir, 
que Catalunya patia un espoli, que 
contribuïa que aquesta tendència any 

rere any, s’anés agreujant i que la 
única sortida era la Independència de 
Catalunya. 
  
Un comerciant ens va explicar que ell 
era feliç, perquè compaginava la seva 
feina amb la de professor. Ens va 
explicar, com era de dur, vendre a 
l’exterior del mercat i que a l’Institut 
“estava calentet”. També ens va 
explicar, que apart de vendre estris 
de cuina, ensenyava als turistes com 
fer la crema catalana. 
  
Una comerciant ens deia que el nostre 
país no arribaria a la Independència, 
perquè no ens deixarien. Li varem dir, 
que quan la tinguéssim, tornaríem a 
parlar. Les petjades de la Guerra Civil 
i la por, encara planen damunt de 
molta de la nostra gent. 
  
Varem acomiadar a l’Agnès Russiñol, 
quan ja era de nit. Gràcies Agnès per 
la teva simpatia i per acompanyar-nos 
aquesta tarda!  
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VÍDEOS 
 
24.01.2014 
 
LOS NEGOCIOS Y AMORIOS DEL BORBON 

 
 

 
 
 
Vídeo suggerit per l’Antoni Reig 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1675/los-negocios-y-amorios-del-
borbon-video-suggerit-per-lantoni-reig 
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30.01.2014 
 

El model de mitjans audiovisuals a la República Catalana 
 

 
 
http://youtu.be/1iDv5qgwRXY 
 
Acte celebrat el 30 de gener de 2014 enmarcada dins el cicle "Jornades pel nou país 
que volem" amb les intervencions de: 
 
Benvinguda i presentació: 
Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana (Intervenció enregistrada) 
Albert Biescas, president de la Comissió Sectorial d'Audiovisuals 
 
Taula Rodona amb: 
Jordi Roigé, president de Productors Audiovisuals de Catalunya i vicepresident del 
Clúster de la Indústria Audiovisual de Catalunya. 
Joan Manuel Tresserras, professor de Ciències de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
Francesc Pena, conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local. 
Modera:.Sergi Sabrià, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya i 
membre de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1680/el-model-de-mitjans-
audiovisuals-a-la-republica-catalana 
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Agenda Nacional 
 

 
Propers diàlegs i jornades 

 

 
 

 
Febrer 

 

El model de cooperació de la República Catalana 
Diàleg. Divendres 14 de febrer 
 
L'administració de la República Catalana 
Jornada. Dissabte 22 de febrer 
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Març 

Ciutadania i nacionalitats a la República Catalana 
Diàleg. Dijous 6 de març 
 

Catalunya, estat emprenedor. La política econòmica i industrial del 
#noupaís 
Jornada. Dissabte 15 de març 
 
El model turístic de la República catalana 
Diàleg. Dijous 27 de març 
 

Abril 
La República del benestar. Justícia social i igualtat d'oportunitats al 
#noupaís 
Jornada. Dissabte 5 d'abril 
 
La democràcia del #noupaís: llibertats, drets civils 
i apoderament ciutadà en la Constitució catalana  
Jornada. Dissabte 26 d'abril 
 
El Marc català de relacions laborals 
Diàleg. Dimarts 29 d'abril 
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DIMECRES, 22 GENER DE 2014 

Barcelona posarà el padró a disposició de la Generalitat per fer el cens 
de la consulta a proposta d'ERC 
 

 
 
 

 
 
La coalició independentista d'ERC+DCat+RCat ha aconseguit aquest matí el 
compromís de l'Ajuntament de Barcelona per posar a disposició de la 
Generalitat el padró municipal – en els termes que indiqui la futura Llei de 
Consultes del Parlament de Catalunya – en el supòsit que el Govern català 
el requereixi per a la celebració de la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014.  
 
Al mateix temps, amb aquesta proposta, Barcelona liderarà i promourà que tots els 
Ajuntaments de Catalunya prenguin acords en el mateix sentit. El regidor Joan 
Laporta ha defensat aquesta proposta: “Quan hi ha una contradicció entre la 
legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica d’un poble part d’aquest 
estat, preval sempre la voluntat democràtica d’aquest poble”.  
 
I “a diferència d’una dictadura, en una societat democràtica, no és la llei la que 
determina la voluntat dels ciutadans, sinó que és la voluntat dels ciutadans, la qual 
crea o modifica la legalitat vigent quan sigui necessari”. Els independentistes han 
explicat que “des d'ERC+DCat+RCat sempre hem apel·lat a que la capital de 
Catalunya faci costat a les grans decisions que es prenen al Parlament de la nostra 
nació”.  
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Per aquest motiu, Laporta ha dit que “cal fer-ho amb fermesa, convenciment, amb 
la solidesa d'una societat que creu en la democràcia i que vol un canvi polític a 
Catalunya: el pròxim 9 de novembre, Catalunya i Barcelona ens hi juguem molt”. 
“Tots plegats, els representats dels partits polítics, les associacions municipalistes, 
les entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials, sindicals... hem d'estar a 
l'alçada del moment històric”, ha reblat Laporta.  
 
La proposta d'ERC+DCat+RCat ha rebut el vot favorable de CiU i ICV, el vot en 
contra del PP i l'abstenció del PSC. 
 

 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/01/barcelona-posara-el-padro-disposicio-de.html 
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DIJOUS, 23 GENER DE 2014 

Ofensiva de Portabella per salvar els comerços històrics de Barcelona 
 
 

 
 
 
 

Barcelona pateix la mateixa pressió que altres grans ciutats europees amb la 
implantació de franquícies multinacionals i la progressiva desaparició d'establiments 
històrics. És per aquest motiu que ERC+DCat+RCat ha iniciat una ofensiva per 
aturar el degoteig de tancaments de comerços emblemàtics. Ahir mateix, Jordi 
Portabella va aconseguir aprovar una proposta a la Comissió d'Economia 
l'Ajuntament perquè s'elabori un registre de “comerços artesanals, històrics 
o emblemàtics” que permeti fer polítiques de suport a aquestes activitats 
comercials i de protecció del patrimoni. Avui a la Comissió d'Urbanisme, el 
republicà tornarà a demanar una revisió de l'Ordenança sobre Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic per tal d'incloure una nova 
qualificació: Béns Culturals de Caràcter Històric i Etnològic com a patrimoni 
moble, immoble i material, que permeti desenvolupar polítiques de protecció de 
comerços i botigues de Barcelona.  
 
“Ho hem de fer ràpid perquè sinó, en els pròxims dies, s'anirà produint un degoteig 
d'establiments que hauran de tancar”, va exigir el líder independentista de 
l'Ajuntament al govern municipal. Per Portabella, els establiments emblemàtics, 
“són comerços que representen generacions que, a més de guanyar-se la vida, fan 
un serveix al seu barri i a la ciutat”. A més a més, “aquestes botigues aporten 
personalitat al veïnat i a l'entorn”, va dir. El republicà, conscient de que els temps 
han canviat, va afirmar que “cal saber combinar l'economia local amb l'economia 
global”. Els independentistes estan convençuts que “el manteniment d'aquestes 
activitats tradicionals a la ciutat és una garantia per evitar la degradació, 
despersonalització i banalització de l'espai urbà”.  
 
EL CENS D'ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS  
El govern municipal fa mesos que treballa en un Pla de Suport al Comerç 
Emblemàtic que passa per elaborar una guia de comerços emblemàtics, formalitzar 
convenis amb immobilàries, catalogar comerços emblemàtics, protegir façanes i 
interiors o oferir incentius fiscals. Però la proposició del grup d'ERC+DCat+RCat va 
més enllà perquè “aquest registres o cens d'establiments històrics permetrà 
desenvolupar polítiques de suport a aquestes activitats comercials i de protecció del 
patrimoni”. 
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La creació d'un registre administratiu és un pas imprescindible per poder actuar 
sobre ells. Pretenem, no només assegurar la restauració dels elements patrimonials 
que conformen els comerços emblemàtics (façanes, mobiliari, etc), sinó que volem 
garantir també la permanència d'aquells comerços que, per la seva tradició, pel seu 
objecte i també per la seva configuració estètica de la decoració, convé preservar. 
 
 
http://bloc.esquerrabcn.cat/2014/01/ofensiva-de-portabella-per-salvar-els.html 
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DIVENDRES, 24 GENER DE 2014 

 

Portabella (ERC): 'Barcelona ha de saber sincronitzar l'economia global 
amb l'economia local' 
 
 

 
Jordi Portabella (ERC) creu que un 
dels aspectes clau a l'hora de 
determinar la política dels pròxims 
anys a Barcelona és “saber 
sincronitzar l'economia global en 
l'economia local”. El republicà ha fet 
aquesta afirmació al Plenari 
extraordinari on s'ha discutit un 
document presentat pel PSC. Pels 
independentistes de l'Ajuntament, la 
proposta socialista “presenta una visió 
clàssica, estàndard i coneguda que no 
explica com incardinar els efectes 
obvis de l'economia del segle XX al 
segle XXI per poder garantir la 
igualtat d'oportunitats a tothom”. Per 
aquest motiu, s'hi han abstingut.  

 
“Barcelona, pel fet de ser una ciutat 
cada vegada més influïda per 
l'economia global, està patint els 
efectes d'una ruptura entre allò que 
procedeix de l'economia mundial i 
l'economia local”. Per Portabella, la 
instal·lació de l'economia global a la 
ciutat “està deixant bona part de 
l'economia local marginada”. I pels 
republicans aquest és el repte: 
sincronitzar l'economia global amb 
l'economia local perquè hi hagi una 
sola Barcelona i poder garantir uns 
estàndards d'oportunitats per a 
tothom.  
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Portabella ha defensat l'abstenció 
d'ERC fixant també l'atenció en el 
marc nacional: “En aquest 
plantejament de la ciutat hi ha 
d'haver una proposta que vinculi els 
aspectes generals com l'educació i 
l'atur amb un altre aspecte 
determinant que té a veure amb e 
moment actual”. En aquest sentit, ha 
volgut recordar que “el govern 
espanyol té el principal problema 
democràtic que pot tenir qualsevol 
govern: dos milions de catalans i 
catalanes, molts dels quals 
barcelonins, que fa molt de temps que 
estem mobilitzats i així continuarem 
fins a la victòria final”.  
 
És per això que Portabella ha retret a 
Jordi Martí (PSC) que “vostè això ho 
hauria d'haver reflectit en el 
documents perquè forma part de 
l'anàlisi imprescindible per trobar les 
solucions de les pròximes dècades a la 

ciutat de Barcelona”. Igualment, els 
republicans consideren que el 
document presentat pel PSC expressa 
un marc útil per poder progressar i 
que aquest forma part del llegat 
republicà i la idiosincràsia de defensa 
d'una ciutat republicana.  
 
Ara bé, Portabella ha qüestionat el fet 
de subscriure'l únicament a nivell 
territorial identificant en 29 dels 73 
barris l'activitat inversora. “No entraré 
en consideracions de quins barris han 
escollit vostès, però sí que vull deixar 
constància del fet que aquests no 
coincideixen amb els barris amb 
menys renda disponible”. I ha citat 
com exemple el barri de Sant Martí de 
Provençals que té més atur i menys 
renda familiar disponible que el de la 
Marina del Port, Vilapiscina, Can Baró 
o Poble Sec. 
 

 
http://bloc.esquerrabcn.cat/ 
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Portabella força l'Ajuntament a salvar els comerços històrics 
protegint l'activitat comercial 
 
31/01/2014 
 
 

 

 
 
Jordi Portabella, líder 
d'ERC+DCat+RCat a l'Ajuntament, ha 
insistit avui amb un dels temes amb 
els que ha insistit més la coalició 
interpel·lant aquest cop a l’Alcalde 
perquè emprengui mesures 
immediates per a la protecció del 
comerç històric i emblemàtic de la 
ciutat. El republicà ha demanat a Trias 
que faci efectives les nombroses 
mesures aprovades en Comissions de 
Plenari i valori la suspensió temporal 
de llicències en aquests locals 
singulars de la ciutat mentre aquestes 
mesures no es desenvolupen. 
L'Alcalde ha acceptat el prec, 
matisant, “sempre que s'adapti a la 
legalitat”. 
 
“Lamentablement setmana sí setmana 
també ens assabentem del tancament 
d’un nou comerç. Els motius són 

diferents: des de l’aplicació de la LAU 
fins a la dificultat de compaginar 
l’economia local amb l’economia, etc”, 
ha dit Portabella. En aquest sentit ha 
afegit que “el que ens ha de 
preocupar més es la ciutat i la 
garantia dels establiments 
emblemàtics i la identitat de la 
ciutat”. 
 
Aquesta és la cinquena proposta que 
presenten els republicans adreçada a 
protegir aquests comerços: “A totes 
elles ens han dit que sí, però, patim 
per no arribar a temps”. Portabella ha 
fet al·lusió al Pla General que està 
preparant el govern però 
“mentrestant van caient un rere 
l’altre. Estem parlant de cent i escaig 
locals, i pensem que això donaria un 
període de calma sense precipitar les 
coses”. 

 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=419 
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S'aprova la proposta de Portabella per ajudar a les famílies a reduir 
la seva despesa mensual 
 
31/01/2014 
 

 
 

 

El Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona ha aprovat per unanimitat 
la proposta d'ERC+DCat+RCat per 
elaborar una “Guia Anti-Crisi' amb 
mesures i consells per ajudar als 
barcelonins a arribar millor a final de 
mes. Aquesta guia s'enviarà a totes 
les llars i contindrà informació sobre 
'com acudir als serveis socials en cas 
de problemes econòmics' o 
'avantatges que ofereix la ciutat per 
reduir les despeses dels ciutadans'. 
 
L'objectiu de la proposta no és una 
altra que pal·liar els efectes de la crisi 
que “per llarga i dura, cada vegada 
afecta més a la classe mitjana i a un 
nombre major de llars de la ciutat”, 
ha explicat Jordi Portabella. En aquest 
sentit, Portabella ha assegurat que 
“l'Ajuntament té marge per poder 
actuar i ho ha de fer acompanyant la 
ciutadania amb la màxima eficiència”. 
 
Dit això, el govern municipal ha 
reconegut la utilitat de la mesura que 
no formava part de les previsions del 
govern, fet que Portabella ha agraït 
perquè “és una primera passa que pot 

afavorir a persones amb dificultats 
moltes de les quals tenen la força i 
l'energia per poder superar el moment 
i només necessiten sentir-se 
acompanyats”. 
 
Què ha d'incloure aquesta Guia Anti-
Crisi? 
 
La guia ha d'incloure consells i 
mesures per a l'estalvi en serveis 
bàsics i despeses fixes de la llar, així 
com exempcions, subvencions i 
bonificacions disponibles tant a nivell 
d'impostos, taxes i preus públics com 
de serveis culturals, esportius, 
educatius i socials. Portabella ha 
explicat que “seguir els consells 
domèstics i conèixer el conjunt 
d'opcions d'estalvi que ofereixen les 
administracions podria representar 
reduir fins a un 25% la despesa de 
cada mes”. A més a més, pel 
republicà “aquesta guia pot ajudar a 
divulgar els avantatges que ofereix la 
ciutat als ciutadans que estan patin 
més severament la crisi i que molts 
barcelonins desconeixen per manca 
d'informació”. 
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Exemples d'avantatges que ofereix la 
ciutat als barcelonins per estalviar: 
 
- Subvencions per realitzar reformes 
als habitatges per tal d'afavorir la vida 
independent de les persones 
Bonificacions en impostos com en 
l'impost sobre vehicles per a titulars 
amb baixes emissions de CO2 o en IBI 
per a famílies nombroses, 
monoparentals i vidus/es, per 
immobiles de nova construcció i obres 
de rehabilitació integral o en 
habitatges mediambientalment 
sostenibles. 
 
- Bonificació de la plusvàlua en cas de 
dació en pagament o equivalent i 
altres bonficacions en l'impost de 
construccions, instal·lacions i obres. 
 
- Reduccions del 50% en el preu de 
l'entrada dels museus en períodes de 
baixa afluència de visitants i entrades 
gratuïtes les tardes de tots els 
diumenges de l'any. 
Descomptes en la compra de llibres i 
discos a diverses botigues 
especialitzades amb el carnet de 
biblioteca. 
 
- En els subministraments, 
l'Ajuntament de Barcelona, a través 
de l'Institut Municipal de Serveis 
Socials disposarà d'una partida 
específica i il·limitada per tal de fer 
front a totes les situacions derivades 
del tall de subministraments 
energètics i d'aigua a les persones 
amb precarietat econòmica. 
 
- Ajudes alimentàries i ajudes a 
l'habitatge 
 

Exemples de consells per reduir la 
despesa en la llar: 
 
- La tarifa elèctrica d'últim recurs és 
l'opció més cara. Pot suposar un 
increment de 30€ per any en la quota 
i la tria de companyia 
comercialitzadora i l'ajust en la 
potència contractada pot suposar un 
estalvi important així com les tarifes 
amb discriminació horària. 
 
- L'ús eficient dels electrodomèstics 
també és una font d'estalvi com 
desendollar els aparells elèctrics quan 
no s'utilitzin (pot reduir un 7% la 
factura): mantenir la nevera a 3ºC i el 
congelador a -16ºC, i revisar que les 
gomes de la porta tanquin bé. 
 
- Valorar la necessitat de mantenir un 
telèfon fix (13€/mes + IVA) si ja es té 
telèfon mòbil, comparar tarifes de les 
companyies de telefonia mòbil.  
 
Fins ara, l’Ajuntament ha aprovat 
diverses ajudes com la creació un 
servei d’atenció integral a les famílies 
i llars amb tots els seus membres 
sense feina, per tal d’evitar l'exclusió 
social i reduir l'índex de pobresa a la 
nostra ciutat. ERC+DCat+RCat va 
proposar destinar el superàvit previst 
per al 2012 en el Pla Econòmic i 
Financer de l’Ajuntament de Barcelona 
a pal·liar els efectes de la reducció 
d’aportacions d’altres administracions 
en educació, serveis socials i 
polítiques actives d’ocupació. 
Malauradament en aquell moment ens 
vam trobar amb el mur infranquejable 
del pacte CiU-PP. 
 

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=418 
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Portabella: “El govern municipal ha oblidat en l'informe Barcelona 
2014 que enguany hi haurà la consulta” 
 
 
31/01/2014 
 

 
 

 

 “Avui era el dia per debatre sobre 
l'estat de la ciutat sense Estat”, ha dit 
Jordi Portabella, cap de files 
d'ERC+DCat+RCat, en el debat sobre 
l'estat de la ciutat que s'ha celebrat 
aquest divendres al plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
L'independentista ha lamentat que en 
l'informe 'Barcelona 2014' que ha 
presentat el govern municipal “no hi 
ha ni una pàgina, ni una ratlla, sobre 
el procés nacional”. El republicà ha 
posat èmfasi en el fet que en un 
moment com l'actual, Barcelona, com 
a capital del país, no es pot 
desentendre del que està passant a 
tot el país: “una autèntica revolució 
democràtica”. 
 
“Els ha passat desapercebut que el 
70% de la població reclama poder 
votar lliurement?”, ha preguntat 

Portabella al plenari. I ha afegit 
“Barcelona és una ciutat de valors, 
associaciats a la llibertat i la 
democràcia”. En aquest sentit, ha 
retret al govern municipal que en el 
seu full de ruta no hi hagi els valors 
que es desprenen en l'actual procés: 
“la solidaritat i el respecte a una ètica 
comuna que han fet gran la nostra 
ciutat”. 
 
El líder sobiranista ha posat èmfasi en 
la manca de lideratge de Barcelona en 
el sí del país i ha afirmat que “tenim 
un país amb el rumb clar però ofegat 
econòmicament i, en canvi, tenim una 
capital solvent sense un rumb fix”. “El 
lideratge ens dóna notorietat i 
projecció internacional i sabem que un 
procés de reforma nacional significa 
una bona oportunitat per a la 
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creativitat, la innovació i la recuperació de la ciutat”. 
 
Al mateix temps, Portabella ha 
explicat que ha trobat a faltar en el 
document mesures que ERC havia 
pactat amb el govern en el PAM: 
l'anella logística, el sòl industrial, 
plans d'ocupació, plans per preservar 
els comerços que cada dia han de 
tancar, equilibri territorial, plans pels 

oficis que desapareixen o l'encaix 
entre el món global i el món local. 
Finalment, el republicà s'ha adreçat a 
l'alcalde Xavier Trias per dir-li que 
“estem disposats a treballar junts per 
la ciutat, som gent disposada a 
arremangar-nos per fer avançar 
Barcelona” 

 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=417 
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El govern municipal de CiU rebutja desvincular Barcelona de la 
'marca Espanya' 
 
31/01/2014 
 
 

 

 
 
El pols per aconseguir “desvincular Barcelona de la marca Espanya” segueix en peu 
i “seguirà” tal com ha confirmat Joan Laporta (ERC+DCat+RCat) després que la 
tinent d’alcalde d’Unió Democràtica, Sònia Recasens, hagi rebutjat el Prec presentat 
per la coalició perquè el govern municipal reafirmi els valor propis de la capital de 
Catalunya a la «marca Barcelona», i es desvinculi de la «marca Espanya».  
 
Laporta s’ha referit al “desprestigi absolut de la marca Espanya” mitjançant episodis 
com el cas de Sacyr a Panamà o l’avaria de l’avió del príncep i ha assenyalat l’acord 
de Plenari de vincular la «marca Barcelona» amb la «marca Catalunya» recordant 
un cop més l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Asociación de Marcas 
Renombradas Españolas. 
 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=420  
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Portabella: 'La marca Espanya no només està en declivi sinó que 
perjudica la marca Barcelona' 
 
28/01/2014 
 
 

 
 

 

 
 
 
Jordi Portabella (ERC+DCat+RCat) presentarà un prec al Plenari de l'Ajuntament 
d'aquest divendres perquè la marca Barcelona es desvinculi de la marca Espanya. 
El republicà ha recordat “el desprestigi absolut de la marca Espanya” a través 
d'exemples com els cas de Sacyr a Panamà o l'avaria de l'avió del Príncep. 
 
Portabella lamenta l'adhesió de l'Ajuntament de Barcelona a la “Asociación de 
Marcas Renombradas Españolas”. Així, davant la recent aprovació inicial de la 
constitució del Consorci Agència Marca Barcelona, l'independentista vol un 
compromís ferm “ja que la marca Barcelona està estupenda i la marca Espanya no”. 
 
 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=416 
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Portabella vol que l'Ajuntament distribueixi un Manual Anti-Crisi per 
ajudar les famílies a arribar a final de mes 
 
 
28/01/2014 
 

 
 

 

El president d'ERC+DCat+RCat, Jordi 
Portabella, ha anunciat que aquest 
divendres presentarà una Proposició 
al Plenari de l'Ajuntament de 
Barcelona perquè s'elabori i es 
distribueixi un “Manual Anti-Crisi” que 
ajudi a la ciutadania a reduir les seves 
despeses mensuals. “Volem ajudar als 
barcelonins i barcelonines que ho 
estan passant malament o els costa 
arribar a final de mes”, ha afirmat el 
republicà . 
 
Aquesta guia, que té com objectiu 
pal·liar els efectes de la crisi en les 
economies domèstiques, hauria 
d'incloure la següent informació: 1) 
Com adreçar-se als serveis socials en 
cas de dificultats econòmiques, 2) 
Consells i mesures per a l'estalvi en 
els serveis bàsics i despeses fixes de 
la llar i 3) Exempcions, subvencions i 
bonificacions disponibles per a la 
ciutadania tant a nivell d'impostos, 

taxes i preus públics com de serveis 
culturals, esportius, educatius i 
socials. 
 
Per Portabella “aquesta proposta pot 
ajudar a divulgar els avantatges que 
ofereix Barcelona als ciutadans que 
estan patint més severament la crisi i 
que molts barcelonins desconeixen 
per manca d'informació”. El líder dels 
republicans a l'Ajuntament ha posat 
com exemples la gratuïtat dels 
museus els diumenges a la tarda o el 
fet que les famílies poden demanar 
una reducció de la tarifa electrica a la 
nit. 
 
Aquesta proposició inicia una bateria 
de propostes que van encaminades a 
enfortir la classe mitjana de Barcelona 
i a reduir les desigualtats 
econòmiques entre els barris més rics 
i més pobres de la ciutat. 

 
http://portabella.cat/dia_fitxa.php?id=414 
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24.01.2014 
 

L'origen de Can Fanga 
 
 

 
 
En aquest primer capítol d'Històries de Can Fanga, Jordi Portabella ens explica d'on 
ve l'expressió Can Fanga 
 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/video/1676/lorigen-de-can-fanga 
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Argumentari d'Estratègia Política 268 (22 gener 2014) - Monogràfic 
 
Pressupostos 2014 

• Són uns pressupostos que no ens agraden perquè no satisfan les 
necessitats dels nostres ciutadans. Els catalans paguem prou 
impostos i taxes però l'Estat espanyol ens priva d'una gran part 
d'aquests recursos: espoli fiscal de 16.000 M€ , impagaments de 
l'Estat espanyol de 8500M€, reducció de la inversió de l'Estat a 
Catalunya, no execució del pressupostat, augments d'impostos 
als catalans que no reverteixen en cap ingrés a la Generalitat. 

• Aquest pressupost no redueix despesa respecte l'any anterior, el 
2013. És el primer pressupost des de l'any 2010 en què això 
passa. No hi ha noves retallades respecte al 2013. 

• En termes relatius es dediquen més recursos que mai a l'Estat del 
Benestar (Educació, Salut i Benestar social): un 71% del 
pressupost. No són prou, però són més que mai. 

• En aquest context econòmic dramàtic, ajudem els catalans que 
més pateixen la crisi:  
- la dotació per a Renda Mínima (RMI) més alta de la història 
(173M€ , +43M€ ) 
- ajuts a l'habitatge (+7M€),  
- beques menjador (+8M€) i  
- ajuts per lluitar contra la pobresa infantil (+3M€) 

• Per poder ajudar els que més ho necessiten, hem incrementat la 
fiscalitat als que encara tenen capacitat de pagament, grans 
fortunes i grans empreses:  
- impost a les nuclears, impost a gasos contaminants, impost a 
l'enlairament d'avions, l'eurovinyeta per als camions de l'Eix 
Transversal i  
- es recupera l'impost de successions (sense afectar a classes 
mitjanes). S'han incrementat els tipus en l'impost de patrimoni i a 
l'impost de transmissions patrimonials.  
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• Per reactivar l'economia, hem inclòs una partida de 100M de 
crèdit de l'ICF per a emprenedors i per a la internacionalització 
d'empreses. 

• Estem en contra de que la Generalitat es vengui els pisos de 
protecció oficial a inversors privats, i actuarem en conseqüència. 

• En el tràmit d'esmenes, la resta de grups no han proposat 
alternatives per generar més ingressos, llevat d'ICV (el PSC 
només inclou una proposta sobre Impost de Successions que té el 
mateix impacte pressupostari que la prevista al projecte). Pel que 
fa a les propostes d'ICV, il·lustren clarament on està el problema: 
la major part depenen de la voluntat política del govern espanyol. 
Així, ICV preveu uns 2.000 milions d'euros d'ingressos on prop de 
1.100 depenen de lluita contra el frau fiscal que faci el govern 
espanyol i de l'augment dels impostos especials. La resta obtenen 
els diners o bé incorporant mesures fiscals que ja estan en marxa 
(impostos ambientals) o bé incrementant la pressió fiscal sobre 
les classes mitjanes, prou castigades (fent que passin a pagar 
impost de patrimoni, que quedin afectades per l'impost de 
successions i reduint a la meitat la desgravació per inv ersió en 
habitatge). 

Intervenció de Pere Aragonès en el debat del Pressupost 2014 (1) 

 
Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 
 
No és la Llei de mesures que necessitem, i tampoc és la que nosaltres hauríem fet, 
però hi votarem a favor perquè hem pactat la creació de diversos impostos per als 
que encara tenen capacitat de pagament, que ens han de servir per ajudar els que 
més ho necessiten: 

• Recuperem l'impost de successions, especialment per a les grans 
fortunes. 

• Pugem el cànon de l'aigua per a les centrals nuclears i les 
hidroelèctriques. 

• A les famílies vulnerables no se'ls podrà tallar la llum durant 
l'hivern. 

• La Llei de mesures preveu una reforma de l'Agència Tributària de 
Catalunya, per tal que pugui recaptar tots els impostos suportats 
a Catalunya i, particularment, es crea el cos tècnic de gestors de 
l'ATC. 

• Així mateix hem incorporat a la Llei la modificació de la Llei 
d'estabilitat pressupostària, la regulació de la producció agrària 
ecològica, l'establiment de topalls de la retribució i les 
indemnitzacions a directius d'organismes públics, assegurar el 
caràcter públic de l'Hospital Clínic i una aproximació a la regulació 
dels convenis amb els centres educatius d'elit. 

Intervenció de Lluís Salvadó en la Llei de Mesures 
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——————————————————————————————— 
Aquest és l'argumentari elaborat per la Vicesecretaria General de Comunicació i 
Estratègia amb els posicionaments sobre l'actualitat política setmanal que serveix 
per donar suport a l'activitat diària dels càrrecs del partit.  
Els anteriors els podeu trobar en format pdf descarregable a xarxa.esquerra.cat 

 

 

 
 

Aragonès: ‘Estem convençuts que el poble de Catalunya decidirà 
aquest 2014 posar fi a les limitacions que ens imposen en matèria 
pressupostària’ 

 
(1) Dimecres, 22 de gener de 2014 

Aragonès: ‘Estem convençuts que el poble de Catalunya decidirà aquest 2014 posar 
fi a les limitacions que ens imposen en matèria pressupostària’ 
Pere Aragonès, diputat d’ERC al Parlament de Catalunya, ha afirmat avui en el 
debat sobre els pressupostos que ‘des d’Esquerra Republicana estem 
convençuts que el poble de Catalunya decidirà aquest 2014 posar fi a les 
limitacions que l’Estat espanyol ens imposa en matèria 
pressupostària’. ‘S’ha esgotat tot el marge del marc polític actual’, ha 
afegit. 
 
Aragonès ha assenyalat ‘la menor recaptació’, ‘l’augment del pes del 
deute’, ‘el dèficit fiscal persistent’ i ‘el procés de centralització de l’Estat 
espanyol’ com les principals limitacions a l’hora de fer un pressupost que permeti 
cobrir les necessitats creixents dels últims anys. Malgrat tots aquests factors de 
dificultat, el diputat republicà ha assegurat que ‘amb els pressupostos que 
aprovem avui aturem el cop, i establim un punt de partida per a la 
recuperació econòmica’. En aquest sentit, ha afegit que ‘encara no es 
perceben millores en l’economia real’ i ha demanat que ‘no es generin 
expectatives que no es podran complir’. 
 
Per afrontar els reptes de futur que té ara mateix la societat catalana – entre els 
quals, Aragonès ha destacat la salut, ensenyament, universitats i recerca, benestar, 
habitatge i suport a l’agricultura – ‘cal dotar-nos de recursos’, ha asseverat. El 
diputat d’ERC ha posat l’accent en el ‘treball que s’està duent a terme en  
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l’apartat dels ingressos’, i que ‘suposa un canvi respecte a etapes 
anteriors’. En aquest sentit, ha esmentat ‘l’Impost de patrimoni’, ‘l’Impost de 
successions’, ‘l’Impost a la banca’ i la‘Llei de fiscalitat ambiental’. Aragonès 
ha destacat que ‘aquests nous ingressos permeten mantenir la despesa 
respecte l’any anterior, per primera vegada des de 2010, fet que provoca 
que no hi hagi noves retallades respecte el 2013’. 
 
Pere Aragonès ha qualificat de ‘sorprenents’ les intervencions d’altres grups 
parlamentaris en aquest debat de pressupostos que‘obvien l’espoli fiscal i les 
limitacions que ens imposa l’Estat espanyol’. El diputat independentista ha 
recordat que ‘cap grup parlamentari, a excepció d’ICV-EUiA, ha presentat 
propostes alternatives per aconseguir nous ingressos’. Tot i valorar aquesta 
actitud per part d’ICV-EUiA, Aragonès ha assenyalat que ‘la majoria de les seves 
propostes s’han de pactar amb l’Estat – que ja ha demostrat no tenir cap 
interès en arribar a acords –, i carreguen l’esforç sobre les classes 
mitjanes’. 

 

 

Lluís Salvadó 

(2) Dimecres, 22 de gener de 2014 

Lluís Salvadó: ‘Donem suport als pressupostos per responsabilitat amb el país i la 
seva gent’ 

El portaveu adjunt d’ERC al Parlament de Catalunya, Lluís Salvadó, ha afirmat avui 
en el debat sobre el projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, que ‘donem suport als pressupostos per responsabilitat 
amb el país i la seva gent, que en aquests moments reclama menys 
partidisme i més país’. Salvadó ha assegurat que ‘la premissa d’ERC ha estat 
evitar que s’apliquessin noves retallades socials, per primera vegada des 
de 2010. Fet que finalment hem aconseguit, tot i que no ha estat fàcil’. 
 
Salvadó ha insistit en què ‘en la situació actual, necessitem més recursos per 
ajudar aquells que més ho necessiten’. En aquest sentit, ha assenyalat 
que ‘s’ha augmentat la despesa per fer front a la pobresa infantil, en les 
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beques menjador, les ajudes per accedir a l’habitatge i s’ha impulsat la Llei 
contra la pobresa energètica’. El portaveu adjunt d’ERC al Parlament ha 
remarcat que‘demanem un esforç als sector que encara el poden fer, i no a 
les classes mitjanes i populars’, i s’ha referit a ‘l’Impost de patrimoni, 
l’Impost a la banca, l’Impost de successions i els impostos ambientals’. 
 
Lluís Salvadó ha enumerat també una sèrie de mesures per millorar la funció 
pública: la modificació de la Llei d’estabilitat pressupostària, la modificació de la Llei 
de l’Agència Tributària Catalana, la regulació de la producció agrària ecològica, 
l’establiment de topalls de la retribució i les indemnitzacions a directius 
d’organismes públics, assegurar el caràcter públic de l’Hospital Clínic i una 
aproximació a la regulació dels convenis amb els centres educatius d’elit. 
 
El portaveu adjunt d’ERC al Parlament ha explicat que ‘la llei fa esforços per 
generar nous ingressos i evitar retallades, amb la creació de noves figures 
impositives, venda de patrimoni i concessió d’actius’. Segons 
Salvadó, ‘aquests esforços són necessaris per l’ofec que l’Estat espanyol 
imposa a Catalunya’. En aquest sentit, ha recordat que ‘mentre en aquesta 
cambra avui ens discutim per 2.000M€, l’espoli fiscal anual que pateix 
Catalunya és de 16.000M€’ i que ‘aquests 2.000M€ és la quantitat 
recaptada a Catalunya gràcies a l’últim augment de l’IVA, dels quals l’Estat 
espanyol ens retorna 0€’. 
 
Per últim, Salvadó ha reiterat que ‘aquest són els millors pressupostos 
possibles en les circumstàncies actuals. Hi votem a favor amb l’esperança 
que siguin els últims pressupostos autonòmics i els pressupostos de la 
transició nacional’. 
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DIJOUS, 23 DE GENER DEL 2014 

 

Acudits de catalans 

Suso de Toro 

 

El que passa a Catalunya és una cosa tan important, tan viu i sorprenent que no deixa 
de sorprendre com ho viuen els poders espanyols: negant aquesta realitat i ocultant-li 
a la ciutadania. 
 

 
 
 

Desconfio del meu propi judici, ja que 
sempre vaig pensar que la "gent de 
lletres" sabia moltes coses 
d'assumptes literaris i culturals que 
m'atreien, però fa molt temps que 
vaig aprendre a desconfiar del seu 
judici sobre els avatars de la vida 
personal i social. Amb excepcions que 
alegren i il · luminen, ni cas, ja que 
solen repetir llocs comuns encara que 
amb enginy o sentenciositat. No 
obstant això, de vegades aquesta 
gent té algun tret de fantasia que 
passa de l'extrem del lloc comú de la 
genialitat. 
Un company de treball amb el qual he 
conversat abans sobre poesia i 
filosofia em deixa anar "el de 

Catalunya és un pla genial de 
Rajoy". Em deixa desconcertat, com 
fa poc que ens tractem busco en la 
seva cara si em parla de broma o 
seriosament, i no aconsegueixo 
discernir. Assevera, "estic convençut 
que és un pla" i ja la meva ment 
comença a preguntar quina classe de 
pla serà aquest.Es somriu i afirma 
amb rotunditat, "estic segur que 
Rajoy i Mas ho van pactar". 
Un nou cop al meu enteniment, intent 
imaginar posant-se d'acord en un lloc 
secret i donant-se la mà. Crec que 
encert a deixar anar una sèrie de 
frases inconnexes, "però què dius. 
Que no, home ...", i per l'estil. Em 
reposo momentàniament i li pregunto 
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si realment ell creu que els catalans 
són més ximples i persones menys 
informades que nosaltres. Ell 
m'explica que estan adoctrinats a 

través de TV3, això l'hi va sentir a un 
periodista català en un programa de 
televisió. En aquest moment 

he de replicar que hi ha gent per a tot 
però ja em té superat, estic a la seva 
mercè. Em deixa KO amb el cop 
definitiu, somriu amb ulls murris i em 
deixa anar "per partir el PSC. ¿No 
veus com ho deixa? Rajoy és intel · 
ligentíssim, és un pla genial". 
Em vaig reposar novament i rebatre la 
seva opinió, li vaig explicar que fa 
anys que observo amb curiositat, 
difícil d'explicar, als catalans i que tinc 
amics i relacions a Catalunya que em 
permeten dir que això és un disbarat i 
que és un assumpte molt més seriós . 

No sé dir si aquella va ser una 
conversa seriosa o humorística, no 
estic completament segur però 
m'inclino a creure que ell va parlar 
seriosament. El meu company ara 
s'ha transformat per a mi en un 
desafiament intel · lectual, semblava 
un home molt formal però té una 
ment d'imaginació alegre i sense 
límits. Podria haver argüit que, vist 
des d'aquest punt de vista tan mesquí 
i partidari, el problema de Mas no és 
el PSC sinó ERC, però no valia la 
pena, la mateixa idea de Mas i Rajoy 
tramant en secret la destrucció del 
PSC era tan inversemblant que només 
vaig poder somriure amb riure 
amarga. El que passa a Catalunya és 
una cosa tan important, tan viu i 
sorprenent que no deixa de 
sorprendre com ho viuen els poders 
espanyols: negant aquesta realitat i 
ocultant-li a la ciutadania. No sé el 
que se sentirà a Catalunya però fora 
d'allà se senten tota mena de 
disbarats, no es tracta que siguin 
opinions diferents o contràries sinó 
absurdes. 
El poder autoritari necessita 
ciutadania desinformada per tirar 
endavant les seves polítiques. En 
relació amb el que passa a Catalunya 
el gruix de la ciutadania espanyola 
està completament 

desinformada. Persones que es diuen 
de dretes o d'esquerres repeteixen 
amb més o menys contundència o 
enuig els mateixos comentaris de les 
televisions i emissores de la 
ultradreta.L'hegemonia d'aquestes 
idees és el que li permetrà al sistema 
polític espanyol que la societat accepti 
com a natural una mesura política 
antidemocràtica: prohibir la celebració 
d'una consulta.Les preguntes que 
volen ser sotmeses a votació ens 
semblaran pitjors o millors però són 
preguntes, no és una proclamació 
d'independència. El mateix resultat no 
té perquè ser jurídicament vinculant, 
una altra cosa és que políticament sí 
que ho seria. 
Els dos partits d'àmbit estatal que són 
el tronc del sistema polític ja han 
estret la seva abraçada i tindran a la 
majoria de la gent darrere. Pel que 
llegeixo, la premsa catalana està 
dividida sobre la independència i fins i 
tot sobre que se celebri un 
referèndum en contra de la decisió del 
Govern de Rajoy però, llevats alguns 
mitjans a la Xarxa, la premsa 
espanyola està completament d'acord 
en la seva línia editorial: donen suport 
al Govern i no volen que se celebri el 
referèndum. Uns sostenen una 
veritable campanya d'agitació 
espanyolista i altres ho fan amb més 
finor, amb tribunes constants sempre 
en la mateixa direcció i informacions 
esbiaixades. No té sentit argumentar 
una vegada i una altra que Catalunya 
no seria viable econòmicament, que li 
aniria malament, que el Govern no els 
permetria entrar a l'euro, que ningú 
els fa cas per allà fora (bé, excepte la 
BBC) ... 

Imaginar aquests escenaris ombrívols 
obliga per decència intel · lectual a 
imaginar la viabilitat d'una Espanya 
sense Catalunya, com li aniria, quin 
estat era aquest que vetava l'entrada 
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a la UE d'un de nou per perjudicar ... I 
és un frau culpar la "burgesia 
catalana" si no es parla 
immediatament de la burgesia 
madrilenya o espanyola, que també 

defensa els seus interessos 
particulars. I és una duplicitat dir que 
el conflicte li interessa als 
nacionalistes catalans ja que es podria 
dir amb tanta 

raó que li interessa als nacionalistes 
espanyols i, molt en concret, al 
Govern. Doncs Rajoy amb la seva 
posició aconsegueix que la 
preocupació nacionalista espanyola 
deixi en segon pla les seves polítiques 
antisocials. 

De fet, si Rajoy fos un president 
responsable hauria de començar per 
demanar-li perdó als catalans per 
animar campanyes xenòfobes contra 
aquestes persones. Això de recórrer 
l'estatut davant del Tribunal 
Constitucional va ser un desastre 
polític però és coherent amb la seva 
ideologia però animar boicots és una 
cosa imperdonable, com van a creure 
els catalans que és també el seu 
president. 

En tot cas el meu company, amant de 
la filosofia i la poesia, no accedirà als 
mitjans de comunicació catalans i 
només s'informarà per aquests altres 
mitjans espanyols. Uns mitjans que 
redueixen el conflicte als interessos 
d'uns partits per ocultar la veritat: 
que hi ha milions de ciutadans allà 
que estan reclamant aquesta 
consulta. Quan es redueix aquesta 
demanda a un joc de sigles se li falta 
al respecte a totes aquestes persones. 

Estic convençut que, sense llevar-li 
profunditat política en absolut, en el 
fons aquest plet té molt de dignitat 
ferida per part dels catalans. Des de 
Catalunya es va buscar renovar la 
integració catalana en un projecte 

compartit amb un nou "estatut": 
l'estatut aprovat pel parlament català 
mantenia la integració de la nació 
catalana a Espanya. Però, en nom 
d'Espanya, el Tribunal Constitucional 
va negar la constitucionalitat del 
reconeixement nacional que pretenien 
i ara el Govern i els seus suports els 
diuen que no poden consultar-se a si 
mateixos. Què els queda sinó 
anar? La propaganda acaba encegant 
als mateixos que la difonen, acaben 
creyéndosela, creuen que els catalans 
són uns nens immadurs que 
simplement s'han emocionat i que ja 
se'ls passarà quan vegin que no 
poden fer res. 

No dubto que estiguin emocionats, ho 
estan; d'una manera diferent als que 
agiten la rojigualda.Però em sembla 
que no els passarà i que la majoria de 
la societat catalana, i en conseqüència 
Catalunya com a país, ja no forma 
part de cap projecte compartit que es 
digui Espanya. La majoria dels 
catalans ja han creuat mentalment 
una ratlla, contemplen a Espanya des 
de fora i no es veuen dins. Crec que 
ja és una realitat que més de la 
meitat de la població ja s'imagina com 
un estat a part. 

La nació espanyola de Franco es va 
basar en la submissió absolut de les 
persones, es basava en la submissió, 
però per la força no hi ha projectes 
compartits. Una Espanya que tingui 
sotmesos els catalans per la força no 
és una democràcia. 

 
Font: El diario.es 
http://www.eldiario.es/zonacritica/Chistes-catalanes_6_220887930.html 
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DIVENDRES, 24 DE GENER DEL 2014 

 

Puyal: 'Si callem, en serem còmplices' 

Font: Vilaweb 

 
 

 
 
 
El periodista va pronunciar un contundent editorial sobre el tancament de Catalunya 
Ràdio al País Valencià 
 

 
Joaquim Maria Puyal va pronunciar 
ahir un contundent editorial en la 
transmissió del partit entre el Barça i 
el Llevant, arran del tancament de 
l'emissió de Catalunya Ràdio al País 
Valencià. 'Per primera vegada des de 
fa dècades, els seguidors del Barça 
del País Valencià no podran escoltar 
cap narració del joc del seu equip en 
la llengua pròpia en una transmissió 
comercial. Que el govern d'Espanya 
permeti que avui no hi hagi cap mitjà 
de comunicació audiovisual al País 
Valencià que s'expressi en la seva 
llengua és una deficiència greu de 
serveis comunicatius i, a més, un fet 
injust i intolerable', va començar dient 
Puyal. 
 

El podeu escoltar sencer ací: 
http://www.vilaweb.cat/noticia/41687
30/20140123/puyal-callem-serem-
complices.html 
 
Entre més coses, Puyal va dir: 'El fet 
seria només ridícul, però és molt més. 
A València li han pres els mitjans 
propis i ara li lleven el senyal dels 
mitjans amb què comparteix llengua i 
cultura.' 
 
I encara: 'Els mateixos que es van 
carregar Canal 9 i la ràdio autonòmica 
ara han ordit, organitzat i executat un 
acte impropi del segle XXI a Occident; 
ells són els ideòlegs i executors del 
fet. Ara, tots els altres, polítics, 
empresaris, professionals,  
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agents socials i ciutadans, si callem, 
en serem còmplices. No podrem mirar 
i callar. Es tracta d'un atemptat 
consumat que fereix l'ànima de tot un 

poble. És un acte de violència 
simbòlica, que fa mal. Els qui el 
pateixen se senten prou sols.' 
 

 
 
Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4168730/20140123/puyal-callem-serem-
complices.html 
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DIMECRES, 29 DE GENER DEL 2014 

 

Quan Pete Seeger cantava 'Vull anar a Andorra' 

 
Article suggerit per l'Alfred Bou 

 
 
 
 

 
 
 
El cantant va musicar el 1962 una cançó de Malvina Reynolds dedicada al petit país 
pirinenc sense exèrcit 
 
 

 
'Vull anar a Andorra, Andorra, Andorra. Vull anar a Andorra perquè l'adoro. S'hi 
gasten quatre dòlars i noranta cèntims en armament i en defensa. Heu vist mai 
tanta confiança? Andorra, visca!' És la tornada de la cançó 'I Want to Go to 
Andorra' (vídeo), escrita el 1962 per la californiana Malvina Reynolds i musicada i 
interpretada per Pete Seeger. 
 
La curiosa cançó va néixer a partir d'una notícia que va llegir Reynolds al New York 
Times, segons la qual el pressupost militar d’Andorra el 1961 era de tres-centes 
pessetes (4,90 dòlars) per a comprar bales de fogueig per a cerimònies oficials. La 
xifra tan migrada va empènyer tant Reynolds com Seeger a dedicar al país pirinenc 
una cançó de marcat caràcter antibel·licista. 
 
Seeger, a més de musicar la cançó, hi va afegir dues estrofes finals, on deia que 
ensenyava el retall de diari al secretari de Defensa nord-americà d'aleshores, 
Robert McNamara, perquè seguís els passos d'Andorra. 
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Reynolds mai no va enregistrar la cançó, cosa que sí que va fer Pete Seeger en uns 
quants àlbums, com 'The bitter and the sweet' del 1962 o un altre que va editar el 
2003 el govern andorrà. 
 
Chorus: 
 
I want to go to Andorra, Andorra, Andorra, 
I want to go to Andorra, it's a place I adore, 
They spent four dollars and ninety cents 
On armaments and their defense,  
Did you ever hear of such confidence? 
Andorra, hip hurrah! 
In the mountains of the Pyrenees 
There's an independent state, 
Its population five thousand souls, 
And I think they're simply great. 
One hundred and seventy square miles big 
And it's awf'lly dear to me.  
Spends less than five dollars on armaments, 
And this I've got to see. 
(Chorus) 
It's governed by a council, 
All gentle souls and wise,  
They've only five dollars for armaments 
And the rest for cakes and pies; 
They didn't invest in a tommy gun 
Or a plane to sweep the sky, 
But they bought some blanks for their cap pistols 
To shoot on their Fourth of July. 
(Chorus) 
They live by the arts of farm and field 
And by making shoes and hats, 
And they haven't got room in their tiny land 
For a horde of diplomats; 
They haven't got room in their tiny land  
For armies to march about, 
And if anyone comes with a war budget 
They throw the rascals out. 
(Chorus) 

Font: Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4169696/20140128/quan-pete-seeger-cantava-
vull-anar-andorra.html 

http://www.andorradifusio.ad/programes/rotonda 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20267/quan-pete-seeger-cantava-
vull-anar-a-andorra 
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Dijous, 30 de gener de 2014 
 
 

 

Oriol Amoròs 

 
 

ERC considera totalment desproporcionat l’operatiu desplegat al 
voltant del Centre Social Can Vies de Sants 
 
 
 
Davant de l’operatiu policial desplegat 
al Centre Social Can Vies, amb 
l’objectiu de fer el registre ordenat pel 
jutjat d’instrucció número 19 de 
Barcelona i, segons els Mossos 
d’Esquadra, relacionat amb les 
detencions de sis persones en relació 
als fets del 12 d’octubre, el diputat 
d’ERC, Oriol Amorós, ha declarat 
aquest matí que ‘amb tot el 
respecte que ens mereixen els 
Mossos d’Esquadra, no entenem ni 
compartim el desmesurat operatiu 
(al voltant de 200 agents 
uniformats i policies de paisà) per 
fer un registre a un centre social 
obert i conegut al barri, que ha 
trasbalsat als veïns i veïnes 
despertant una alarma totalment 
injustificada’. 
 
 
‘No entenem ni compartim la 

manca de proporcionalitat de 
l’operatiu: ahir es van retenir al 
voltant de 10 hores les sis 
persones que dormien al Centre 
Social Can Vies, sense poder 
comunicar-se amb familiars o 
amics, i avui se’ls ha comunicat 
que no passen a disposició judicial 
fins divendres’. ‘Per arribar a aquí 
no calia aquest desplegament’ ha 
reblat Amorós. 
 
 
Oriol Amorós, membre de la comissió 
d’Interior al Parlament ha explicat 
que ‘volem destacar que el Centre 
Social Can Vies és un referent 
cultural a la Vila de Sants, amb 
una activitat sempre oberta als 
veïns i veïnes i amb multitud de 
propostes culturals, així com, un 
espai de debat del i pel barri. Per 
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aquest motiu, expressem la 
nostra solidaritat amb el Centre  
 
 
Social Can Vies’. 
 
 
Per tots aquests motius Esquerra 
Republicana demanarà explicacions 
sobre aquest operatiu i les detencions 
realitzades a sis persones en relació 

als fets del 12 d’octubre segons els 
Mossos d’Esquadra. 
 
‘Igualment volem instar al 
Departament d’Interior a treballar 
amb la màxima diligència per 
eradicar la violència racista i 
feixista que és un perill real per a 
la convivència i la igualtat al 
nostre país’ ha destacat Amorós. 
 

 
 
http://www.esquerra.cat/actualitat/erc-considera-totalment-desproporcionat-
loperatiu-desplegat-al-voltant-del-centre-social-c 
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DIJOUS, 30 DE GENER DEL 2014 

 

Can Vies se sotmet a més de nou hores d’escorcoll amb un ampli desplegament policial 

Font: Sants 3 Ràdio 

 

 
En la mateixa operació, es van detenir ahir al vespre sis persones acusades d’agredir a un grup de participants 
en la manifestació del passat 12 d’octubre. Diversos col·lectius del barri han organitzat aquest vespre una 
assemblea oberta a la plaça de Sants seguida d'una manifestació que ha anat fins a la seu del Districte. 

 
29 gener, 2014 

 

 
 
Des de les set del matí i fins a mitja 
tarda els Mossos d’Esquadra han estat 
escorcollant el centre social 
autogestionat de Can Vies, al carrer 
Jocs Florals del barri de Sants. 
L’escorcoll forma part d’una operació 
policial ordenada pel jutjat d’instrucció 
número 19 de Barcelona. En la 
mateixa operació, es van detenir ahir 
al vespre sis persones acusades 
d’agredir a un grup de participants en 
la manifestació del passat 12 
d’octubre. Els fets haurien passat la 
tarda del dia de la Hispanitat, quan un 
grup d’assitents a la concentració 
d’ultra dreta de Montjuïc van ser 
agredides violentament a la carretera 
de la Bordeta. 
 
En l’escorcoll que s’ha fet avui a Can 
Vies hi ha hagut un ampli 
desplegament policial. Segons alguns 

testimonis hi havia vint furgonetes 
antiavalots. D’aquestes, nou tallaven 
el pas del carrer Jocs Florals. A més, 
s’ha tallat la circulació i l’accés a 
diversos carrers de l’entorn. L’objectiu 
era buscar material o indicis que 
relacionin els sis detinguts amb 
l’agressió del 12 d’octubre. Segons la 
policia catalana, aquell dia, el grup de 
presumptes agressors havia sortit de 
manera organitzada del local del 
carrer Jocs Florals. Després del fets, 
alguns hi haurien tornat a buscar 
refugi.   
 
Pepo Mediavilla és un veí del barri que 
explica que ha pogut veure l’escorcoll 
des del balcó de casa del seu fill: “He 
vist que hi havia molt de moviment”. 
Assegura també ha vist com alguns 
agents que ha suposat que eren de 
policia científica entraven a la sala on 
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hi ha els ordinadors de Can Vies. 
“Sabem que han buidat tots els discs 

durs de tots els ordinadors i tot el que 
era de tipus informàtic i pendrives”, 

 
ha explicat també Josep Maria 
Domingo, president del Centre Social 
de Sants. Mediavilla diu que també ha 
vist que a l’interior del centre hi havia 
els sis detinguts emmanillats a més 
d’alguns membres del col·lectiu que 
gestiona Can Vies. Segons han 
comunicat des del centre social de 
Can Vies aquesta nit hi havia sis 
persones dormint-hi. “Després de tot 
aquest muntatge què se’n treu?”, es 
pregunta Mediavilla, que considera 
que caldrà donar explicacions 
pertinents al veïnat. 
 
“Ha estat una cosa insòlita, increïble i 
incomprensible”, valora Domingo.  
Que a la vegada assegura que entre 
els detinguts ”no hi ha cap veí del 
barri” . Jordi Falcó, també membre del 
Centre Social de Sants, denuncia que 
amb accions com aquesta es 
criminalitza el centre ocupat de Can 

Vies. Des del mateix centre, 
denuncien, a més, “el constant setge 
policial, judicial i administratiu” que 
segons ells pateix Can Vies. 
 
L’assemblea de la CUP del districte 
també ha emès un comunicat sobre 
els escorcolls on denuncien el “setge 
inconcebible” a què s’ha sotmès el 
barri i asseguren que no 
s’estranyarien de descobrir 
“motivacions extrajudicials en la 
diligència d’aquest cas”. 
 
Davant d’aquests fets diversos 
col·lectius del barri han organitzat una 
assemblea oberta a la plaça de Sants 
on s’ha explicat què ha passat al llarg 
del dia. A l’assemblea l’ha seguit una 
manifestació de més d’un centenar de 
persones que ha anat fins a la seu del 
Districte de Sants-Montjuïc on han 
llençat alguns petards.
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Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/can-vies-se-sotmet-a-mes-de-nou-hores-descorcoll-amb-un-ampli-
desplegament-policial/ 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20268/can-vies-se-sotmet-a-mes-
de-nou-hores-descorcoll-amb-un-ampli-desplegament-policial 
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DIMECRES, 29 DE GENER DEL 2014 

 

Comunicat del Centre Social de Sants sobre l’escorcoll a Can Vies 

Font: Sants 3 Ràdio 

 
 
 

 
 
 

 

Avui 29 de gener el nostre barri de 
Sants ha estat ocupat policialment per 
dotzenes de furgonetes antiavalots i 
un gran nombre de policies secretes. 
El motiu, que hem sabut després, ha 
estat un escorcoll al Centre Social de 
Can Vies relacionat amb uns detinguts 
per una baralla el passat 12 d’octubre 
amb feixistes assistents a la 
manifestació de Plaça Espanya que 
havien vingut als nostres barris a 
“acabar la jornada”. 

La relació entre els detinguts, cap 
d’ells del barri, i Can Vies sembla ser 
que és què, o hi havien sortit o hi 
havien anat després, cosa poc 
estranya tractant-se d’un centre social 

obert als veïns i veïnes i més en una 
jornada de mobilització com va ser 
aquell dia. 

Com a entitat degana del moviment 
veïnal de Sants estem astorats pel 
tamany (i cost) del desplegament 
policial atesa la escadussera i relativa 
vinculació de Can Vies amb el cas, de 
la poca rellevància de la pica baralla, 
els culpables d’ella i els mesos 
transcorreguts. 

Més aviat sembla una excusa 
utilitzada per “castigar” d’una manera 
ostentosa aquelles persones i espais 
no controlats pel poder.

 



 
 

 

67 

 

Caldrà recordar també que les 
manifestacions feixistes dels 12 
d’octubre a Sants han estat 
històricament una provocació a un 
barri obrer on la derrota, la 
postguerra, la repressió i la dictadura 
van causar molt dolor. 

Exigim doncs l’immediat alliberament 
dels 6 detinguts i que la Conselleria 
d’Interior doni al barri les explicacions 
pertinents i les disculpes adequades. 

No admetem ni la violència policial 
d’aquest escorcoll, ni el 
malbaratament econòmic que 
representa, ni que se segueixin 
tolerant manifestacions feixistes. Ni a 
Sants, ni a Barcelona ni a enlloc. 

Mort el gos, s’acabarà la ràbia. 
Can Vies és del Barri !! 

 
 
Font: Sants 3 Ràdio 
http://el3.cat/comunicat-del-centre-social-de-sants-sobre-lescorcoll-a-can-
vies/#prettyPhoto 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20269/comunicat-del-centre-social-
de-sants-sobre-lescorcoll-a-can-vies 
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Dijous, 30 de gener de 2014 
 
 
 
 

 
Joan Tardà amb altres diputats i senadors i la gent de tanquem els CIE 

 

Tardà: “Als CIE es podreixen els drets humans” 
 

 

El diputat d’Esquerra Republicana - 
Catalunya Sí Joan Tardà ha denunciat, 
després de la visita al CIE de la Zona 
Franca organitzada pel ministeri de 
l’Interior, la situació de “limbo jurídic” 
d’aquestes presons per persones que 
només han comès una falta 
administrativa. Tardà ha afirmat 
que “això fa pudor de podrit, no 
perquè les persones que estan 
tancades no tinguin dignitat, sinó 
perquè aquí dins es podreixen els 
drets humans”.  
 
El diputat independentista ha recordat 
que “per no fer, ni tan sols han fet 
un reglament que ja va prometre 
el PSOE i no va fer; i que el PP 
tampoc ha estat capaç de 
presentar-lo tot i que ara diuen 
que està a punt”. Tardà ha afirmat 
que “el seyor Cosidó diu que s’està 
en un canvi de filosofia del CIE, 

però creiem que l’únic canvi que 
s’ha de fer és que persones que  

 

 

només han comès una falta 
administrativa no poden ser 
empresonades” i ha afegit que“ens 
preguntem per quina raó durant 
tant any la nostra societat encara 
permet aquesta vergonya”.  
 
Tardà ha reclamat que ‘les 
condicions del CIE respectin tots 
els drets, com l’assistència en la 
salut, el servei d’assistència amb 
lletrat, les visites, l’ús de telefonia 
mòbil, que hi hagi càmeres a totes 
les sales, etc i ha preguntat pels 
brots de racisme, pels aldarulls 
amb ferits del 31 de desembre i 
pel suïcidi d’un ciutadà armeni”.  
El diputat també ha explica que han 
pogut parlar “amb un ciutadà 
georgià que fa 31 dies que està en 
vaga de fam i que se’l vol deportar 
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d’aquí a 48 hores, tot i tenir els 
fills i la família a Barcelona i de 
tenir feina. S’ha denunciat que 
se’l deporti enlloc de fer-li complir 
la sentència a l’Estat i allunyar-lo 

de la família” i ha explicat el 
compromís “d’intercedir davant el 
jutge” per evitar el trasllat d’una 
persona malalta i amb arrels a 
Barcelona. 

 

 

http://www.esquerra.cat/actualitat/tarda-als-cie-es-podreixen-els-drets-humans 
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DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2014 
 

Sánchez-Camacho: Retiri públicament la comparació entre les persones 
que volem exercir el dret a decidir i els membres de la banda terrorista ETA 

Petició suggerida per l'Eduard Vidal 

 
 
 

 
 

• Petición dirigida a: Alicia Sánchez Camacho  

Retiri públicament en el Parlament català la 
comparació entre les persones que volem 
exercir el dret a decidir i els membres de la 
banda terrorista ETA 

    

Petició creada per Isidre Calbo Pellicer  

Castellvell del Camp, España 

 

 

Avui la Sra. Sánchez-Camacho ha comparat la situació de les persones que volem 
exercir el nostre Dret Universal de decidir, amb els terroristes del País Basc.  
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Aquestes paraules, que a molts de nosaltres ens fereixen, haurien de ser 
reprobades per alguna institució, sigui pública o privada, i demanar una 
comparexeinça especial en el Parlament de Catalunya per a que públicament retiri 
aquesta comparació. 

Els Catalans i Catalanes, estem reivindicant de forma clara i massiva un Dret que 
ningú ens pot negar, i una comparació com la que ha fet és absolutament indigna 
d'un parlamentari, que diu defensar els nostres Drets. Quan nosaltres de forma 
totalment legal i PACIFICA sortim al carrer demanant que la consulta sigui possible. 

Per tant, i de forma inmediata exigim la rectificació a aquestes paraules d'ella i del 
grup parlamentari al que representa.  
 

 

 

https://www.change.org/es/peticiones/s%C3%A1nchez-camacho-retiri-
p%C3%BAblicament-la-comparaci%C3%B3-entre-les-persones-que-volem-exercir-
el-dret-a-decidir-i-els-membres-de-la-banda-terrorista-
eta?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=46826&alert_i
d=DZPIFipsrz_VmJXumiZjc+style= 

http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/article/20274/sanchez-camacho-retiri-
publicament-la-comparacio-entre-les-persones-que-volem-exercir-el-d 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

72 

 
 

 
 
DIVENDRES, 24 DE GENER DEL 2014 

 

La guerra s'escampa per l'Orient Mitjà mentre a Suïssa es busca la pau 

 

Antoni Reig 

 

 

 

 

 

A la localitat suïssa de Montreux 
comença avui una conferencia de pau 
internacional sobre Síria sense gaires 
(per no dir gens) perspectives 
d’assolir un acord que permeti trobar 
una sortida política a l’actual guerra 
civil. Son tres anys de guerra amb 
més de cent mil morts i milions de 
persones desplaçades tant dins com a 
fora del seu país. 
  
A la part oriental de la nostra Mar 
Mediterrània la guerra de Síria s’ha 
estès al veí Líban i està connectada de 
manera estreta amb la guerra del veí 
Iraq. Es tota una regió del planeta 
que està en guerra amb tres factors 
situats en primer pla i que cal tenir 
clar quins son per entendre (que  no 

justificar) mínimament l’afany de 
matar-se que estan desplegant 
milions d’àrabs. 
  
Un dels factors és el progressiu 
increment en els últims anys de la 
lluita pel predomini 
polític, econòmic i militar sobre tota la 
zona de l’Orient Mitja per part de dues 
potencies regionals, l’Aràbia Saudita i 
l’Iran. Es públic i notori que el règim 
saudita és un fidel aliat dels 
interessos dels Estats Units a la regió i 
mantenen des de fa dècades una 
estreta cooperació econòmica i 
comercial centrada en el petroli. Iran 
té com a valedors a Rússia i la Xina 
sense que es pugui parlar de 
matrimoni de 
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conveniència com en el cas saudita-
nord-americà. 
  
Els saudites (i Qatar) alimenten amb 
armes i diners els rebels sirians que 
lluiten contra el règim sirià del 
carnisser Assad. Es una oposició 
armada formada per la majoria de la 
població siriana, que és musulmana 
sunnita. Els reis del petroli també 
donen suport polític a les faccions 
libaneses sunnites que s’oposen al 
règim sirià dels Assad. Els iranians 
(junt amb Rússia) estan al cantó del 
règim sirià proporcionant armes i, en 
el cas iranià, combatents. La família 
Assad domina Síria des de fa dècades 
amb el suport de la minoria alauita, 
una de les branques del xiisme. Com 
tothom sap les autoritats religioses 
dels musulmans xiites governen l’Iran 
des de  la revolució khomeinista. 
  
Iran ha enviat a lluitar a les files dels 
fidels a la família Assad a uns quatre 
mil milicians d’Hezbollah, organització 
político-militar libanesa majoritària 
entre la població musulmana xiita del 
país del cedre. La conseqüència 
immediata ha estat l’extensió de la 
guerra al Líban, país de fràgils 
equilibris entre comunitats religioses 
històricament enfrontades. A l’Iraq el 
règim dels aiatollahs iranians 
proporciona ajut a l’actual govern d’Al 
Maliki, que té el suport de la 
majoritària comunitat musulmans 
xiita, en la seva lluita armada contra 
les tropes, pròximes a Al Qaeda, de 
l’ISIL (Estat Islàmic de l’Iraq i el 
Llevant), arrelat entre la minoritària 
comunitat musulmans sunnita. 
  
-El factor religiós- 
  
En aquest intent de dibuixar les línies 
de confrontació, els escenaris i els 
principals actors queda clar el segon 
factor d’anàlisi que és la guerra de 

religió existent entre musulmans 
sunnites i xiites i que supera les 
fronteres estatals. Aràbia Saudita té 
dins les seves fronteres les ciutats 
santes, pels musulmans, de La Meca i 
Medina. Els musulmans sunnites son 
majoritaris dins del món musulmà i 
consideren els xiites com a heretges. 
Els més extremistes opten per 
liquidar-los. Els xiites tenen a l’Iran 
també les seves ciutats santes, com 
Qom, i a l’Iraq, com Kerbala. Així 
mateix, La Meca i Medina també son 
santes per ells. Tenen una jerarquia 
religiosa que en el cas de l’Iran ocupa 
el poder. Consideren als sunnites com 
impius i els més extremistes no 
dubten en eliminar-los. 
  
El tercer factor a destacar son les 
polítiques aplicades en cada Estat. En 
el cas de Síria tothom recorda que va 
ser la repressió sagnant del règim 
dels Assad de les manifestacions 
pacífiques dels qui demanaven 
democràcia i llibertat la que va portar 
a la guerra civil. En el cas de l’Iraq ha 
estat la política del primer ministre 
xiita, Nuri Al-Maliki, destinada a 
debilitar i dividir l’oposició de la Llista 
iraquiana (primera força opositora en 
el Parlament, amb un fort suport 
entre els sunnites). Al Maliki ha fet 
servir les institucions financeres, 
jurídiques i militars per dominar els 
sunnites opositors. El resultat ha estat 
un buit polític dins de la comunitat 
musulmana sunnita que ha aprofitat 
l’ISIL per omplir. 
  
-L’aval d’Al Qaeda- 
  
Els sunnites iraquians se senten 
discriminats i menyspreats pel poder 
xiita i van optar per la via de les 
manifestacions pacífiques però la 
resposta d’Al-Maliki va ser la repressió 
violenta. Amb la porta política tancada 
la comunitat sunnita ha oscil·lat 
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cap els fusells. Cal obrir un parèntesi 
per explicar que l’ISIL formava part 
d’Al Qaeda fins que el seu dirigent 
Abu Bakr al-Baghdadi va proclamar-se 
emir, va 
 
instaurar un emirat a les zones que 
controlen les seves forces a l’Iraq i 
Síria (Llevant) i va barallar-se amb 
l’actual líder d’Al Qaeda, al-Zawahiri, 
que li va retirar el seu aval i el va 
traspassar al Front al-Nusra, grup 
islamista que lluita a Síria contra els 
Assad i que disposa d’entre cinc mil i 
set mil combatents. 
  
L’ISIL domina amplies zones 
desèrtiques frontereres amb Síria i 
Jordania. Al Maliki després de destruir 
els seus enemics polítics va atacar les 
forces de l’ISIL i una part d’aquestes 
van fugir del desert per refugiar-se a 
les ciutats, fent créixer la seva 
implantació entre els sunnites 
marginats i descontents. En 
conseqüència l’emir al-Baghdadi ara 
controla el desert i diverses ciutats 
com Ramadi i Fallujah, situades a 
només seixanta quilòmetres de 
Bagdad. Les forces de l’ISIL tenen 
també el suport armat de diverses 
tribus sunnites descontentes amb la 
política d’Al-Maliki. En resum, les 
polítiques estatals iraquiana i siriana 
han situat a les forces de l’ISIL (que 

té entre tres i cinc mil combatents a 
Síria) a les portes de Damasc i 
Bagdad.   
  

-Els beneficiaris del caos- 
  
D’aquesta situació caòtica en surten 
dos guanyadors: Israel i Kurdistan. 
L’Estat hebreu ha vist com en els 
últims anys s’autodestruïen els seus 
enemics. Egipte viu una situació de 
pre-guerra civil. Síria porta tres anys 
de guerra i el seu arsenal militar 
químic i bacteriològic està en curs de 
destrucció. L’Hezbollah libanès està 
empantanegat en la guerra siriana. I 
l’Iran ha deturat la seva cursa 
nuclear. 
  
En el cas dels kurds tenen un Estat 
pràcticament independent al nord de 
l’Iraq, el Kurdistan, que viu al marge 
de la guerra i prospera 
econòmicament perquè controla la 
riquesa del seu petroli mentre que a 
Síria les zones habitades pels kurds 
(uns dos milions) estan creant el seu 
propi Estat, amb un govern propi i un 
exèrcit de milícies (entre 10.000 i 
15.000 combatents). 
  
Els reunits a Montreux ho tenen molt 
difícil per trobar acords que deturin la 
matança i el caos imperants a la zona 
situada a l’orient de la Mediterrània. 

 
  
 
Font: Tribuna.cat 
http://www.tribuna.cat/cronica/internacional/la-guerra-sescampa-per-lorient-mitja-
mentre-a-suissa-es-busca-la-pau-23-01-2014.html 
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DIVENDRES, 31 DE GENER DEL 2014 

 

Baskitis i eleccions europees 

 

Josep Braut 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’enciclopèdia Wikipèdia es 
caracteritza, entre d’altres coses, per 
la seva immediatesa. Alguns 
esdeveniments —com els Òscars de 
Hollywood, per exemple—  actualitzen 
la seva entrada a l’enciclopèdia en 
temps real. Per això és significatiu 
que, en el moment d’escriure aquest 
article, l’edició en català de la 
Wikipèdia encara no hagi completat 
l’entrada sobre les eleccions al 
Parlament basc de l’octubre del 2012. 
A les edicions en basc, espanyol, 
francès i anglès hi surten reflectits els 
resultats, amb els vots i la distribució 
d’escons, però a l’edició catalana 
encara no. Deixadesa per manca 
d’interès? En aquest cas em sembla 
una bona notícia. 
 
No dic res de nou si afirmo que la 
política basca ha estat condicionant la 
política catalana des de finals del 
franquisme. Més de quatre dècades 
d’admiració, d’enveja, de seguidisme, 
de solidaritat no corresposta i de 
morts innocents han marcat les 

relacions entre Euskal Herria i els 
Països Catalans. 
 
Fa 10 anys que ETA va anunciar una 
treva a Catalunya. Podem dir que fa 
10 anys que ETA i Euskal Herria, poc 
a poc, començaven a perdre l’excessiu 
protagonisme que havien tingut a la 
societat catalana. Cosa bona pels 
catalans, i també pels bascos. 
 
El proper mes de maig hi ha eleccions 
al Parlament europeu, i com tots 
sabem seran les úniques eleccions 
que segur que es faran el 2014, i la 
única circumscripció electoral que hi 
ha és el conjunt de l’estat espanyol. 
Sense opcions per a fer una llista 
unitària dels partits partidaris del Dret 
a Decidir (UDC mai ha volgut pactar 
amb ERC, ICV mai ha volgut pactar 
amb CDC, i la CUP, de moment,  no 
vol pactar amb ningú), ens toca 
recuperar les velles opcions i anar 
amb els nostres aliats de l’Aliança 
Lliure Europea. 
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I entre els nostres aliats hi són Eusko 
Alkartasuna i Aralar, partits integrants 
de EH BILDU. Ignoro quines són les 
dificultats que hi ha a l’hora de 
redactar el programa electoral i 
confeccionar les llistes, però segons 
publiquen alguns mitjans les coses no 
van gaire bé. Sembla clar que Eusko 
Alkartasuna i Aralar no trencaran amb 
Sortu, i EH BILDU anirà sencera a les 
eleccions europees de maig. 
 
Crec que és el moment d’aplicar tot 

l’esforç negociador per aconseguir  
que EH BILDU i ERC vagin junts a les 
eleccions. No només per càlcul 
electoral (l’espanyolisme anirà a les 
eleccions dividit i desmotivat, cosa 
que ens ajudarà a treure més 
escons), sinó per guanyar suports en 
el procés sobiranista català, també 
dins de l’estat espanyol i, de passada, 
ajudar els bascos en el seu procés de 
pau i normalització política. 
 

 
 
http://locals.esquerra.cat/santsmontjuic/opinio/20259/baskitis-i-eleccions-europees 
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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 

 



 
 

 

78 

 
                                        

                                      Jordi Suñé Conseller ERC Sants-Montjuïc  i Josep Chalmenta Secretari de 
                           Política Municipal d’ERC a Sants-Montjuïc 
 

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

Carrer Berlin, 101 
 

BARCELONA 
 

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

 

 
 

c./ Concòrdia, 17 Baix 

08004 Barcelona 
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