
EDITORIAL 

Decidirem!Decidirem!Decidirem!Decidirem!    
 

Acabem d’encetar el 2013 i hem deixat 
enrere l’any 2012, possiblement l’any que 
recordarem com el de l’esclat definitiu del 
moviment independentista. 
 
Sabem  que el camí que hem iniciat tots 
plegats ja no té marxa enrera i sabem 
també que al nostre davant tenim un dels 
grans reptes de la història del nostre país: 
l’assoliment de la plena llibertat. Assumim 
el repte des del convenciment, des de la 
il·lusió per construir un nou país, per 
començar-lo de bell nou, per pensar-lo més 
just i més lliure. 
 
Des d’aquestes pàgines de l’Opinió volem 
agrair la tasca que han fet els diputats i 
dirigents d’ERC que han decidit fer un pas 
al costat a favor de la regeneració del 
partit, volem agrair la tasca de totes les 
persones que han decidit implicar-se 
políticament per poder contribuir a la 
transformació política del nostre país, 
volem agrair l’esforç de l’ANC per l’històric 
11-S, volem agrair la tasca de la 
plataforma Somescola per protegir l’escola 
en català, volem agrair la tasca de tots 
aquells col·lectius que treballen des de la 
societat civil per avançar plegats, volem 
agrair la implicació de tots els ciutadans i 
ciutadanes que han  perdut la por i han 
decidit sortit al carrer per demanar 
desacomplexadament la independència 
del nostre país. 
 
El procés no serà fàcil i, al nostre davant, 
tenim el repte  de no defallir, de continuar 
sortint al carrer les vegades que calgui, 
tenim el repte de teixir les màximes 
complicitats, de ser capaços de buscar el 
consens, d’estar al costat dels diputats/es 
que lideraran el camí cap a la llibertat, 
d’estar amatents per tal que no decaiguin 
en aquest camí i, sobretot, tenim el gran 
repte de pensar la nova República 
Catalana. 
 
Podem dir fermament que després de 300 
anys d’intentar-nos assimilar, hem 
sobreviscut a Espartero, Franco, Aznar i 
Rajoy. I sobreviurem als embats de l’Estat 
Espanyol. I, malgrat 
tot, el 2014 
decidirem! 

Pilar Rocafort 
Presidenta 

d’Esquerra Calella 

Número 92 - febrer 2013 

 

“Sabem que som 
ambiciosos però també 
que és el nostre deure amb 
el conjunt dels ciutadans. 
És una tasca ingent però 
l’oportunitat és 
extraordinària de fer un 

nou país per a tothom, vingui d’on vingui, 
hagi nascut on hagi nascut i parli la llengua 
que parli, i el nostre deure és oferir el millor 
possible, i el millor possible arreu d’Europa i 
del món són les eines d’un estat.” 

 

 

Oriol Junqueras President d’ERC 

El dia 23 de gener s’aprova al Parlament la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del Declaració de Sobirania i el dret a decidir del Declaració de Sobirania i el dret a decidir del Declaració de Sobirania i el dret a decidir del 
poble de Catalunyapoble de Catalunyapoble de Catalunyapoble de Catalunya presentada per CIU, ERC i ICV amb els vots a favor dels diputats/es de 
CIU, d’ERC, d’ICV i de la CUP (1), l’abstenció dels altres dos diputats de la CUP i els vots en 
contra dels diputats/es del PSC, (excepte 5 diputats/es que, no estant d’acord amb la 
decisió presa, no van votar),  PP i  C’s. 

 

“Aquesta legislatura hem 
aconseguit que sigui la 
legislatura de la transició 
nacional, que permeti 
exercir el dret a decidir. 
ERC hem fet una primera 
feina després del 25 de 

novembre que és ubicar al centre de 
l’agenda pública i política el dret a decidir. 
Ara toca que sigui una feina de país o no 
serà, perquè el dret a decidir l’ha d’exercir el 
país, totes les forces polítiques 
parlamentàries que es diuen demòcrates.” 

 

Marta Rovira Secretària General d’ERC 

Esquerra, peça clau al  

Parlament 
Després del clam popular de l’Onze de Setembre, el 25 de novembre de 2012 esdevé 
una jornada històrica per a la llibertat. Esquerra aconsegueix 21 diputats/es al Parlament 
de Catalunya i esdevé el primer partit de l’oposició. 
 
 

Esquerra dóna estabilitat al govern de la Generalitat, pel moment excepcional que estem 
vivint, i promou el pacte per la llibertat que conté quatre punts principals: 

 
 

Consulta per la independència el 2014 

 

Una política fiscal més justa per reduir les retallades 

 

Preparar la transició cap al nou Estat, construir la Hisenda Nacional i un banc públic 

 

Recuperar l’economia i crear llocs de treball 
    

2 
3 
4 

1 



ERC Calella s’absté en la votació del pres-
supost 2013 i aposta per un de més just 

MOCIONS PRESENTADES AL PLE 

ABSTENCIÓ SÍ 

Moció conjunta d’ERC i CiU de declaració d’independència de CatalunyaMoció conjunta d’ERC i CiU de declaració d’independència de CatalunyaMoció conjunta d’ERC i CiU de declaració d’independència de CatalunyaMoció conjunta d’ERC i CiU de declaració d’independència de Catalunya    

NO 

SÍ NO 

Moció de rebuig a l’avantprojecte Llei orgànica de millora de la qualitat educativa i en defensa del model d’escola catalanaMoció de rebuig a l’avantprojecte Llei orgànica de millora de la qualitat educativa i en defensa del model d’escola catalanaMoció de rebuig a l’avantprojecte Llei orgànica de millora de la qualitat educativa i en defensa del model d’escola catalanaMoció de rebuig a l’avantprojecte Llei orgànica de millora de la qualitat educativa i en defensa del model d’escola catalana 

No estem d'acord en: 
 
NO al lloc de treball de responsable de comunicació a canvi NO al lloc de treball de responsable de comunicació a canvi NO al lloc de treball de responsable de comunicació a canvi NO al lloc de treball de responsable de comunicació a canvi 

d’eliminar un tècnic de l’àrea de promoció econòmica. d’eliminar un tècnic de l’àrea de promoció econòmica. d’eliminar un tècnic de l’àrea de promoció econòmica. d’eliminar un tècnic de l’àrea de promoció econòmica.     
Ateses les extremes dificultats econòmiques, no podíem acceptar la 
proposta inicial de l’equip de govern de fer desaparèixer un tècnic de 
promoció econòmica a canvi de crear un lloc dedicat exclusivament a les 
tasques relacionades amb l’activitat 2.0 del consistori.  

 

Petició de reduir l’increment excessiu de despeses de turisme en Petició de reduir l’increment excessiu de despeses de turisme en Petició de reduir l’increment excessiu de despeses de turisme en Petició de reduir l’increment excessiu de despeses de turisme en 
partides no prioritàries.  partides no prioritàries.  partides no prioritàries.  partides no prioritàries.      
L’equip de govern preveia un increment de 52.000€ entre les partides 

de “divulgació i publicitat turisme”, “altres despeses festes de turisme”, 
“despeses diverses de turisme” i “altres treballs de 60 anys de turisme”. 
Considerem excessiva la quantitat de 52.000 € destinats a partides 
genèriques tenint en compte els compromisos ja adquirits per 
l’ajuntament: aportació  de 60.000€ al conveni  amb l’Associació 

Turística de Calella, previsió de 20.000€ per la Challenge, despeses de 

la Volta Ciclista....Hem buscat un equilibri en la despesa ordinària 
vinculada a turisme aconseguint una reducció de 29.000 € en relació a 
la proposta inicial de l’equip de govern.  

 

NO creació de la partida específica de despeses de comunicació. NO creació de la partida específica de despeses de comunicació. NO creació de la partida específica de despeses de comunicació. NO creació de la partida específica de despeses de comunicació.     
Entenem que calia fer desaparèixer la partida de 10.000€ que es 

contemplava inicialment  donat que cada esdeveniment previst ha de 
contemplar ja les despeses de comunicació. La reserva genèrica de 
10.000 € ens sembla excessiva. Finalment, l’equip de govern ha rebaixat 
la partida a 3.000€.  

 

No veiem clar que el consistori faci un esforç econòmic important, No veiem clar que el consistori faci un esforç econòmic important, No veiem clar que el consistori faci un esforç econòmic important, No veiem clar que el consistori faci un esforç econòmic important, 
més de 40.000més de 40.000més de 40.000més de 40.000€€€€, per finançar dues exposicions de la col·lecció Bassat.  , per finançar dues exposicions de la col·lecció Bassat.  , per finançar dues exposicions de la col·lecció Bassat.  , per finançar dues exposicions de la col·lecció Bassat.      

    

30.00030.00030.00030.000€€€€ d’inversió per instal·lar una senyalització de mobilitat  d’inversió per instal·lar una senyalització de mobilitat  d’inversió per instal·lar una senyalització de mobilitat  d’inversió per instal·lar una senyalització de mobilitat 
electrònica?electrònica?electrònica?electrònica?    
Ens semblen pocs diners per poder comprar i instal·lar els detectors 
electrònics a tots els aparcaments públics de la ciutat que permetin tenir 
informació actualitzada sobre l’estat d’ocupació de cada aparcament. 
Tenim dubtes que aquesta quantitat de diners es pugui invertir realment 
en aquesta finalitat.  

 

No saber, encara, la quantitat econòmica i els mecanismes de No saber, encara, la quantitat econòmica i els mecanismes de No saber, encara, la quantitat econòmica i els mecanismes de No saber, encara, la quantitat econòmica i els mecanismes de 
finançament de les reformes necessàries a la Fàbrica Llobet i Guri finançament de les reformes necessàries a la Fàbrica Llobet i Guri finançament de les reformes necessàries a la Fàbrica Llobet i Guri finançament de les reformes necessàries a la Fàbrica Llobet i Guri 
relacionades amb la possible ubicació de la nova Escola Salicrú a la relacionades amb la possible ubicació de la nova Escola Salicrú a la relacionades amb la possible ubicació de la nova Escola Salicrú a la relacionades amb la possible ubicació de la nova Escola Salicrú a la 
Fàbrica.Fàbrica.Fàbrica.Fàbrica.        
En el millor dels escenaris, i d'acord amb la voluntat expressada per 
l'equip de govern, si les obres han de començar al 2014, això significa 
que al 2014 l'ajuntament ha de tenir l’espai que cedirà al Departament 
d'Ensenyament a punt. ERC, en la discussió dels pressupostos 
d'enguany, va demanar quina previsió pressupostària hi ha destinada a 
l'arranjament dels espais. No volem que les inversions de l'ajuntament 
pel 2014 quedin hipotecades per aquestes reformes. La resposta per 
part de l'equip de govern és que encara no ho saben. 

La proposta inicial del pressupost municipal presentada per l’actual equip de govern ens abocava inexorablament al nostre vot negatiu, 
finalment van ser acceptades una sèrie d’esmenes que van comportar la nostra abstenció en la votació.  
Els pressupostos presentats ens preocupen; no deixen de ser una previsió de diners per actuacions sense definir en molts casos, 
sobretot, respecte les inversions. El nostre balanç és el següent:  

Hem proposat: 
Petició d’incloure Petició d’incloure Petició d’incloure Petició d’incloure les següents propostes en els les següents propostes en els les següents propostes en els les següents propostes en els 
pressupostos:pressupostos:pressupostos:pressupostos:    

    

Posar en marxa un servei de mediació en el lloguer de 
locals comercials desocupats per fomentar la instal·lació 

d’activitats econòmiques. 
 

Ampliació de l’oferta formativa per a persones de la 
ciutat aturades. 

 

Augmentar el grau de cobertura dels serveis d’atenció 
domiciliària. 

 

Desplegament i reforç del servei de menjador a 
domicili. 

 

Formació per a cuidadors a domicili. 

 

Proposta d’obertura d’un servei d’orientació jurídica, 
de caràcter social, per resoldre problemes amb 

impagaments d’hipoteques, impagaments de lloguers 
d’habitatge i problemàtiques derivades de la crisi 
econòmica. 

 

Augmentar l’oferta de formació d’adults. 

 

Arranjament del tram final del passeig de Garbí que 
dóna accés a la zona de les Roques i a l’escala que 

comunica amb la carretera NII. 

 

Millores a la Plaça Vicenç Ferrer: elaboració d’un mural  
 

Si s’escau, destinar una part de les inversions del Si s’escau, destinar una part de les inversions del Si s’escau, destinar una part de les inversions del Si s’escau, destinar una part de les inversions del 
pressupost del 2013 a donar resposta al soterrament de pressupost del 2013 a donar resposta al soterrament de pressupost del 2013 a donar resposta al soterrament de pressupost del 2013 a donar resposta al soterrament de 

contenidors i cobriments pendentscontenidors i cobriments pendentscontenidors i cobriments pendentscontenidors i cobriments pendents. 

 

ERC demana el compromís per fer un ús menys ERC demana el compromís per fer un ús menys ERC demana el compromís per fer un ús menys ERC demana el compromís per fer un ús menys 
indiscriminat i més concís dels recursos per a publicitat indiscriminat i més concís dels recursos per a publicitat indiscriminat i més concís dels recursos per a publicitat indiscriminat i més concís dels recursos per a publicitat 

del tipus banderoles, flyers, etc.  del tipus banderoles, flyers, etc.  del tipus banderoles, flyers, etc.  del tipus banderoles, flyers, etc.      

 

ERC demana el compromís per fer més transparent el ERC demana el compromís per fer més transparent el ERC demana el compromís per fer més transparent el ERC demana el compromís per fer més transparent el 
sistema de finançament de la revista “calellaésmés” a sistema de finançament de la revista “calellaésmés” a sistema de finançament de la revista “calellaésmés” a sistema de finançament de la revista “calellaésmés” a 

partir del 2013 i d’altres iniciatives conjuntes amb el partir del 2013 i d’altres iniciatives conjuntes amb el partir del 2013 i d’altres iniciatives conjuntes amb el partir del 2013 i d’altres iniciatives conjuntes amb el 
sector privat.sector privat.sector privat.sector privat.     

Estem d’acord en:  
    

Despeses per adequar els espais on s’ubicarà la seu 
de l’Escola Oficial d’Idiomes 

 

Millores en el Parc Dalmau (tot i que calen 
concrecions!) 

 

Millores al Passeig Manuel Puigvert  

 

Subvencions per a habitatges de joventut 



ERC dóna suport a les ordenances fiscals ERC dóna suport a les ordenances fiscals ERC dóna suport a les ordenances fiscals ERC dóna suport a les ordenances fiscals  
 

ERC va donar suport a la proposta d'ordenances fiscals pel 2013 feta per l'equip de 
govern, i aprovada en el ple celebrat el 12 de novembre passat, que contemplava, 
bàsicament, una congelació dels impostos. 

 

A més d’estar d’acord amb la modificació del tipus impositiu de l'IBI, per tal que els rebuts 
quedin igualats a les quantitats que es van pagar al 2012, ERC també va votar 
favorablement a proposta d’augmentar en una fracció els terminis per pagar els rebuts 
domiciliats, passant a ser tres en comptes dels dos que es contemplaven fins ara.  
El ple va aprovar també la nova ordenança que estableix la taxa a pagar en casos 
d'utilització d'espais municipals per part d'entitats, persones físiques o jurídiques. En 
aquest apartat, ERC va fer les següents aportacions, acceptades per part del govern: 
 

• Proposar que no hi hagués discriminació entre entitats esportives i entitats culturals/
veïnals. A la proposta inicial del govern es contemplava una bonificació del 100% per a les 
entitats esportives que utilitzessin equipaments esportius, en tant que entitats locals 
registrades al Registre Municipal d'Entitats. En canvi, per a les entitats culturals i veïnals, 
es contemplava el 100% de bonificació de la taxa per al primer ús que fessin i després 
una bonificació del 50% per a la resta d'usos. L'equip de govern al·legava que es podia 
acordar amb les entitats la signatura d'un conveni que permetés que a partir del segon 
ús, la taxa també fos bonificada, però ens semblava un sistema que podia ser font de 
conflictes i discrecionalitat i, per tant, vam proposar que d'entrada totes les entitats 
culturals i veïnals també tinguin el 100% de la bonificació en tots els usos que en facin, 
sempre i quan facin activitats d'interès general per a la ciutat.  
 

• ERC va demanar que la tarifa d'entrada al Museu-Arxiu, que a partir d’enguany és 
obligatòria, no afectés als ciutadans i ciutadanes de Calella, és a dir, que els calellencs no 
hagin de pagar l'entrada.  
 

• ERC va demanar que les escoles de Calella també puguin visitar el Museu-Arxiu de 
Calella sense haver de pagar. Es va acordar que totes les línies d'un mateix curs per 
escola i any tinguin aquesta opció de forma gratuïta.  
 

Finalment, ERC va suggerir a l'equip de govern que en tots els convenis que se signin amb 
entitats amb afany de lucre o amb persones jurídiques que vulguin realitzar alguna 
activitat en algun equipament municipal s'hi inclogui, i hi consti, el cost econòmic que 
suposa la col·laboració i patrocini per part de l'ajuntament.  

 

També es va recordar a l'equip de govern que, a parer d'ERC, hagués estat necessari 
convocar els consells municipals de cultura i esports abans del ple per discutir amb les 
entitats aquestes propostes que s'han debatut a nivell de partits polítics.  

ERC s'interessa per la ERC s'interessa per la ERC s'interessa per la ERC s'interessa per la 
situació actual i perfil situació actual i perfil situació actual i perfil situació actual i perfil 
d'usuaris del Servei d'usuaris del Servei d'usuaris del Servei d'usuaris del Servei 
Local d'Ocupació i del Local d'Ocupació i del Local d'Ocupació i del Local d'Ocupació i del 
Servei de Creació Servei de Creació Servei de Creació Servei de Creació 
d'Empresesd'Empresesd'Empresesd'Empreses    
El grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a l’Ajuntament de Calella ha 
demanat informació a l’equip de govern de 
CiU sobre la quantitat i sobre el perfil 
d’usuaris del Servei Local d’Ocupació i del 
Servei de Creació d’Empreses, en un 
moment excepcional com l’actual en 
termes de dificultats econòmiques i 
desocupació. 

L’objectiu de la petició d’aquesta 
informació és conèixer de primera mà 
quina és la situació actual a Calella i les 
característiques de les persones que 
utilitzen els serveis municipals de 
promoció econòmica que ajuden a mediar 
en la cerca de feina o en l’oferiment de 
llocs de treball o bé fan suport a 
l’emprenedoria. 

Agraïment a la revista Agraïment a la revista Agraïment a la revista Agraïment a la revista     
EstelaEstelaEstelaEstela    
 

El passat mes de desembre va sortir al 
carrer per darrera vegada la revista Estela. 
Promoguda per la parròquia de Calella, la 
revista ha anat sortint de forma regular 
des del 21 de setembre de 1946 i ha anat 
recollint tota la història i la vida de la 
nostra ciutat. Volem agrair la dedicació de 
totes les persones que han fet possible 
l’edició de la revista. 
 

Moltes gràcies per explicar-nos Calella! 

NOTÍCIES 

Concentració a favor de Concentració a favor de Concentració a favor de Concentració a favor de 
l’escola en catalàl’escola en catalàl’escola en catalàl’escola en català    

    

Esquerra participa a la concentració en 
defensa del model d'escola catalana 
promoguda arreu dels Països Catalans per 
la plataforma somescola.cat. A Calella, la 
concentració va ser convocada per 
Òmnium Cultural Montnegre i va comptar 
amb el suport de l'ANC, el sindicat USTEC i 
tots els partits polítics de la ciutat excepte 
el PP.  

    

La Cristina i lÀngel, els regidors d’ERC, estan a la La Cristina i lÀngel, els regidors d’ERC, estan a la La Cristina i lÀngel, els regidors d’ERC, estan a la La Cristina i lÀngel, els regidors d’ERC, estan a la 
teva disposició!teva disposició!teva disposició!teva disposició!    
    
Contacta’ns a: Contacta’ns a: Contacta’ns a: Contacta’ns a:     

calella@esquerra.org  calella@esquerra.org  calella@esquerra.org  calella@esquerra.org      
628 299 422628 299 422628 299 422628 299 422    

Fira de Nadal Fira de Nadal Fira de Nadal Fira de Nadal     
 

Aquestes passades festes hem rebut la bona notícia de la creació d’una Fira de Nadal a 
Calella. Després de diversos intents per crear-ne una, sembla ser que finalment la nova 
Regidora de Fires va entendre que era interessant per a Calella. 

 

Malgrat tot, les presses de darrera hora han provocat que no puguem parlar estrictament 
d'una Fira de Nadal atès que van ser només 4 parades que no van poder donar l'ambient 
ni l'escalfor necessàries per a aquest tipus d'esdeveniments. 

 

També ens agradaria saber si hi ha hagut la transparència indispensable per fer-la 
accessible a tots els comerciants que hi poguessin estar interessats. Seria bo d'obrir-la, 
en futures edicions, a un ampli ventall de productes nadalencs típics (vins, caves, dolços, 
ornamentació...). 

 

La ironia del cas és que la Regidora que ara ha endegat aquesta iniciativa és la mateixa 
que, quan era la vicepresidenta de l'Associació de Comerciants de 
Calella, havia posat tots els pals a les rodes possibles per tal que no es 
pogués fer qualsevol tipus de fira comercial a Calella. 

 

Ens alegrem d'aquest gir radical que ha efectuat la Regidora i que no 
hagi trigat ni 2 anys a posar en marxa allò que tant va criticar i pressionar 
per evitar que es fes quan formava part de la junta directiva de l'ACC. 

 

Maria Carme Campà 
Regidora de Fires, Comerç i Consum de 2007 a 2011 



 

L’Opinió està publicada per Esquerra Republicana de Catalunya - Calella 
Sant Josep, 10, Calella · Alt Maresme · Països Catalans 
calella@esquerra.org · www.esquerra.cat/calella · www.blocs.esquerra.cat/cristina-gomez · www. esquerracalella.wordpress.com 

PROU PROU PROU PROU ESPOLIESPOLIESPOLIESPOLI. CAS BANKIA, . CAS BANKIA, . CAS BANKIA, . CAS BANKIA, PARTICIPACIONSPARTICIPACIONSPARTICIPACIONSPARTICIPACIONS    
PREFERENTSPREFERENTSPREFERENTSPREFERENTS, , , , RETALLADESRETALLADESRETALLADESRETALLADES    SOCIALSSOCIALSSOCIALSSOCIALS............    
12 de juliol de 2012 
    

““““El total del deute de la Generalitat dels El total del deute de la Generalitat dels El total del deute de la Generalitat dels El total del deute de la Generalitat dels 

propers 50 anys en 3 anys d'espoli  fiscal propers 50 anys en 3 anys d'espoli  fiscal propers 50 anys en 3 anys d'espoli  fiscal propers 50 anys en 3 anys d'espoli  fiscal 

es podria pagares podria pagares podria pagares podria pagar””””    
    

Pere Aragonès 
Diputat al Parlament 

CONSTRUINT CONSTRUINT CONSTRUINT CONSTRUINT LALALALA    INDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIAINDEPENDÈNCIA        
DESDESDESDES    DELSDELSDELSDELS    MUNICIPISMUNICIPISMUNICIPISMUNICIPIS 
27 de setembre de  2012 
 

““““La Constitució espanyola no ens La Constitució espanyola no ens La Constitució espanyola no ens La Constitució espanyola no ens     

permet fer un referèndum i, per tant, hem permet fer un referèndum i, per tant, hem permet fer un referèndum i, per tant, hem permet fer un referèndum i, per tant, hem 

de saltar aquest marc legal. de saltar aquest marc legal. de saltar aquest marc legal. de saltar aquest marc legal.     

El Parlament ha d'assumir la sobirania El Parlament ha d'assumir la sobirania El Parlament ha d'assumir la sobirania El Parlament ha d'assumir la sobirania 

nacional i convocarnacional i convocarnacional i convocarnacional i convocar----lo”lo”lo”lo”        
Jordi Fàbrega   
Alcalde de Sant Pere de Torelló 

L’ESQUERRA L’ESQUERRA L’ESQUERRA L’ESQUERRA D’UND’UND’UND’UN    NOUNOUNOUNOU    PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS 
9 de novembre de 2012 
    

"Si l'Estat es mobilitza i fa servir tota mena "Si l'Estat es mobilitza i fa servir tota mena "Si l'Estat es mobilitza i fa servir tota mena "Si l'Estat es mobilitza i fa servir tota mena 

de maniobres hem de ser capaços de de maniobres hem de ser capaços de de maniobres hem de ser capaços de de maniobres hem de ser capaços de 

donar resposta amb la gent al carrer, la donar resposta amb la gent al carrer, la donar resposta amb la gent al carrer, la donar resposta amb la gent al carrer, la 

clau de tot és la gent al carrer.”clau de tot és la gent al carrer.”clau de tot és la gent al carrer.”clau de tot és la gent al carrer.”    
    

Joan Manuel Tresserras 
Comunicòleg 

UN UN UN UN NOUNOUNOUNOU    PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS    PERPERPERPER    AAAA    TOTHOMTOTHOMTOTHOMTOTHOM 
21 de novembre de 2012 
 

““““ERC ha construït un discurs coherent ERC ha construït un discurs coherent ERC ha construït un discurs coherent ERC ha construït un discurs coherent 

després d’haver superat moltes dificultats. després d’haver superat moltes dificultats. després d’haver superat moltes dificultats. després d’haver superat moltes dificultats. 

Ara tenen un lideratge fort i la maduresa Ara tenen un lideratge fort i la maduresa Ara tenen un lideratge fort i la maduresa Ara tenen un lideratge fort i la maduresa 

d'anys reivindicant la independència. ERC d'anys reivindicant la independència. ERC d'anys reivindicant la independència. ERC d'anys reivindicant la independència. ERC 

vol la independència però també la justícia vol la independència però també la justícia vol la independència però també la justícia vol la independència però també la justícia 

socialsocialsocialsocial””””    

Josep Maria Terricabras 
Catedràtic de Filosofia 

JOAN TARDÀ, JOAN TARDÀ, JOAN TARDÀ, JOAN TARDÀ, UNUNUNUN    INDEPENDENTISTAINDEPENDENTISTAINDEPENDENTISTAINDEPENDENTISTA        
AAAA MADRID MADRID MADRID MADRID    
10 de maig de 2012 
 

“Ara a problemes del segle XXI no es poden “Ara a problemes del segle XXI no es poden “Ara a problemes del segle XXI no es poden “Ara a problemes del segle XXI no es poden 

aplicar receptes del segle XX. L’espoli fiscal aplicar receptes del segle XX. L’espoli fiscal aplicar receptes del segle XX. L’espoli fiscal aplicar receptes del segle XX. L’espoli fiscal 

és enorme i l’espasa de Dàmocles que és el és enorme i l’espasa de Dàmocles que és el és enorme i l’espasa de Dàmocles que és el és enorme i l’espasa de Dàmocles que és el 

robatori no cessa sinó que s’incrementarobatori no cessa sinó que s’incrementarobatori no cessa sinó que s’incrementarobatori no cessa sinó que s’incrementa””””    
    

Joan Tardà 
Diputat al Congrés espanyol 

LLUÍS COMPANYS, PRESIDENT LLUÍS COMPANYS, PRESIDENT LLUÍS COMPANYS, PRESIDENT LLUÍS COMPANYS, PRESIDENT DEDEDEDE        
CATALUNYA: CATALUNYA: CATALUNYA: CATALUNYA: LESLESLESLES    LLIÇONSLLIÇONSLLIÇONSLLIÇONS    DEDEDEDE    LALALALA    HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA    
16 d’octubre de 2012 
    

“L’actitud  de Companys va ser exemplar “L’actitud  de Companys va ser exemplar “L’actitud  de Companys va ser exemplar “L’actitud  de Companys va ser exemplar 

davant la mort davant la mort davant la mort davant la mort i segur que ell era i segur que ell era i segur que ell era i segur que ell era     

conscient que conscient que conscient que conscient que deixava un testament que deixava un testament que deixava un testament que deixava un testament que 

algun dia els catalans reprendrienalgun dia els catalans reprendrienalgun dia els catalans reprendrienalgun dia els catalans reprendrien””””    
    

Agustí Alcoberro 
Director del Museu d’Història de Catalunya 

Recull 
fotogràfic 
del 2012 

Homenatge a Lluís CompanysHomenatge a Lluís CompanysHomenatge a Lluís CompanysHomenatge a Lluís Companys    

Acte al Maresme amb JunquerasActe al Maresme amb JunquerasActe al Maresme amb JunquerasActe al Maresme amb Junqueras    

Inauguració placa a Heribert BarreraInauguració placa a Heribert BarreraInauguració placa a Heribert BarreraInauguració placa a Heribert Barrera    

Ofrena Onze de Setembre a CalellaOfrena Onze de Setembre a CalellaOfrena Onze de Setembre a CalellaOfrena Onze de Setembre a Calella    

Sortida cultural: camins de l’exiliSortida cultural: camins de l’exiliSortida cultural: camins de l’exiliSortida cultural: camins de l’exili    

La Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abrilLa Vajol, 15 d’abril         

Presentació del llibre Josep Suñol Presentació del llibre Josep Suñol Presentació del llibre Josep Suñol Presentació del llibre Josep Suñol (1)    

Cooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abrilCooperativa l’Amistat, 27 d’abril         

Projecció: Operació Garzón Projecció: Operació Garzón Projecció: Operació Garzón Projecció: Operació Garzón (2) 

Teatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembreTeatre Orfeó Calellenc, 9 de setembre         

Marxa de torxes per la independènciaMarxa de torxes per la independènciaMarxa de torxes per la independènciaMarxa de torxes per la independència    

Plaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembrePlaça de Catalunya, 10 de setembre         

Plaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembrePlaça de Catalunya, 11 de setembre         

Manifestació 11S a BarcelonaManifestació 11S a BarcelonaManifestació 11S a BarcelonaManifestació 11S a Barcelona    

Barcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembreBarcelona, 11 de setembre         

Monument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubreMonument a Lluís Companys, 15 d’octubre         

Confecció de l’estelada dels desitjos Confecció de l’estelada dels desitjos Confecció de l’estelada dels desitjos Confecció de l’estelada dels desitjos     

Plaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembrePlaça de l’església, 23 de novembre         

Premià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembrePremià de Mar, 13 de novembre         

Manifestació: Vaga generalManifestació: Vaga generalManifestació: Vaga generalManifestació: Vaga general    

Carrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembreCarrer de l’església, 14 de novembre         

Plaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembrePlaça del Parlament, 22 de desembre         

(1) organitzat conjuntament amb la llibreria “el Faristol”  
(2) organitzat conjuntament amb la CUP Calella 

foto: T.Valduvieco 


