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27-S Cap a les plebiscitàries

La confluència
sobiranista s’obre
pas amb cauteles
CDC i la CUP no es tanquen a parlar de la
llista unitària sense polítics que planteja ERC
ROGER MATEOS / ROGER TUGAS
MARC COLOMER
BARCELONA

El trajecte cap a les eleccions que
han de mesurar si l’horitzó de la independència té un suport majoritari està experimentant un nou gir inesperat, que pot acabar capgirant
els plans previstos. Després de la
fracassada negociació sobre la llista
conjunta de CDC i ERC, a finals de
l’any passat, Artur Mas i Oriol Junqueras van acordar el 14 de gener un
esquema que passava per presentar
llistes per separat amb un full de ruta compartit. Però la crida de Mas, el
20 de juny, a les entitats sobiranistes perquè liderin una candidatura
àmplia va sacsejar les estratègies de
la resta d’actors del procés. L’ANC,
Òmnium i l’AMI es van veure abocades a obrir un debat intern que
han de resoldre en els pròxims dies. I, en aquestes hores incertes,
Junqueras feia dimecres al vespre
un plantejament que encara revoluciona més el debat: llista unitària sí,
però sense polítics.
Amb totes les cauteles i prevencions, el cert és que CDC, la CUP i les
entitats no van posar ahir cap inconvenient a parlar-ne. S’obre un escenari nou, en què els protagonistes
del procés es tornen a donar marge
per explorar una confluència capaç
d’imposar-se a les urnes i contrarestar la suma d’unes esquerres no independentistes en auge. Durant bona part del dia, el silenci a les files
convergents al voltant del suggeriment de Junqueras va ser absolut.
Portes endins, l’entorn del president
de la Generalitat s’hi referia amb tota la prudència, fins i tot amb un
punt d’escepticisme, després que
ahir mateix El Periódico publiqués
un article conjunt del president
d’ERC i el portaveu de la CUP, David
Fernàndez, en què cridaven a acceptar la “pluralitat complexa” del procés. “Junqueras ha d’aclarir si estan
per fer la llista unitària o no”, subratllaven fonts nacionalistes consultades per l’ARA.
CDC no va fer cap pronunciament explícit sobre si Mas i Junqueras s’haurien d’apartar del 27-S i cedir tot el protagonisme a la societat
civil. Però el conseller de la Presidència, Francesc Homs, va mostrarse esperançat que el gest de Junqueras representi un pas cap a la unitat:

“Tinc la convicció que s’albira un
acord que fa dies no era abastable”,
va assegurar en un acte de l’associació Moment Zero. ¿Està disposat,
però, Mas a no figurar en cap llista?
Segons fonts nacionalistes, “cal analitzar de manera honesta, no tàctica”, quina és la millor eina per afrontar el 27-S. CDC està disposada a fer
un pas enrere. I Mas, recordaven
fonts del partit, “ja ha dit que ell no
serà cap obstacle” per a la màxima
unitat. “Per nosaltres no quedarà”,
afegien. Abans d’encetar qualsevol
discussió, Mas esperarà que l’ANC i
Òmnium responguin aquest cap de
setmana a la invitació a impulsar
una llista unitària. A partir de dilluns, els contactes a totes bandes,
que ja hi són des de fa dies, s’intensificaran. D’entrada, a CDC troben positiu que Junqueras situï la idea de la
unitat al bell mig del debat.

CDC
Homs veu
ara un acord
unitari més
a l’abast que
fa uns dies
Esquerra
ERC només
avalaria una
llista unitària
si cap polític
en forma part

Origen
La idea de fer
una llista civil
sense polítics
Les raons de Junqueras
va sorgir
¿Com justifiquen des d’ERC el movi- d’Òmnium
ment de Junqueras, després d’haver
defensat fins dimecres la fórmula de
tres llistes independentistes? “Si
continuem barallant-nos, ens podem carregar el procés”, deia un dirigent del partit. En les reunions que
els republicans han mantingut en els
últims dies amb l’ANC, Òmnium i
l’AMI, les entitats els havien demanat gestos per facilitar una entesa per
fer del 27-S unes “eleccions plebiscitàries”. L’opció preferida és encara
l’acordada el 14 de gener, però Junqueras s’ha vist empès a moure peça.
Fonts de la direcció republicana
expliquen que les entitats van posar
diverses opcions sobre la taula, una
de les quals la de la llista cívica, una
aportació d’Òmnium que Junqueras
va fer seva. La virtut que li veuen és
que així s’esquivaria el rebuig que ca-

da partit sobiranista genera en una
part de l’electorat de les altres formacions i, a més, “desactivaria el relat
d’una Catalunya en Comú”, una possible confluència d’esquerres no sobiranistes que basen bona part del
discurs en el rebuig a les polítiques de
Mas i en els casos de corrupció que
esquitxen Convergència.
En concret, la proposta implica
que, si la llista obtingués majoria absoluta, la tasca del nou Parlament
seria limitada. Només hauria de declarar la independència o l’inici del
procés constituent, armar el que els
republicans anomenen “arsenal jurídic de la transició” –reforçar les
estructures d’estat i aprovar una llei
de transitorietat jurídica– i tornar a
convocar eleccions en tres o sis mesos. El Govern sí que estaria confor-

mat per polítics de totes les forces
independentistes i es buscarien fórmules per mantenir el seu finançament. Els 18 mesos per culminar les
estructures d’estat i redactar la
Constitució, com preveu el full de
ruta de CDC i ERC, començarien
després dels segons comicis.
Els republicans asseguren que la
proposta és ferma i sincera i ara desafien Mas a certificar que no té cap
problema a cedir pas a la societat civil. La cúpula d’ERC s’ha fixat el 15
de juliol com a límit per tancar el debat. Mentrestant, el diputat de la
CUP Quim Arrufat va advertir ahir
des de La Xarxa que veu “francament difícil” que pugui fructificar
una llista unitària, però va anunciar
que la seva formació ho estudiarà i
serà present a les converses.

Escenaris

Les tres possibles fórmules de l’independentisme per concórrer al 27-S
Llista “amb el president”

Candidatura unitària sense polítics

Una marca per a tres llistes

L’última proposta llançada pel president de la Generalitat a Molins de
Rei insta les entitats sobiranistes a
confeccionar una llista transversal
“amb el president” que estaria disposat a liderar, sense que fos condició sine qua non. Una fórmula
que, diu, hauria de fer recuperar el
“turbo de la il·lusió”.

El president d’ERC doblava dimecres a la nit l’aposta de Mas i s’obria a avalar una llista d’ampli espectre
sense polítics, tampoc ell ni Mas. Aquesta candidatura de confluència sobiranista tindria l’encàrrec de declarar la independència o l’inici del procés constituent per immediatament després convocar eleccions
constituents en un termini d’entre tres i sis mesos. Sí
que preveu un govern de concentració amb polítics de
tots els partits independentistes.

L’acord del 14 de gener per al 27-S
preveia tres llistes independentistes i unitat d’acció per abraçar tot
l’espectre ideològic –de l’esquerra
radical al centredreta liberal passant pel centreesquerra socialdemòcrata– sota una marca comuna
per identificar les llistes compromeses amb la independència.
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La mobilització de l’11-S
engega motors diumenge
‘Ara és l’hora’ presenta els detalls d’una
acció que tenyirà la Meridiana de deu colors
MARC COLOMER
BARCELONA

LA UPEC REUNEIX L’ESQUERRA

Els líders d’ERC, el PSC, ICV, EUiA, la CUP i Podem
van debatre ahir a la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya. El principal xoc va ser entre
Iceta i Junqueras per l’horitzó nacional. C. CALDERER

Qui torna a tenir un paper clau
són l’ANC i Òmnium. Ahir els presidents de les dues entitats, Jordi
Sànchez i Muriel Casals, respectivament, van voler ser prudents, tenint en compte els processos participatius de les seves entitats per decidir quin rol han de jugar el 27-S.
Van agrair, però, el “gest d’ERC”,
segons Sànchez, per “buscar espais
de confluència”. “Avui hi ha més
confluència que abans-d’ahir, i estem contents”, afegia Casals. Tots
dos van demanar temps per poder
analitzar-ho amb “calma i serenitat”. “Caldrà treballar amb discreció, seriositat, buscant acords i no
responsables, i buscant fórmules
imaginatives”, va afegir Sànchez.
El debat intern de les entitats

Entre avui i demà, l’ANC celebra
una consulta interna oberta als seus
gairebé 40.000 socis de ple dret per
saber quin rol ha de jugar l’entitat de
cara al 27-S, una data que, per cert,
sembla difícil que coincideixi amb
les eleccions espanyoles, després
que ahir Mariano Rajoy deixés entreveure que no les avançarà. Les
territorials d’Òmnium també tenen
en marxa un procés de debat intern
que conclourà en els pròxims dies.
I la direcció de l’AMI debat avui el
seu posicionament. Vénen dies de
converses intenses, en el que serà
l’últim intent per bastir una confluència sobiranista per al 27-S.e

Reaccions

Duran creu que una
llista sense polítics
és un “disbarat”
El líder d’Unió, Josep Antoni
Duran i Lleida, va demanar ahir
des del seu compte de Twitter
“seriositat” al president català,
Artur Mas, i al president d’ERC,
Oriol Junqueras. En una piulada va etzibar: “Si em cregués
aquesta comèdia diria que han
perdut definitivament l’oremus”. I va assegurar, en un tuit
previ, que troba un “disbarat”
que els dos dirigents estiguin
“competint perquè no hi hagi
polítics en una llista independentista”. Hores més tard va insistir en aquesta opinió el secretari general d’Unió, Ramon
Espadaler, que va considerar
que la proposta d’una llista de
les entitats sense polítics respon a una “barreja de tacticisme i populisme” en la qual, va
lamentar, “està instal·lat el procés” sobiranista. “Ens presentarem com el que som, un partit
polític que ve de lluny, no amagarem les nostres sigles, i exhibint un programa ambiciós i
moderat”, va insistir Espadaler.

Converses
Un cop l’ANC
i Òmnium es
posicionin,
els contactes
s’intensificaran
des de dilluns
Eleccions
Rajoy deixa
entreveure
que no farà
coincidir les
generals
amb el 27-S

“Via lliure a la República Catalana”.
Aquest serà el lema al voltant del
qual es desenvoluparà la mobilització independentista de la Meridiana per la Diada Nacional d’enguany,
que la plataforma de campanya Ara
és l’hora, integrada per l’ANC i Òmnium, pretén que esdevingui, ara sí,
la “més determinant” i definitiva en
el camí cap a la independència. Volen tenyir de blanc tota l’avinguda
Meridiana de Barcelona per després
formar un mosaic que generarà una
onada de colors representatius dels
que volen que siguin els deu eixos de
la nova República. Un mosaic que
desembocarà a les portes del Parlament, al Parc de la Ciutadella. Talment com una “gran onada d’il·lusió” que recorrerà els cinc quilòmetres de la Meridiana.
Així, simbolitzaran amb el color
blanc un full en blanc per imaginar
i escriure el país del futur, que anirà
tenyint-se de colors –fins a deu– a
mesura que avanci un punter que
simbolitzarà el d’un GPS que “indica el rumb, la República Catalana, i
la direcció, les plebiscitàries del 27S”. “És possible que a vegades el camí s’hagi de recalcular, però tenim
clara la ruta”, va explicar ahir el responsable de mobilització de l’ANC,
Josep Sabaté.
L’última Diada independentista

L’acte de la Meridiana serà la culminació d’un estiu intens d’activitat
territorial per preparar les condicions favorables a la victòria independentista el 27-S. Les inscripcions
per a la mobilització s’obriran a mitjans de juliol. Aspiren a omplir “de
gom a gom” la Meridiana, una avinguda que dividiran en 135 trams,
tants com diputats hi ha al Parlament. “Demanem un esforç a tota la
gent que va votar el 9-N, que va ser a

la V, a la Via Catalana... Cal tornar
a sortir al carrer perquè l’Onze de
Setembre del 2015 sigui l’última diada independentista, perquè voldrà
dir que aviat haurem aconseguit la
llibertat”, va asseverar el president
de l’ANC, Jordi Sànchez.
Per a Sànchez, l’èxit de la Diada
serà “la mobilització més multitudinària” de la història del país i serà
“determinant” per a la victòria independentista el 27-S. Suposarà un
“missatge inequívoc” de la societat
catalana cap als partits sobiranistes
per mostrar tot el “suport a un procés constituent per a un estat propi,
però també perquè no s’equivoquin
de rumb”. A Sànchez i Sabaté els
acompanyaven ahir la presidenta
d’Òmnium, Muriel Casals, i Irene
Negre, integrant del secretariat nacional de l’ANC per a les Terres de
l’Ebre.
Inici a les Terres de l’Ebre

Perquè serà a les Terres de l’Ebre on
començarà aquest cap de setmana
un estiu de campanya territorial per
desgranar els deu eixos que Ara és
l’hora ha imaginat com a fonaments
de la nova República i que estaran
representats pels deu colors de què
es tenyirà la Meridiana. Per concretar-los, es farà un gran acte territorial cada setmana. El primer serà
diumenge a Tortosa: tractarà sobre
equilibri territorial. Avui ja es repartiran 200.000 fullets a la xarxa
de Rodalies per conscienciar sobre
els desequilibris actuals.
El següent acte versarà sobre solidaritat (a Manresa) i, a partir
d’aquí, abordaran l’obertura al món
(a Vic), la diversitat (Lleida), la sostenibilitat (Bolvir), la igualtat (Vendrell), el benestar i la justícia social (Reus), la innovació (Gironès i la
Selva), la regeneració democràtica
(Voló) i, finalment, l’educació i la
cultura (a Santa Coloma de Gramenet, el 5 de setembre, just la setmana abans de la Diada).e

Irene Negre (ANC), Muriel Casals (Òmnium) i Jordi Sánchez (ANC)
van presentar ahir la campanya d’estiu i la mobilització de la Diada. ACN
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La UPEC i les cruïlles de l’esquerra catalana
a crisi cada vegada és més
greu. La gestió que se’n fa
és pèssima i les conseqüències que té, socials i
democràtiques, són bestials. La conseqüència és que l’esquerra està en una cruïlla, i precisament, posarem tres exemples de
moments en què els tres partits
d’esquerres a Catalunya van passar
per una cruïlla.
N’hi va haver una a l’inici de la democràcia. El PSUC va passar
d’aconseguir 507.000 vots en les
primeres eleccions al Parlament
l’any 1980 a només 158.000 en les
eleccions generals de l’any 1982. En
només dos anys els dirigents del
PSUC van perdre 350.000 votants.
ERC va aconseguir 638.000 vots
l’any 2004 al Congrés de Madrid i
quatre anys més tard en va rebre
298.000. N’havia perdut 340.000.
El PSC l’any 2008 va treure
1.689.000 vots; l’any 2011 en va
aconseguir 922.000. En quatre anys
va perdre 700.000 vots.
És a dir: en qüestió de poc temps,
l’any 1982 el PSUC perd 350.000
votants, l’any 2008 ERC en perd
340.000 i l’any 2011 el PSC en perd
700.000.
Són moltes les raons de les tres
estavellades i necessitaríem tots els
diaris d’un any per explicar-ho.
Avui, les grans conseqüències socials de la crisi, que afecten fonamentalment les classes treballadores, no troben respostes en els partits d’esquerres. Els votants de l’esquerra restem perplexos. L’esquerra
no està davant d’una gran derrota
electoral, està davant d’una gran
derrota ideològica. L’hegemonia de
les idees ultraliberals i reaccionàries és absoluta. Les idees progressistes, a més, estan sent foragitades de
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la universitat, de les empreses editores, dels mitjans de comunicació i
de qualsevol cosa que s’assembli a
l’espai públic. Cal, doncs, situar la
batalla ideològica com a primera
trinxera del combat. La dreta s’ha
tornat ideològica mentre l’esquerra
s’ha aferrat al pragmatisme i la gestió per derivar cap al naufragi, però
hi ha alternatives.
En primer lloc cal constatar que,
tot i existir una majoria de catalans
que sempre que poden s’expressen
en clau d’esquerres, avui no troben
una articulació política adequada.
Una segona idea seria proposar
debats públics de totes les forces
d’esquerres centrats en aquesta patent realitat de retallades que afecten a tot. Haurien de ser-hi convidats sectors universitaris, entitats

L’esquerra ha
d’assolir un
horitzó comú
en la defensa
de l’estat del
benestar i els
serveis
públics

i totes les persones interessades en
la comunitat. Cal refer un camí partint segurament del 1917.
Tercer,caldriacomençarapensar
en un possible horitzó comú de l’esquerra en la línia de la síntesi que es
vaferquanesvacrearl’Assembleade
Catalunya: llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia. La defensa de l’estatdelbenestarpodriaserunbonobjectiu. Cal una nova síntesi comuna a
partir de la defensa dels serveis públics: educació, salut, pensions, dependència, universitat, etc.
En quart lloc, s’imposa una reflexió específica sobre l’atzucac en la
reconstrucció nacional i els perills
evidents de viure’n un retrocés. El
federalisme entra en crisi amb la
sentència del Tribunal Constitucional, i l’independentisme, tot i créiCÈLIA ATSET

xer, tampoc no té un full de ruta. No
podem deixar que la dreta creï el
frame i l’estratègia a seguir i que ens
barri el camí a la plenitud nacional.
En sisè lloc, cal pensar en formes
organitzatives flexibles que permetin més implicació de la ciutadania
amb l’aposta general de les esquerres, de manera que la indignació es
transformi en accions polítiques en
positiu. Necessitem un sistema organitzatiu gran i complex. Com escrivia Gramsci i ens recordava Barnasants a l’estiu: les idees no viuen
sense organització.
En setè lloc falta un lideratge nacional i social que, més enllà dels
partits, sigui capaç d’aglutinar esforços, tenir un programa, il·lusionar el poble i rearmar-nos ideològicament. Ada Colau va dir fa uns dies que els lideratges nous sorgiran
en funció de fins a quin punt els líders demostrin que estan disposats
a jugar-se-la. Caldrà intel·ligència,
molt intel·ligència, com deia Carles
Cardó, però també molt caràcter,
com deia Batista i Roca.
Calen valors i actituds derivats
d’una ètica civil republicana, que
traslladin a aquesta difícil conjuntura el llegat del pare de totes les esquerres, Francesc Pi i Margall –sense oblidar Narcís Roca Farreras, un
dels seus deixebles més actuals.
Avui a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) iniciem les nostres vuitenes i, segurament, últimes jornades. A partir
d’ara ens convertirem en un club
d’opinió. Si la il·lusió per les polítiques d’esquerres reneix, el primer
símptoma serà que s’anunciaran les
novenes jornades de la UPEC.
Les polítiques d’esquerres necessitaran les mil flors de les mil UPEC
que caldrà fer.

CARTES I MISSATGES

Dir-nos adéu
On va a parar Catalunya? El Govern està
enunatzucac.Lasevamanerahabitualde
governar ja no serveix. És el moment de
prendredecisionsquenoespodenajornar
més.Elpaísestàempobrit.Elsmoviments
socials no paren de sorgir: els insubmisos
amb els peatges de les autopistes, els objectors fiscals amb Espanya i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca en són un
exemple.Aaquestsmovimentshemdesumar-hielscol·lectiussanitariieducatiu.La
retallada de la sisena hora a l’escola pública i la manca de recursos que pateix –que
ha de ser coberta per les aportacions dels
pares a les AMPA– fan perillar el futur del
país, que és en mans d’uns mestres cada
vegada més desprotegits i, en conseqüència, més desmotivats per educar i guiar els
nostresfillscapalsreptesdel’excel·lència.
Les prestacions que ens dóna el sistema
sanitaridesalutsóncadavegadamésminses i més cares.
La discriminació respecte a Espanya
és evident. A Catalunya, per sobreviure,
hem de pagar més que a l’Estat, que,
d’una manera o d’una altra, gaudeix dels
@diariARA

impostos sense fi que no li paren d’arribar del Principat. Ha arribat el moment
de dir prou, d’aturar-se i reflexionar què
ens interessa més com a país. És el moment de la concertació nacional, que els
partits que volen defensar la nostra terra
i els ciutadans que hi vivim es posin
d’acord i diguin a Espanya: fins aquí hem
arribat plegats. Ara és el moment de dirnos adéu!

tallades que està aplicant Ensenyament.
Un autèntic atac a l’escola que només genera rebel·lió i molt, molt desànim entre
elsprofessionalsdocentsquenoentenem
com es pot aconseguir la tan perseguida
qualitatdel’educacióimoltmenysaquest
concepte que tant s’està posant de moda,
l’excel·lència.Elgoverndelsmillorsnofarà millors persones ni millors alumnes
amb aquestes condicions.

JORDI ACERO
VILASSAR DE MAR

ENRIC GARCIA FERRÉ
CARDEDEU

Desànim educatiu

La zona Fòrum

Ahir es va acabar un curs escolar. Molts
petits somriures van marxar cap a casa i
no els veurem fins al setembre. Els mestres, però, hi serem uns quants dies més. I
entre els preparatius per al que s’atansa
un cop passades les vacances, sentirem
que som una colla de números per a l’administració educativa, que s’està perdent
la humanitat que tant hem d’inculcar
als/les nostres alumnes. I, mentre ens ho
rumiem,hauremperdutaltressomriures,
els de les persones, mestres, TEIs..., per
culpa del desgavell organitzatiu i les re-

¿Qui se’n recorda del Fòrum Universal
de les Cultures? Han passat vuit anys i,
en general, la memòria ciutadana el situa
com una operació urbanística d’alt cost
econòmic, amb dubtosos resultats. Però va ser molt més que tot això.
En primer lloc, en els seus objectius
principals, en les qüestions filosòfiques,
en les seves qüestions de fons –els seus
debats de les condicions de la pau i la diversitat cultural–, els que hi vam participar ens adonem ara del seu caràcter premonitori, ja que va avançar polèmiques

que avui són de rabiosa actualitat. En segon lloc i no menys important, amb el
Fòrum es va dignificar la llera del Besòs
i es va recuperar una llarga zona costera molt degradada, indigna d’un país
d’Europa. Els veïns del districte de Sant
Martí i de la ciutat de Sant Adrià en som
testimonis agraïts.
Un altre valor que ara, quasi deu anys
després, convertirà la zona Fòrum en una
peça d’urbanisme social pràcticament
acabada serà la instal·lació de la Universitat Politècnica de Catalunya en aquest
indret. Els milers de joves del Barcelonès
Nord que durant un segle han hagut de
travessar Barcelona per estudiar tecnologia tindran les mateixes oportunitats
que els seus companys de la capital. El
Fòrum va complint els seus objectius.
JAUME VALLES MUNTADAS
SANT ADRIÀ DE BESÒS
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Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:
facebook.com/diariARA @ cartes@ara.cat
Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona Fe d’errades: opinio@ara.cat

Arrufat veu "difícil" una llista sense partits
però diu que la CUP "escoltarà" la proposta de
les entitats
El diputat independentista alerta que rebutjaria la hipotètica candidatura cívica si no inclou un programa "de
xoc i excepcionalitat social
ARA BARCELONA | ACTUALITZADA EL 02/07/2015 13:03

Quim Arrufat en una roda de premsa /ACN

El diputat de la CUP Quim Arrufat s'ha pronunciat aquest dijous sobre les diferents
propostes de llistes que tant el president de la Generalitat, Artur Mas, com el líder
d'ERC, Oriol Junqueras, han posat sobre la taula. Arrufat considera que la llista sense
partits ni polítics (http://www.ara.cat/politica/Junqueras-llista-unitarialindependentisme-Mas_0_1386461411.html) proposada pel republicà és "difícil" de
materialitzar, i que la idea de Mas va ser una "opa un pèl irresponsable". En aquest
context, la CUP assegura que "més que les propostes de Mas o Junqueras, escoltarem

"quina formulació poden fer les entitats sobiranistes" i, sobretot, "quin programa
tindria" la candidatura, perquè la CUP no s'hi veu donant-hi suport si no s'inclou una
proposta "de xoc i excepcionalitat social".
"Escoltarem les propostes que vinguin. De proposta pròpia no en formulem cap de
concreta. L'esquema de tres partits independentistes ens semblava correcta per
abraçar la diversitat d'un procés que també és divers". Amb aquesta reflexió, Arrufat ha
volgut referir-se a les propostes de Mas i Junqueras, abans de participar a la Universitat
Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC).
Amb tot, ha volgut advertir que "més que les propostes de Mas o Junqueras, escoltarem
quina formulació poden fer les entitats sobiranistes de tot plegat, quin marge temporal i
material creuen possible per articular tot això i amb quin programa polític s'ha de
presentar". D'entrada, però, la CUP veu complicat que la fórmula del líder d'ERC sense
partits és complicada de portar a terme, i la que llença el president de la Generalitat la
veu com un intent d'absorció de les entitats.
"Trobem difícil fer-ho -la llista cívica de les entitats- en tan pocs dies, i trobem una opa
un pèl irresponsable a la formulació que va fer Mas a tan pocs dies de les eleccions. Però
a més no entendríem que una llista de la societat civil que es presentés per convertir el
27-S en plebiscitari no tingués en ment que també hi ha una excepcionalitat social, una
misèria, pobresa i atur que no s'acaben, que s'enfonsen en la població. I una llista d'acord
amb l'excepcionalitat del 27-S hauria detenir un programa de xoc i excepcionalitat social
que pogués garantir que mentre s'articula la proposta política hi hagi una misèria social
creixent", ha conclòs.

Iceta replica al PSOE i diu que la reforma
constitucional ha de reconèixer la "realitat
catalana"
El primer secretari del PSC assegura que va parlar de la "campanya electoral" amb Pedro Sánchez en la reunió
secreta que van mantenir
ACN BARCELONA | ACTUALITZADA EL 02/07/2015 13:54

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una roda de premsa / ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta,ha volgut replicar el PSOE i ha reclamat que es
reconegui la "realitat catalana". D'aquesta manera, el socialista ha contestat a
l'exlehendakari, Patxi López, que ahir va dir que no s'acceptaria el caràcter plurinacional
d'Espanya i que el PSOE es vol limitar a reconèixer "la diversitat" de l'Estat.
(http://www.ara.cat/politica/reforma-Constitucio-PSOE-PSC-plurinacionalitatdiversitat-Espanya_0_1385861593.html)

Iceta ho veu diferent. "Hi ha moltes maneres de reconèixer la pluralitat i la diversitat. I
nosaltres creiem que Espanya és nació de nacions i per tant plurinacional. Però haurem
de fer la discussió entre tots, i per això volem reformar la Constitució, per abordarà el
reconeixement de la realitat catalana", ha dit, tot afegint que "no podem prefigurar
l'acord final però sense dubte haurà d'abordar el reconeixement de la realitat nacional
catalana i trobar-ne l'encaix".
Un dinar per parlar de la "campanya electoral"
D'altra banda, Iceta ha emmarcat la fugaç visita que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i
el seu número dos, César Luena, van fer a Barcelona ahir expressament per reunirse amb ell i la secretària d'Organització del PSC, Assumpta Escarp, en la normalitat de
les seves relacions i ha assegurat que van parlar "de moltes coses" i sobretot "de la
campanya electoral". Iceta, a més, ha tret importància a la visita, malgrat que fos
secreta i suposés un desplaçament de tota la cúpula del PSOE només per aquest dinar.
El líder del PSC ha ironitzat explicant que aquest dijous tornarà a veure Sánchez en la
investidura de la presidenta de Balears, Francina Armengol.
"No es va saber, però el 24 de juny em vaig reunir a Madrid amb Pedro Sánchez i vam
quedar que faríem una reunió a Barcelona per veure'ns, i també amb altra gent, per
parlar de la campanya electoral". Així ha justificat Iceta el seu dinar secret d'aquest
dimecres amb la cúpula del PSOE a Barcelona. El socialista ho ha explicat abans de
participar a la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC).
Sobre la proposta de Junqueras
Preguntat també per la proposta d'Oriol Junqueras,
(http://www.ara.cat/politica/Junqueras-Mas-llista_unitaria-27-S_0_1385861696.html)
president d'ERC, de crear una única llista independentista sense els partís polítics, Iceta
ha mostrat el seu "respecte absolut" per la fórmula. "Cada partit ha de poder presentarse com cregui convenient. Si en el món independentista creuen que la millor manera és
sense partits ni responsables polítics és respectable. Nosaltres pensem que els partits i
líders polítics està bé que estiguin al Parlament", ha dit.

L'exregidora d'ICV Imma Mayol fitxa per
l'ajuntament de Palma
L'ecosocialista serà la gerent de l'empresa pública d'aigua, Emaya
EUROPA PRESS BARCELONA | ACTUALITZADA EL 01/07/2015 19:28

L'exregidora d'ICV Imma Mayol en una imatge d'arxiu / PERE TORDERA

L'extinent d'alcalde de Barcelona, exlíder d' ICV al consistori i exdiputada del Parlament
Imma Mayol tornarà pròximament a la seva ciutat per incorporar-se en l'organigrama
del nou Ajuntament de Palma com a gerent de l'empresa pública d'aigua,
sanejament i residus Emaya.
Ho ha explicat en el debat de la Universitat Progressista d'Estiu (Upec) 'Hi ha vida
després de la política?', on ha precisat que desenvoluparà un "rol tècnic" i ha assegurat
que no té cap intenció de tornar a l'activitat política.

Mayol, que ha estat vuit anys diputada del Parlament i 12 regidora de Barcelona,
treballava actualment com a directora general de la Fundació Esplai, càrrec que ha
deixat per assumir la responsabilitat en l'empresa pública del consistori de Palma.

Xoc Junqueras-Iceta a la UPEC per la
independència o la reforma constitucional
El coordinador nacional d'ICV, Joan Herrera, diu al PSC que "si vol" els pot "acompanyar" en la confluència amb
Podem, malgrat que no els considera "subjecte de canvi"
PAU CORTÉS BARCELONA | ACTUALITZADA EL 02/07/2015 15:23

Els dirigents dels partits d'esquerres, aquest dijous a la Universitat Progressista d'Estiu

Xoc polític entre el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el del PSC, Miquel Iceta, a la
Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya a tomb del debat nacional, després
que el republicà advertís al socialista que "ni té ni tindrà" una majoria per impulsar una
reforma federal de la Constitució, que ha considerat que és un "conte". "Per contes, el
9-N i el full de ruta", ha replicat Iceta, que ha defensat que la independència de
Catalunya "no és ni mes senzilla ni mes certa" que la seva reforma de la Constitució.
"La reforma constitucional s'aprova amb una majoria qualificada. Algú creu que a la
tardor hi haurà una majoria qualificada a l'estat espanyol per canviar la Constitució? I en
cas de tenir-la, l'aprovareu, dissoldreu les Corts, tornareu a convocar eleccions, la
tornareu a aprovar i fareu eleccions de nou? Ho fareu tot amb aquesta majoria? Llavors,

què m'expliqueu? No teniu majoria i no la tindreu! Perquè, què fareu? Reduireu al PP a
menys d'un terç al Congrés i al Senat?", ha etzibat Junqueras després de la intervenció
d'Iceta.
El líder del PSC, però, no s'ha volgut quedar callat i ha volgut intervenir immediatament
després per replicar a Junqueras. "Em sento en desigualtat. Jo entenc que hi hagi gent
que sigui independentista, però molts independentistes no entenen que jo no
ho sigui", s'ha queixat. Iceta, que ha llegit literalment l'itinerari que preveu el full de ruta
subscrit per l'ANC, Òmnium, CDC i ERC, s'ha preguntat si aquest és el camí ràpid i segur
que portarà la independència. "Crec que no", ha respost ell mateix, per acabar
concloent: "no impugno la independència, però m'atreveixo a dir que hi ha molts camins
que no són ni més senzills ni menys certs que el que nosaltres proposem per a l'Estat
federal".
Herrera s'obre a fer entrar el PSC a la confluència amb Podem
El coordinador d'ICV, Joan Herrera, ha assegurat aquest dijous que el PSC els "pot
acompanyar si vol" a la llista de confluència d'esquerres amb Podem i Procés
Constituent — tot i que Teresa Forcades ha posat condicions a la participació de la
plataforma que lidera (http://www.ara.cat/politica/Teresa_Forcades-dret_a_decidirPodem-ICV-EUiA-referendum-sobirania-independencia_0_1386461503.html)— però ha
afegit que els socialistes no són "subjecte de canvi". El líder dels ecosocialistes ha opinat
que amb el partit que lidera Iceta "no hi haurà canvi" i ha posat com a exemple la
renúncia al referèndum sobre l'autodeterminació. Per això descarta que s'incloguin en la
confluència que estan negociant.
Herrera ho ha dit en un acte celebrat a la Universitat Progressista d'Estiu de
Catalunya celebrat a la seu de Comissions Obreres, que ha aplegat els principals líders
de l'esquerra catalana.
La líder de Podem a Catalunya, Gemma Ubasart, ha dit que "hi haurà d'haver un pas
enrere dels partits a l'hora de fer la confluència", i ha reconegut que el "canvi" que
esperen està sent més lent del que els hi agradaria. En la mateixa línia s'ha pronunciat
Herrera, en afirmar que hi ha d'haver "més protagonisme ciutadà" i "cares noves", "algú
que no hagi tingut tan protagonisme a ICV". Un dels punts de fricció justament ha estat
la tria del candidat. ICV va presentar Joan Coscubiela, diputat al Congrés i exmembre de
Comissions Obreres, però la tria no va ser ben rebuda per Podem.
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LA CRÒNICA

Marc Bataller
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Contes de fades de les esquerres
D

112101-1114314w

eia Raül Romeva, un dels
coordinadors de les mobilitzacions d’Ara és l’hora,
que les associacions i els partits
han d’explicar la “veritat” als indecisos sobre el procés i la conveniència del 27-S, i en cap cas no
s’han de potenciar ni els “contes
de fades ni els relats de por”.
Doncs, ves per on, els contes de
fades van centrar ahir el moment
més àlgid del debat que van fer
els principals líders dels partits
de l’esquerra en el marc de la
Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC). I, precisament, no van ser ni Campaneta
ni la fada de la Ventafocs ni tampoc els germans Grimm els protagonistes. Més aviat al contrari.
Van ser Oriol Junqueras i Miquel
Iceta els que van camuflar-se enmig del món de les fades.
Situem-nos. El coordinador
d’EUiA, Joan Josep Nuet; la secretària general de Podem-Catalunya, Gemma Ubasart; el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta; el
coordinador nacional d’ICV, Joan
Herrera; el diputat de la CUP,
Quim Arrufat, i el president d’ERC,
Oriol Junqueras, es van asseure
en una mateixa taula per analitzar
quin han de ser el paper de les esquerres tant en el 27-S com en les
eleccions espanyoles. Va ser en
aquesta segona part del debat
quan Oriol Junqueras va disparar
amb bala contra el PSC i la seva
proposta de reforma constitucional federal, que va qualificar
d’impossible. “Un conte de fades”, va resumir Junqueras. Segons el republicà, mai no s’aconseguiran els dos terços del Congrés per poder canviar la carta
magna, i va retreure a Iceta que
no hagi inclòs en el seu programa

La UPEC va fer ahir un debat amb els líders polítics dels partits d’esquerres: Nuet, Ubasart, Iceta, Herrera, Arrufat i Junqueras ■ ANDREU PUIG

electoral l’opció d’una consulta a
Catalunya, com sí que va fer Pere
Navarro el 2012. “Un canvi constitucional en quina direcció, en la
de no reconèixer el dret a decidir”, va exclamar el republicà.
Iceta va recollir el guant i va
assegurar que el 9-N sí que havia
estat un “conte de fades”, i va començar a llegir els acords del full
de ruta, que han signat CDC,
ERC, Òmnium, l’AMI i l’ANC, per
alertar que també serà molt i
molt “difícil” arribar a la independència. “M’atreveixo a dir que hi
ha molts camins que no són ni
més senzills ni menys certs que
el que nosaltres proposem per a
l’Estat federal”, va contestar Iceta. Una afirmació que també va

valdre la rèplica de Junqueras,
que va recordar que el projecte
que vol seguir Catalunya és el
mateix d’altres països que s’han
independitzat. “El nostre objectiu
és moderat. Volem fer el mateix
que els altres”, va concloure enmig dels aplaudiments.
Tingui raó Junqueras o Iceta,
el que és segur és que la seva
pugna dialèctica no serviria per
escriure un conte de fades per a
nens. Més aviat seria un altre gènere, una mica més negre, a l’estil d’Edgar Allan Poe.
Herrera també va voler posar
el granet de sorra en tota aquesta història i va reconèixer que
una reforma constitucional és
impossible, però també és un

“conte de fades” que hi ha una
majoria qualificada a Catalunya
que advoca per la “ruptura”.
Al marge de la picabaralla, es
va constatar el que tothom ja sa————————————————————————————————————————

Junqueras i Iceta
s’enganxen en un debat
sobre la idoneïtat de la
reforma constitucional
————————————————————————————————————————

bia: que ERC i la CUP no s’incorporaran a cap aliança de les esquerres si no es prioritza la independència el 27-S. En aquest sentit, Arrufat va remarcar que en les
eleccions es decideix “molt més
que el govern d’una autonomia”,

mentre que Nuet, Ubasart i Herrera van fer pinya en l’intent de
forjar una alternativa a Mas.
“Aquests seran uns comicis on es
confrontaran dos models diferenciats: la Catalunya dels de dalt
contra la Catalunya de les classes populars”, va reblar la dirigent
de Podem, que va advocar perquè el nucli dels partits d’esquerres faci un pas enrere en la coalició que estan teixint amb ICV,
EUiA i Procés Constituent i donin
el lideratge a la societat.
Iceta també va fer una picada
d’ullet a aquesta entesa i va subratllar, aquest cop sense entrar
en cap disquisició sobre contes,
que el 28-S s’ha de bastir un govern d’esquerres al país.
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La frase
del dia

“S’ha d’entendre, comprendre, que el missatge del no serà
desastrós, i per això demano al poble grec que voti sí”
Jean-Claude Juncker, PRESIDENT DE LA COMISSIÓ EUROPEA

A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo xxirgo@elpuntavui.cat

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La pregunta de l’ANC

E

ncara que algú no ho ha entès
així i n’ha fet broma, la pregunta que l’ANC farà aquest diumenge als seus socis s’assembla a la que el 14-J va fer Unió als seus
militants com un ou a una castanya.
Sobretot perquè una el que pretén és
aclarir i impulsar el procés, i l’altra, em
sembla que a hores d’ara ja ha quedat
clar, el que pretenia era embolicar-lo.
Que la pregunta de l’ANC conté algunes indefinicions? I tant! Però ningú
pot dubtar que l’ANC és partidària de
la independència, i que el que pretén
és no només que les eleccions del 27-S
siguin plebiscitàries, sinó que guanyi
el sí, i que ho faci d’una manera clara,
que és el que a hores d’ara sembla que
és el més complicat. La pregunta de
l’ANC té alguna indefinició, deia. I és
cert, perquè no diu quines són “les

“La pregunta
de l’ANC i la d’UDC
s’assemblen com un
ou a una castanya”
complicitats necessàries” per arribar a
bon port i no diu quina és “la proposta
electoral de la màxima transversalitat”
que, diuen, garantirà el caràcter plebiscitari del 27-S per dur-nos a la independència. Però a mi, i suposo que a
vostès tampoc, no em fa falta que m’ho
expliquin gaire, què és “la màxima
transversalitat possible” en una llista.
No em vaig amagar mai de dir que era

Desclot

Les cares de la notícia

Sempre
amb el dèbil

GERENT DEL CONSORCI DEL COMERÇ I LA MODA DE CAT.

Miquel Rodríguez

Unir el sector al 080

L

a brega de Grècia contra el món, contra el món en
què ens movem per aquests hemisferis, té el suport
entusiasta d’una part de la grada, de la nostra grada.
El dèbil suscita la solidaritat i la tendresa. Encara que
el dèbil sigui un desastre. Però, per això mateix, perquè
cal afavorir el dèbil, s’ha de contemplar la possibilitat
que segons quin suport acabi sent corrosiu. I encara
més quan es fa en nom “de la dignitat nacional” amb
l’extrema dreta com a comparsa combativa. Queda
clar que la política que fins ara han imposat la Unió
Europea i el Fons Monetari Internacional ha reduït el
dèficit públic grec, ha racionalitzat algunes instàncies
administratives, però, de rebot i com a contrapartida,
ha fet minvar de manera dràstica el PIB. No ha estat,
doncs, una bona política. Perquè no ha generat ni
més ingressos ni més ocupació. Alexis Tsipras havia
d’entomar el deure de modificar-la. Però el líder de
Syriza l’ha volguda corregir a trompades. Amb l’orgull
nacional com a bandera i amb Alba Daurada com a
aliada. Què passa si els grecs rebutgen en referèndum
la darrera proposta europea? Que es quedaran sols. I
què passa si l’accepten? Que es quedaran sense govern.
El dilema és tràgic. Sobre la taula, sobre la taula de
Tsipras, hi hauria d’haver alguna alternativa concreta.
L’autarquia provocada per l’impagament del deute?
El protectorat rus? Vladímir Putin és com és.
Això volen els grecs? Sempre amb el dèbil,
sí. Però amb el dèbil conscient de cada pas
que fa. Doblement responsable.

Vicent Sanchis

partidari de la llista única i ara no
m’amagaré de dir que sóc partidari de
dir sí a una “proposta electoral de màxima transversalitat”. I màxima transversalitat vol dir això: màxima transversalitat. Si l’ANC té el vistiplau dels
socis per impulsar una llista de màxima transversalitat, ho ha de provar,
perquè la unitat i la il·lusió que havia
tingut el procés està en hores baixes.
I si llavors acaba essent la “màxima
transversalitat possible”, doncs que ho
acabi essent. Però l’ANC no pot cridar
(o escridassar) el president des de la
plaça Catalunya dient-li allò de: “President, convoqui eleccions!” i després
rentar-se’n les mans. A 89 dies del
27-S, o aconseguim fer alguna cosa
excepcional, i millor junts que separats, o ens acostem a unes eleccions
que en tindran poc, d’excepcionals.

-+=

La 16a edició del saló arrenca amb l’objectiu de mostrar les creacions de més d’una trentena de firmes,
barrejant talent innovador, dissenyadors potents i joves estudiants del FAD, marques consolidades i cadenes com ara Desigual i Mango. L’ aposta és unir
el sector per reforçar-lo amb vocació de futur.
RECTOR DE LA UNIVERSITAT PROGRESSISTA

Jordi Serrano

Nova edició de tenacitat

-+=

La Universitat Progressista de Catalunya (UPEC) celebrarà aquesta setmana la seva edició del 2015 gràcies a la tenacitat del seu rector i de l’equip que, de
forma voluntària, li dóna suport. Josep Fontana,
Iñaki Gabilondo i els principals líders dels partits
d’esquerres catalans en seran protagonistes.
PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Francina Armengol

Canvi des del primer dia

-+=

La nova presidenta de les Illes, investida avui amb els
vots del PSIB, Més i Podem, vol deixar enrere des del
primer dia l’etapa fosca de Bauzá. Que la primera
mesura del nou govern sigui la derogació de la llei de
símbols i el TIL (decret de trilingüisme) i un pla de
xoc contra la pobresa és un magnífic començament.

No només
Grècia en
té la culpa
És molt fàcil assenyalar els
grecs com els únics responsables de tots els seus mals, però si
alguna cosa posa d’evidència la crisi de Grècia són els greus defectes
del procés de constitució de la Unió
Europea. Uns defectes que es fan
notar també en altres països de la
Unió, sobretot en els del sud. Si
Grècia s’ha convertit en l’ase dels
cops és perquè tots aquests defectes hi són de manera extrema. És
millor, doncs, no mirar-se Grècia
des de la barrera i fer veure, amb cara d’alumne aplicat, que la història
és cosa d’ells i només d’ells.
La crisi grega s’explica en gran
part per alguns errors comesos en
el moment de la creació de la Unió.
Com ara que els interessos locals,
altrament dits nacionals, van influir molt més que els interessos
generals. O que la conveniència
política va tenir molta més influència que no la racionalitat econòmica. Això explica, per exemple, per
què les autoritats europees van
mirar cap a l’altra banda quan, a
l’hora de l’examen final, resultava
evident que Grècia no tenia l’economia prou sanejada per incorporar-se a l’euro. I, finalment, ara queda clar que no es pot crear una moneda única si no hi ha, alhora, unitat fiscal, monetària i política. És
cert que ara s’avança en aquesta
direcció; però també que només
s’ha accelerat quan la crisi ha aparegut en tota la seva cruesa.
Grècia cau perquè és la baula
més feble de la cadena. Per sortirse’n, demana una reducció del deute, operació que implicaria retallades socials als països prestataris;
és a dir, suposaria una socialització
de la seva pobresa. Una operació de
difícil explicació per als governs.
Tant com la constitució d’una autèntica consciència europeista.
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Envien a presó el
marit de la dona
morta apareguda
al port barceloní

Quatre vegades més
anàlisis diàries
usant robots

Un jutge de Barcelona ha ordenat presó provisional sense
fiança per a l’home, de 50
anys, acusat de matar la seva
dona, de 41, el cadàver de la
qual va ser trobat divendres
passat a l’interior d’un vehicle
que es va precipitar a l’aigua
al moll est del port de Barcelona, segons va informar ahir
el gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC). No hi havia
denúncies anteriors per maltractaments i el magistrat de
Barcelona s’inhibirà a favor
del jutjat de Granollers, d’on
era la víctima, segons el TSJC.
D’altra banda, agents de la
Guàrdia Civil van detenir ahir
un home, de nacionalitat espanyola i de 43 anys per la
mort de la seva dona, del 45,
el cadàver de la qual va ser
trobada l’interior del seu pis
incendiat a Vinaròs. ■ M.P.

SOCIETAT

El Fòrum 2004
i Focus no van
plagiar cap obra,
segons l’Audiència
El Fòrum de les Cultures Barcelona 2004 i la productora
audiovisual Focus no van plagiar l’artista Joan Díaz Roca,
que el 2006 els va denunciar
i els reclamava 4,5 milions
d’euros d’indemnització. L’Audiència de Barcelona, en una
resolució del maig passat, ha
ratificat la resolució del jutjat
mercantil número 3 de Barcelona, del 2013, en la qual s’assegura que l’espectacle Moure el Món i l’exposició Veus no
van copiar l’obra Mar de signes. El tribunal assegura que
“Mar de signes és una reproducció d’idees genèriques”, i
la llei només protegeix “l’expressió formal concreta”
d’una obra. Hi afegeix que les
obres del Fòrum “van tenir
creadors diferents”. ■ M.P.

Taula rodona sobre el futur de Catalunya organitzada per la UPEC el 2012, amb el periodista
Joan Rueda (moderador), Joan Herrera, Pere Navarro i Oriol Junqueras ■ JUANMA RAMOS

POLÍTICA

Representants progressistes,
en els nous debats de la UPEC
La Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC)
–el think tank que agrupa les
diverses sensibilitats d’esquerres del país des de fa onze
anys– començarà demà una
nova edició de les seves jornades de debat, en què es tractaran les propostes i els punts
en comú de les formacions
progressistes a Catalunya.

L’entitat ha treballat perquè desfilin per la seu de Comissions Obreres de Barcelona noms de la talla del periodista Iñaki Gabilondo, dels
historiadors Josep Fontana i
Xavier Domènech i d’Iñigo
Errejón, de Podem.
Els dos últims presentaran els seus llibres en un debat en què l’hegemonia esde-

Els laboratoris clínics de
l’hospital Vall d’Hebron de
Barcelona processen 18.000
mostres diàries gràcies a la
utilització de nova tecnologia
robòtica. L’ús d’aquesta nova
tecnologia, que es va implantar a l’hospital després d’uns
mesos de proves, va multiplicar per quatre el nombre
d’anàlisis que es poden dur a
terme cada dia i també va reduir el temps de resposta, fet
que lliga amb la filosofia dels
laboratoris dels últims anys
de simplificar l’organització i
reduir la quantitat de mostres
a manipular. La instal·lació
d’aquesta alta tecnologia va
finalitzar al setembre i es van
haver d’assajar combinacions

d’analitzadors que no existien
fins llavors, fet que va obligar
a realitzar nous dissenys en
les cadenes de transport. Des
de llavors, el número de mostres processades s’ha quadriplicat, i s’analitzen mostres de
fins a 6.000 persones cada
dia. Per a l’arribada d’aquestes mostres al laboratori, es
van establir deu rutes diàries i
també es reben mostres procedents de 14 centres extractors que no pertanyen a l’Institut Català de Salut. El sistema d’anàlisi implica un gran
control de les mostres en el
laboratori, que disposa de
cinc grans cadenes i dues de
més petites especialitzades
en l’orina. ■ REDACCIÓ

vindrà el fil conductor de les
discussions. D’altra banda,
Joan Herrera (ICV), Miquel
Iceta (PSC), Oriol Junqueras
(ERC), Gemma Ubasart (Podem) i Quim Arrufat (CUP)
tractaran de buscar punts de
confluència entre les formacions que representen en un
debat que durà per títol Quins
projectes comuns? ■ X. PETE
José Luis Olivas, expresident de Bancaixa i Bankia ■ ARXIU

POLÍTICA

El PSC no descarta pactar amb
forces d’esquerres passat el 27-S
La portaveu del PSC, Esther
Niubó, va revelar ahir que la
formació no renunciarà a les
seves sigles el 27-S, però podria obrir la porta a possibles
acords amb partits d’esquerres, com ara Podem i Iniciativa, un cop passades les eleccions. “Tenim un projecte autònom però som conscients
de la necessitat de sumar forces, de sumar complicitats

per fer possible una alternativa real i de progrés a Catalunya”, hi va afegir Niubó, la qual
va recordar que el socialisme
“sempre ha donat suport a
l’esquerra millor situada”.
Tot i que el PSC “continuarà treballant amb el seu full de
ruta”, la portaveu va admetre
que el grup “no esdevindrà
cap fre” perquè les esquerres
“guanyin al màxim pes possi-

ble”, va dir.
Per això, va posar com a
exemple Ximo Puig, del qual
va lloar el discurs d’investidura a les Corts Valencianes.
“Segur que Puig i Francina Armengol, del PSIB-PSOE, seran
els puntals de l’Espanya que
pretenem dibuixar. Esperem
que això es consolidi amb Pedro Sánchez com a president”,
va assegurar. ■ REDACCIÓ

ECONOMIA

Detingut l’expresident del
Banc de València per estafa
La Guàrdia Civil va detenir ahir
l’expresident de la Generalitat
Valenciana i exvicepresident
de Bancaixa, Bankia i el Banc
de València, José Luis Olivas,
per presumpta estafa i malversació en la seva etapa al
capdavant del Banc de València. Segons la Guàrdia Civil,
l’operació ha estat dirigida i
coordinada per l’Audiencia Nacional i per la fiscalia especial

contra la corrupció en el marc
de l’operació Coral, en què hi
ha vuit persones més imputades per apropiació indeguda,
administració deslleial, blanqueig, corrupció i falsedat, entre ells, dos empresaris. S’han
fet escorcolls a domicilis i empreses a València i Barcelona.
Olivas (PP) va presidir la Generalitat Valenciana entre el
2002 i el 2003.■ REDACCIÓ

POLÍTICA
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SOCIETAT

El jutge Santiago Vidal
s’incorpora al Departament
de Justícia del govern

Coscubiela sosté que les
polítiques socials “no són
compatibles” amb Mas

Mor l’exdelegat del govern
a Madrid, el socialista
Raimon Martínez Fraile

Jutgen dos membres dels Latin
Kings per haver matat un jove,
a qui abans van tallar la llengua

El jutge Santiago Vidal s’ha incorporat al Departament de Justícia del govern. El magistrat
col·laborarà amb el Centre d’Estudis Jurídics
del Departament de Justícia, una àrea que capitaneja Germà Gordó. El magistrat, que en les
darreres municipals tancava la llista d’Esquerra,
tenia pendent entrar a l’executiu des de poc
després de la seva suspensió, al febrer. El Consell General del Poder Judicial el va suspendre
aleshores per tres anys com a responsable
d’una falta disciplinària molt greu de fidelitat a
la Constitució per haver redactat, en el seu
temps lliure, un esborrany de constitució catalana i per haver participat en actes a favor
d’una Catalunya independent. ■ REDACCIÓ

En la seva primera compareixença pública com
a candidat d’ICV en les eleccions del 27-S, Joan
Coscubiela es va voler adreçar ahir al líder
d’ERC, Oriol Junqueras, en relació amb unes
declaracions en què, dirigint-se a Podem, el republicà va assenyalar que el 27-S “no hi podrà
haver canvi sense independència”. En aquest
sentit, Coscubiela va manifestar –”coincidint
amb Junqueras”– que “a Espanya no hi haurà
democràcia si no hi ha referèndum a Catalunya”, però que les polítiques socials que hipotèticament hauria de potenciar la sobirania catalana “són incompatibles amb les polítiques del
president de la Generalitat, Artur Mas, i no es
poden posar en el mateix cistell”. ■ REDACCIÓ

Raimon Martínez Fraile, que va ser delegat del
govern a Madrid durant l’etapa del tripartit de
José Montilla, va morir ahir als 68 anys. Martínez Fraile militava en el PSC des del 1978 i havia exercit diversos càrrecs
defensant aquesta sigla, com
el de regidor a l’Ajuntament
de Barcelona o el de diputat
al Congrés de Madrid. El càrrec de més responsabilitat li
arribaria amb l’executiu de
José Montilla, que el desembre del 2006 el va
nomenar delegat del govern a Madrid. També
havia estat president del Saló Internacional
de Turisme de Catalunya. ■ REDACCIÓ

Un jurat de l’Audiència de Barcelona jutja dos
membres dels Latin Kings per haver matat
amb un matxet un amic, a qui abans van donar
una brutal pallissa i van destrossar la boca, tallant-li la llengua i les genives, a Sant Andreu de
la Barca, el 2012. Ahir un testimoni, que va
guardar-los el matxet, va assegurar que “tot el
poble” sabia que ells havien estat els autors del
crim i que la víctima simpatitzava amb la banda
rival Ñetas. La fiscal vol que siguin condemnats
per un assassinat amb acarnissament i traïdoria: 23 anys de presó per a Melvin Martin i 24
anys per a Rhanderson Fernández per reincidència, ja que l’Audiència de Girona ja el va castigar per un homicidi el 2007. ■ M. PIULACHS

La Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya empeny per passar ‘de la
protesta a la proposta’
L'onzena edició de la UPEC tindrà lloc entre els dies 1 i 3
de juliol, serà inaugurada pel periodista Iñaki Gabilondo i
la clourà el catedràtic de Ciències Socials Vicenç Navarro
Siscu Baiges
30.06.2015 - 15:08

Cartell Onzena edició Universitt Progressita d’Estiu
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) celebrarà, els propers dies 1, 2
i 3 de juliol, la seva onzena edició sota el lema ‘De la protesta a la proposta’. El seu
director, Jordi Serrano, ha presentat, avui, el programa d’aquesta trobada de reflexió
dels moviments, grups i partits d’esquerres, sobre l’actualitat política, que s’obrirà amb
una conferència del periodista Iñaki Gabilondo titulada ‘Què vam fer, què hem de fer?’.

‘El periodisme i el compromís’ serà una de les taules de debat de la UPEC, juntament
amb les que es dedicaran a ‘Corrupció del sistema o sistema corrupte’, ‘Hi ha vida
després de la política?’, ‘El discurs de la por’ o ‘La sobirania popular enfront del TTIP’.
Un dels debats que probablement concentrarà més interès d’aquesta edició de la UPEC
serà el que, sota el títol de ‘Quins projectes comuns?’, reunirà Joan Herrera, coordinador
nacional d’ICV, Miquel Iceta, primer secretari del PSC, Oriol Junqueras, president
d’ERC, Gemma Ubasart, secretària general de Podem-Catalunya i Quim Arrufat,
diputat de les CUP. El periodista David Miró moderarà aquesta taula, que se celebrarà
menys de tres mesos abans de les eleccions al Parlament de Catalunya.
L’aparador d’aquesta universitat progressista servirà, a més, perquè presentin els seus
darrers llibres els historiadors Josep Fontana (‘La formació d’una identitat’) i Xavier
Domènech (‘Hegemonia’) i el politòleg i dirigent de ‘Podemos’ Iñigo Errejón
(‘Construir poble. Hegemonia i radicalització de la democràcia’).
Per l’edició d’aquest any s’han inscrit unes 300 persones. Jordi Serrano ha destacat el
caràcter fidel del públic de la UPEC. “És un públic que es va ampliant, al qual li agrada
la política amb majúscules i les reflexions pausades i plurals de les diferents esquerres
existents i les que s’hi van incorporant”, ha dit.
El Manifest ‘De la protesta a la proposta’ assenyala que “ens trobem enmig d’un combat
entre una vella forma de fer política, marcada per la corrupció i la desconnexió amb la
ciutadania i una altra de nova que pretén ser més participativa, regeneradora i
profundament progressista” i acaba sumant-se “novament i clarament, tant a la lluita per
un canvi radical en la política econòmica europea com a l’exigència del dret a decidir a
través de les urnes i la reclamació de mesures de sanejament de la política i els partits”.
El programa de les jornades és, segons els seus organitzadors, “una proclamació
d’aquest crit de democràcia i igualtat que aquest any 2015 està demostrant més que mai
que pot ser compartit als carrers i a les institucions”.
La seu del sindicat CCOO de Catalunya de la Via Laietana de Barcelona acollirà
aquests tres dies de debats, que clourà el catedràtic de Ciències Socials de la Universitat
Pompeu Fabra Vicenç Navarro i on es premiarà la tasca del festival de música d’autor
Barnasants i el seu director, Pere Camps, i els estudiants universitaris Isma i Dani, que
s’enfronten a una petició judicial de vuit anys de presó per haver cremat,
presumptament, un contenidor d’escombraries, durant la vaga general del 29 de març de
2012.

La UPEC premia Isma i Dani, els
estudiants jutjats per participar en el 29M
Vicenç Navarro reivindica que el tema central de
Catalunya és la situació de desastre social
Redacció
03.07.2015 - 20:00

Lliurament de premis UPEC a Isma i Dani i Barnasants
La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) premia en la seva edició de
2015 els estudiants Isma i Dani, jutjats per la seva participació en la vaga general del 29
M. El lliurament del premi ha estat precedit per la conferència de cloenda de les
jornades d’enguany, a càrrec de Vicenç Navarro.

“Aquest any el tema central de Catalunya és la situació de desastre social”, ha començat
dient el catedràtic de Ciències Socials de la UPF Vicenç Navarro, que ha criticat que
s’estigui utilitzant la bandera i que “partits que estan recolzant el govern es presentin
com els grans alliberadors de Catalunya”. Navarro ha estat l’encarregat de fer la
conferència de cloenda de les jornades de l’UPEC d’aquest any amb una reflexió final
que ha posat l’èmfasi en “Una crítica a les esquerres catalanes”.
Navarro ha ofert una conferència il·lustrativa amb dades i reflexions sobre la situació de
crisi actual. “Què passa a Catalunya? Tenim un atur elevadíssim, molt marcat entre els
joves, un grau de pobresa enorme. Mirem punt per punt i estem a la cua d’Europa”, ha
recordat.
Alguns dels elements clau, segons ha destacat, són el descens de salaris, l’augment de la
desocupació, la dilució de la protecció social, la reducció de la despesa social o la
privatització de les transferències. “El gran debat però no és sobre la situació, és el
perquè passa aquesta situació”, ha matisat Navarro, que ha volgut deixar clar que “hi ha
alternativa”.
“Que el president del BCE ens digui que això de l’Europa social és insostenible és
preocupant”, ha avisat i ha explicat que Espanya, com Irlanda, Grècia o Portugal, tenen
les majors desigualtats de la UE. “Són estats pobres amb poca dimensió social.”, ha dit i
ha posat com a exemple que si bé un de cada 4 suecs treballa en educació, sanitat o
altres serveis bàsics, a Catalunya no arribem a 1 de cada 10.
També ha estat crític amb la terminologia que sovint utilitzen o no utilitzen els mitjans.
“Gairebé cap polític parla de classe treballadora, hi ha un enorme control de classe a
Catalunya”, ha senyalat i ha animat els sindicats i la gent a que emprenguin el poder.
“Tampoc es parla de com es va fer la integració dins la UE, la manera com es va fer
l’euro va ser a costa de la Catalunya i l’Espanya socials”, ha assegurat.
Per ell és important subratllar que “no hi ha res més semblant a la dreta espanyola que la
dreta catalana” i en aquest sentit ha volgut recordar que quant a despesa social el
Tripartit va donar-hi prioritat. Navarro ha insistit a desmuntar el tòpic que “vivim per
damunt de les nostres possibilitats” i ha mencionat que, per exemple, tot i que
Catalunya és més rica que la mitjana de la UE15, la despesa per habitant és només el
73% de la despesa social de la UE15. “Estem a la cua de l’Europa social, la despesa
sanitària per habitant és de les més baixes d’Europa”, ha destacat.

També ha volgut emfasitzar que és la dona és qui pateix el gran dèficit de l’Europa
social i ha avisat de cara a un procés independentista que “la transició ens pot portar a
una Catalunya igual que la d’ara i que això dependrà molt de qui estigui en aquesta
transició. “Qui controla el procés controla el resultat final”, ha advertit.
En acabar la conferència, el secretari general de la UGT a Catalunya, Josep Maria
Àlvarez ha afegit que “és un moment important per poder debatre des de l’esquerra i la
majoria dels treballadors”. “Hi ha alternatives i cada dia està més clar que el camí és la
lluita i els qui creuen que els temes socials es poden resoldre per la via de les
modificacions legislatives s’equivoquen”, ha dit.
Premis a Isma i Dani i a Barnasants

Després de la sessió de cloenda a càrrec de Vicenç Navarro s’han lliurat els premis a
l’Isma i el Dani i a BarnaSants.
L’Isma, que ha recollit el premi en nom de tots dos, ha volgut fer un agraïment “a tots
aquells que han estat allà”. “Han estat tres anys durs”, ha dit emocionat mentre ha
explicat com els hi ha afectat la seva vida acadèmica. “El nostre cas és un de tants.
Estem en moments molt interessants i seguirem lluitant”, ha afegit.
Després ha estat David Minoves qui ha donat el premi a Pere Camps en representació de
BarnaSants. “Pere Camps es va comprometre quan pocs es comprometien contra el
discurs de la por. Va fer de la cultura l’arma més potent que pot tenir qualsevol
societat”. Per la seva banda, Camps ha admès estar molt emocionat de rebre el premi en
el lloc on es va formar com a sindicalista:“Tinc molt clar quan faig les coses d’on vinc”.
Camps també ha reivindicat el paper de la cultura: “La cultura hauria d’estar a primera
línia dels nous governs municipals. És una eina fonamental per la transformació”.
En total han assistit 2.100 persones a les jornades de l’UPEC, segons ha dit el seu rector
Jordi Serrano, que ha agraït la participació dels ponents, del públic, dels membres de la
junta, de tot l’equip de l’organització i també dels sindicats. “Morirem lluitant o viurem
lliures”, ha dit Serrano tancant les jornades citant Lord Byron.

Iñaki Gabilondo inaugura l’edició
d’aquest any de la UPEC amb una
reflexió sobre la lògica capitalista
A l’inici de la inauguració també han intervingut el
secretari general d’UGT Josep Maria Álvarez, i el de
CCOO, Joan Carles Gallego. Álvarez ha aprofitat per
mencionar que la inauguració de les jornades coincideix
amb l’entrada en vigor de la llei Mordassa, una llei que,
segons ha dit, “ens priva de llibertats i farà més difícil
exercir drets fonamentals com el dret a vaga o a
manifestació”
Redacció
01.07.2015 - 18:13

Iñaki Gabilondo va obrir la UPEC de 2015
“Quan el tren va descarrilar el 2008, el tren viatjava cap a l’abisme. Tan extraordinari va
ser l’ensurt que es va dir que s’havia de rellegir el capitalisme. Tres setmanes més tard
estàvem igual, amb el tren encarrilat una altra vegada i viatjant cap al precipici”, ha
recordat el periodista Iñaki Gabilondo en la inauguració de l’edició de la UPEC
d’aquest estiu, que duu el lema De la protesta a la proposta.
“En un moment com el que vivim la paraula que defineix l’estat d’ànim de la gent és
l’estupor. És un temps de canvi molt notable”, ha dit Gabilondo, que ha posat l’èmfasi
en què si les societats volen, poden canviar. “No és que estiguem passant una crisi
perquè vam tenir un mal 2008 o perquè hagi arribat el PP al poder, que d’això ja en
parlarem, sinó que tot això té a veure amb una lògica interna del capitalisme”, ha
subratllat.
Gabilondo ha alertat que els diners “galopen sense límit i s’apoderen de tot” i que la
crisi no ha afectat a tothom per igual. Segons ha dit, a Espanya el nombre de rics durant
la crisi ha crescut un 40%. “La desigualtat es crea i està construint universos sencers que
tenen pinta de consolidar-se per quedar-se, com el precariat”, ha advertit. Amb tot, el
periodista veterà ha assegurat que encara està pendent la lectura del que està passant i
que del poc que se sap és que el futur, que segons ell plantejarà grans desafiaments com
ara que no hi hagi feina, dependrà de les accions del present.
Gallego (CCOO) i Àlvarez, contra la llei Mordassa
Per la seva banda, el rector de la UPEC Jordi Serrano ha destacat que “ja hem viscut
algunes pàgines importants” de la història que en les jornades anteriors es va vaticinar
que es viurien. Serrano ha celebrat el missatge que transmeten els resultats de les
passades eleccions: “Ha estat com una partida de billar, amb una jugada n’hem fet fora a
molts”. En el cas de Barcelona ha parlat de “justícia poètica” i ha assegurat que han
estat els barris els qui han tret l’alcaldia a Xavier Trias. Serrano ha posat l’accent en les
desigualtats i la corrupció. “Ara es comença a dir que els lladres són lladres. I el que
s’assembla més a un lladre català és un lladre espanyol”, ha dit.
A l’inici de la inauguració també han intervingut el secretari general d’UGT Josep
Maria Álvarez, i el de CCOO, Joan Carles Gallego. Álvarez ha aprofitat per mencionar
que la inauguració de les jornades coincideix amb l’entrada en vigor de la llei Mordassa,
una llei que, segons ha dit, “ens priva de llibertats i farà més difícil exercir drets

fonamentals com el dret a vaga o a manifestació”. Per la seva banda, Gallego ha
destacat que vivim una “involució de les polítiques europees” i n’ha posat com a
exemple les negociacions sobre el TTIP. “Aquest país s’està degradant en termes de
desigualtats”, ha afirmat.

Els 10 ingredients que ha de
tenir un mitjà de comunicació
independent
•
•
•
•

Sergi Picazo / @sergipicazo
dissabte, 4 juliol 2015
Comenta
Futur del Periodisme, Periodisme

Els periodistes Rosa Maria Calaf, Núria de José, Jesús Rodríguez i Sergi Picazo, a la UPEC /
CRÍTIC

Diuen que l’escriptor Mark Twain va dir allò de: “Als Estats Units tenim tres
coses precioses: llibertat d’expressió, llibertat de consciència i la prudència de
mai practicar-les”.
Doncs, ja ha arribat l’hora de practicar-les. Els ciutadans teniu -tenim- dret a
la informació. Hem de defensar-lo. Per això periodistes i ciutadans hem de
construir junts mitjans de comunicació independents de la banca, dels grans
grups editors i del poder polític, amb l’objectiu de fer possible el periodisme
crític.
Avui dia desenes de nous mitjans de comunicació independents estan veient la
llum. Alguns són més veterans, com Vilaweb o com la Directa, i d’altres molt
més novells, com Crític. Tots, però, estem en fase de construcció. Som només
al minut 5 de la primera part del partit del futur dels mitjans de comunicació i del
periodisme que vindrà.
Els periodistes crítics, compromesos, alternatius o com vulguem dir-ho, hem
d’estar preparats per ‘asaltar los cielos’. Tenim l’oportunitat de guanyar. Hem
d’anar a competir amb els millors i grans diaris La Vanguardia, El
Periódico, El Punt Avui, El País i l’Ara, i vèncer. Sóc dels que pensa -i ho

puc defensar- que el millor periodisme se segueix fent als grans mitjans de
comunicació. Però mai a la història havíem estat tan a prop que una petita
cooperativa de periodistes com Crític pugués arribar a albirar competir amb
ells. A Madrid, un digital com Eldiario.es ja comença a competir amb els ‘grans’.
A Catalunya, també ha de passar.
Abans de començar a construir això del Crític vaig fer una llisteta de la compra.
Com les llistes del super. Per no oblidar-nos res. L’objectiu és anar complint
tots els ingredients. Ho vaig resumir en ‘Els 10 ingredients que ha de tenir un
mitjà de comunicació independent’.
1. El mitjà ha de ser propietat dels periodistes que hi treballen.
2. Ser transparents amb els seus models de negoci i amb les dades
d’ingressos i despeses. Per generar confiança i compromís, el lector ha de
saber en què gastem fins l’últim euro.
3. Aliances per enfortir el projecte. No anar sols per ser realment
independents. Cal apostar pel format cooperativa. Cooperar amb altres
projectes, empreses, associacions i mitjans.
4. No fiar-ho tot a la publicitat. Els mitjans van passar un dia pel supermercat
de la publicitat i s’hi van quedar. Confiar primer en el lector com a font
d’ingressos. Els subscriptors han de ser còmplices i tenir capacitat d’influir
5. Evitar començar el projecte amb deutes amb bancs, empreses o un gran
editor.
6. Apostar per fer periodisme a internet. Ser un nadiu digital ajuda. Les noves
tecnologies -i el mòbil, el vídeo, les xarxes socials- permeten com mai a la
història del periodisme produir informació amb pocs recursos econòmics i
arribar al lector d’una forma directa.
7. Barrejar nou i vell. Una web que treu un producte en paper. Barrejar joves i
vells, nou i antic, el més nou dels webdocs i la infografia digital i les velles
cròniques del periodisme narratiu. Elaborar productes en paper amb més
profunditat, extensió i temps.
8. Aprendre’n dels que en saben. No inventem res. Sempre hi ha referents!

9. Periodisme de dades, rigorós, documentat. Allò revolucionari en
periodisme no són les exclusives (filtracions) sinó gratar en les dades i saber
relacionar i recordar. Els lectors reclamen context.
10. Fiscalitzar el poder. Ficar el nas en temes que la majoria dels mitjans no
tenen temps, voluntat o possibilitats d’explorar. Oferir una informació diferent a
la que ja fan la majoria de mitjans: silencis mediàtics.
Tot això ho explico més a fons en una breu conferència de 15 minuts que vaig
fer aquesta setmana a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC).
Val la pena veure el vídeo sencer perquè els meus companys de taula, dos
periodistes referents per a mi, aporten idees molt més interessants que les
meves: Rosa Maria Calaf, excorresponsal de TVE i TV3, i Jesús
Rodríguez, periodista de La Directa. Ens moderava la periodista Núria de
José.

•
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El somni trencat d'una Catalunya
social i nacional unida
La independència allunya el bloc format per ICV, EUiA i Podem d'ERC
i la CUP, que coincideixen en la idea de ruptura "sense matisos" amb
l'Estat
El PSC mira de sobreviure amb l'habilitat d'Iceta i la reforma
constitucional, però es disol davant el bloc confluent i el discurs
independentista
VÍDEO: Debat dels líders dels partits d'esquerres a la UPEC
Jordi Molina

- Barcelona
02/07/2015 - 17:12h
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Joan Josep Nuet (EUiA), Gemma Ubasart (Podem), Iceta (PSC), Herrera (ICV), Arrufat (CUP) i
Junqueras (ERC) / ENRIC CATALÂ

Hi ha matisos que poden acabar en abismes. Hi ha disparitat de ritmes que
poden tirar per la borda objectius comuns. De la mateixa manera que hi ha
passats que hipotequen el futur. I tot això, junt i amb l'horitzó del 27-S a

sobre, es tradueix en el somni eternament trencat d'una esquerra catalana
cohesionada i unida en l'eix social i nacional. Si no hi ha canvis d'última hora,
aquesta esquerra, plural però amb més punts en comú que no pas diferències,
es presentarà a les eleccions de setembre per separat.
La confluència, a la llum del que ha passat avui en el debat Quins projectes
comuns? organitzat per la UPEC, només unirà a ICV-EUiA i Podem. La CUP
es queda al marge del que podria haver estat una gran aliança social i ara per
ara és gairebé impossible que l’esquerra anticapitalista pugui canviar d'opinió,
mentre que ERC tractarà de disputar l'hegemonia a la Llista del President, en
principi en solitari i jugat un paper de centralitat. L’ombra de dubtes que ha
despertat l' article signat avui entre Oriol Junqueras i David Fernández a El
Periódico, com hipotètic embrió d'un espai compartit, no ha traslluït a la taula
d'aquest matí a la seu de CCOO.
Cada actor s’ha limitat a marcar les línies mestres de la seva proposta política,
encara que només un dels convidats, el secretari general del PSC, Miquel
Iceta, ha anunciat que serà el cap de llista del seu grup. En la resta, moltes
incògnites sobre qui liderarà els respectius projectes. Malgrat estar clarament
en minoria i assumir el paper de màxim representant de la vella política, Iceta
ha defensat amb convenciment el paper que encara pot jugar el PSC a
Catalunya, i ha confessat que la seva proposta de reformular la Constitució és
"difícil i costosa", però no menys "que el full de ruta independentista d'altres",
ha etzibat.
ICV, EUiA i Podem han exhibit sintonia i han presumit de ser una evolució de
l'experiència confluent de Barcelona en Comú elevada, ara en l'àmbit
nacional. Herrera, Nuet i Ubasart, encara a la recerca d'una Ada Colau per a
Catalunya, han advocat per un procés constituent català que trenqui amb el
pacte del 78, però que sigui "sensible i solidari" amb el que, segons asseguren,
s'obrirà a Espanya després els comicis de novembre. "El bipartidisme s'està
trencant", han asseverat malgrat admetre que, de moment, de manera "massa
lenta".
No obstant això, les perspectives d'esperança que s'obren en cada vegada més
pobles i ciutats de l'Estat no són un símptoma suficient perquè ERC i la CUP
renunciïn a que "Catalunya faci el seu propi camí". Junqueras ha volgut deixar
clar que la "reformulació constitucional" per a "incloure el dret a decidir
català" no és possible "sigui quina sigui" la correlació de forces que es doni a
l'Estat. En el mateix sentit, Arrufat ha destacat que "l'oligarquia espanyola es
resisteix a perdre els seus privilegis" i davant d'això només hi ha un camí
possible: "la ruptura total".

Les esquerres catalanes davant el 27-S

Oriol Junqueras (ERC): "La reforma constitucional és un conte de
fades"
Oriol Junqueras (ERC) / ENRIC CATALÀ

Oriol Junqueras ha estat dels representants més expressius del debat, i ha
defensat amb tot tipus de dades els avantatges d'una Catalunya independent.
“L’estat espanyol té un deute d’un bilió d’euros i continua generant dèficit
cada any. Això canviarà perquè hi hagi un canvi de majories a l’estat
espanyol? La resposta és no”, ha assegurat. Junqueras ha insistit de forma
reiterada que la via per aconseguir els objectius socials i la sobirania és la
independència.
El líder republicà ha protagonitzat l'únic cos a cos del debat amb el representat
socalista, a qui ha acusat "d'explicar contes de fades com la reforma
constitucional". Iceta, per la seva banda, ha replicat que "per conte de fades el
que vau fer el 9-N".
Joan Herrera (ICV): "Catalunya no té futur sense un referèndum"
Joan Herrera (ICV) / ENRIC CATALÀ

El secretari general d'ICV, Joan Herrera, ha demanat un procés constituent i
ha recordat que un 80% del Parlament està a favor del dret a decidir: "Una
majoria que s'estreunca en un context plebiscitari". Per al líder ecosocialista
no es pot intercanviar un referèndum per unes eleccions i ha acusat a CiU de
ser una partit "antisobiranista", per estar al costat dels mercats, com en el cas
grec.
Herrera ha recordat que a Catalunya hi ha molts independentistes, però que
encara hi ha més independentistes "d'aquesta Espanya", en al·lusió a l'Espanya
del PP. De la mateixa manera, Herrera considera que si el PSOE lidera l'Estat
tampoc hi haurà referèndum, pel que ha defensat un procés constituent trobant
aliats amb els nous actors que, "poc a poc", es van fent lloc a l'Estat, en
al·lusió a Podem, però també amb les marees atlàntiques, compromís, etc.
Miquel Iceta (PSC): "Cal una reforma constitucional federal"
Miquel Iceta (PSC) / ENRIC CATALÀ

Per al secretari general del PSC, Miquel Iceta, el que cal és tenir un govern
d'esquerres. I "el que és difícil", ha confessat, "és com articular-lo". Iceta ha
posat l'exemple de Badalona i Castelldefels, on els socialistes han tingut un
paper destacat per formar majories, i ha mirat de treure de la marginalitat al

seu partit, que proposa una reforma constitucional federal com a mètode per
"resoldre les tensions" Catalunya-Espanya.
Iceta ha pronosticat que el bloqueig del PP acabarà al novembre i que axiò
permetrà que Catalunya guanyi en autogovern. El futur cap de llista del PSC
ha convidat els representants independentistes a "tocar de peus a terra" i ha
penalitzat que es vengui la independència com "un camí fàcil". Iceta, en un
intent de sortir del bucle nacional, ha recordat que el principal problema és
l'atur i "l'erosió" dels serveis públics, el que, segons ha dit, “ens hauria d'unir a
tots”.
Gemma Ubasart (Podem): "Hi ha dues opcions, la Catalunya austericida
o la Catalunya de les classes populars"
Gemma Ubasart (Podemos) / ENRIC CATALÀ

La secretària general de Podem a Catalunya ha posat en valor la "Catalunya
mestissa". Ubasart ha destacat que nous lideratges socials i polítics han
aparegut a l'Estat, però ha admès que el "desgast d’allò vell és més lent del
que ens agradaria". Per Ubasart "el consens del 78 s'ha trencat i el 15-M és el
revulsiu i l'exemple d'aquesta ruptura".
La cara catalana de Podem, com a mínim abans del nomenament d'Albano
Dante, ha insistit en què el canvi de paradigma a l'Estat, "amb cada vegada
més gent comuna en les institucions", facilita un nou enteniment amb "els
pobles de la resta d'Espanya”. Per a Ubasart, s'està començant a escriure la fi
del bipartidisme –l'espanyol i també el català"— i ha animat a reorganitzar el
règim: "o ho fem des de baix o ens ho faran des de dalt".
Joan Josep Nuet (EUiA): "La corrupció ha de passar a l'oposició"
Joan Josep Nuet (EUiA) / ENRIC CATALÀ

El coordinador d'EUiA, Joan Josep Nuet, ha demanat un canvi a Catalunya:
"Catalunya no ha de sortir a la premsa internacional com un país corrupte".
Per al coordinador d'EUiA el 27-S s'ha d'afrontar amb una candidatura
unitària formada per forces polítiques d'esquerres "però sobretot amb la
societat civil catalana". Nuet ha remarcat que els partits "són instruments, no
fins en si mateixos".
Nuet ha explicat que, per sentit comú, "ens interessa portar-nos bé amb els
nostres veïns". "Els valencians i els aragonesos seguiran sent veïns nostres
d'aquí a 20 anys". L'única relació possible, segons el líder d'EUiA, és entre
"pobles lliures i iguals" i ha llançat una proposta a la resta de l'Estat "feta des
de Catalunya i per a Catalunya" que expressi "canvi, ruptura i bon veïnatge".

Quim Arrufat (CUP): "El 27-S ha de ser plebiscitari en clau constituent"
Quim Arrufat (CUP) / ENRIC CATALÀ

"El 27-S han de ser unes eleccions especials, en clau plebiscitària i
constituent", aquest és el punt principal per a la CUP. Segons Quim Arrufat la
independència formal “no dóna les claus per a una veritable sobirania”, però sí
que és “l'única finestra possible” per conquerir-la. "El 27-S no volem unes
eleccions autonòmiques", ha manifestat el diputat, que veu necessari restar
poder polític als mercat financers per conquerir la veritable sobirania. "Hem
d'avançar cap a un sistema públic de bancs i una economia cooperativa", ha
demanat.
Sobre les aliances amb projectes estatals, Arrufat ha admès que a l'Estat estan
canviant coses: "Això pot generar il·lusions o desil·lusions". Malgrat això, ha
recordat que l'Estat "no és neutral", tot i els canvis que hi pugui haver a nivell
polític: "és un Imperi, amb el seu exèrcit, església, magistrats i banca; no és un
recipient buit, pensa per si sol, més enllà dels partits". Per al diputat de la
CUP, "hi hagi o no un procés constituent espanyol, hem de poder desplegar el
nostre procés propi".
02/07/2015 - 17:12h
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Exalts càrrecs del Tripartit
presumeixen d'una retirada de la
política sense portes giratòries
Jordi Hereu (PSC), Joan Puigcercós (ERC) i Imma Mayol (ICV) alerten
de les dificultats dels ex polítics d'esquerra de fer-se un lloc en el marcat
laboral
Hereu, davant les informacions que destapen els seus negocis a
Colòmbia, reclama el seu dret a guanyar-se la vida fora del país "ja que
no ho puc fer dins"
Imma Mayol: "Si has estat a l'esquerra i no ets Esperanza Aguirre, ni
rica, ni funcionària; el teu futur després de l'etapa institucional no és
gens fàcil"
Jordi Molina

- Barcelona
02/07/2015 - 08:40h
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Jordi Hereu, Imma Mayol i Joan Puigcercós a la UPEC / ENRIC CATALÀ

Quin futur tenen els polítics d’esquerres després de la política? Es generalitza
massa quan es parla de portes giratòries? Quines són les seves fronteres? La
vella política ha estat víctima de l’estigmatització de les fórmules més
emergents? Són alguns dels interrogants que van llençar tres exalts càrrecs de
l’esquerra tradicional de Catalunya, Jordi Hereu (PSC), Joan Puigcercós
(ERC) i Imma Mayol (ICV) en la taula rodona Hi ha vida després de la
política?organitzada per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya
(UPEC).
La trobada va estar marcada per un to humorístic, ple d'anècdotes i lliçons, i
en poques ocasions, excepte en el torn de preguntes, els ponents van confessar
algunes contradiccions que els van assaltar al mercat laboral, després de
deixar la primera línia política. Puigcercós —que va confessar haver rebutjat
treballs per no perjudicar a determinades empreses—; Mayol —que va
admetre haver viscut una etapa difícil a Agbar—; i Hereu —que va rebutjar
diverses propostes per fer de tertulià—; van coincidir en reivindicar el dret de
guanyar-se la vida sense ser acusats d'entrar en una dinàmica de portes
giratòries, i de les dificultats de fer-ho després d'una vida enquadrada a
l'esquerra.
La jornada arribava hores després de publicar-se el reportatge conjunt entre
els mitjans Crític i La Directa que destapava un dels darreres negocis del que
va ser exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Preguntat per aquest mitjà sobre
l’article, Hereu admetia l’existència del seus tractes amb Colòmbia per
desenvolupar un polèmic projecte a Buenaventura, però penalitzava els
“judicis de valor” que, segons l'exlíder socialista, “trasllueix l'article”.
La pregunta i posterior resposta d’Hereu va suscitar una reflexió que, de fet,
va planar al llarg de la sessió: “Tenim o no dret a fer consultoria arreu del món
i fer-ho amb una Enginyeriad'aquesta ciutat que va guanyar un concurs
davant una altra opció?”, es va preguntar Hereu, que no va entrar a valorar
que, durant la seva etapa al capdavant de l’Ajuntament, s’adjudiquessin
diversos contractes a l’empresa Esteyco, amb qui actualment col·labora. "Sí,
desenvolupem el pla estratègic de Buenaventura i estem orgullosos de fer-ho
amb la tesi Barcelona".
Malgrat això, Hereu va ser més generós a l'hora de donar recomanacions sobre
com ha de ser una sana i exemplar jubilació política: “s’ha de fer sense
nostàlgia i amb un projecte de futur que t'ilusioni". Per a l’exlíder del
consistori barceloní, la seva máxima declaració d'independència va ser fer-se
autònom i va enviar un missatge a les formacions emergents que, segons ell,
“són injustes” amb la vella política. “Estem molt acostumats als atacs de la
dreta, però anem amb compte amb alguns populismes de l’esquerra”, va
alertar.

La casualitat també va voler que una altra de les ponents, l'ecosocialista Imma
Mayol, estigués d’actualitat. L’extinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona
va anunciar que es farà càrrec de la gerència d’EMAYA de Palma de
Mallorca, la seva ciutat natal, una empresa pública dedicada a la gestió de
l’aigua, el sanejament i el tractament de residus. Abans d’aquest anunci
Mayol, preguntada per aquest mitjà, va explicar que l’època vinculada a
Agbar “no va ser reeixida” i que mai hi va “trobar el seu lloc”. Una etapa que
li suposaria, juntament amb altres càrrecs d’ICV, les investigacions de
l'Oficina Antifrau que, finalment es van arxivar.
Mayol, amb una carrera política al costat d'Hereu, amb qui va construir els
tripartits i bipartits d'esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, va incidir en les
dificultats dels polítics progressistes per buscar-se la vida després de l’etapa
institucional. "Si no ets Esperanza Aguirre, has estat a l'esquerra i no ets ni
rica ni funcionaria; no és gens fàcil", va dir. La també exdiputada va remarcar
que per tal de fer un “traspàs normalitzat” és important haver tingut una vida
professional abans de dedicar-se a la política. Ella, va explicar, va exercir com
a psicòloga més de 10 anys abans d'ocupar cap càrrec.
Per la seva banda, l'exdiputat al Parlament, Joan Puigcercós, va ironitzar:
"Perdia el mòbil després de retirar-me perquè ja no em trucava ningú".
L'expresident d'ERC va assegurar que "sí que hi ha vida després de la política"
i que "s'agraeix mot el pas a la privacitat". El problema, segons Puigcercós, és
per aquells que s'han aprofitat dels privilegis del càrrec. “Si mai has deixat de
fer una cua pel fet de ser polític, no tindràs cap problema”. Puigcercós va
assegurar que ell, pel fet d’haver estat estretament vinculat a uns ideals
independentistes i d'esquerres, ha rebutjat propostes econòmiques: "He dit que
no a algunes feines perquè sabia que el meu nom els podia perjudicar".
El periodista Ferran Espada, encarregat de moderar la taula, va reptar als
ponents a respondre cinc qüestions que, segons el seu parer, es fan difícils a
l'hora de deixar la política: el poder de decisió, els equips i recursos, el focus
mediàtic, la intensitat del treball i el cotxe oficial. Hereu va dir que "el poder
és inherent al càrrec, però no a la persona" i que cal tenir clar que “tens poder
perquè te'l atorga el ciutadà”.
Sobre els privilegis del càrrec, Mayol va dir amb ironia que "el cotxe oficial
no és cap problema perquè a mi m'agrada molt caminar". Una reflexió que va
aprofitar Hereu per fer un pronòstic: “estic segur que Ada Colau acabarà
utilitzant cotxe oficial per pur pragmatisme”. Per la seva banda, Puigcercós va
argumentar que, "has de ser conscient —quan deixes la política— que
comences una nova vida i has de baixar tres o quatre graons, si cal cinc, i això
per alguns és molt difícil”.
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La Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya empeny per
passar ‘de la protesta a la
proposta’
L'onzena edició de la UPEC tindrà lloc entre els dies 1 i 3 de juliol, serà
inaugurada pel periodista Iñaki Gabilondo i la clourà el catedràtic de
Ciències Socials Vicenç Navarro
Siscu Baiges

- Barcelona
26/06/2015 - 02:07h
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Cartell de l'onzena edició de la UPEC
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Veus de l'esquerra per la República Catalana
El nou municipalisme: apostes que aspiren a canviar el mapa electoral
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Les esquerres debaten punts de trobada des de les diferències

•

ETIQUETAS: UPEC 2015

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) celebrarà, els
propers dies 1, 2 i 3 de juliol, la seva onzena edició sota el lema ‘De la
protesta a la proposta’. El seu director, Jordi Serrano, ha presentat, avui, el
programa d’aquesta trobada de reflexió dels moviments, grups i partits
d’esquerres, sobre l’actualitat política, que s’obrirà amb una conferència del
periodista Iñaki Gabilondo titulada ‘Què vam fer, què hem de fer?’.
‘El periodisme i el compromís’ serà una de les taules de debat de la UPEC,
juntament amb les que es dedicaran a ‘Corrupció del sistema o sistema
corrupte’, ‘Hi ha vida després de la política?’, ‘El discurs de la por’ o ‘La
sobirania popular enfront del TTIP’. Un dels debats que probablement
concentrarà més interès d’aquesta edició de la UPEC serà el que, sota el títol
de ‘Quins projectes comuns?’, reunirà Joan Herrera, coordinador nacional
d’ICV, Miquel Iceta, primer secretari del PSC, Oriol Junqueras, president
d’ERC, Gemma Ubasart, secretària general de Podem-Catalunya i Quim
Arrufat, diputat de les CUP. El periodista David Miró moderarà aquesta taula,
que se celebrarà menys de tres mesos abans de les eleccions al Parlament de
Catalunya.
L’aparador d’aquesta universitat progressista servirà, a més, perquè presentin
els seus darrers llibres els historiadors Josep Fontana (‘La formació d’una
identitat’) i Xavier Domènech (‘Hegemonia’) i el politòleg i dirigent de
‘Podemos’ Iñigo Errejón (‘Construir poble. Hegemonia i radicalització de la
democràcia’).
Per l’edició d’aquest any s’han inscrit unes 300 persones. Jordi Serrano ha
destacat el caràcter fidel del públic de la UPEC. “És un públic que es va
ampliant, al qual li agrada la política amb majúscules i les reflexions pausades
i plurals de les diferents esquerres existents i les que s’hi van incorporant”, ha
dit.
El Manifest ‘De la protesta a la proposta’ assenyala que “ens trobem enmig
d’un combat entre una vella forma de fer política, marcada per la corrupció i
la desconnexió amb la ciutadania i una altra de nova que pretén ser més
participativa, regeneradora i profundament progressista” i acaba sumant-se
“novament i clarament, tant a la lluita per un canvi radical en la política
econòmica europea com a l’exigència del dret a decidir a través de les urnes i
la reclamació de mesures de sanejament de la política i els partits”. El
programa de les jornades és, segons els seus organitzadors, “una proclamació

d’aquest crit de democràcia i igualtat que aquest any 2015 està demostrant
més que mai que pot ser compartit als carrers i a les institucions”.
La seu del sindicat CCOO de Catalunya de la Via Laietana de Barcelona
acollirà aquests tres dies de debats, que clourà el catedràtic de Ciències
Socials de la Universitat Pompeu Fabra Vicenç Navarro i on es premiarà la
tasca del festival de música d’autor Barnasants i el seu director, Pere Camps, i
els estudiants universitaris Isma i Dani, que s’enfronten a una petició judicial
de vuit anys de presó per haver cremat, presumptament, un contenidor
d’escombraries, durant la vaga general del 29 de març de 2012.
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27-S Cap a les plebiscitàries

La confluència
sobiranista s’obre
pas amb cauteles
CDC i la CUP no es tanquen a parlar de la
llista unitària sense polítics que planteja ERC
ROGER MATEOS / ROGER TUGAS
MARC COLOMER
BARCELONA

El trajecte cap a les eleccions que
han de mesurar si l’horitzó de la independència té un suport majoritari està experimentant un nou gir inesperat, que pot acabar capgirant
els plans previstos. Després de la
fracassada negociació sobre la llista
conjunta de CDC i ERC, a finals de
l’any passat, Artur Mas i Oriol Junqueras van acordar el 14 de gener un
esquema que passava per presentar
llistes per separat amb un full de ruta compartit. Però la crida de Mas, el
20 de juny, a les entitats sobiranistes perquè liderin una candidatura
àmplia va sacsejar les estratègies de
la resta d’actors del procés. L’ANC,
Òmnium i l’AMI es van veure abocades a obrir un debat intern que
han de resoldre en els pròxims dies. I, en aquestes hores incertes,
Junqueras feia dimecres al vespre
un plantejament que encara revoluciona més el debat: llista unitària sí,
però sense polítics.
Amb totes les cauteles i prevencions, el cert és que CDC, la CUP i les
entitats no van posar ahir cap inconvenient a parlar-ne. S’obre un escenari nou, en què els protagonistes
del procés es tornen a donar marge
per explorar una confluència capaç
d’imposar-se a les urnes i contrarestar la suma d’unes esquerres no independentistes en auge. Durant bona part del dia, el silenci a les files
convergents al voltant del suggeriment de Junqueras va ser absolut.
Portes endins, l’entorn del president
de la Generalitat s’hi referia amb tota la prudència, fins i tot amb un
punt d’escepticisme, després que
ahir mateix El Periódico publiqués
un article conjunt del president
d’ERC i el portaveu de la CUP, David
Fernàndez, en què cridaven a acceptar la “pluralitat complexa” del procés. “Junqueras ha d’aclarir si estan
per fer la llista unitària o no”, subratllaven fonts nacionalistes consultades per l’ARA.
CDC no va fer cap pronunciament explícit sobre si Mas i Junqueras s’haurien d’apartar del 27-S i cedir tot el protagonisme a la societat
civil. Però el conseller de la Presidència, Francesc Homs, va mostrarse esperançat que el gest de Junqueras representi un pas cap a la unitat:

“Tinc la convicció que s’albira un
acord que fa dies no era abastable”,
va assegurar en un acte de l’associació Moment Zero. ¿Està disposat,
però, Mas a no figurar en cap llista?
Segons fonts nacionalistes, “cal analitzar de manera honesta, no tàctica”, quina és la millor eina per afrontar el 27-S. CDC està disposada a fer
un pas enrere. I Mas, recordaven
fonts del partit, “ja ha dit que ell no
serà cap obstacle” per a la màxima
unitat. “Per nosaltres no quedarà”,
afegien. Abans d’encetar qualsevol
discussió, Mas esperarà que l’ANC i
Òmnium responguin aquest cap de
setmana a la invitació a impulsar
una llista unitària. A partir de dilluns, els contactes a totes bandes,
que ja hi són des de fa dies, s’intensificaran. D’entrada, a CDC troben positiu que Junqueras situï la idea de la
unitat al bell mig del debat.

CDC
Homs veu
ara un acord
unitari més
a l’abast que
fa uns dies
Esquerra
ERC només
avalaria una
llista unitària
si cap polític
en forma part

Origen
La idea de fer
una llista civil
sense polítics
Les raons de Junqueras
va sorgir
¿Com justifiquen des d’ERC el movi- d’Òmnium
ment de Junqueras, després d’haver
defensat fins dimecres la fórmula de
tres llistes independentistes? “Si
continuem barallant-nos, ens podem carregar el procés”, deia un dirigent del partit. En les reunions que
els republicans han mantingut en els
últims dies amb l’ANC, Òmnium i
l’AMI, les entitats els havien demanat gestos per facilitar una entesa per
fer del 27-S unes “eleccions plebiscitàries”. L’opció preferida és encara
l’acordada el 14 de gener, però Junqueras s’ha vist empès a moure peça.
Fonts de la direcció republicana
expliquen que les entitats van posar
diverses opcions sobre la taula, una
de les quals la de la llista cívica, una
aportació d’Òmnium que Junqueras
va fer seva. La virtut que li veuen és
que així s’esquivaria el rebuig que ca-

da partit sobiranista genera en una
part de l’electorat de les altres formacions i, a més, “desactivaria el relat
d’una Catalunya en Comú”, una possible confluència d’esquerres no sobiranistes que basen bona part del
discurs en el rebuig a les polítiques de
Mas i en els casos de corrupció que
esquitxen Convergència.
En concret, la proposta implica
que, si la llista obtingués majoria absoluta, la tasca del nou Parlament
seria limitada. Només hauria de declarar la independència o l’inici del
procés constituent, armar el que els
republicans anomenen “arsenal jurídic de la transició” –reforçar les
estructures d’estat i aprovar una llei
de transitorietat jurídica– i tornar a
convocar eleccions en tres o sis mesos. El Govern sí que estaria confor-

mat per polítics de totes les forces
independentistes i es buscarien fórmules per mantenir el seu finançament. Els 18 mesos per culminar les
estructures d’estat i redactar la
Constitució, com preveu el full de
ruta de CDC i ERC, començarien
després dels segons comicis.
Els republicans asseguren que la
proposta és ferma i sincera i ara desafien Mas a certificar que no té cap
problema a cedir pas a la societat civil. La cúpula d’ERC s’ha fixat el 15
de juliol com a límit per tancar el debat. Mentrestant, el diputat de la
CUP Quim Arrufat va advertir ahir
des de La Xarxa que veu “francament difícil” que pugui fructificar
una llista unitària, però va anunciar
que la seva formació ho estudiarà i
serà present a les converses.

Escenaris

Les tres possibles fórmules de l’independentisme per concórrer al 27-S
Llista “amb el president”

Candidatura unitària sense polítics

Una marca per a tres llistes

L’última proposta llançada pel president de la Generalitat a Molins de
Rei insta les entitats sobiranistes a
confeccionar una llista transversal
“amb el president” que estaria disposat a liderar, sense que fos condició sine qua non. Una fórmula
que, diu, hauria de fer recuperar el
“turbo de la il·lusió”.

El president d’ERC doblava dimecres a la nit l’aposta de Mas i s’obria a avalar una llista d’ampli espectre
sense polítics, tampoc ell ni Mas. Aquesta candidatura de confluència sobiranista tindria l’encàrrec de declarar la independència o l’inici del procés constituent per immediatament després convocar eleccions
constituents en un termini d’entre tres i sis mesos. Sí
que preveu un govern de concentració amb polítics de
tots els partits independentistes.

L’acord del 14 de gener per al 27-S
preveia tres llistes independentistes i unitat d’acció per abraçar tot
l’espectre ideològic –de l’esquerra
radical al centredreta liberal passant pel centreesquerra socialdemòcrata– sota una marca comuna
per identificar les llistes compromeses amb la independència.
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La mobilització de l’11-S
engega motors diumenge
‘Ara és l’hora’ presenta els detalls d’una
acció que tenyirà la Meridiana de deu colors
MARC COLOMER
BARCELONA

LA UPEC REUNEIX L’ESQUERRA

Els líders d’ERC, el PSC, ICV, EUiA, la CUP i Podem
van debatre ahir a la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya. El principal xoc va ser entre
Iceta i Junqueras per l’horitzó nacional. C. CALDERER

Qui torna a tenir un paper clau
són l’ANC i Òmnium. Ahir els presidents de les dues entitats, Jordi
Sànchez i Muriel Casals, respectivament, van voler ser prudents, tenint en compte els processos participatius de les seves entitats per decidir quin rol han de jugar el 27-S.
Van agrair, però, el “gest d’ERC”,
segons Sànchez, per “buscar espais
de confluència”. “Avui hi ha més
confluència que abans-d’ahir, i estem contents”, afegia Casals. Tots
dos van demanar temps per poder
analitzar-ho amb “calma i serenitat”. “Caldrà treballar amb discreció, seriositat, buscant acords i no
responsables, i buscant fórmules
imaginatives”, va afegir Sànchez.
El debat intern de les entitats

Entre avui i demà, l’ANC celebra
una consulta interna oberta als seus
gairebé 40.000 socis de ple dret per
saber quin rol ha de jugar l’entitat de
cara al 27-S, una data que, per cert,
sembla difícil que coincideixi amb
les eleccions espanyoles, després
que ahir Mariano Rajoy deixés entreveure que no les avançarà. Les
territorials d’Òmnium també tenen
en marxa un procés de debat intern
que conclourà en els pròxims dies.
I la direcció de l’AMI debat avui el
seu posicionament. Vénen dies de
converses intenses, en el que serà
l’últim intent per bastir una confluència sobiranista per al 27-S.e

Reaccions

Duran creu que una
llista sense polítics
és un “disbarat”
El líder d’Unió, Josep Antoni
Duran i Lleida, va demanar ahir
des del seu compte de Twitter
“seriositat” al president català,
Artur Mas, i al president d’ERC,
Oriol Junqueras. En una piulada va etzibar: “Si em cregués
aquesta comèdia diria que han
perdut definitivament l’oremus”. I va assegurar, en un tuit
previ, que troba un “disbarat”
que els dos dirigents estiguin
“competint perquè no hi hagi
polítics en una llista independentista”. Hores més tard va insistir en aquesta opinió el secretari general d’Unió, Ramon
Espadaler, que va considerar
que la proposta d’una llista de
les entitats sense polítics respon a una “barreja de tacticisme i populisme” en la qual, va
lamentar, “està instal·lat el procés” sobiranista. “Ens presentarem com el que som, un partit
polític que ve de lluny, no amagarem les nostres sigles, i exhibint un programa ambiciós i
moderat”, va insistir Espadaler.

Converses
Un cop l’ANC
i Òmnium es
posicionin,
els contactes
s’intensificaran
des de dilluns
Eleccions
Rajoy deixa
entreveure
que no farà
coincidir les
generals
amb el 27-S

“Via lliure a la República Catalana”.
Aquest serà el lema al voltant del
qual es desenvoluparà la mobilització independentista de la Meridiana per la Diada Nacional d’enguany,
que la plataforma de campanya Ara
és l’hora, integrada per l’ANC i Òmnium, pretén que esdevingui, ara sí,
la “més determinant” i definitiva en
el camí cap a la independència. Volen tenyir de blanc tota l’avinguda
Meridiana de Barcelona per després
formar un mosaic que generarà una
onada de colors representatius dels
que volen que siguin els deu eixos de
la nova República. Un mosaic que
desembocarà a les portes del Parlament, al Parc de la Ciutadella. Talment com una “gran onada d’il·lusió” que recorrerà els cinc quilòmetres de la Meridiana.
Així, simbolitzaran amb el color
blanc un full en blanc per imaginar
i escriure el país del futur, que anirà
tenyint-se de colors –fins a deu– a
mesura que avanci un punter que
simbolitzarà el d’un GPS que “indica el rumb, la República Catalana, i
la direcció, les plebiscitàries del 27S”. “És possible que a vegades el camí s’hagi de recalcular, però tenim
clara la ruta”, va explicar ahir el responsable de mobilització de l’ANC,
Josep Sabaté.
L’última Diada independentista

L’acte de la Meridiana serà la culminació d’un estiu intens d’activitat
territorial per preparar les condicions favorables a la victòria independentista el 27-S. Les inscripcions
per a la mobilització s’obriran a mitjans de juliol. Aspiren a omplir “de
gom a gom” la Meridiana, una avinguda que dividiran en 135 trams,
tants com diputats hi ha al Parlament. “Demanem un esforç a tota la
gent que va votar el 9-N, que va ser a

la V, a la Via Catalana... Cal tornar
a sortir al carrer perquè l’Onze de
Setembre del 2015 sigui l’última diada independentista, perquè voldrà
dir que aviat haurem aconseguit la
llibertat”, va asseverar el president
de l’ANC, Jordi Sànchez.
Per a Sànchez, l’èxit de la Diada
serà “la mobilització més multitudinària” de la història del país i serà
“determinant” per a la victòria independentista el 27-S. Suposarà un
“missatge inequívoc” de la societat
catalana cap als partits sobiranistes
per mostrar tot el “suport a un procés constituent per a un estat propi,
però també perquè no s’equivoquin
de rumb”. A Sànchez i Sabaté els
acompanyaven ahir la presidenta
d’Òmnium, Muriel Casals, i Irene
Negre, integrant del secretariat nacional de l’ANC per a les Terres de
l’Ebre.
Inici a les Terres de l’Ebre

Perquè serà a les Terres de l’Ebre on
començarà aquest cap de setmana
un estiu de campanya territorial per
desgranar els deu eixos que Ara és
l’hora ha imaginat com a fonaments
de la nova República i que estaran
representats pels deu colors de què
es tenyirà la Meridiana. Per concretar-los, es farà un gran acte territorial cada setmana. El primer serà
diumenge a Tortosa: tractarà sobre
equilibri territorial. Avui ja es repartiran 200.000 fullets a la xarxa
de Rodalies per conscienciar sobre
els desequilibris actuals.
El següent acte versarà sobre solidaritat (a Manresa) i, a partir
d’aquí, abordaran l’obertura al món
(a Vic), la diversitat (Lleida), la sostenibilitat (Bolvir), la igualtat (Vendrell), el benestar i la justícia social (Reus), la innovació (Gironès i la
Selva), la regeneració democràtica
(Voló) i, finalment, l’educació i la
cultura (a Santa Coloma de Gramenet, el 5 de setembre, just la setmana abans de la Diada).e

Irene Negre (ANC), Muriel Casals (Òmnium) i Jordi Sánchez (ANC)
van presentar ahir la campanya d’estiu i la mobilització de la Diada. ACN
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Casals, es van mostrar satisfets
amb les propostes de “confluèn
cia” d’Artur Mas i Oriol Junque
ras, i sobre l’última van valorar
“positivament” el gest i l’actitud
d’ERC per “buscar espais de con
fluència i de suma que ajuden en
cara més a remarcar” el 27S com
un plebiscit. Sánchez veu “cons
tructives” les dues fórmules, però
no es va decantar per una o una al
tra: “És un debat que correspon
ferlo més endavant, més enllà de
la consulta interna” que l’ANC re
soldrà aquest dissabte.

La CUP no descarta
donar suport a una
llista sense partits,
però exigeix un marcat
programa social

XAVIER CUEVA / ACN

Partits progressistes catalans van participar ahir en una taula rodona organitzada per la UPEC sobre els projectes comuns de l’esquerra

CDC “dóna la benvinguda” a ERC a la
llista sobiranista unitària per al 27S
L’ANC i Òmnium aproven el “gest” de Junqueras per buscar la “confluència”
JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Més enllà de si al final la llista inde
pendentista única i sense polítics
per al 27S proposada per Oriol
Junqueras s’acaba articulant, la
idea ha tingut una acollida relati
vamentbonaentrelarestad’actors
del bloc sobiranista. El principal
destinatari de la iniciativa, CDC, el
partit d’Artur Mas, malgrat que
ahir públicament va guardar silen
ci, en privat “va donar la benvingu
da” al fet que, “per fi”, el líder
d’ERC “accepti que la unitat suma
més”, segons van valorar fonts de
la direcció del partit a La Vanguar
dia. “Ha costat, però aquest marc
mental s’està guanyant”, van sub
ratllarambsatisfacciólesmateixes
fonts, en al∙lusió al gir que en
aquest sentit ha fet, al seu enten
dre, Oriol Junqueras, fins ara con
trari als conceptes de llista única i
unitària.
CDC, amb tot, no vol avançar es
deveniments i, abans de pronunci
arse sobre el contingut concret de
la proposta, prefereix esperar que

les entitats sobiranistes conclo
guin els seus processos de partici
pació interns, oberts després de la
petició del president de la Genera
litat que lideressin la confecció
d’una llista independentista trans
versal, i saber quin és el resultat.
“Volem ser extraordinàriament
respectuosos”, van precisar les
fonts en qüestió, que es van mos
trar disposades, en qualsevol cas, a
parlardelallistaúnicamésenllàde
si la fórmula concreta ha d’acabar
sent amb polítics o sense.

En aquest gastat debat sobre
candidatures úniques o unitàries
entre CDC i ERC, hi ha un tercer
actor polític que té molt a dirhi: la
CUP. La proposta d’Oriol Junque
ras implicaria la renúncia, no tan
sols de llistes patrocinades per
convergents i republicans, sinó
també per la CUP. Un dels seus di
putats, Quim Arrufat, va sortir ahir
al pas i no va descartar donar su
port a una llista sense partits, sem
prequeincloguiunmarcatprogra
ma social, amb mesures de xoc

contra la pobresa. Quim Arrufat va
confirmar que la seva formació va
lorarà la proposta perquè “pot ser
un al∙licient més per visualitzar el
caràcter plebiscitari” dels comicis
del setembre, encara que va adme
tre que veu “difícil” articularla.
La idea que la proposta del líder
d’ERC ajudaria a reforçar el caràc
ter plebiscitari del 27S també la
comparteixen l’Assemblea Nacio
nal Catalana (ANC) i Òmnium
Cultural.Elspresidentsdelesdues
entitats, Jordi Sànchez i Muriel

Les entitats acceleren per omplir la Meridiana
]L’ANC va presentar ahir els

detalls de l’acte que l’entitat,
en el marc de la campanya
“Ara és l’hora” que compar
teix amb Òmnium, prepara
per a l’11S a l’avinguda Meri
diana de Barcelona. Aquesta
vegada la mobilització porta
rà per nom Via Lliure a la
República Catalana, una
concentració l’èxit de la qual

serà “determinant de cara a
les eleccions del 27 de setem
bre”, va assegurar el presi
dent de l’ANC, Jordi
Sànchez. L’acte començarà a
les 17.14 h i inclourà una dis
tància de més de cinc quilò
metres, des del parc de la
Ciutadella fins al carrer Ros
selló Porcel. La campanya es
marca el repte d’omplir la

Meridiana d’un extrem a
l’altre perquè un punter sem
blant al característic en els
GPS recorri la Via Lliure fins
a arribar al Parlament amb la
col∙laboració dels manifes
tants, que vestiran de blanc
com a símbol d’un full en
blanc encara per escriure
i on “tenen cabuda totes les
sensibilitats i anhels”.

Perlasevapart,MurielCasalsva
destacar que la mobilització de
l’11S és “important”, però “la uni
tat a l’acció política és imprescin
dible”. Per això no va tenir objec
ció a reconèixer que “ens alegra
qualsevol moviment dels polítics
dirigit a formar aquesta unitat” per
concloure que “els polítics escol
ten els seus ciutadans i de vegades
interpreten i reaccionen en conse
qüència”.
Qui no va veure de bon ull la idea
va ser l’antic soci de CDC, UDC.
Ramon Espadaler va parlar de
“tacticisme” i “populisme”, i Josep
Antoni Duran Lleida, a través del
seucomptedeTwitter,vaconside
rar un “disbarat” que Artur Mas i
Oriol Junqueras “competeixin
perquè no hi hagi polítics en una
llistaindependentista”,encaraque
va preferir no donarhi crèdit: “Si
em cregués aquesta comèdia diria
que han perdut definitivament
l’oremus. Serietat, sisplau!”. El lí
der d’UDC va aprofitar, a més, per
retreure al PSC que renunciï al
dret a decidir, fet que, segons ell,
“no és una bona notícia”.
Una renúncia que va ser utilitza
da també pel president d’ERC per
atacar el PSC. Durant una taula ro
dona organitzada per la Universi
tat Progressista d’Estiu (UPEC), i
davant la presència del primer se
cretari del PSC, Miquel Iceta, Jun
queras li va recriminar que la seva
proposta de reformar la Constitu
ció en sentit federal no s’aconse
guirà “mai” amb el PP al Congrés.
Junqueras va arribar a afirmar que
li agraden molt els “contes de fa
des”, moment en què Iceta va in
tervenir per assegurar que “per
conte, el 9N”. “No impugno la in
dependència, però hi ha molts ca
mins que no són ni més senzills ni
menys certs que el que nosaltres
suggerim per a l’Estat federal”.c
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Contes de fades de les esquerres
D

112101-1114314w

eia Raül Romeva, un dels
coordinadors de les mobilitzacions d’Ara és l’hora,
que les associacions i els partits
han d’explicar la “veritat” als indecisos sobre el procés i la conveniència del 27-S, i en cap cas no
s’han de potenciar ni els “contes
de fades ni els relats de por”.
Doncs, ves per on, els contes de
fades van centrar ahir el moment
més àlgid del debat que van fer
els principals líders dels partits
de l’esquerra en el marc de la
Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya (UPEC). I, precisament, no van ser ni Campaneta
ni la fada de la Ventafocs ni tampoc els germans Grimm els protagonistes. Més aviat al contrari.
Van ser Oriol Junqueras i Miquel
Iceta els que van camuflar-se enmig del món de les fades.
Situem-nos. El coordinador
d’EUiA, Joan Josep Nuet; la secretària general de Podem-Catalunya, Gemma Ubasart; el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta; el
coordinador nacional d’ICV, Joan
Herrera; el diputat de la CUP,
Quim Arrufat, i el president d’ERC,
Oriol Junqueras, es van asseure
en una mateixa taula per analitzar
quin han de ser el paper de les esquerres tant en el 27-S com en les
eleccions espanyoles. Va ser en
aquesta segona part del debat
quan Oriol Junqueras va disparar
amb bala contra el PSC i la seva
proposta de reforma constitucional federal, que va qualificar
d’impossible. “Un conte de fades”, va resumir Junqueras. Segons el republicà, mai no s’aconseguiran els dos terços del Congrés per poder canviar la carta
magna, i va retreure a Iceta que
no hagi inclòs en el seu programa

La UPEC va fer ahir un debat amb els líders polítics dels partits d’esquerres: Nuet, Ubasart, Iceta, Herrera, Arrufat i Junqueras ■ ANDREU PUIG

electoral l’opció d’una consulta a
Catalunya, com sí que va fer Pere
Navarro el 2012. “Un canvi constitucional en quina direcció, en la
de no reconèixer el dret a decidir”, va exclamar el republicà.
Iceta va recollir el guant i va
assegurar que el 9-N sí que havia
estat un “conte de fades”, i va començar a llegir els acords del full
de ruta, que han signat CDC,
ERC, Òmnium, l’AMI i l’ANC, per
alertar que també serà molt i
molt “difícil” arribar a la independència. “M’atreveixo a dir que hi
ha molts camins que no són ni
més senzills ni menys certs que
el que nosaltres proposem per a
l’Estat federal”, va contestar Iceta. Una afirmació que també va

valdre la rèplica de Junqueras,
que va recordar que el projecte
que vol seguir Catalunya és el
mateix d’altres països que s’han
independitzat. “El nostre objectiu
és moderat. Volem fer el mateix
que els altres”, va concloure enmig dels aplaudiments.
Tingui raó Junqueras o Iceta,
el que és segur és que la seva
pugna dialèctica no serviria per
escriure un conte de fades per a
nens. Més aviat seria un altre gènere, una mica més negre, a l’estil d’Edgar Allan Poe.
Herrera també va voler posar
el granet de sorra en tota aquesta història i va reconèixer que
una reforma constitucional és
impossible, però també és un

“conte de fades” que hi ha una
majoria qualificada a Catalunya
que advoca per la “ruptura”.
Al marge de la picabaralla, es
va constatar el que tothom ja sa————————————————————————————————————————

Junqueras i Iceta
s’enganxen en un debat
sobre la idoneïtat de la
reforma constitucional
————————————————————————————————————————

bia: que ERC i la CUP no s’incorporaran a cap aliança de les esquerres si no es prioritza la independència el 27-S. En aquest sentit, Arrufat va remarcar que en les
eleccions es decideix “molt més
que el govern d’una autonomia”,

mentre que Nuet, Ubasart i Herrera van fer pinya en l’intent de
forjar una alternativa a Mas.
“Aquests seran uns comicis on es
confrontaran dos models diferenciats: la Catalunya dels de dalt
contra la Catalunya de les classes populars”, va reblar la dirigent
de Podem, que va advocar perquè el nucli dels partits d’esquerres faci un pas enrere en la coalició que estan teixint amb ICV,
EUiA i Procés Constituent i donin
el lideratge a la societat.
Iceta també va fer una picada
d’ullet a aquesta entesa i va subratllar, aquest cop sense entrar
en cap disquisició sobre contes,
que el 28-S s’ha de bastir un govern d’esquerres al país.

3/7/2015
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Casals, es van mostrar satisfets
amb les propostes de “confluèn
cia” d’Artur Mas i Oriol Junque
ras, i sobre l’última van valorar
“positivament” el gest i l’actitud
d’ERC per “buscar espais de con
fluència i de suma que ajuden en
cara més a remarcar” el 27S com
un plebiscit. Sánchez veu “cons
tructives” les dues fórmules, però
no es va decantar per una o una al
tra: “És un debat que correspon
ferlo més endavant, més enllà de
la consulta interna” que l’ANC re
soldrà aquest dissabte.

La CUP no descarta
donar suport a una
llista sense partits,
però exigeix un marcat
programa social

XAVIER CUEVA / ACN

Partits progressistes catalans van participar ahir en una taula rodona organitzada per la UPEC sobre els projectes comuns de l’esquerra

CDC “dóna la benvinguda” a ERC a la
llista sobiranista unitària per al 27S
L’ANC i Òmnium aproven el “gest” de Junqueras per buscar la “confluència”
JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Més enllà de si al final la llista inde
pendentista única i sense polítics
per al 27S proposada per Oriol
Junqueras s’acaba articulant, la
idea ha tingut una acollida relati
vamentbonaentrelarestad’actors
del bloc sobiranista. El principal
destinatari de la iniciativa, CDC, el
partit d’Artur Mas, malgrat que
ahir públicament va guardar silen
ci, en privat “va donar la benvingu
da” al fet que, “per fi”, el líder
d’ERC “accepti que la unitat suma
més”, segons van valorar fonts de
la direcció del partit a La Vanguar
dia. “Ha costat, però aquest marc
mental s’està guanyant”, van sub
ratllarambsatisfacciólesmateixes
fonts, en al∙lusió al gir que en
aquest sentit ha fet, al seu enten
dre, Oriol Junqueras, fins ara con
trari als conceptes de llista única i
unitària.
CDC, amb tot, no vol avançar es
deveniments i, abans de pronunci
arse sobre el contingut concret de
la proposta, prefereix esperar que

les entitats sobiranistes conclo
guin els seus processos de partici
pació interns, oberts després de la
petició del president de la Genera
litat que lideressin la confecció
d’una llista independentista trans
versal, i saber quin és el resultat.
“Volem ser extraordinàriament
respectuosos”, van precisar les
fonts en qüestió, que es van mos
trar disposades, en qualsevol cas, a
parlardelallistaúnicamésenllàde
si la fórmula concreta ha d’acabar
sent amb polítics o sense.

En aquest gastat debat sobre
candidatures úniques o unitàries
entre CDC i ERC, hi ha un tercer
actor polític que té molt a dirhi: la
CUP. La proposta d’Oriol Junque
ras implicaria la renúncia, no tan
sols de llistes patrocinades per
convergents i republicans, sinó
també per la CUP. Un dels seus di
putats, Quim Arrufat, va sortir ahir
al pas i no va descartar donar su
port a una llista sense partits, sem
prequeincloguiunmarcatprogra
ma social, amb mesures de xoc

contra la pobresa. Quim Arrufat va
confirmar que la seva formació va
lorarà la proposta perquè “pot ser
un al∙licient més per visualitzar el
caràcter plebiscitari” dels comicis
del setembre, encara que va adme
tre que veu “difícil” articularla.
La idea que la proposta del líder
d’ERC ajudaria a reforçar el caràc
ter plebiscitari del 27S també la
comparteixen l’Assemblea Nacio
nal Catalana (ANC) i Òmnium
Cultural.Elspresidentsdelesdues
entitats, Jordi Sànchez i Muriel

Les entitats acceleren per omplir la Meridiana
]L’ANC va presentar ahir els

detalls de l’acte que l’entitat,
en el marc de la campanya
“Ara és l’hora” que compar
teix amb Òmnium, prepara
per a l’11S a l’avinguda Meri
diana de Barcelona. Aquesta
vegada la mobilització porta
rà per nom Via Lliure a la
República Catalana, una
concentració l’èxit de la qual

serà “determinant de cara a
les eleccions del 27 de setem
bre”, va assegurar el presi
dent de l’ANC, Jordi
Sànchez. L’acte començarà a
les 17.14 h i inclourà una dis
tància de més de cinc quilò
metres, des del parc de la
Ciutadella fins al carrer Ros
selló Porcel. La campanya es
marca el repte d’omplir la

Meridiana d’un extrem a
l’altre perquè un punter sem
blant al característic en els
GPS recorri la Via Lliure fins
a arribar al Parlament amb la
col∙laboració dels manifes
tants, que vestiran de blanc
com a símbol d’un full en
blanc encara per escriure
i on “tenen cabuda totes les
sensibilitats i anhels”.

Perlasevapart,MurielCasalsva
destacar que la mobilització de
l’11S és “important”, però “la uni
tat a l’acció política és imprescin
dible”. Per això no va tenir objec
ció a reconèixer que “ens alegra
qualsevol moviment dels polítics
dirigit a formar aquesta unitat” per
concloure que “els polítics escol
ten els seus ciutadans i de vegades
interpreten i reaccionen en conse
qüència”.
Qui no va veure de bon ull la idea
va ser l’antic soci de CDC, UDC.
Ramon Espadaler va parlar de
“tacticisme” i “populisme”, i Josep
Antoni Duran Lleida, a través del
seucomptedeTwitter,vaconside
rar un “disbarat” que Artur Mas i
Oriol Junqueras “competeixin
perquè no hi hagi polítics en una
llistaindependentista”,encaraque
va preferir no donarhi crèdit: “Si
em cregués aquesta comèdia diria
que han perdut definitivament
l’oremus. Serietat, sisplau!”. El lí
der d’UDC va aprofitar, a més, per
retreure al PSC que renunciï al
dret a decidir, fet que, segons ell,
“no és una bona notícia”.
Una renúncia que va ser utilitza
da també pel president d’ERC per
atacar el PSC. Durant una taula ro
dona organitzada per la Universi
tat Progressista d’Estiu (UPEC), i
davant la presència del primer se
cretari del PSC, Miquel Iceta, Jun
queras li va recriminar que la seva
proposta de reformar la Constitu
ció en sentit federal no s’aconse
guirà “mai” amb el PP al Congrés.
Junqueras va arribar a afirmar que
li agraden molt els “contes de fa
des”, moment en què Iceta va in
tervenir per assegurar que “per
conte, el 9N”. “No impugno la in
dependència, però hi ha molts ca
mins que no són ni més senzills ni
menys certs que el que nosaltres
suggerim per a l’Estat federal”.c
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