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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
S’han registrat 9 impactes en premsa previs a la jornada, sense comptar que la nota d’EFE
ha aparegut en diversos mitjans.

Nació Digital
01/06/2017
Roger Tugas

La UPEC analitza amb
optimisme d’esquerres
l’època de regnat dels
«monstres»
http://www.naciodigital.cat/noticia/132252/upec/analitza/amb/optimisme/
esquerres/epoca/regnat/dels/monstres
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
El Món

01/06/2017
Gemma Domènech

La UPEC 2017 s’arrapa a
l’actualitat
http://elmon.cat/politica/la-upec-2017-sarrapa-a-lactualitat
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
La Vanguardia Digital
01/06/2017
Quico Sallés

La Universitat
Progressista d’Estiu
analizará el peligro
de los “monstruos” del
siglo XXI
http://www.lavanguardia.com/politica/20170601/423124178452/universitat-progresista-estiu-analiza-peligro-monstruos-siglo-xxi.html
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
La Universidad Progresista de Verano de
Cataluña (UPEC) debatirá sobre el nuevo papel de la izquierda en el panorama
político actual con Núria Parlon (PSC),
Marta Rovira (ERC), Xavier Domènech
(ECP) y Anna Gabriel (CUP), en un debate
titulado “L’esquerra en la cruïlla” que
se celebrará el próximo 6 de julio.
Según ha informado hoy el rector de la
universidad, Jordi Serrano, durante el
acto de presentación de esta edición, “el
conjunto de las izquierdas tiene muchos
interrogantes” a los que se intentará dar
respuesta con varias mesas redondas programadas del 5 al 7 de julio en la sala de
actos de CCOO en Barcelona.
El primer debate del programa girará en
torno a los “Desahuciados en la ciudad” y
contará con la cofundadora de la PAH Lucía
Delgado, la directora del observatorio
DESC, Irene Escorihuela y el geógrafo Oriol Nel·lo.
Durante los tres días, también se discutirá sobre el movimiento feminista
actual, la revolución Bolchevique o la
elección de Donald Trump, debate que contará con la presencia del escritor Andy
Robinson, autor del libro “Off The Road.
Miedo, asco y esperanza en América” y llevará por título “Cuando surgen los monstruos”.
A parte del debate sobre el papel político
de la izquierda, el jueves 6 de julio por
la tarde se celebrará la otra mesa redonda
política, un cara a cara entre el primer
teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo
Pisarello, y el presidente de la Fundación
Irla (ERC), Joan Manuel Tresserras, titulada “Debate Republicano”.
“Queremos hacer debates de fondo y no de
coyuntura”, ha explicado Serrano, que ha
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EFE

01/06/2017

La Universidad
Progresista de Verano
debatirá sobre el papel
de la izquierda
remarcado que desde la UPEC se sienten
muy “orgullosos” del programa de esta
edición.
Jordi Serrano ha informado de que este
año la universidad premiará al colectivo “On son les dones?” que denuncian
la falta de mujeres en los medios de
comunicación y a la asociación FAGC que
lucha por los derechos de las personas
homosexuales en Cataluña.
La clausura de la Universidad de verano
correrá a cargo del político y economista gallego Xosé Manuel Beiras.
Este año, la UPEC estrena un convenio
firmado con el Ayuntamiento de Barcelona por el que recibirá 50.000 euros del
consistorio cada edición por un periodo
de tres años, que Serrano ha declarado
que dará “mas profesionalidad” a la universidad.

Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
El Punt Avui
02/06/2017
E. Garcia

La UPEC recupera la
salut amb una edició de
repte
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1158128-la-upec-recupera-la-salut-amb-una-edicio-de-reptes.
html
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
eldiario.es

05/06/2017
Catalunya Plural

La tretzena edició
de la UPEC es fa
amb la sensació que
l’hegemonia canvia de
bàndol
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/
tretzena-edicio-UPEC-sensaciolhegemonia_0_651285567.html
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Impactes previs a les jornades
VilaWeb

26/06/2017
Andreu Barnils

Jordi Serrano: ‘L’1
d’octubre votaré sí’
https://www.vilaweb.cat/noticies/jordi-serrano-l1-doctubre-votare-si/
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Impactes previs a les jornades
Crític

27/06/2017
Antoni Trobat

Jordi Serrano: “Cal
una aliança entre
l’independentisme i els
comuns”
http://www.elcritic.cat/entrevistes/
jordi-serrano-cal-una-alianca-entrelindependentisme-i-els-comuns-16265
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
El Punt Avui TV
28-06-2017

L’Illa de Robinson
http://www.elpuntavui.tv/video/223510358.html
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Recull de premsa UPEC 2017

Impactes previs a les jornades
Crític

02/07/2017
Antoni Trobat

A punt una nova edició
de la UPEC, amb el
lema “En l’interval
sorgeixen monstres”
http://www.elcritic.cat/blogs/espaicritic/2017/07/02/a-punt-una-novaedicio-de-la-upec-amb-el-lema-enlinterval-sorgeixen-monstres/
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Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades

Més enllà dels impactes del debat entre partits polítics, als quals dediquem un apartat
propi, s’han registrat 16 impactes en premsa.

eldiario.es-Catalunya
Plural
2805/07/2017
Siscu Baiges

La tretzena edició de
la UPEC engega parlant
de poder, habitatge i
educació
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/barcelona/tretzena-UPEC-parlant-habitatge-educacio_0_661784705.
html

11

Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades
L’edició d’aquest any emplaça les esquerres
“a derrotar els monstres del feixisme i el
neoliberalisme”
La XIII edició de la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (Upec), sota el títol
‘En l’interval sorgeixen els monstres’, ha
obert les portes aquest dimecres i durant
tres dies pretén ajudar a repensar el nou món
en clau progressista i “combatre els monstres
del feixisme i el neoliberalisme”.
En l’acte d’inauguració han assistit el rector de la Upec, Jordi Serrano; els secretaris
generals de la UGT i CCOO de Catalunya, Camil
Ros i Javier Pacheco; la tercera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz; el vicepresident tercer de la Diputació
de Barcelona, Martí Pujol, i el periodista
Albert Om.
El manifest de l’edició d’aquest any, d’acord
amb el lema de les jornades, considera que
s’està en un interregne, en un interval entre el vell ordre que desapareix i el nou on
“sorgeixen els monstres”.
“Derrotar aquests monstres, salvaguardar la
democràcia i guanyar el futur és la responsabilitat històrica de les esquerres en aquest
moment de canvi”, explica el manifest, que
assegura que el primer pas és reconèixer que
el vell ordre es mor i creu essencial que les
esquerres tornin a guanyar la capacitat de
dibuixar els contorns d’aquest nou món.
Per a això, des de les jornades es busca ajudar a pensar el nou món en clau progressista,
acceptar les discrepàncies en aquest exercici
i saber forjar consensos i aliances que permetin construir-lo.
Durant els tres dies de jornades es parlarà de
l’esquerra, republicanisme, democràcia, educació, treball, ciutats i la revolució bolxevic.
Entre els ponents hi haurà el rector emèrit de
la Upec, l’economista Vicenç Navarro; Núria
Parlon (PSC), Marta Rovira (ERC), Xavier
Domènech (ECP), Anna Gabriel (CUP), Gerardo
Pisarello (Bcomú), Natza Farré, Roger Palà i
Joan Manuel Tresserras.
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Europa Press
05/07/2017

La UPEC obre les portes
aquest dimecres per
repensar “el nou món”
en clau progressista
El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha explicat que és després dels períodes
de crisi “quan el sistema neoliberal incideix i quan cal aturar el creixement de nous
monstres”, i ha animat a disputar el discurs
de l’hegemonia liberal per construir una alternativa de progrés.
En aquesta línia, el secretari general de la
UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reivindicat
la reflexió i la proposta, ja que “són moments de construir”.
Ros també ha emplaçat l’esquerra a fer autocrítica per haver estat sempre a la defensiva i ha destacat que cal donar respostes
diferents als problemes, trencar amb la resignació i plantejar un nou model amb noves
regles i reformes fiscals importants.
La regidora de l’Ajuntament de Barcelona,
Laia Ortiz, ha assenyalat Donald Trump, Marine Le Pen i el feixisme com els nous monstres davant els quals no es pot titubejar:
“Cal ser contundents, també apuntar els causants del malestar de la societat”, ha afirmat, fent referència a la Unió Europea.
També ha assegurat que si el feixisme no
s’ha manifestat a Espanya com ho ha fet en
la resta d’Europa és perquè aquí “hi ha hagut alternatives”.
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Impactes durant les jornades
VilaWeb

05-07-2017
EUROPA PRESS

La Upec obre les portes
aquest dimecres per
repensar “el nou món”
en clau progressista
https://www.vilaweb.cat/noticies/laupec-obre-les-portes-aquest-dimecresper-repensar-el-nou-mon-en-clau-progressista/
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Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades
Nació Digital
05/07/2017

«Com és el poder?», les
claus d’Albert Om per
entendre el poder en
l’«interregne»
https://www.naciodigital.cat/
noticia/134296/poder/claus/
albert/om/entendre/poder/
interregne
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Impactes durant les jornades
El rector de la Universidad Progresista
de Verano de Cataluña (UPEC), Jordi Serrano, ha reclamado la necesidad de generar
puntos de encuentro desde la izquierda
ideológica, en la apertura hoy de este
foro de reflexión.
El rector ha afirmado que “el enfrentamiento debe ser de clase, no de intereses”, y
que “no puede haber enfrentamientos generacionales”, en referencia al relevo generacional en la ideología de izquierdas.
La decimotercera edición de la UPEC ha arrancado hoy en Barcelona como espacio de
reflexión de la izquierda progresista y de
pensamiento bajo el lema “En el intervalo
surgen monstruos”, que resume una frase de
Antonio Gramisci.
Por su parte, el secretario general de
CCOO, Javier Pachecho, ha afirmado que “el
poder ha desmantelado la necesidad de establecer las reglas de la economía real,
que es la que permite repartir la riqueza,
para que puedan seguir acumulando, y lo
han hecho intentando debilitar el marco
democrático de nuestra sociedad”.
Por ello, ha hecho un llamamiento a la
izquierda porque “es ahora cuando podemos
intervenir y articular el discurso”.
El secretario general de UGT, Camil Ros,
se ha lamentado que “los problemas ya no
son los mismos ahora que en 2007”, porque
en 2007 “si una persona tenía trabajo,
aunque fuera de manera muy justa, llegaba
a fin de mes, no estaba en el umbral de la
pobreza, y ahora ya no es así”.
La UPC finalizará el próximo viernes 7 de
julio y contará con la participación, entre otros ideólogos pertenecientes a la
izquierda catalana, de Javier Pacheco,
Camil Ros, Jordi Serrano, Núria Parlon,
Marta Rovira, Xavier Domènech, Anna Gabriel, Laia Serra, Fina Birulés, Gerardo
Pisarello, Joan Manuel Tresserras, o Raimon Obiols.
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EFE

05/07/2017

Universidad Catalana
Verano reclama puntos
de encuentro izquierda
ideológica

Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades
La Vanguardia
05/07/2017
EFE

Universidad Catalana
Verano reclama puntos
de encuentro izquierda
ideológica
http://www.lavanguardia.com/
vida/20170705/423910353447/universidad-catalana-verano-reclama-puntos-de-encuentro-izquierda-ideologica.
html
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Impactes durant les jornades
El Periódico
05/07/2017
EFE

Universidad
Catalana Verano
reclama puntos de
ideológica
http://www.elperiodico.com/es/
sociedad/20170705/universidad-catalanaverano-reclama-puntos-de-encuentroizquierda-ideologica-6149256
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Impactes durant les jornades
La presión financiera sobre la vivienda en Barcelona está planteando nuevos retos en la defensa de derechos sociales, han coincidido en
señalar la directora del Observatorio DESC,
Irene Escorihuela, una de las fundadoras de la
PAH y del Sindicato de Inquilinos, Lucía Delgado, y el geógrafo Oriol Nel·lo.
En el primer debate de la decimotercera edición
de la Universidad Progresista de Verano de
Cataluña (UPEC), bajo el título “Desahuciados
de la ciudad”, Escorihuela, Delgado y Nel·lo
han hablado sobre los problemas habitacionales
actuales, sobre todo centrados en los precios y
las condiciones del alquiler.

EFE

05/07/2017

Expertos ven nuevos
retos sociales en la
presión financiera
sobre la vivienda

Tras resaltar que hay “desahucios silenciosos”
que afectan también a las clases medias que no
pueden pagar el aumento de los alquileres, Escorihuela ha defendido: “tenemos una base legal
de acuerdos internacionales que reconocen que
la vivienda es un derecho”.
“Si se está dejando la vivienda en manos del
mercado debe haber un cierto límite por parte
de las administraciones. Nos preocupa por ejemplo que la duración de los contratos de alquiler sea de tres años, porque esto no te permite
construir un proyecto vital, como defiende Naciones Unidas”, ha argumentado Escorihuela.
Lucía Delgado ha puesto ejemplos de luchas que
se están llevando a cabo en la ciudad de Barcelona por parte de la PAH, del Sindicato de Inquilinos o de colectivos en defensa de vivienda
que proliferan en los barrios de Barcelona.
La semana pasada, ha explicado, la PAH ocupó
un bloque en la calle Aragón comprado por una
promotora inmobiliaria.
“Nos estamos encontrando comunidades de vecinos
que cambian de propietario y se sienten indefensas. Fondos de inversión o promotoras compran edificios enteros meramente para especular
con un derecho fundamental que es la vivienda”,
ha denunciado Delgado.
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“Desde la PAH trabajamos para que la vivienda sea un derecho y no un bien de explotación, no sólo estamos en la calle y
haciendo frente a los desahucios, sino que
proponemos cambios legislativos”, ha añadido.
Por su parte, Oriol Nel·lo ha afirmado que
“el incremento de precios tiene que ver con
la ‘financiarización’, que es esta entrada
de activos financieros de otros mercados en
el mercado inmobiliario”.
“Los que tienen más recursos tienen la libertad de establecerse en cualquier lugar de
la ciudad, y en cambio los que tienen menos
se establecerán donde hay condiciones de
vivienda inferiores, y esto es un fenómeno
estructural”, ha dicho el geógrafo, que ha
augurado que “mientras el modo de producción capitalista siga existiendo, resulta
una locura esperar que llegue una solución
al problema de la vivienda y de cualquier otra cosa que afecte al destino de los
trabajadores”.

Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades
La Vanguardia
05/07/2017
EFE

Expertos ven nuevos
retos sociales en la
presión financiera sobre
la vivienda
http://www.lavanguardia.com/
vida/20170705/423914092562/expertosven-nuevos-retos-sociales-en-lapresion-financiera-sobre-la-vivienda.
html
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Impactes durant les jornades
Ara

06/07/2017

“Si l’1-O hi ha urnes,
votaré”
https://www.ara.cat/politica/Pisarello-l1-O-hi-urnes-votare_0_1827417459.
html
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Impactes durant les jornades
Públic

07/07/2017
Carles Bellsolà

Pisarello i Tresserras
personifiquen el flirteig
i les diferències entre
Comuns i ERC per l’1-O
http://www.publico.es/public/
debat-upec-pisarello-i-tresserraspersonifiquen-flirteig-comuns-i-ercper-l-1.html
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Recull de premsa UPEC 2017
Impactes durant les jornades
El Triangle
07/07/2017

¿A quién le sonó
tres veces el móvil
mientras hablaba en la
UPEC?
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/07/-a-quien-le-sono-tres-veces-el-movil-mientras-hablaba-en-la-upec-8380.php
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Impactes durant les jornades

eldiario.es-Catalunya
Plural
07/07/2017
Siscu Baiges

La vehemència de Xosé
Manuel Beiras amb
el referèndum tanca
una UPEC amb 2.000
participants
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/
barcelona/UPEC-Xose_Manuel_BeirasBoltxevics-Autodeterminacio-ReferendumDemocracia-Feixisme-FeminismeFAGC_0_662484605.html
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Impactes durant les jornades
La Vanguardia

07/07/2017
Josep Playà Maset

La Revolució del 1917
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Impactes durant les jornades
El Punt Avui
08/07/2017

Podem aposta en ferm
per l’1-0 en contra de
Podemos
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Impactes durant les jornades
El Punt Avui
17/07/2017

El Punt Avui TV
remetrà les jornades
de la UPEC
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Recull de premsa UPEC 2017
Impactes del debat de partits

S’han registrat 20 impactes en mitjans del debat de partits polítics. TV3 i TVE van estar
presents al debat, però no hem trobat a les seves edicions digitals notícies que fessin
referència a la UPEC, tot i que és probable que hagin aparegut imatges.

Ara

06/07/2017
Aleix Moldes

ERC i CUP afirmen que
l’actitud de PSC i
Catalunya en Comú
davant l’1-O marcarà
les opcions d’impulsar
un futur govern
d’esquerres
https://www.ara.cat/politica/
Rovira-crida-desquerres-procesconstituent_0_1827417369.html
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Impactes del debat de partits
Ara

06/07/2017
Aleix Moldes

Parlon assegura que els
alcaldes del PSC “no
seran els culpables”
que l’1-O no es pugui
votar
https://www.ara.cat/politica/
Parlon-que-Govern-ajuntamentslliurement_0_1827417413.html
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Impactes del debat de partits
Ara

06/07/2017
Aleix Moldes

¿ERC i la CUP demanen
compromís d’esquerres?
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Impactes del debat de partits
Nació Digital
06/07/2017
Pep Martí

La cruïlla del
referèndum allunya les
esquerres
http://www.naciodigital.cat/
noticia/134357/cru/lla/refer/ndum/allunya/
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Impactes del debat de partits
La socialista avisa que cap constitució europea admet el dret a “secessió d’un territori”
La secretària de política municipal del
PSC, Núria Parlon, i la secretària general d’ERC, Marta Rovira, discrepen sobre el
dret a l’autodeterminació. La socialista
considera que la ONU no reconeix aquest
dret en el cas de Catalunya: “Perquè no som
una colònia”, ha afirmat aquest dijous en
un col·loqui a la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC) on també han
participat el dirigents dels comuns, Xavier Domènech, i la cupaire Anna Gabriel. De
fet, Parlon, que ha afirmat que en tot cas
l’autodeterminació ha de produir-se “dins
del marc constitucional”, ha advertit que
cap constitució europea admet el dret a la
“secessió d’un territori”. La número 2 dels
republicans li ha replicat que “com a poble
i individus” Catalunya té dret a l’autoderminació, que és “vigent” i ha “evolucionat”. La republicana ha afegit, de fet,
que s’han establert pràctiques “legítimes
i legals” en aquest sentit i que només han
fixat dos límits: “l’ús il·legítim de la
força i la vulneració greu de l’ordenament
jurídic internacional”. “Cap de les dues
coses deixarem que passi”, ha resolt Rovira.
D’altra banda, la també alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha qualificat de “poc
elegant” que la Generalitat traslladi “la
pressió” als ajuntaments davant de l’1-O.
La dirigent socialista, que no comparteix
que la llei del referèndum inclogui proclamar la independència si guanya el ‘sí’
al cap de dos dies, entén que el referèndum hauria de tenir condicions i garanties
democràtiques. I creu que això està en mans
del Govern.”Depèn de la Generalitat si finalment decideix fer el referèndum, i amb
quines condicions ho fan i la gent podrà
votar lliurement a qualsevol ciutat; no hi
haurà alcaldes i alcaldesses que siguin els
culpables que no es pugui votar”, s’ha queixat la socialista. “És responsabilitat del
Govern amb quines condicions posa en marxa
el referèndum i amb quina legitimitat”, ha
conclòs després de dies de polèmica sobre
el paper dels ajuntaments socialistes de
cara l’1-O.
31

ACN

06/07/2017

Parlon afirma que
la ONU no reconeix
l’autodeterminació per
a Catalunya i Rovira
li replica que és
“vigent”
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Impactes del debat de partits
VilaWeb

06/07/2017
Europa Press

Parlon afirma que
la ONU no reconeix
l’autodeterminació per
a Catalunya i Rovira li
replica que és “vigent”
http://www.vilaweb.cat/
noticies/ampliacioparlonafirma-que-la-onu-no-reconeixlautodeterminacio-per-a-catalunyai-rovira-li-replica-que-es-vigent/
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Impactes del debat de partits
Aldia.cat

06/07/2017
Europa Press

Rovira (ERC) acceptaria
un acord entre les
esquerres catalanes
però abans de l’1-O
http://www.aldia.cat/espanya/
noticia-rovira-erc-acceptariaacord-les-esquerres-catalanesabans-l1-20170706164238.html
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Impactes del debat de partits
El Nacional
06/07/2017
Nicolás Tomás

El referèndum que
allunya un govern
d’esquerres
http://www.elnacional.cat/ca/politica/
referendum-allunya-esquerres_172158_102.
html

34

Recull de premsa UPEC 2017
Impactes del debat de partits
La Vanguardia
06/07/2017
Quico Sallés

La CUP y ERC constatan
que el 1-O les separa
de la alianza con los
comunes y el PSC
http://www.lavanguardia.com/
politica/20170706/423929040506/cup-erc-1o-comunes-psc-alianza.html
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Impactes del debat de partits
E-Notícies
06/07/2017

Tripartit a l’horitzó
http://politica.e-noticies.cat/tripartita-lhoritzo-111122.html
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Impactes del debat de partits
El País

06/07/2017
Àngels Piñol

ERC y la CUP
condicionan un futuro
gobierno de izquierdas
al referendum
https://elpais.com/ccaa/2017/07/06/
catalunya/1499345187_284723.html
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Impactes del debat de partits
Directe.cat
06/07/2017
ACN Barcelona

Rovira deixa muda
Parlón sobre el dret
internacional
http://www.directe.cat/noticia/620524/
rovira-deixa-muda-parlon-sobre-el-dretinternacional
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¿Es posible un Govern
de izquierdas en
Catalunya?
http://www.elperiodico.com/es/
politica/20170706/es-posible-governizquierdas-catalunya-6151268
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Un govern d’esquerres?
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Siscu Baiges i Jaume Sendra

Referèndum i govern
d’esquerres: intens
debat entre polítics a
la segona jornada de
la UPEC
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/
barcelona/UPEC-Republica-FeminismeReferendum-_Escola-Enric_Juliana-Vicenc_
Navarro-Andy_Robinson_0_662134801.html
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Les esquerres veuen
possible un futur
Govern de coalició
http://elmon.cat/politica/les-esquerresveuen-possible-un-futur-govern-de-coalicio
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La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha descartat aquest dijous una futura coalició dels partits de l’esquerra catalana sense tenir en compte
el referèndum de l’1 d’octubre, per la qual cosa ha
demanat que si hi ha una coalició entre aquestes
forces hauria de ser abans d’aquesta data: “Fem-ho
ara”
Ho ha dit en un debat de la Universitat Progressista
d’Estiu a Catalunya en el qual també han participat
el coordinador general de CatComú, Xavier Domènech,
l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i Secretària de cohesió social i integració
del PSOE, Núria Parlon, i la diputada de la CUP al
Parlament, Anna Gabriel.
“No podem projectar un Govern d’esquerres sense tenir present l’oportunitat que avui tenim en les
nostres mans”, ha sentenciat la líder republicana
en resposta a una pregunta sobre què passarà entre
els partits d’esquerres després de l’1-O
El debat ha abordat les polítiques socials, i Rovira ha criticat els partits d’esquerres que “dilaten l’agenda social per no abraçar el referèndum”
--en referència als ‘comuns’--, ja que considera
que l’1-O donarà sortida a aquestes polítiques a
Catalunya.
Per a Domènech, un Govern d’esquerres no és només
possible sinó que “és necessari”, perquè creu que hi
ha una majoria social d’esquerres no representada en
les institucions, però lamenta que no hagi succeït
en el passat, tenint en compte que la Generalitat
està dirigida ara per ERC i el PDeCAT.
Parlon ha acusat les formacions independentistes de
supeditar la igualtat a la defensa de la identitat,
i ha afirmat que l’agenda social va quedar truncada
amb el pacte d’estabilitat en el passat entre el PP
i CDC --ara PDeCAT--, que ara governa amb ERC.
Gabriel ha afirmat que voldrien un Govern d’esquerres
i que ningú sentís “vergonya per veure els seus” en
les institucions, i ha afirmat que estan disposats a
crear aliances amb tots aquells que vulguin retornar
el poder a la gent, que no tinguin com a límit ni la
Constitució, ni l’Estatut, ni els mercats ni la UE,
encara que també ha defensat que l’1-O no és només
identitari sinó un element democratitzador.
Per la seva banda, Rovira ha defensat que l’Estat
és cada vegada més de dretes, cosa que Gabriel ha
apuntalat afirmant que no es tracta només del Govern, ja que la magistratura no ha fet “depuració
de franquistes”, i Parlon li ha criticat perquè
considera que no es pot identificar l’Estat amb la
dreta.
A més, ha criticat que es tracti d’identificar
l’independentisme amb un moviment exclusivament de
l’esquerra: “Cal separar la idea romàntica distorsionada que l’independentisme en bloc sigui monolíticament d’esquerra”, ha dit Parlon, i Domènech
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Rovira (ERC) acceptaria
un acord entre les
esquerres catalanes
però abans de l’1-O
ha criticat que a Catalunya, en aquesta legislatura, s’estan fent polítiques de dretes,
perquè hi ha una majoria en la Generalitat que
no es correspon amb la majoria social que considera d’esquerres.
Rovira ha defensat que el referèndum de l’1-O
suposa “el canvi contra les elits i l’statu
quo”, i considera que els que critiquen el
pacte independentista per ser entre ERC i PDECAT ho fan com a excusa per no reconèixer que
el referèndum és l’eina de canvi, segons ella.
IDENTITAT
Domènech ha demanat un debat identitari a Catalunya perquè considera que en un moment en què
hi ha un 17% de població immigrant “s’està
donant per descomptat quina és la identitat
del país”.
Gabriel ha recordat que la CUP considera que
estan en una etapa d’identitat mestissa, i davant l’emplaçament de Domènech, que ha afirmat
que Catalunya serà d’esquerres o no serà i que
ho serà amb els independentistes i amb els que
no ho són, ha respost que “tant de bo, però
que per això es necessita que les esquerres no
entenguin el referèndum només per dirimir la
qüestió territorial, sinó també com a element
transformador”.
ALCALDES EN L’1-O
Parlón també ha exigit al Govern català que
assumeixi la responsabilitat del seu projecte
i eviti traslladar-la als alcaldes i càrrecs
electes dels ajuntaments: “Els alcaldes i alcaldesses no seran els responsables que no es
pugui votar”.
Des del Govern català ja es va anunciar que en
cas que els ajuntament no oferissin els col·legis electorals, la Generalitat habilitaria espais perquè la gent pogués votar, fet al qual
els alcaldes socialistes no s’oposaran, segons
Parlon.
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Una dirigente del PSOE
ve «legítimo» votar el
1 de octubre
http://www.diariosur.es/nacional/
dirigente-psoe-legitimo-20170707004019ntvo.html
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Les esquerres i un
vell dilema
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Un ciutadà li etziba a
Domènech les raons més
contudents per votar
l’1-O
http://directe.cat/620844
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