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Antich veu risc en la paràlisi
que viu la defensa del català

a El president d’Òmnium creu que “pot portar a perdre la batalla” i demana unitat mentre continua
encallada la modificació legislativa a Demana un nou acord del Pacte Nacional per la Llengua
Redacció
BARCELONA

El president d’Òmnium
Cultural, Xavier Antich,
va advertir, ahir, que “paralitzar” iniciatives en defensa del català en àmbits
com ara l’ensenyament
“ens pot portar a perdre la
batalla”, i va demanar evitar el perill de quedar atrapats en una simple “fase
de resistència”. Ho va dir
durant la cloenda de les
Jornades de llengua, propostes de futur per al català que es van celebrar ahir
a l’edifici Balmes del campus de la UPF a Barcelona.
En un context en què el
català continua a la corda
fluixa a causa de les deci-
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La frase

—————————————————————————————————

“No podem caure en
l’etnicització lingüística
que alimenta l’Estat;
que no ens confrontin
per la llengua”
Xavier Antich

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

sions judicials i la manca
de consens polític per consensuar una iniciativa de
protecció i impuls que ha
provocat repetits ajornaments de la modificació de
la llei de política lingüística al Parlament, Antich va
fer una crida a la unitat davant un Estat que “ha renunciat a la diversitat i

Xavier Antich, ahir en la cloenda de les jornades a la UPF ■ ACN

que veu qualsevol acció de
protecció com una amenaça”. En aquest sentit, va situar una clara línia vermella: “No podem caure en
l’etnicització lingüística
que alimenta l’Estat. O el
que és el mateix: no deixarem que ens confrontin
per la llengua”, advertia,
alhora que demanava que
la llengua quedi “fora dels
debats tòxics” que el que
busquen és dividir.
Les jornades es van iniciar divendres i es van centrar a determinar la situació del català en diferents
àmbits en què la llengua
té un paper fonamental,
com ara l’educació i el
lleure, la migració i l’empresa, entre d’altres. Entre els participants, hi havia el sociolingüista Avel·lí
Flors-Mas, la sociòloga
Marta Rovira i la filòloga
Marina Massaguer.
El president Òmnium
Cultural, Xavier Antich,
va posar en valor la feina
d’aquestes jornades per
tal d’arribar a un nou
acord molt necessari en el
si del Pacte Nacional per la
Llengua mentre el Parlament no reacciona. ■
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“Ens espien, però d’urnes
no en van enxampar ni una”

a Junqueras desafia els responsables del Catalangate i constata que l’independentisme no té res a
amagar a ERC reuneix uns 500 càrrecs locals i alerta de la ‘sociovergència’ que “bloqueja el canvi”
Òscar Palau
REUS

“Ens espien molt, des de fa
molt temps, a molts de
nosaltres, però d’urnes no
en van enxampar ni una.”
Així de sorneguer sobre
el paper del CNI l’1-O es
mostrava ahir, arran de
l’esclat del Catalangate, el
president d’ERC, Oriol
Junqueras, que va admetre que al partit eren conscients des de fa temps que
els vigilaven, però va desafiar els responsables del
cas d’espionatge contra
l’independentisme per reivindicar que viu “amb orgull” la persecució perquè
fa les coses “amb noblesa”
i les pot “explicar a tothom”. “Ho fan… i què?”,
reptava. “Ens espien perquè saben que podem fer
una república molt millor
que la seva monarquia”,
concloïa, en l’obertura al
matí a la Fira de Reus de la
Trobada de Municipis Republicans, la primera presencial des del 2019. “Ens
fa molt forts no només que
no en van enxampar ni
una, sinó que sabem per
què... Nosaltres sí que ho
sabem”, li replicava des de
Ginebra, en la conversa
que mantenien, la secretària general d’ERC, Marta
Rovira. “No tindran prou
aparells per saber què estem preparant en l’àmbit
territorial, municipal o

Oriol Junqueras, parlant amb Marta Rovira, ahir en l’obertura de la convenció municipalista d’ERC a Reus ■ ELOI TOST / ACN

nacional, perquè serem
imparables. Ja poden anar
fent”, concloïa, davant
uns 500 càrrecs locals del
partit i diversos consellers
com Teresa Jordà, Josep
Gonzàlez-Cambray, Tània
Verge i Joan Ignasi Elena.
També hi va ser a la tarda Roger Torrent, que al
matí, entrevistat al 3/24,
reclamava al govern espanyol que ha de “moure fitxa” pel Catalangate: “De
moment no ha fet res i
som allà mateix”, criticava, després de la breu
salutació la vigília entre
els presidents Aragonès i
Sánchez, en què l’espa-

Albiach avisa ERC que no acabi “perjudicant la gent”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La coordinadora general de
Catalunya en Comú, Jéssica
Albiach, va advertir ahir ERC
que “si fa pagar” el govern espanyol pel Catalangate “acabarà perjudicant la gent” i beneficiant el PP, des d’on “s’estan fregant les mans”. Durant
el consell nacional que els comuns van celebrar a Barcelo-

na, Albiach va demanar als
republicans que no cometin
“el mateix error” que quan
van votar en contra de la reforma laboral al Congrés.
En tot cas, va admetre que
el sistema de seguretat de
l’Estat “ha fallat” i que hi ha
“punts foscos“, si bé va defensar que cal “saber tota la

veritat abans d’assenyalar
amb el dit” per tal que la crisi
“no es tanqui en fals”, tot i
que també creu que haurà
d’acabar amb dimissions. Per
això va tornar a reclamar una
investigació judicial i política
i una reforma de la llei franquista de secrets oficials per
“esclarir responsabilitats”.

nyol es va comprometre a
una trobada. “Això no acaba amb una reunió de tres
minuts a l’entrada del Cercle d’Economia, cal una re-

unió entre els dos màxims
representants de les institucions, que se sàpiga tot i
es pugui explicar”, deia.
A Reus, entretant, els

màxims dirigents d’ERC
es van fixar com a objectiu
tornar a ser la primera força en les municipals del
2023, i van recordar que

guanyar governs locals
dona l’oportunitat d’interlocutar “amb tothom”,
i és per tant una bona manera d’arribar a més gent.
“Els representants municipals ens permeten apropar el projecte que representem a escala nacional,
per això aquestes eleccions són estratègiques
perquè avanci el projecte
nacional”, recalcava Rovira, que es reivindicava
també com una força que
no només aglutina gent
d’origen divers a les llistes,
sinó que fa un pas per a la
seva “inclusió real” en tots
els àmbits, amb capacitat
de decisió i lideratge. Tots
dos, a més, van carregar
contra una sociovergència que Rovira lamentava
que, “de manera tàctica i
partidista”, ha barrat el
pas a governs republicans
en molts municipis, sobretot a alcaldesses. “A tot arreu on poden, intenten
pactar perquè el canvi no
arribi, o arribi més tard”,
acusava Junqueras, que
creu que, “instintivament
o conscientment, intenten protegir-se entre ells”.
“Si som l’alternativa als
uns, és perquè als altres ja
els hem guanyat, i si som
l’alternativa als altres és
perquè als uns ja els hem
guanyat”, reivindicava.
En el conclave d’ahir es
van fer taules sectorials
per preparar el programa
marc i es van donar claus
per preparar la campanya
i abordar altres qüestions
pràctiques. Els republicans es fixen tot just l’alcaldia de Reus com un dels
principals objectius l’any
vinent, i lamentaven ahir
mocions que recentment
els han desallotjat del govern en municipis com ara
Cambrils i Tiana, i que probablement faran el mateix
dimarts a Altafulla. ■

Astrid Barrio i Sergi Miquel, a la
direcció de Centrem amb Chacón
Redacció
BARCELONA

“Aquest partit de centre liberal i progressista està
cridat a ocupar un espai
que ara està orfe.” Amb
aquestes paraules, l’exconsellera Àngels Chacón
tancava el congrés fundacional de Centrem, que
des d’ahir ja disposa de

programa, projecte i direcció. Chacón s’acompanyarà a la direcció del diputat
del PDeCAT al Congrés
Sergi Miquel i la presidenta de Lliga Democràtica,
Astrid Barrio, entre altres.
“Ens trobem còmodes entre gent que pensem diferent i això és el que ens enriqueix; potser ens fa atípics, però donem valor al

que ens uneix”, insistia
Chacón després de 12 hores de congrés. Es proposen evitar la polarització i
fer política des del realisme, la coherència, el diàleg, el consens i el respecte
a l’ordenament jurídic.
Les converses per configurar una candidatura
unitària a la direcció de
Centrem van fracassar i fi-

nalment la candidatura a
la secretaria general de
l’exconsellera Àngels Chacón, procedent del PDeCAT, es va imposar a la de
Teresa Pitarch, de Convergents. El president de
consens és Lluís Font, exdiputat del PDeCAT i exsecretari de Polítiques Educatives de la Generalitat. ■

L’exconsellera Àngels Chacón, ahir, en el congrés
fundacional del nou partit Centrem ■ EFE
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Bàscara trenca fronteres
FET · Activistes declaren el municipi empordanès “territori alliberat” de l’Estat espanyol FESTA · Les jornades barregen actes
de protesta, música, teatre i xerrades i són el tret de sortida de més actes arreu de Catalunya per reivindicar la independència
Redacció
BARCELONA

A
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ctivistes de Desobediència Civil van proclamar ahir Bàscara
“territori alliberat” durant unes jornades independentistes que pretenen ser el tret
de sortida d’un conjunt d’actes
arreu de Catalunya amb els
quals tornar a reivindicar la independència del país i posar-la
en el centre de l’activitat política. Teatre, xerrades, dinar popular, música i un tall de trànsit
a l’N-2, que creua el municipi,
van posar el focus en una protesta que continua avui amb un
campionat de bitlles i de botifarra i una xerrada sobre el debat
constituent.
Els actes van començar a primera hora del matí amb una
cercavila que va acabar davant
de l’ajuntament. Els activistes

van accedir al balcó de l’ajuntament, des d’on van proclamar
“l’alliberament” de Bàscara de
l’Estat espanyol. Seguidament
els actors Manel Barceló, amb la
representació de La trigressa, i
Enric Majó, amb una lectura de
poemes, van conduir les jornades fins al dinar popular del
migdia, que va tancar el també
actor Toni Albà. I en un escenari avesat als talls de trànsit a
l’N-2 ahir també se’n va produir
un que es va allargar una hora
sense que hi hagués incidents.
Les jornades van continuar
amb una xerrada sobre sobirania territorial a càrrec dels periodistes Jordi Panyella, Quico
Sallés i Albert Salamé.
La implicació de l’Ajuntament en les jornades es va limitar a la cessió de la pista esportiva per poder fer els concerts i
les xerrades, i, tot i que l’administració s’ha mantingut al

Passaports que es regalaven a conductors i vianants ■ EPA

marge de l’organització dels actes, l’alcalde Narcís Saurina
(ERC), en declaracions al diari,
es va manifestar totalment favorable a aquest tipus d’esdeveniments, que, malgrat ser sim-
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bòlics, poden fer possible o com
a mínim visualitzar que “el poble està per damunt de les institucions”. Saurina és molt crític
amb l’abans i després de la declaració d’independència fallida

de l’octubre del 2017. “Els polítics ens van deixar tirats i dos
anys de pandèmia ho mata tot,
per això aquest acte és una manera de tornar a engegar i reivindicar el que els polítics i els
nostres dirigents no van fer”, va
afirmar. Desobediència Civil va
sol·licitar portar aquestes jornades a Bàscara després que altres municipis es neguessin a
fer-ho a darrera hora. Saurina
va assegurar que no l’espanta la
repressió que s’està exercint
des de l’Estat sobre els independentistes: “No he fet res per tenir por.” “Si els representants
no podem donar la cara, no podrem demanar res a la gent”, va
afegir-hi. De moment, Bàscara,
un municipi de 1.000 habitants, va fer ahir efectiu, de manera simbòlica, el control del
seu territori i ara s’espera que
d’altres s’hi vagin afegint al llarg
de l’any. ■
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El CxRep engega el
“front diplomàtic
internacional”
aL’organització nomena els seus primers nou delegats
exteriors a La major part són a Europa i els Estats Units
Nazaret Romero
González

La frase

Brussel·les

“Si alguna conselleria
està limitada en l’acció
política és la d’Acció
Exterior”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El Consell per la República
(CxRep) va fer ahir un pas
més en el front internacional. Es van nomenar els
primers nou delegats exteriors, que principalment seran a Europa i els
Estats Units. El tret de
sortida de la xarxa de representants a l’exterior es
va produir ahir a Brusselles amb l’objectiu de treballar de manera “desacomplexada” per la independència, va dir el vicepresident del Consell, Toni Co-
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—————————————————————————————————

Toni Comín

VICEPRESIDENT DEL CONSELL PER LA
REPÚBLICA

mín, abans de la reunió
amb els delegats, a la qual
també va assistir el president de l’organització,
Carles Puigdemont.
El desplegament del
“front diplomàtic internacional”, en paraules de Co-

mín, vol superar els “límits” autonòmics amb
què treballen els delegats
del govern. “Si alguna conselleria està limitada en
l’acció política és la d’Acció
Exterior. Això vol dir que
els delegats no tenen tota
la llibertat d’acció”, va remarcar Comín, tot subratllant que el Consell per la
República és una “institució desacomplexada”.
El desplegament de la
representació exterior del
Consell per la República
ha començat principalment al continent europeu i els Estats Units, indrets considerats “estra-

Carles Puigdemont i Toni Comín, en una reunió amb els primers delegats exteriors ■ ACN

tègics”. Pau Figueras, catedràtic a la Queen Mary
University, és el delegat a
Londres; Mai Santamaria,
llicenciada en finances,
ocupa la mateixa posició a
Dublín; Axel Schönberger, traductor, a Frankfurt, i Adrià Muñoz, professional del protocol i diplomàcia, a Luxemburg.
Als Estats Units, Tho-

mas Harrington, professor emèrit del Trinity College, és el delegat a Nova
York, i la productora i antropòloga Carina Portillo,
a Los Angeles. Al continent americà també hi ha
Ignasi Vich com a delegat
a Costa Rica. El Consell
també té representant a
Tel Aviv, amb la científica
Aurora Campo, i a Nova

Zelanda, amb Josefina
Bieto, doctora per la Universitat de Massey.
En ple impuls del govern a les delegacions a
l’exterior amb noves obertures, el Consell per la República ha començat a armar el seu braç diplomàtic
amb la intenció de treballar sense “complexos” per
la independència. ■

