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■ Ibarra compara Mas amb Hitler
pel fet d’“atacar” la Constitució

L’expresident extremeny Juan Carlos Rodríguez
Ibarra va provocar una nova polèmica en comparar
Artur Mas amb Adolf Hitler i Benito Mussolini pel
fet d’“atacar” la Constitució i voler perpetrar un
cop d’estat “des de dins del sistema”. Per Ibarra,
intentar saltar-se la Constitució convocant un
referèndum a Catalunya és colpisme. Segons va
dir l’exdirigent socialista a Antena 3, els espanyols
estan acostumats que “colpistes” com Antonio
Tejero “es carreguin la Constitució entrant amb
metralletes” al Congrés, però ara no saben com
reaccionar. I va afegir que ETA i el nacionalisme
català han “traït” els espanyols antifranquistes
que defensaven l’autonomisme. El conseller de la
Presidència, Francesc Homs, va titllar aquestes
paraules de “molt greus” i potser “delictives” i va
exigir al PP i al PSOE un “desmentiment rotund”.

enbreu

■ El Carec vol limitar el marge fiscal
de les comunitats subsidiades

El Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica
i el Creixement (Carec) va lliurar ahir al Govern un
document en què proposa limitar la capacitat
d’abaixar impostos a les comunitats amb
“superàvit en la balança fiscal”. L’organisme
consultiu convida a reflexionar sobre el fet que hi
hagi comunitats beneficiàries de la solidaritat
interterritorial que intentin competir fiscalment
amb altres comunitats reduint impostos per sota
de la referència estatal.

NOVA ETAPA

Entitats sobiranistes s’uneixen per
explicar les claus de l’estat propi

Amb la posada en marxa del pro-
jecte ElClauer.cat, catorze entitats
sobiranistes liderades per Òmni-
um Cultural uneixen esforços per
explicar amb arguments la viabili-
tat de la independència catalana.

que viu Catalunya ha fet que moltes
entitats hagin abandonat les reser-
ves”, va argumentar Cardús. Les ca-
torze associacions promotores ja te-
nien material avançat per fer públic
però finalment han decidit agrupar-
lo per guanyar més difusió.

Casals va voler remarcar que l’ar-
gumentari no vol substituir la feina
que haurà de fer el Parlament un
cop Catalunya assoleixi la indepen-
dència. “Seran els diputats els qui
hauran de legislar”, va puntualitzar
la presidenta d’Òmnium. Més expe-
ditiva va ser una afònica Forcadell
–una companya seva de l’ANC va
ser l’encarregada de llegir el discurs
que portava preparat–, que va de-
nunciar la “injustícia” de la legalitat
espanyola davant de les aspiracions

sobiranistes catalanes. “Espanya no
és democràtica perquè exerceix
opressió contra Catalunya”, va con-
siderar la presidenta de l’ANC, que
aquest cap de setmana celebra la se-
va assemblea general a Girona.

Eixamplar la majoria
El projecte, que s’anirà actualitzant
al llarg de les setmanes a través de les
aportacions dels visitants, té la in-
tenció d’eixamplar la majoria a favor
de l’estat propi per la via de les xifres
objectives. Les preguntes i respostes
repassen àmbits com les instituci-
ons de govern, la presència de Cata-
lunya en els estaments internacio-
nals, el paper del castellà en un es-
tat independent i la possibilitat de
competir als Jocs Olímpics.e

ORIOL MARCH
BARCELONA. Convèncer els indeci-
sos amb arguments objectius. Amb
aquest propòsit es va posar en mar-
xa ahir oficialment ElClauer.cat,
una pàgina web amb una setantena
de preguntes i respostes destinades
a facilitar les claus de la viabilitat de
l’estat propi. “S’ha de denunciar
com de malament viuen els catalans
dins d’Espanya, però també cal
anunciar com de bé es viurà en el fu-
tur estat català”, va assegurar la pre-
sidenta d’Òmnium Cultural, una de
les catorze entitats de la societat ci-
vil que s’han unit per dur a terme
aquest projecte digital. Entre elles
destaquen l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i l’Associació de
Municipis per la Independència
(AMI), juntament amb la Platafor-
ma Pro Seleccions Catalanes i el
Cercle Català de Negocis (CCN).

La pàgina web ha costat 14.000
euros, segons els seus promotors,
que ha sufragat majoritàriament
Òmnium. A la presentació, a banda
de Casals, hi van participar la pre-
sidenta de l’ANC, Carme Forcadell;
el sociòleg Salvador Cardús, i el pe-
riodista Francesc-Marc Álvaro,
membre de la junta d’Òmnium.
Cardús va insistir que la plataforma
que es va posar en marxa ahir –amb
presència a les xarxes socials i ober-
ta a suggeriments dels lectors– és
una mostra d’unitat entre les enti-
tats sobiranistes catalanes.

“Durant molt de temps aquestes
associacions han competit entre
elles, però aquest moment històric

Salvador Cardús, Muriel Casals, Carme Forcadell i Francesc-Marc
Álvaro van presentar ElClauer.cat al Mirador del CCCB. ACN

Òmnium lidera les 14 associacions que promouen ElClauer.cat
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