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L’any de l’ANC
La creació fa un any de l’Assemblea Nacional
Catalana ha accelerat el sobiranisme ■ P4-8

LLEIALTAT · “Serem sempre al costat del
govern català” CRÍTIC · “No tenim un conseller
d’Indústria com cal des d’Antoni Subirà” ■ P14,15

“La nostra obligació
és respectar la
veu del poble”

Entrevista Miquel Valls President de la Cambra de Comerç de Barcelona

Ni retallades, ni corrupció
Milers de persones es manifesten a Barcelona convocades per la Cimera Social

Els manifestants, ahir, pel centre de Barcelona ■ LLUÍS GENÉ / AFP ECONOMIA, P16

P9

Perilla la votació
sobre l’adhesió de
Barcelona a l’AMI
La moció per ser municipi sobiranista
podria no presentar-se pel risc de perdre
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Les grans
superfícies
descarten
obrir més
diumenges

P22,23
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P26

Bremen:
el so del
celler
Debut discogràfic
d’un altre grup
català amb futur
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Si no es produeix una tom-
barella política inversem-
blant, l’Ajuntament de
Barcelona no ingressarà a
curt termini a l’Assemblea
de Municipis per la Inde-
pendència (AMI). La cor-
relació de forces que ac-
tualment es dóna al plena-
ri de la capital catalana, i la
incomoditat interna que
ha generat aquest debat
als grups de CiU i, sobre-
tot, al d’ICV-EUiA, ha im-
pedit articular una majo-
ria favorable a la proposta
de cara al ple del dia 15,
que es quan s’havia de dis-
cutir la qüestió. Davant
d’això, la coalició propo-
sant, formada per ERC i
Democràcia Catalana
(DC), té davant seu el dile-
ma de mantenir-la a l’or-
dre del dia, tot i la certesa
d’una derrota previsible, o
bé retirar el text per diluir
els suposats efectes tòxics
que això tindria per al pro-
cés sobiranista.

A dia d’avui, l’escenari
que es dóna és el següent.
El PSC i el PP, que ja su-
men 20 regidors sobre 41,
votaran en bloc que no. A
l’altre extrem hi ha els
edils d’ERC i DC, Jordi
Portabella i Joan Laporta,

que, inequívocament, es-
tan a favor del “sí”. Fins
aquí el blanc o negre, ja
que la resta de formacions
es mouen en una escala de
grisos. Els 11 represen-
tants de CDC, incloent-hi
l’alcalde Xavier Trias, tam-
bé avalen la proposta, tot i
que en privat han expres-
sat la seva convicció que el

millor seria posposar la
discussió. Fonts properes
han negat, taxativament,
que el seu posicionament
al respecte es vegi alterat,
o condicionat, pel recent
acord de pressupostos as-
solit amb el PP. Els recels,
afegeixen, vénen única-
ment motivats per una
qüestió d’oportunitat polí-

tica. Amb els tres regidors
d’Unió, però, ja hi ha més
dubtes sobre què acaba-
rien votant, tot i que sem-
blen molt més a prop del
“sí” que de l’abstenció, es-
pecialment dos d’ells (Rai-
mond Blasi i Gerard Arda-
nuy). La clau, doncs, està a
la bancada d’ICV-EUiA, on
no hi ha una postura co-

mú. Dos dels seus càrrecs
electes, entre els quals el
cap de grup Ricard Gomà,
donarien suport a l’adhe-
sió a l’entitat. Els tres res-
tants s’abstindrien. Fetes
les sumes, la proposició
quedaria automàtica-
ment rebutjada. Arribats
a aquest punt, els movi-
ments que es produeixin a

l’Ajuntament de Barcelo-
na seran observats amb lu-
pa per l’amalgama d’ac-
tors i sensibilitats que con-
formen el moviment inde-
pendentista. Des de l’AMI
mateix s’entén que un
pronunciament explícit
de la institució contrari a
l’ingrés a l’entitat seria do-
lorós. Per contra, hi ha
veus que propugnen i de-
fensen que tota iniciativa
que doni visibilitat al de-
bat sobiranista i obligui els
partits a prendre posició ja
és positiu. Una qüestió,
per tant, de tàctica i estra-
tègia que és la que deter-
minarà la decisió d’ERC i
DC de portar, o no, la pro-
posta a votació.

En aquest debat, però,
els antecedents també pe-
sen, i molt. Així, cal recor-
dar que la coalició inde-

pendentista ja ha pospo-
sat, en dues ocasions, la
votació sobre l’adhesió a
l’AMI per evitar, justa-
ment, que no prosperés.
En el darrer ple de Barce-
lona, en lloc d’aquest text
es va portar a debat la de-
claració sobiranista que
prèviament havia ratificat
el Parlament. Una discus-
sió que també va portar
cua, ja que, en aquella oca-
sió, el cap de files del PSC
Jordi Martí va desmarcar-
se dels seus companys. ■

Francesc Espiga
BARCELONA

L’adhesió de Barcelona a
l’AMI queda en suspens
a La falta de suport polític a la proposta fa que Portabella (ERC) es plantegi l’opció de no portar-la
a votació al ple del dia 15 a La divisió al grup d’ICV-EUiA és el gran escull per assolir una majoria

Els regidors Joan Laporta (DC) i Jordi Portabella (ERC), durant un ple municipal de l’Ajuntament de Barcelona ■ ANDREU PUIG

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

La xifra

41
regidors té l’Ajuntament de
Barcelona, dels quals, a hores
d’ara, només 18 es dóna per
fet que votarien la moció.

“La relació entre Catalu-
nya i Espanya ha de ser
d’igual a igual, sense sub-
ordinació.” L’exconseller
Joaquim Nadal va defen-
sar ahir una estructura
política per a Catalunya
que va més enllà de l’apos-
ta federalista d’alguns di-

rigents del PSOE. En una
entrevista a l’ACN, l’exdi-
rigent del PSC va defensar
aquesta necessitat per
les “agressions sistemàti-
ques” de l’Estat espanyol
conta Catalunya. Per Na-
dal, de fet, “molts federa-
listes frustrats són inde-
pendentistes perquè no
veuen res més”. Quant al
seu posicionament perso-

nal, va admetre que podria
arribar a defensar que Ca-
talunya disposi del seu
propi estat si la realitat ac-
tual no canvia.

“El que engreixa l’inde-
pendentisme ad infini-
tum i el que m’hi suma a
mi és comprovar la inca-
pacitat de tots els altres re-
alment de propiciar una
alternativa federal cre-

ïble”, va reflexionar, sobre
les propostes socialistes
de promoure una reforma
federal de l’Estat i la falta
d’oferiment d’una alterna-
tiva des de La Moncloa.
Nadal, però, assegura que
no sap què votaria en un
referèndum d’indepen-
dència. “No ho tinc clar
perquè no tinc clars quins
serien els termes de la con-
sulta”, va precisar.

Nadal també va defen-
sar que hi ha “una ànima
independentista al PSC”
en “moltes” candidatures
municipals que són la base
territorial del partit i, per
tant, essencials. ■

Nadal no vol Catalunya
subordinada a Espanya
Redacció
BARCELONA El secretari general d’ICV,

Joan Herrera, va fer ahir
una crida per aprofitar el
vot del PSC a favor del dret
a decidir que s’evidenciarà
aquesta setmana al Parla-
ment per reforçar de ma-
nera permanent el bloc del
“sí”. Herrera va tornar a
defensar la necessitat que
es creï una comissió sobre

el dret a decidir al Parla-
ment. Una proposta que
CiU i ERC no avalen amb
l’argument que el suport
dels partits a la consulta
s’articularà a través del
Pacte Nacional sobre el
Dret a Decidir, en què
també participaran re-
presentants de la societat
civil. Herrera, a més, va
criticar que el PP té un
problema “de falta de cul-
tura democràtica”. ■

ICV reclama reforçar el
sí del PSC en la consulta
Redacció
BARCELONA




