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Fernández Díaz 
explicarà dimecres 

la “guerra bruta”

El ministre de l’Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, haurà de donar expli-
cacions dimecres que ve sobre el pa-
per de la policia espanyola en rela-
ció a la filtració d’informes falsos a 
la premsa sobre suposats casos de 
corrupció a l’entorn de Convergèn-
cia i del món sobiranista. El diputat 
de CiU al Congrés Feliu Guillaumes 
serà l’encarregat de debatre-hi, se-
gons la interpel·lació registrada a la 
cambra baixa, sobre el motiu pel 
qual “cada cop és més freqüent veu-
re en els mitjans de comunicació fil-
tracions i informacions referents o 
procedents d’actes del ministeri de 
l’Interior [...] o procedents d’infor-
macions del ministeri de l’Interior 
el destí de les quals és Catalunya”. 

El text cita l’informe de la UDEF 
aparegut en la campanya del 2012 
que inculpava Artur Mas de tenir 
comptes a Suïssa, les fotografies 
dels 33 jutges que havien donat su-
port a un manifest pel dret a decidir, 
la informació falsa que atribuïa a 
Xavier Trias comptes bancaris a Su-
ïssa i Andorra o l’enviament d’anti-
avalots a Catalunya sense que ho 
hagués requerit la Generalitat. El 
diputat també demana explicacions 
per “la unitat específica destinada a 
rastrejar informació sobre pre-
sumptes irregularitats i delictes de 
polítics catalans, per utilitzar-la 
contra el procés català”, com va re-
velar l’ARA dilluns. Guillaumes 
apunta que les accions no semblen 
respondre “a fets puntuals o casuals 
sinó a actuacions perfectament es-
tructurades, cosa que no correspon 
a les forces de seguretat de l’Estat”. 
“Intoxicar l’opinió pública des de 
mitjans oficials, filtrar informaci-
ons falses des de les mateixes forces 
de seguretat, seria guerra bruta i se-
ria delicte”, afirma el diputat.e 

BARCELONA
ARA

De l’encaix autonòmic 
a l’aixopluc europeu

Tribunal Constitucional que va li-
quidar el projecte i la massiva ma-
nifestació el 10 de juliol del 2010 en 
contra, l’agenda “està esgotada”. 
“El corrent central del catalanisme 
ha canviat”, va constatar Castells. 
Ara la demanda ja no és reivindicar 
més autogovern sinó “dotar-se dels 
instruments” i decidir lliurement el 
futur polític de Catalunya.  

També l’exportaveu d’ERC al 
Congrés Joan Ridao va donar per 
“fracassat” el projecte catalanista 
que mirava “d’influir vigorosa-
ment” per trobar un encaix amb 
l’Estat. Un corrent “de les classes 
burgeses” que ja ha caducat, sobre-
tot perquè l’onada sobiranista hi ha 
passat pel damunt. Un nou movi-
ment que és “transversal, interclas-
sista i intergeneracional”. Aquest 
procés ha implicat “un canvi de ra-
sant” al mapa polític català, segons 
va explicar Joaquim Colomines, el 
president de CatDem, la fundació 
vinculada a CDC.  

Sobiranisme o independentisme 
I ara, què? Castells va observar que, 
malgrat els matisos ideològics, tots 
els participants aposten per “donar 
un nou cos polític a Catalunya”. Ara 
bé, aquest nou estatus no necessàri-
ament passa per la independència. 
Ni molt menys. “Sobiranisme no és 
independentisme”, va deixar clar 
Castells. El que sí que consideren 
fonamental és buscar l’aixopluc del 
paraigua europeu: “El catalanisme 
polític ha d’estar present a Europa 
perquè està genuïnament interes-
sat a ser-hi”, va afirmar Castells. 
L’etapa del catalanisme tradicional 
que buscava l’encaix amb Espanya 
és història. Ara els esforços se cen-
traran a obrir-se i evitar que l’estat 
català quedi arraconat.e

Antoni Castells i Joaquim Colomines són alguns 
dels impulsors d’un estudi sobre el catalanisme. ACN

La maragalliana Fundació Catalunya Europa 
veu en l’Estatut l’inici del canvi polític

Constatar que el catalanisme com 
s’havia entès fins fa poc està esgotat 
i perseguir ara, com a irrenunciable, 
l’encaix de Catalunya a Europa. 
Aquestes són les dues conclusions 
que es desprenen d’una recopilació 
teòrica sobre catalanisme que ahir 
va presentar la Fundació Catalunya 
Europa, impulsada per l’expresi-
dent Pasqual Maragall. El Projecte 
del catalanisme polític en l’horitzó de 
l’Europa del 2020 és un compendi 
de 18 ponències de polítics i acadè-
mics celebrades el 2013 i que ara 
prenen forma de llibre. Una publi-
cació que analitza el catalanisme 
des de totes les faccions: des de la 
branca conservadora, passant per la 
federalista i fins a l’independentis-
me, el carro al qual han pujat la ma-
joria dels impulsors del think tank 
europeista. Alguns dels noms que hi 
donen el seu punt de vista són Fer-
ran Requejo, Toni Comín, Mònica 
Terribas, Joan Manuel Tresserras, 
Vicenç Villatoro, Carles Boix, Joan 
Ridao, Josep Lluís Carod-Rovira i 
Miquel Iceta. La publicació vol dei-
xar enrere la “precarietat teòrica” 
que Tresserras va afirmar que hi ha 
sobre el catalanisme.  

Els autors recorden que, tradici-
onalment, el catalanisme havia re-
clamat més poder per a Catalunya, 
a través d’un reforç de l’autogovern, 
així com potenciar la capacitat de li-
deratge de Catalunya per “transfor-
mar la resta de l’estat espanyol”, se-
gons va explicar ahir el president del 
consell assessor de la Fundació, 
l’exconseller Antoni Castells. 

Però des del procés estatutari i, 
sobretot, des de la sentència del 
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Avançar 
Demanar més 
poder i voler 
canviar l’Estat 
és una etapa 
“esgotada”

Antoni Castells no serà 
a la direcció de MES
El nou partit dels socialistes sobi-
ranistes, Moviment d’Esquerres 
(MES), escollirà els seus càrrecs el 
24 de gener. Qui segur que no for-
marà part de la direcció serà l’ex-
conseller Castells, fins ara al PSC: 
“Seguiré ajudant, però segur que 
no tindré cap responsabilitat al 
partit”, va afirmar ahir. Al seu pa-
rer, “és un error” superar el debat 
sobre el referèndum i parlar ja d’in-
dependència. “Jo no estic d’acord a 
parlar ja d’independència sí o inde-
pendència no, perquè encara no 
hem passat l’etapa anterior, la de la 
convocatòria d’un referèndum”, va 
explicar Castells.
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stà en gestació el pri-
mer espai de reflexió
conjunta de totes les
sensibilitats del cata-
lanisme en quaranta

anys d’autonomia política. Així
explica el professor de dret
constitucional i exsecretari ge-
neral d’ERC, Joan Ridao, el
repte sorgit arran d’un cicle de
conferències impulsat conjun-
tament per les fundacions dels
expresidents Maragall i Pujol.
El catalanisme de tradició re-
publicana, federal, laica i obre-
rista fent teoria política sobre
el futur de Catalunya en l’horit-
zó de l’Europa del 2020 al cos-
tat del catalanisme de tradició

E
liberal, catòlica i conservadora.
El resultat del primer projec-
te, un cicle de debats celebrat
el 2013 en què van participar
divuit persones, es presentava
ahir a l’Ateneu Barcelonès
com a publicació de la Funda-
ció Catalunya Europa de Ma-
ragall, un cop dissolt el centre
d’estudis Jordi Pujol.

En El projecte del catalanis-
me polític en l’horitzó de l’Euro-
pa del 2020 hi han fet les seves
aportacions els catedràtics de
ciència política Ferran Requejo,
Josep Maria Vallès (exconseller
del PSC), Carles Boix i el difunt
Miquel Caminal (exdirector del
Memorial Democràtic); el pro-
fessor de ciència política Joa-
quim Colominas (director de la
fundació Catdem de CDC); la

catedràtica de comunicació Im-
ma Tubella, i els professors
Joan Manuel Tresserras (ex-
conseller d’ERC) i Mònica Terri-
bas; l’escriptor Vicenç Villatoro
(que ha ocupat diversos càrrecs
públics per CDC); el catedràtic
d’economia Antoni Castells (ex-
conseller del PSC); el director
de càtedra i professor d’Esade
Àngel Castiñeira i Antoni Co-
mín (exdiputat del PSC); la pre-
sidenta de l’Acadèmia del Cine-
ma, Isona Passola; el director de
càtedra Josep Lluís Carod-Ro-
vira (exvicepresident del go-
vern per ERC); l’expresident
de la Fundació Rafael Campa-
lans i avui primer secretari del
PSC, Miquel Iceta; el consultor
i exportaveu d’ERC Ignasi Llo-
rente; el president de la Funda-

ció Pimec, Joaquim Llimona;
el fundador de l’ANC, Pere Pu-
gès, i l’esmentat Ridao.

El repte del catalanisme del
segle XXI és, per la majoria, el
dret d’autodeterminació i, en
cas d’independència, l’encaix
de Catalunya com a nou estat
de la UE. En paraules de Llimo-
na, per fer possible aquest en-
caix, Catalunya haurà de se-
duir la UE contra els grans es-
tats reticents. Catalunya té
l’oportunitat de presentar-se
com un soci segur per a la unió
perquè no té cap interès a eme-
tre moneda o a tenir una políti-
ca internacional i de seguretat
pròpies, mentre que no es pot
dir el mateix dels grans estats
actuals. El repte del think tank
és no ser una flor d’estiu. ■

Xavier Miró
BARCELONA

‘Think tank’ plural del catalanisme
DIVERSITAT · Carod-Rovira, Ridao, Castells, Requejo, Castiñeira, Villatoro, Colominas, Caminal i Iceta debaten junts el
futur del país en l’Europa del 2020 REPTE · Els impulsors del cicle es desafien a fer estable un espai comú de reflexió

Castells, Ridao i Tresserras ■ J.C.L.


