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ACTUALITAT
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«Ens veiem a l’ONU! Bon 
vent i barca nova!». Amb 
aquesta expresió va tancar el 
portaveu d’Esquerra Repu-
blicana al Congrés la seva in-
tervenció al Debat de Política 
General. Tancava el discurs 
parlant de les eleccions del 
27S i va reclamar a Rajoy que 
l’endemà de les eleccions no 
posin pegues si a Catalunya 

es reclama la independència. 
Abans havia fet repàs de la le-
gislatura i contestat al discurs 
triomfalista de Rajoy: «Quan 
es refereix a reducció de 
l’atur, es refereix als milions 
de llocs de feina perduts amb 
Rajoy i que ara s’han de recu-
perar? Quan ens parla de com 
salvarem els pensionistes, 
també ens parla del 50 % de 
persones grans que viuen per 
sota del llindar de la pobresa? 
Quan parla de combatre el 

frau, ens parla dels 83.000 
milions d’euros que s’esca-
pen i impedeix recaptar un 25 
% de més? I quan ens parla de 
corrupció és la mascletà. Par-
la de corrupció dient que la 
corrupció del demà s’acaba-
rà. I la d’ahir? La tapem? La 
posem sota la catifa? D’això 
no en parla?», li etzibà abans 
de reclamar que el Congrés 
creï una Comissió d’investi-
gació sobre Bárcenas i el cas 
Gürtel. |

BON VENT I BARCA NOVA!

ALFRED BOSCH RECLAMA AL PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL QUE RESPECTI 
LA VOLUNTAT DELS CATALANS QUE S’EXPRESSARÀ A LES URNES EL 27 DE SETEMBRE

Intervenció d’Alfred Bosch al 
Debat de Política General.
© Marta Sierra/ACN

El Congrés ha aprovat de ma-
nera defi nitiva la Llei de salva-
guarda del patrimoni cultural 
immaterial, una llei impul-
sada pel ministre Wert que 
dóna les eines per fer retornar 
les corrides de toros a Cata-
lunya. L’estratègia passa per 
fer una llei que superi les lleis 
del Parlament i així ‘robar’ la 
competència sobre espectacles 
del Parlament amb l’excusa de 
protegir el patrimoni imma-
terial. 

Consens en la prohibició
Un cop generat el confl icte és 
el TC qui hauria de resoldre 
entre la Llei catalana o l’es-
panyola i ja se sap quines són 
les majories del TC presidit 
per un exmilitant del PP. El 
diputat Joan Tardà avisà du-
rant la sessió que ‘obtenen una 
victòria pírrica que no servirà 
perquè les curses de braus 
tornin a Catalunya’ perquè el 
Parlament ja ha legislat i hi ha 
consens en la prohibició de les 
curses de braus. |
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MOCIÓ D’ERC PER ATURAR LA CREACIÓ DEL CONSORCI SANITARI DE LLEIDA 
PERQUÈ EL GOVERN NO HA BUSCAT EL CONSENS AMB EL SECTOR

ABSTENCIÓ

ABSTENCIÓ

NO

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER RESPECTAR EL CARÀCTER PLEBISCITARI DEL 27S

Editat pel periodista Saül Gordillo, es tracta 
d’un diàleg intens i apassionat entre un dels 
nostres millors comunicadors, Justo Molinero, 
i el president d’Esquerra Republicana i cap de 
l’Oposició al Parlament de Catalunya, Oriol 
Junqueras. Són dues de les personalitats que 
més bé representen dos dels grans sectors de la 
nostra societat: els nous catalans d’ascendèn-
cia castellana i l’independentisme d’esquerres. 
Dos homes molt diferents que, en la distància 
curta, sense mitges tintes, exposen i defensen 
en una interessant conversa el seu parer sobre 
els principals temes de l’actualitat més can-
dent —la independència, la crisi, la corrup-
ció— amb l’entusiasme propi d’aquells que 
creuen amb fermesa en allò que diuen.

A Revoltats, hi trobareu una conversa que no 
esquiva cap assumpte d’interès nacional, però 
que alhora ens serveix per descobrir la faceta 
més íntima —la família, les creences, els refe-
rents individuals o els valors— de dues perso-
nes de qui sovint només en coneixem el perfi l 
públic. |

CULTURA

REVOLTATS DES DE LA DIVERSITAT

Revoltats, Oriol Junqueras i Justo Molinero
Saül Gordillo
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‘A LA CIUTAT BLANCA’

Descobrim la bellesa serena 
de la ciutat de Lisboa a tra-
vés de la mirada del prota-
gonista que va refl ectint tot 
el que veu amb una càmera 
súper 8, un Bruno Ganz es-
plèndid que ens fascina i ens 
commou.

‘OVIDI MONTLLOR DIU 
CORAL ROMPUT DE VICENT 
ANDRÉS ESTELLÉS’

Aquest disc ens va marcar 
durant els anys joves. La po-
tència dels versos d’Estellés 
esclata en la veu trencada 
d’Ovidi Montllor.  

‘LA PELL DE LA FRONTERA’

Francesc Serés ens desco-
breix que darrere aquells que 
han arribat al nostre país des 
d’altres terres hi ha un nom i 
una història. Aquest llibre, fet 
des de paisatges desolats de 
la Franja, ens interpel·la i ens 
incomoda.

RECOMANA

MOLINERO I JUNQUERAS NO 
ESQUIVEN CAP ASSUMPTE 
D’INTERÈS I DESCOBREIXEN 
LA SEVA FACETA MÉS ÍNTIMA


