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Editorial

Necessitem actituds 
positives per construir el 
futur
La situació de la nostra
construcció nacional està
passant per un atzucac. Les
forces sobiranistes es troben
en un període de redefinició
i enfrontaments interns i la
nostra classe dirigent, i no
ens referim  únicament a la
política,  tampoc passa pel
seu millor moment. Si a tot
plegat li afegim el difícil
procés del nou Estatut, les
dificultats del govern de
progrés que sembla tenir la
maledicció de les plagues
-llum, transports,
infraestructures, aigua, etc.-
i una oposició que no troba
el seu lloc ni la seva
estratègia ,seria fàcil pensar
que el país pot acabar
immers  en el pessimisme i
el defalliment.

Opinió

Felip Puig
Vicesecretari de CDC

"El congrés no és per
revisar les relacions 
amb Unió"

L'entrevista

Més cròniques

Puigcercós esdevé el rival a derrotar al
congrés d’Esquerra

Imprimeix · Envia a un amic · Crea PDF

16/05/2008 · Barcelona
A mesura que passen les setmanes
l'escenari es va clarificant a
Esquerra a l'espera de la gran
jornada del dia 7 de juny per escollir
president i secretari general, en què
es preveu una participació
multitudinària de la militància. I
cada cop és més clar que, a hores

d'ara, Joan Puigcercós es perfila com el candidat amb més opcions per ser el
proper president d'Esquerra. 

És el fins ara secretari general qui té més possibilitats i, per tant, també el rival
a derrotar pels altres tres candidats. Joan Carretero assumeix públicament que
no guanyarà però esperarà pacientment una segona oportunitat des de la
seguretat que el procés que s'acabarà el 14 de juny amb el congrés dels
republicans (al qual s'han inscrit ja més de 4.000 dels 10.000 militants del
partit) es tancarà en fals i no tardarà en convocar-se un congrés extraordinari.
Uriel Bertran, que pot ser la sorpresa (a més d'un i de dos els va agafar a
contrapeu els quasi mil avals presentats), espera pactes i Ernest Benach, el
candidat de l'encara president del partit Josep-Lluís Carod-Rovira, clamava el
divendres per la unitat i per integrar Carretero i Bertran a l'executiva.

I és que sembla que, hores d'ara, només Puigcercós pot garantir la pau interna
a Esquerra si aconsegueix una victòria suficient que li permeti integrar totes
les sensibilitats i acabar la legislatura amb tranquil·litat. O el que és el mateix,
amb Josep-Lluís Carod-Rovira com a vicepresident del govern.

Entre els partidaris de Joan Puigcercós hi ha disposició a integrar totes les
sensibilitats, però no totes les persones. En aquest sentit crida l'atenció la mala
relació amb Rafael Niubò, candidat del sector Carod a la secretaria general
del partit. Niubò, que només ha complert en part el seu compromís de deixar el
govern un cop se'l proclamés candidat, tampoc ha fet res per intentar facilitar
l'entesa amb el sector majoritari del partit. Bona part de les seves aparicions a
la premsa s'han basat en atacar l'aparell d'ERC (tan responsable com
Carod-Rovira dels èxits i els fracassos de la formació independentista des del
1996 fins ara) i singularment a Xavier Vendrell, que sembla disposat a deixar
la primera línia política si Puigcercós no li proporciona en un futur una
ubicació on cregui que pot seguir sent útil a l'organització.

Jordi Muñoz
Politòleg
Una targeta per un país
millor

Política catalana
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Els darrers anys, el
catalanisme, està preocupat
per adaptar el seu discurs a
la complexa realitat social
catalana, i generar
mecanismes d'identificació
nacional que vagen més
enllà de la tradicional base
cultural i lingüística. Amb
raó. Que ningú s'enganye: és
la cultura i la llengua, i la
identitat que hi està
associada el que ha fet que
haguem arribat al segle XXI
amb una vitalitat nacional
que no estava escrita enlloc,
i que tantes altres nacions
sense estat d'Europa han
perdut irremeiablement.

El proper dijous, l'estat
d'Israel celebra seixanta
anys. Un estat que va sorgir
després de la segona guerra
mundial per donar acollida a
centenars de milers de jueus
que havien aconseguit fugir
de la massacre que, a
Europa, van fer els nazis
amb sis milions de persones
mortes, davant la
impassibilitat i la no
intervenció dels aliats i del
món sencer que, tot i que
evidentment ho repudiaven,
no van fer res o molt poc
per impedir-ho, o com a
mínim per denunciar-ho.
Caldrà que algun dia amb el
pas del temps s'estudiï
seriosament, no sols el que
ja sabem de l'extermini dels
jueus a l'Alemanya de
Hitler, sinó el perquè del
silenci de les grans
potències davant del
genocidi que s'estava
produint.

Miquel Sellarès
Periodista
Seixantè aniversari de
l’estat d’Israel i el seu
futur

19
maig
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Notícies de la
setmana

El pas endavant de
Montilla

El Vaticà sentencia,
Salinas acata… però
que ningú s’espanti

Mas s’adona finalment
que ‘el pinyol’ no dóna
els fruits necessaris

Puigcercós esdevé el
rival a derrotar al
congrés d’Esquerra

S'ha dit...

Sumari d'opinió

Generació CAT

Josep 
David 
garrido 
i Valls
La batalla d'Almansa

Òmnium

Benzina

Haritu

A nosa terra

ACM

ONGC

Estudi sobre immigració als
Països Catalans (CETC)
Descripció de quina és
l'estadística respecte a la
immigració als Països
Catalans i les bonances
del model català de

15/05/2008
"És bo que el president
Montilla hagi contestat 
amb claredat,
contundència i bons
arguments als senyors 
Zapatero, González i
Chaves "

Jordi Pujol
Expresident de la
Generalitat

 

15/05/2008
"El poble basc ha patit
massa, no mereix la
violència d'ETA. Però
no podem caure en el
desànim. S'ha de
treballar per acabar 
amb la violència, per
aconseguir acords
polítics "

Juan José Ibarretxe
Lehendakari

 

15/05/2008
"El 2014 és l'equivalent
independentista del que 
van ser els Jocs
Olímpics "

Rafael Niubò
Candidat d'ERC Futur a
la Secretaria General 
d'Esquerra

 
15/05/2008
"Amb l'actual tripartit
els objectius nacionals 
han quedat molt diluïts
"

Emili Valdero
Secretari general de
Comerç i Turisme
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Ernest Benach
Candidat a la presidència
d'ERC
"ERC futur: unitat i
renovació"

Humbert Roma
Periodista
"Lliçons d'Irlanda i del
Nepal"

Marta Rovira
Sociòloga
"Polítiques d’Espanya"

Enquesta

Cartes al director

cohesió social

Episodi de sequera 2007 
2008
Informe sobre l'episodi
de sequera entregat pel
president Montilla al cap
de l'oposició

Per la Unitat i la renovació
Manifest per la Unitat i la
Renovació, L'Esquerra
del futur

Manifest PNB Aberria 
Eguna 2008 
Manifest del Partit
Nacionalista Basc per
l'Aberria Eguna 2008

Línies de suport a la
producció audiovisual
catalana 2008
Power point amb les
noves línies d'ajuda a la
producció
cinematogràfica catalana
i el nou sistema
d'assignació de
subvencions a través de
punts

Document catòlics catalans
en contra el suport 
episcopal al PP
Diverses persones
conegudes i catòliques
han fet una declaració on
divergeixen del suport de
dels bisbes espanyols al
PP de cara a les
eleccions

Cultura21

Ràdio Arrels
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Tribuna Mallorca

Comunicació21

Nació digital

Grup Barnils

Racó Català

El sector d'Ernest
Benach i Rafael
Niubó

El sector de Joan
Puigcercós i Joan
Ridao

El sector de Jaume
Renyer i Uriel 
Beltran

El sector de Joan
Carretero i Rut 
Carandell

Volem només ERC,
res de sectors

Qui prefereixes que
dirigeixi Esquerra
després del debat del
juny

Votar   

Resultats

Josep M. Solé i Rovira
Terrassa
Obres d'art de la Franja
Disputes entre Bisbes.
Quin espectacle més
lamentable! Uns
Bisbes, amb la
complicitat del Vaticà,
es barallen per unes
obres que foren
adquirides,
restaurades,
recuperades,
custodiades i
exposades en un
formidable Museu,
com és el de Lleida. Si
aquestes obres fossin
reclamades per
retornar-les als llocs de
culte originals d'on
foren retirades per tal
de ser altre cop
objectes de culte,
tindria una una certa
explicació que es
podria considerar. ...
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