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]Societat Civil Catalana ha
posat enmarxa, durant el mes
d’agost a les platges de Catalu-
nya i algunes del conjunt d’Es-
panya, la campanya “Catalunya
vol Espanya”. Aquesta iniciati-
va es realitzamitjançant una
avioneta sobrevolant les plat-
ges de Catalunya i pretén res-
saltar “els aspectes positius de
la unió de tots els espanyols”,
expliquen al seu web els orga-
nitzadors.

Bosch vol queMas
sigui a laMeridiana
]Alfred Bosch, president del
grupmunicipal d’ERC a l’Ajun-
tament de Barcelona, va dema-
nar ahir al president de la Ge-
neralitat, ArturMas, i a l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Colau,
que siguin presents demanera
institucional en la manifestació
de l’11 de setembre. També
Eduardo Reyes, president de
Súmate i número 6 de la llista
Junts pel Sí, creu queMas
hi hauria de ser.

C’s no vol “ni ruptura
ni bàndols”
]ElsecretarideComunicació
deCiutadans (C’s),Fernandode
Páramo,vadirahirque“la solu-
cióalsproblemesdeCatalunya
nopassaper trencarambels
nostrescompatriotes”de la
restad’Espanya.Endeclaraci-
onsaVia lliuredeRAC1,Pára-
movacriticar la faltadeconcre-
ciódelprojecte independentista
ielvacontraposaralprograma
deC’s,dequivadirquepretén
“governarsensebàndols”.

wElvicesecretari dePolítica
Autonòmica iLocaldelPP,
JavierArenas, vaadvertir en
unaentrevista aEuropaPress
queelprojecte sobiranistadel
presidentde laGeneralitat,
ArturMas, portariaCatalunyaa
“la ruïna”, tantper la incapacitat
queel territori tindria a l’horade
sufragar ladespesapública com
per l’aturqueesgeneraria a
conseqüènciade lapèrdua
d’oportunitats.

SCC impulsa una
campanya a les platges

Arenas: “La independència
arruïnaria Catalunya”

Unió aspira a ocupar el “desert” que
hi ha entre independentistes i PP
CDCno descarta que la fórmula de Junts pel Sí es repeteixi en les generals

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

El candidat d’Unió, Ramon Espa-
daler, va proclamar ahir que el seu
partit pretén “omplir de contingut
el desert impressionant” que, a pa-
rer seu, ha sorgit al centre de l’es-
pectre polític català a causa de la
“radicalitat” dels independentis-
tes, que busquen una declaració
unilateral“aqualsevolpreu”, id’un
PP escorat a “la dreta més extre-
ma”.
En declaracions als periodistes

desprésdevisitar les festesdeGrà-
cia, el democristià va assegurar
que, a mesura que s’acosten les
eleccions autonòmiques del 27 de
setembre, es van aclarint més les
posicions dels partits, i es va mos-
trar preocupat per la “radicalitat”
tant del PP com dels independen-
tistes.
Segons Espadaler, el PP s’ha es-

corat cap a la “dretamés extrema”,
apel·lant a aconseguir un grup de
“diputats guerrillers” per plantar
cara al sobiranisme. En l’altre ex-
trem, segons el candidat d’Unió, se
situenelspartidarisde la llistacon-
junta de CDC i ERC, que aposten
“sí o sí, a qualsevol preu, fins i tot
amb bons patriòtics”, per una de-
claració unilateral d’independèn-
ciaque“genera incertesa iquepre-
ocupa moltíssim el conjunt de la
ciutadania”.Entre els dos extrems,
va dir Espadaler, “Unió es proposa
donar contingut a aquest desert
impressionant que hi ha en la cen-
tralitatpolíticadeCatalunya”.

El democristià confia que en
aquestespaicentrals’hipodensen-
tir còmodes moltes persones que
coincideixen amb el catalanisme
que encarna Unió, que ofereix un
espaide“diàleg,centralitat imode-
ració”, llunydels“frontismes”d’in-
dependentistes iPP.
L’exconsellerd’Interiorvareite-

rar que el seu partit se sent “pro-
fundament incòmode”amb la situ-

ació que està vivint Catalunya des
de moltes perspectives, com la fi-
nancerai lacompetencial.“Estrac-
ta d’un ofec des de molts punts de
vistaquereivindicaambfermesa la
necessitat de superar aquesta situ-
ació, però ho volem fer amb les ei-
nes que ofereix la política i que no
sónels extrems, sinó la centralitat i
eldiàleg”, vadir.
Espadaler esvamostrar conven-

çut que “hi ha molt espai per a
Unió”, i per això es va comprome-
treafer“unesforçperarribaratots
els ciutadans de Catalunya que se
senten catalanistes i també molt
maltractatspelGoverncentral, pe-
ròquesabenquelasoluciónocom-
porta una declaració unilateral
d’independència”. Una declaració
que, al seu entendre, “ens acosta a
incerteses que preocupen molt,

compodemconstatardia reredia”.
En canvi, la portaveu de CDC,

Marta Pascal, va advertir que no
votar per Junts pel Sí el 27-S “és
avalar la política hostil” de Rajoy
contra Catalunya, i va posar com a
exemples “l’agressió a l’escola ca-
talana” que, a parer seu, suposa la
LOMCE i els pressupostos gene-
rals de l’Estat, que va titllar d’“in-
justos”.
En una entrevista per a ACN,

Pascalvaexplicar,amés,quelafór-
mulaelectoraldeJuntspelSíespo-
dria repetir de cara a les pròximes
eleccions generals previstes per a
finals d’any. Ara bé, va deixar clar
queaquestapossibilitatnoéslapri-
oritatdelacandidatura,quesecen-
tra a “donar arguments” a favor de
la independència per evitar

d’aquesta manera la “residualitza-
ciódeCatalunyaenmansde l’Estat
espanyol”.Pascalvadefensarelca-
ràcter“transversal”deJuntspelSí,
i va negar que “dilueixi” la marca
Convergència, tal com va apuntar
el seu exsoci de federació, Josep
AntoniDuran iLleida.Laportaveu
convergent va assegurar que el vo-
tantdecentrenos’hadesentir “or-
fe”, sinóquehadeserconscient, va
assenyalar,que“l’únicapossibilitat
desobreviureésqueCatalunyatin-
gui un estat propi, perquè sense ell
noespodenferpolítiquessocialsni
avançar”.
D’altrabanda,EmparMolinerfi-

nalment no formaràpart de la can-
didaturadeJuntspel Sí, comhavia
anunciat, per les dificultats per
“compaginar-ho” amb la seva fei-
na, vaexplicareldiariAra.c

LaportaveudeCDC
creuquenovotar
JuntspelSíés“avalar
lapolíticahostil”
deRajoyambCatalunya

GEMMA MIRALDA

El candidat d’Unió, Ramon Espadaler, ahir a les festes de Gràcia, a Barcelona

JAUME V. AROCA
Barcelona

Una pel·lícula, un docu-
mental potser és més
exacte, sobreel federa-
lisme.Aquest éselpro-

jecte del cineasta Albert Solé i de
Federalistes d’Esquerres, que
busquen finançament per poder
realitzar la producció. Un pressu-
post d’uns 120.000 euros que els
permetria desplaçar-se per diver-
sospaïsosd’Europa iescoltarveus
rellevants que defensen, com va
suggeriralgunavegadaIsidreMo-
las, que el federalisme és alguna
cosamésqueunaopciópolítica,és
una manera d’entendre la vida en
comú.
“Noés fàcil –admetAlbert Solé,

autor, entre d’altres, d’Al final de

l’escapada, un memorable docu-
mental sobre la mort digna d’un
homedigne,MiguelNúñez–, per-
què en unmón en el qual les opci-
onsextremess’imposen, ideesque
esbasenenl’acord,ielfederalisme
hoéspernaturalesa,sóndifícilsde
promoure”.
Aquest és el principal desafia-

ment per a un film del qual el ma-
teix Solé és el guionista i realitza-
dor. Durant aquest estiu han im-

pulsat una campanya que obté
suportsentreelssectorsmésafins,
defensors del federalisme i ciuta-
dansvinculatsaFederalistesd’Es-
querres i tenen prevista una cam-
panyademicromecenatge–finan-
çament amb petites aportacions a
través d’una plataforma digital–.
Sembla estrany llançar una cam-
panya en plena batalla del 27-S en
la qual, per al relat dominant de
l’escenapolítica, el federalismeha

acabat convertit en un sinònim
d’unionisme. Però potser per
aquestmotiu és elmillormoment.
Semprehi hauràqui pensi que ara
és més necessari que mai alçar la
veu a tall de rèplica. En la llista
d’eventualsentrevistatsn’hihaal-
guns dels més convençuts del fe-
deralisme europeu, Joschka Fis-
cher, l’ex-primer ministre ale-
many,JürgenHabermas,Thomas
Piketty, Claudio Magris, i federa-

listes no europeus com el cana-
denc Stéphane Dion o Nancy Pe-
losi, l’expresidenta de la Cambra
deRepresentantsd’EE.UUimem-
bre del partit demòcrata. També
hi figuren noms comMiguelHer-
reroyRodríguezdeMiñón,Javier
Solana i l’exdiputadaCarmeValls,
membre delMoviment Federalis-
taMundial.“Peròelnostrepropò-
sit no és només fer una galeria de
grans noms, subratlla Albert Solé.
Una de les idees del projecte és
provar de buscar en cada país ciu-
tadans que expliquin com el fede-
ralisme intervé en benefici de les
seves pròpies vides”. Es proposen
de viatjar a quatre d’aquests esce-
naris: Alemanya, Canadà, Estats
Units,Índia,Brasil,Suïssa,Àustria
o l’antiga Iugoslàvia, on la solució
federalistava fracassar.c

Albert Solé prepara un documental sobre experiències
del model federalista al món

Federalistes, la pel·lícula
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