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El líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que “els resultats 
a Barcelona no tenen perquè implicar un canvi en el govern 
de la ciutat”. Remarcant que “l’independentisme ha perdut 
vots i representació a l’Ajuntament.” I que “tothom dona per 
fetes unes alcaldies, quan el cert és que a Barcelona l’inde-
pendentisme ha reculat i no té majoria. Tenien 18 regidors i 
ara en tenen 15”. (https://www.ccma.cat/324/tot-obert-a-
barcelona-maragall-es-veu-alcalde-per-iceta-no-esta-fet-
i-colau-vol-pactar/noticia/2924562/)

Malgrat aquestes declaracions, en les municipals 
del 2019 hi ha hagut 100.000 vots independentistes més 
que el 2015, que lamentablement no han estat suficients 
per incorporar cap regidor de la CUP o de Barcelona és 
capital. Com ens té acostumats, l’inefable Sr. Iceta torna a 
mentir i a distorsionar els fets.

Un cop més, sigui per mitjà de maniobres judicials o políti-
ques, les forces del 155 pretenen desvirtuar els resultats 
d’unes eleccions democràtiques i impedir que es compleixi la 
voluntat del poble català, expressada a les urnes.

Algunes veus, suposadament republicanes, han aprofi-
tat per assenyalar com a culpables de l’estret resultat ob-
tingut entre ERC i ECP i la pèrdua global de 3 regidors in-
dependentistes als vots emesos a favor de la candidatura 
Barcelona és capital (i per què no també a la CUP?). 

Recordem que el 88% dels socis de l’ANC, que van respon-
dre a la consulta feta, van donar suport a participar a la cam-
panya de Primàries per escollir directament els candidats a 
les municipals d’alguns pobles i ciutats de Catalunya. Un cop 
acabada la votació dels electors de Primàries, que a Barcelo-
na van donar la majoria a Jordi Graupera, l’ANC va deixar de 
participar en la campanya, ja que pels seus estatuts no li cor-
respon donar suport a un polític determinat. L’objectiu de 
l’ANC fou demostrar que és desitjable i possible aplicar un 
nou sistema per elegir candidats més democràtic i transpa-
rent: les primàries obertes, que tinguin en compte els interes-
sos dels ciutadans i no solament dels afiliats a un partit. 

En l’editorial anterior d’Eixamplem ens queixàvem de la 
manca d’unitat política dels partits independentistes i ad-

vertíem que ens trobaríem amb 4 (sí, quatre) opcions per 
votar a Barcelona. Com no podia ser altrament, per a l’ANC 
totes eren legítimes, si el seu programa incloïa fer de Barce-
lona la capital de la República Catalana.

La manca d’aquesta unitat ha fet que els 28.230 vots de Bar-
celona és capital i els 29.335 vots de la CUP –inferiors al 5% 
necessari- no s’hagin traduït en regidors, debilitant els altres 
dos partits independentistes que s’han repartit els regidors re-
publicans. És cert i és lamentable, però ara cal preguntar-se:

Ha estat una bona opció que els partits “grans”, amb l’ajut 
indispensable de quasi tots els mitjans de comunicació (tam-
bé TV3 i Cat Radio), hagin ignorat i silenciat el projecte de 
Primàries? Segurament si haguessin decidit participar-hi, o 
almenys parlar amb els organitzadors, per buscar acords, ali-
ances i complicitats, potser això no hauria passat. Mai no és 
bo menysprear els companys de lluita per pocs que siguin. La 
humilitat és un bé desitjable, superior a la prepotència.

Això no és nou, la desunió dels partits el 21-D va fer que la 
llista més votada fos la de la feliçment “emigrada” Sra. Arri-
madas, qui va utilitzar-ho com una arma de provocació, dis-
torsió i crispació. 

Si enlloc de buscar la unitat dels republicans indepen-
dentistes, algun partit opta per intentar créixer i enfortir-se 
a expenses d’altres sectors germans, ho tenim malament 
per construir la República. Potser haurem de cercar altres 
consensos i reconstruir espais polítics menys sectaris, que 
siguin més oberts, generosos i coherents.

Editorial  MUNICIPALS 26-M O EL PREU DE LA DIVISIÓ
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Eixamplem: Vostès han escalfat l’am-
bient, oi?
Montserrat Soler: Sí, sí, molt. De fet la 
participació s’ha multiplicat per molt 
més del doble, ja que en les anteriors 
eleccions, tot i que la participació va ser 
al voltant del 2%, després d’una impug-
nació del vot per correu sols van que-
dar uns 800 vots vàlids, davant dels 
més de 17.000 d’aquestes darreres elec-
cions. Des d’Eines de País hem hagut de 
fer una tasca molt important de peda-
gogia per fer entendre l’important que 
és la Cambra, que es veu com una insti-
tució ancorada en el passat, poc útil i 
com molt llunyana. Quan expliques que 
és una eina de poder i que s’ha volgut 
ocultar la seva influència, és quan la 
gent t’escolta. Una vegada passades les 
eleccions, crec que sí que s’ha aconse-
guit que la gent entengués què són i per 
què serveixen les cambres de comerç. 
Això serà bo per a les properes elec-
cions.
Eix.: Sobre el cens, quins requisits es 
demanen per a ser-hi inclòs?
M.S.: Per a aquestes eleccions, en prin-
cipi totes les empreses i autònoms que 
havien liquidat impostos abans del 
2017, i que tenien els epígrafs inclosos a 
la cambra de comerç, haurien de ser-hi 
incloses.
Eix.: S’han sentit veus molt crítiques 
amb l’elaboració del cens, en el sentit 
que algunes empreses antigues no hi 
eren incloses...
M.S.: Ja ens hem posat a treballar per 
esbrinar d’on venen les errades i fer les 
correccions oportunes en vistes al pro-
per cens. La font d’errors pot ser la in-
formació per elaborar el cens que ens 
ve d’Hisenda.

Sabem que hi ha hagut molts pro-
blemes respecte a això, sobretot per 
part d’autònoms. S’ha de tenir en 
compte que aquestes eleccions són 
complexes ja que cada elector pot votar 
segons l’epígraf de la seva activitat.

Eix.: L’empresa, en general, té prou in-
formació sobre els seus drets electorals?
M.S.: Una de les coses de què ens hem 
queixat és que la Cambra no va enviar 
cap comunicació a les empreses sobre 
la convocatòria d’eleccions, qui tenia 
dret a vot, com es podia votar, el siste-
ma electoral, etc. No sabem per què no 
es va fer. Una de les mostres de desin-
formació força generalitzada era que 
quan ens dirigíem a les empreses ens 
deien que ells no n’eren socis perquè no 
pagaven cap quota, quan les quotes ca-
merals ja es van suprimir fa uns quants 
anys. Per tot això, entenem que encara 
que un 4% de participació pugui sem-
blar una xifra baixa, que ho és, no ho és 
tant si considerem totes aquestes cir-
cumstàncies.
Eix.: A la Cambra hi són representades 
les associacions empresarials. Quines?
M.S.: Hi ha 20 membres del Ple, dels 
quals 14 són els anomenats “seients de 
plata” i 6 que són proposats per les Pa-

tronals representades a la Cambra que, 
en el cas de Barcelona, són Foment del 
Treball i PIMEC. Cadascuna d’elles pro-
posa 6 candidats per ocupar aquestes 6 
places que són triades pels altres 54 
membres (els 40 elegits i els 14 seients 
de plata). En aquest cas han estat esco-
llits 4 dels proposats per PIMEC i 2 per 
Foment. Els gremis i altres associacions 
sectorials estan representats dins les 
diferents comissions de treball. Aques-
tes comissions són liderades per un 
membre o dos del Ple, però cada co-
missió està formada pels experts en les 
diferents matèries.
Eix.: Què són els “seients de plata”? 
Quin n’és l’origen?
M.S.: En aplicació del nou Reglament de 
Cambres de l’any 2011, es van suprimir 
les quotes camerals. Va ser un moment 
traumàtic per al finançament de la Cam-
bra ja que es va haver de fer un ERO per 
acomiadar la meitat del personal. Per 
tal de compensar aquests ingressos, es 

“La candidatura Eines de País ha generat il·lusió 
en el món empresarial”
Entrevista amb la Sra. Montserrat Soler Prat, vocal de la Comissió Executiva  
de la Cambra de Barcelona
Les eleccions a les Cambres de Comerç era una qüestió 
que no despertava l’interès ni de les empreses ni dels 
mitjans ni del públic en general fins ara. Per la partici-
pació a les darreres, maig d’enguany, sembla que una 
participació de poc més del 4% és més aviat baixa, tot i 
que ha doblat les xifres d’anteriors eleccions. La candi-

datura “Eines de País” ha guanyat de manera aclapara-
dora, aconseguint 31 dels 40 llocs al Ple que són esco-
llits per sufragi universal. Els altres 20 són triats direc-
tament per algunes grans empreses i associacions 
empresarials. Sembla molt necessària la democratitza-
ció de la institució.
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va establir aquest sistema. Les empreses 
poden accedir-hi per subhasta amb un 
preu de sortida de 75.000 € per cada 
plaça al Ple, el que fa que la gran majo-
ria no puguin participar-hi. S’escullen 
les 14 millors ofertes. Des d’Eines de País 
entenem que és un sistema “democràcia 
zero” i que s’ha de canviar urgentment i 
treballarem en aquest sentit. Hem de fer 
constar que algunes grans empreses 
amb potencial suficient com per op-
tar-hi, ens han fet saber que no s’hi han 
presentat perquè no consideraven just 
aquest sistema. També hem de dir que, 
una vegada constituït el Ple, les perso-
nes que ocupen aquestes places ens han 
manifestat la seva bona predisposició a 
treballar conjuntament amb nosaltres, 
tot acceptant democràticament els re-
sultats de les eleccions. Aquesta predis-
posició ens satisfà ja que nosaltres vo-
lem treballar amb tothom independent-
ment de la mida de l’empresa o la seva 
ideologia.
Eix.: Des d’un punt de vista de país, qui-
na importància tenen les cambres de 
comerç?
M.S.: Les cambres, a més de ser entitats 
de representació de les empreses, són 
un gran lobby per demanar i exigir als 
diferents governs, ja sigui al català, a 
l’espanyol o a l’europeu, ja que també 
hi ha una xarxa de comunicació i col·la-
boració entre les cambres de comerç 
dels països amb qui et relaciones. Re-
cull i aglutina les reivindicacions dels 
diferents lobbys sectorials per canalit-
zar-les amb més força. El conjunt de les 
cambres de comerç catalanes repre-
senten un cens de més de 600.000 em-
preses. Des d’aquest punt de vista són 
una autèntica eina de poder amb una 
gran influència, i per això els governs 
ens escolten. 
Eix.: En quines institucions té represen-
tació la Cambra de Barcelona? 
M.S.: Hi ha una llista llarguíssima on la 
Cambra hi té representació. Les més re-
llevants són Turisme de Barcelona, 
Consorci de la Zona Franca i Fira de 
Barcelona. En relació a Turisme vol-
dríem eixamplar la promoció cap a un 
“Turisme Catalunya” per tenir una ofer-
ta més àmplia per als visitants que al-
hora podria descongestionar Barcelo-
na. També tenim representació al port i 
l’aeroport, encara que com que estan 
dirigits des de Madrid, hi tenim poca in-
fluència. A l’aeroport podem influir mi-
tjançant el CDRA (Comité de Desenvo-
lupament de Rutes Aèries) per obrir 
noves rutes estratègiques, especial-
ment cap a l’Àsia i Amèrica sense haver 

de passar per Madrid. L’objectiu és que 
l’aeroport de Barcelona sigui de primer 
nivell mundial. Necessitem infraestruc-
tures de primer nivell que no tenim, per 
exemple el Corredor del Mediterrani, 
que, si hi hagués voluntat política, ja el 
podríem tenir. Tenim clar que el teixit 
empresarial català creixeria molt més 
amb un estat propi i això costarà molt 
poc demostrar-ho amb alguns estudis, 
algun dels quals ja està elaborat i el 
publicarem properament. Malgrat tenir 
un estat en contra històricament, l’em-
presariat català sempre ha anat supe-
rant les adversitats. Imaginem-nos que 
tinguéssim l’estat a favor... Aquestes 
eleccions han demostrat que l’empre-
sariat català és independentista. Els ca-
talans tenim l’empreneduria en el nos-
tre ADN i ens superem davant les ad-
versitats.
Eix.: Quines són les prioritats més ur-
gents que abordarà el nou Comitè Exe-
cutiu?
M.S.: Ja hem comentat que una de les 
prioritats és l’actualització del cens, 
que considerem bàsic per a la comuni-
cació amb les empreses que són a qui 
representem. Un altre tema que tenim 
molt d’interès a potenciar és l’elabora-
ció i difusió dels estudis, ja que n’hi ha 
de fets i no publicats. I com a tema ur-
gent i greu que ens hem trobat a partir 
del primer moment és la problemàtica 
del sector porcí, molt important en el 
conjunt de l’indústria càrnia per la 
seva dimensió. Hi ha una gran preocu-
pació per no ser afectada per la “pesta 
africana” que ha entrat a Europa provi-
nent de l’Àsia, i podria ser molt greu 
per al sector, en cas que arribés aquí. 

Ara es demana a les administracions 
l’aplicació de mesures molt estrictes 
de protecció en aquest sentit. Altres 
temes de més llarg recorregut i que ja 
ens plantegem serien, en l’àmbit de les 
telecomunicacions, la cobertura del 
5G (hi ha polígons industrials on enca-
ra no arriba bé el 4G) i el comerç elec-
trònic.
Eix.: Immediatament després de les 
eleccions i abans de constituir-se el Ple, 
ja es van començar a sentir veus alar-
mistes provinents de l’unionisme i sem-
bla que això no pararà. Podrem tenir un 
canal d’informació oficial per a contra-
restar les “fake news”?
M.S.: Entenem que, per desmentir les 
“fake news” o informacions tendencio-
ses que es produeixin, el millor és ex-
plicar la realitat sense biaixos. De fet, 
el president Canadell ja fa anys que ho 
fa a través de les xarxes socials. A la 
Cambra arriben totes les dades econò-
miques oficials per a poder difon-
dre-les. Al final, aquestes notícies es 
desmenteixen soles quan es comparen 
amb dades reals i sense maquillatges. 
Ens ha arribat la veu d’alguns empre-
saris que ens diuen justament el con-
trari del que pretenen aquestes infor-
macions que sempre culpen el “pro-
cés” com a causa de tots els mals. 
Segons aquests empresaris, “gràcies al 
procés” Catalunya s’ha fet més visible 
al món i ha crescut l’interès de molts 
inversors a poder establir-se entre no-
saltres. 
Eix.: En situacions de forta pressió esta-
tal sobre les empreses, com a l’octubre 
de 2017 per canviar la localització de les 
seves seus, què hi pot fer la Cambra?
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ELECCIONS MUNICIPALS, MAIG 2019M.S.: Fan córrer la notícia que 5.000 
empreses van sortirr de Catalunya. Això 
no és cert, primer perquè algunes ho 
van anunciar i no materialitzar, altres 
han tornat, i les que no, el que han fet 
és canviar les seves seus socials però 
no el negoci; les oficines, el personal, 
els centres de producció, etc., continuen 
a Catalunya. L’únic efecte és a nivell es-
tadístic. És un altre element propagan-
dístic que no es correspon amb la reali-
tat de la situació.
Eix.: Quins països amb un teixit empre-
sarial semblant al nostre tenen cambres 
de comerç útils per a les seves empre-
ses, ja siguin petites, mitjanes o grans?

M.S.: De fet, el model de cambres de co-
merç que treballa per al conjunt de l’em-
presariat està implantat a tot Europa i 
amb uns pressupostos que tripliquen o 
quadrupliquen el nostre en alguns casos. 
Tenen una gran importància en el con-
junt de l’economia dels països com a in-
terlocutors entre governs i empresaris. 
Obtenen els recursos de les aportacions 
governamentals i, en alguns casos, tam-
bé cobren quotes. A França, concreta-
ment, són molt potents. Per exemple, la 
Cambra de Lió té delegació a Barcelona, 
cosa que indica la seva capacitat. També 
hem de dir que la Cambra de Barcelona 
té un bon prestigi internacional. Actual-

ment, els fons que arriben d’Europa pas-
sen per Madrid; quan tinguem estat propi, 
ens arribaran directament.
Eix.: Algun tema més a destacar?
M.S.: Voldria destacar que la victòria a 
les eleccions de les candidatures d’”Ei-
nes de País” ha generat molta il·lusió 
en el món empresarial i hi ha una allau 
tant de peticions de diferent naturalesa 
com d’oferiments per a col·laborar amb 
la Cambra. Això ens gratifica.

Agraïm a la Sra. Soler la seva atenció i 
el seu temps, i desitgem molt d’èxit a 
la seva gestió i la del Comitè Executiu 
de la Cambra i el seu president.

Com voten els nostres veïns del districte de l’Eixample?
A partir dels resultats de les darreres eleccions, Congrés 
Espanyol 28 Abril, Municipals i Europees 26 de Maig, hem 
volgut extraure algunes conclusions de les preferències 
electorals als barris del districte de l’Eixample, i fer la com-
paració amb els resultats a la ciutat de Barcelona i a Cata-
lunya.

Hem dividit els vots en tres grans blocs. El Bloc Indepen-
dentista, el Bloc del 155 i el Bloc de Comuns i Altres Partits. 
Els dos primers tenen clara la posició davant la qüestió sobre 

la independència de Catalunya, mentre que el tercer repre-
senta el bloc de la no-determinació en aquest aspecte.

Podem observar que en les tres eleccions, el Bloc Inde-
pendentista sempre obté millor resultat que el Bloc del 155. 
Especial esment al resultat de les Eleccions al Parlament 
Europeu que, a la vegada, podem considerar que és el que 
més s’assemblaria a una qüestió plebiscitària.

Fonts: Web Ajuntament de Barcelona. Vilaweb. Nació Digital

ELECCIONS GENERALS ESTATALS AL CONGRÈS, ABRIL 2019 ELECCIONS EUROPEES, MAIG 2019
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GRAN MANIFESTACIÓ PER LA DIADA DE
L’11 DE SETEMBRE
Com cada any, l’Assemblea Nacional Catalana convoca la manifestació de l’11 de setembre 
Per què hi hem de tornar si no hem aconseguit res del que ens proposàvem?
Justament per això, perquè cap dels objectius s’ha complert.

PERQUÈ HA DE CONTINUAR ESSENT UNA DEMOSTRACIÓ DE FORÇA: 
NOSALTRES SOM LA FORÇA.

PERQUÈ NOMÉS AMB PERSEVERANÇA ACONSEGUIREM ELS NOSTRES PROPÒSITS: 
NOSALTRES SOM LA PERSEVERANÇA.

PERQUÈ HEM D’ESTAR DETERMINATS A ARRIBAR FINS EL FINAL: 
NOSALTRES SOM LA DETERMINACIÓ.

PERQUÈ ÉS UNA TROBADA AMB LA GENT DE TOTS ELS INDRETS DEL PAÍS: 
NOSALTRES SOM EL PAÍS.

PERQUÈ GENT NOSTRA ÉS A LA PRESÓ O A L’EXILI:  NOSALTRES SOM 
PRESONERS I EXILIATS.

PERQUÈ LA DIADA ÉS UNA FONT D’INGRESSOS: NOSALTRES SOM  
LES FINANCES.

PERQUÈ NO PODEM SER MENYS QUE ALTRES ANYS: NOSALTRES SOM ELS 
MANIFESTANTS.

PERQUÈ HEM D’ESTAR MÉS UNITS QUE MAI: NOSALTRES SOM LA UNITAT.

PERQUÈ ENS MEREIXEM SER LLIURES PER DECIDIR EL NOSTRE FUTUR: 
NOSALTRES SOM LA LLIBERTAT.

INSCRIU-TE A:

diada.assemblea.cat
Compra’t la samarreta:  
és la principal font de 
finançament de l’ANC, que, 
juntament amb les quotes dels 
socis, permet l’organització 
d’actes i el funcionament de 
les assemblees exteriors, 
territorials i sectorials...  
però vine encara que  
no te la puguis comprar.
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RAONS DE PES*

  Espanya té un únic projecte. Aquest projec-
te es diu Madrid. Espanya vol una llengua 
única. Aquesta llengua és el castellà

  Mai no encaixarem en un projecte que es 
nega sistemàticament a dialogar perquè 
ens vol desapareguts com a poble i mono-
lingües en la nostra parla.

  La democràcia espanyola és tan feble que 
ha de tirar mà de clavegueres per imposar 
la seva llei. La “Operación Cataluña” n’és 
un bon exemple. 

  Hem votat un referèndum i l’hem guanyat, 
hem votat a les eleccions, el vot indepen-
dentista puja i els nostres vots no serveixen 
de res. En canvi, hem de suportar una mo-
narquia que ningú no ha votat i conviure 
amb partits que han votat el 155.

  Ara ja sabem quines són les empreses que 
han finançat les campanyes contra Catalu-
nya: Caixabank, Iberdrola, BBVA, Repsol, 
Banco de Santander, El Corte Inglés, Inditex 
i Telefónica. Per això té sentit la proposta 
Consum estratègic que ha engegat l’ANC.

  El control sobre els mitjans de comunica-
ció és un mal presagi per a les democràci-
es. Heu reflexionat mai sobre la informació 
que arriba de nosaltres a la resta de l’Es-
tat? El silenci absolut sobre l’atemptat n’és 
un bon exemple i les notícies falses que es 
fan circular, també.

  El Tribunal Constitucional tomba una rere 
l’altra lleis aprovades pel Parlament de 
Catalunya. Això fa inviable la nostra gover-
nabilitat.

  El dèficit d’inversions de l’Estat que arros-
seguem des de fa anys i anys és palpable. 
Només hem de veure les avaries constants 
ens els transports ferroviaris o aquell Cor-
redor Mediterrani que no acaba de fer-se 
realitat. El nostre perjudici econòmic és 
enorme.

* Tot el que està exposat en aquesta relació d’afirmacions 
està documentat en diversos estudis, llibres i articles de dife-
rents dates i diaris, que seria molt llarg fer constar però que 
podeu comprovar a les xarxes i per internet.

ENS HEM DE SABER DEFENSAR, ENS HEM DE PLANTAR, 

HEM DE DIR PROU. TOT DEPÈN DE NOSALTRES  

PERQUÈ NOSALTRES SOM LA FORÇA.

ELS ÚNICS PROTAGONISTES SOM NOSALTRES: EL POBLE
Lluís M. Xirinacs

Participa a la
MANIFESTACIÓ
DE LA DIADA
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AJUDEM A PAGAR
LA DEFENSA 
JURÍDICA DELS 
MEMBRES DEL 
GOVERN A L’EXILI
I DEL PRESIDENT 
PUIGDEMONT. 
COL·LABORA-HI.

www.defensaexili.org
Petits gestos, tones de dignitat.

SEGUIM ENDAVANT

LES TERRITORIALS DE L’EIXAMPLE 
AGRAEIXEN PROFUNDAMENT LA 

COL·LABORACIÓ DEL COMERÇ AMIC 
EN LA DIFUSIÓ DEL BUTLLETÍ

L’Assemblea Nacional Catalana és una entitat oberta, 
transversal, acull tots els pensaments democràtics  

i només té un objectiu: LA INDEPENDÈNCIA

Perquè necessitem la teva presència, les te-
ves idees, una petita part del teu temps dispo-
nible i el teu suport econòmic (la quota de soci 
és de 5 € mensuals).

Està organitzada al territori per les territorial, 
sempre n’hi ha una prop de casa, al barri o al 
poble, també hi ha sectorials que fan una tasca 
relacionada amb l’àmbit professional.

Fes-te’n soci o sòcia


