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El somni de
construir el
país, en un
documental

Pujol, Montilla i les
‘chonis’ sobiranistes

a TV3 i La Xarxa recorden demà

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El gran èxit de Catalunya és
que les mobilitzacions sobiranistes estiguin “plenes de
chonis i de gent que es diu
Fernández”. L’expresident de
la Generalitat Jordi Pujol es
referia així a la capacitat d’integració del país en el cicle de
diàlegs Catalunya i Immigració, en què va recordar de nou
la cançó dels Catarres Jenifer. Pujol va participar amb el

també expresident José
Montilla en un acte amb motiu del desè aniversari del Museu d’Història de la Immigració, a Sant Adrià de Besòs.
“Catalunya mai ha estat una
nació ètnica”, va recalcar Pujol, i Montilla hi va afegir que
la seva família va venir-hi perquè “era una terra d’oportunitats i d’acollida on no trobaríem hostilitat”. ■ J. LOSADA

LLOGUERS
Tipus

Ubicació

Descripció

Preu (€)

Apartaments

L’HOSPITALET - <M> Just Oliveras

estudi moblat

400

Apartaments

BARCELONA - Zona <M> Torres i Bages

Apartaments

BARCELONA - C/ Ases - Pl. del Palau

Apartaments

BARCELONA - Av. Can Baró - Pl. Sanllehy

Apartaments

BARCELONA - Guinardó - C/ Garriga i Roca

Apartaments

BARCELONA - Balmes - Pàdua, c/ Ríos Rosas

Apartaments

BARCELONA - Sarrià - Tres Torres, c/ Gósol

Apartaments

BARCELONA - Rabassa - Trav. de Dalt

Apartaments
Apartaments
Apartaments

BARCELONA - Gran Via - Pl. Cerdà

Apartaments

BARCELONA - Putxet - Mitre

Apartaments

BARCELONA - Aribau - V. Augusta

Apartaments

BARCELONA - Sors - Martí

buit, 1 hab., incl. llum i aigua

530

Apartaments

L’HOSPITALET, C.C. La Farga

estudi moblat

325

Apartaments

BARCELONA - Sant Andreu - Mossèn Clapés

estudi amb mobles

350

estudi equipat

675

moblat, 1 hab.

455

moblat, 1 hab., pàrquing inclòs

425

estudi moblat, àtic, terrassa

475

moblat, 1 hab.

525

moblat i reformat, 1 hab.

525

BARCELONA - Escipió - Mitre

estudi moblat

380

BARCELONA - <M> Sagrera, c/ Condesa Pardo Bazán

estudi moblat

380

estudi, moblat, àtic, gran terrassa

450

estudi, àtic, terrassa

450

estudi reformat, àtic, terrassa

400

el centenari de la Mancomunitat de
Catalunya amb un programa especial
Gemma Busquets
BARCELONA

La Mancomunitat és la
primera institució d’autogovern després de la desfeta del 1714. Ho va recordar el director del documental Somiar un país,
construir un somni, Enric
Canals, que TV3 estrenarà
diumenge a la nit. Produït
per La Xarxa de televisions locals, l’entitat va
apostar-hi pel “component institucional i territorial vinculat al món local”, segons va dir el cap de
programes de La Xarxa,
Jordi Sacristán.
El documental explica
com vivia la societat del
1914, la irrupció de la

El certificat censal de les
europees, eina pel 9-N
a El govern anima els

catalans a l’exterior a
guardar-lo per poder
votar en la consulta

450
125

Locals i negocis BARCELONA - C/ Atenes

50 m2

300

Ò.P.J.

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre

55 m2

275

BARCELONA

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Prop <M> Sagrera

75 m2, exterior

475

Pisos ocasió

BARCELONA - Guinardó - Ptge. Llívia

3 hab., exterior

450

Pisos ocasió

BARCELONA - Sants, c/ Viladecans

Pisos ocasió

BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu, a prop Coll i Pujol

Pisos ocasió

L’HOSPITALET - CC La Farga

Pisos ocasió

BARCELONA - C/ Clot - Prop del mercat

Pisos ocasió
Pisos ocasió
Pisos ocasió

BARCELONA - Diagonal - V. Augusta, c/ Doctor Rizal

Pisos ocasió

BARCELONA - Marina - Ribas

Pisos ocasió

BARCELONA - Lepant - A. March

750

buit, 3 hab.

475

moblat, 2 hab.

575

BARCELONA - Zona <M> Paral·lel, c/ Lafont

buit, 3 hab.

550

BARCELONA - Mare de Déu del Port

buit, 3 hab.

475

moblat, 2 hab.

600

buit, 3 hab.

550

buit, 4 hab., pàrquing incl.

715
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fent-ne abans una fotocòpia, va explicar Gambús,
que havia fet la consulta al
Departament de Governació. Fa uns dies, la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC) ja va
recomanar als catalans a
l’exterior que demanessin
a l’Estat poder votar en les
europees i que guardessin
còpia de tota la documentació electoral que rebin.
En espera que s’aprovi
el decret definitiu per a la
creació del registre, per
inscriure-s’hi previsiblement caldrà el certificat
d’inscripció al CERA o bé
al Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE). Això sí, representants de la FIEC ja van avisar ahir al Parlament, on
van comparèixer, de les dificultats i el temps limitat
que hi ha per a la creació
del registre, i van demanar
als partits i el govern “els
màxims esforços” perquè
“no sigui un fracàs”. ■

12 m2

400

Demà, especial a Presència

dur a terme la Mancomunitat
d’Enric Prat de la Riba, que
volia fer de Catalunya un país
modern i va crear les estructures (biblioteques, escoles,
carreteres, xarxes de telèfon...) que necessitava el país
per ser-ho. L’ampli reportatge de Presència també inclou una entrevista al president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve.

moblat, 1 hab.

3 hab.

Portada de la revista que es distribueix demà amb el diari

Sota el títol L’embrió de l’autogovern, la revista Presència
dedica el dossier a la Mancomunitat de Catalunya, que
aquest mes d’abril celebra el
seu centenari. Són sis pàgines en les quals es fa un repàs a l’obra de govern de la
institució. Els periodistes
Adrià Gratacós, Maria Palau i
Jordi Bordes analitzen els
principals projectes que va

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó

moblat, 3 hab., calef., parquet

Mancomunitat i la incidència de la Gran Guerra
en l’economia. S’acosta a
aquells anys amb entrevistes a historiadors i polítics
i documents de l’època.
Els paral·lelismes entre fa
cent anys i ara es dedueixen en explicar l’enfrontament entre els polítics catalans i els dirigents del govern d’Espanya, a més
d’incloure fets curiosos
poc coneguts.
A part del documental
de prop d’una hora que estrenarà TV3, els canals locals emetran, entre l’11
d’abril i el 10 de maig, una
sèrie de nou capítols de
vint minuts que desenvolupen temàticament l’obra
de la Mancomunitat.■

Els catalans de l’exterior
que vulguin votar en la
consulta sobiranista del 9
de novembre podran inscriure’s amb més facilitat
al registre de participació
que, tal com ja va avançar
aquest diari, la Generalitat està a punt de crear, si
guarden una còpia del certificat que els enviï l’Oficina del Cens Electoral per
poder votar en les eleccions europees del 25 de

Francesc Gambús és el número dos de l’àrea d’Exteriors ■ EFE

maig. Així ho va aconsellar
ahir a RAC1 el director general d’Exteriors i candidat d’UDC a les europees,
Francesc Gambús, que va
aclarir que el document no
serà obligatori, però podrà
facilitar la feina d’inscrip-

ció, ja que demostra que es
compleixen els requisits;
és a dir, que ja es figura en
el Cens d’Espanyols Residents Absents (CERA).
Com que l’original s’ha
d’entregar en el moment
de votar, n’hi haurà prou

