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divendres

10 de juny del 2005

“PROMOCIONES GAUDÍ 2000, S.L.”
(SOCIETAT ABSORBENT),

“INTRADOS, S.L.U.” (SOCIETAT ABSORBIDA I ABSORBENT)
I “TAIGETO, S.A.U.” (SOCIETAT ABSORBIDA)

ANUNCI DE FUSIÓ
Les respectives Juntes Generals de la societat “PROMOCIONES
GAUDÍ 2000, S.L.”, “INTRADOS, S.L. sociedad unipersonal”, i “TAIGE-
TO, S.A. sociedad unipersonal”, celebrades amb caràcter d'universals
el 3 de juny del 2005 a les 9 hores, van adoptar, per unanimitat, l'a-
cord de fusió d’aquestes, que s'operarà mitjançant l'absorció de l'enti-
tat íntegrament participada “TAIGETO, S.A. sociedad unipersonal”,
(societat absorbida que s'extingirà amb motiu de la fusió), per l'entitat
“INTRADOS, S.L. sociedad unipersonal”, i d'“INTRADOS, S.L., sociedad
unipersonal”, íntegrament participada (societat absorbida que s'extin-
girà amb motiu de la fusió), per la mercantil “PROMOCIONES GAUDÍ
2000, S.L.” (sociedad absorbent).

Els socis i creditors de cadascuna de les societats que es fusionen
podran sol·licitar el text íntegre de l'acord adoptat i dels respectius
Balanços de fusió.

Així mateix, els creditors podran oposar-se a la fusió en el termini i
termes previstos a l'article 243 de la Llei de Societats Anònimes.

Barcelona, 3 de juny del 2005
L'Administrador Únic de les societats, Sr. Juan Antonio Jaurrieta Mas

JORDI GARCIA

Membres de la ponència de l’Estatut en la trobada celebrada ahir

E L N O U A U T O G O V E R N

Els ponents de l’Estatut perfilen
un preacord sobre la definició
de Catalunya com a nació al text
Tots els partits tret del PP fan costat a la proposta
de Maragall de votar al juliol el nou text estatutari

Lluís Bou / Mayka Fernández
BARCELONA

Els ponents de l’Estatut han
perfilat una fórmula perquè
els líders polítics catalans pu-
guin desbloquejar a la cimera
de demà la definició de Cata-
lunya com a nació, en el títol
preliminar del nou Estatut.
L’actual redactat, proposat
pels socialistes, delimita les
aspiracions sobiranistes, ja
que vincula la definició naci-
onal a l’articulació de Catalu-
nya com a comunitat autòno-
ma, cosa que no és acceptada
per CiU, ERC i ICV-EUiA. El
principi d’acord, en canvi,
consisteix a partir en dos l’ac-
tual enunciat. El primer punt

definiria Catalunya “com una
nació que exerceix el seu au-
togovern mitjançant institu-
cions pròpies” i se situaria
com a l’inici del títol, sense
cap més matís. I un segon ar-
ticle, i per tant al marge, re-
colliria la proposta del PSC
que consti que Catalunya és
constitueix com a comunitat
autònoma d’acord amb la
Constitució i l’Estatut.

La proposta pot comptar així
amb el beneplàcit de totes les
formacions menys el PP, que
opta per mantenir la definició
actual de “nacionalitat”.
Aquest és el primer punt del
llistat de nou temes que la ci-
mera de demà haurà de nego-
ciar i que ahir va acabar de

perfilar la ponència que re-
dacta el nou Estatut.

Les discrepàncies de més ca-
lat, però, persisteixen a l’hora
de blindar les competències de
la Generalitat, que serà el sisè
punt del temari. CiU, ERC i ICV
defensen el manteniment de
l’expressió “íntegra i excloent”
per a les competències exclus-
sives de la Generalitat.

Abans, però, quedaran da-
munt la taula matèries com la
menció o no de la comarca
com a ens local integrant en
l’organització de la Generali-
tat, el reconeixement dels
drets col·lectius de Catalunya
com a poble i l’establiment del
principi de bilateralitat en les
relacions entre l’Estat i la Ge-
neralitat. La igualtat de vot a
l’hora de definir el sistema
electoral serà el quart tema del
llistat, i la inclusió d’un títol
sobre drets ciutadans, el cinquè
punt de discrepància. El finan-
çament, la majoria per aprovar
la reforma de l’Estatut i la ini-
ciativa municipal o popular per
proposar la modificació de
l’Estatut tancaran el temari.

A més d’això, els líders polí-
tics catalans hauran d’abordar
els altres punts de l’ordre del
dia que el president de la Ge-
neralitat, Pasqual Maragall, ha
marcat en la convocatòria ofi-
cial de la reunió, que ahir va
fer arribar als assistents. Tal
com va avançar l’AVUI dime-
cres, el calendari de l’Estatut,
serà el primer punt. Sobre
aquest tots els grups, tret del
PP, veuen necessari aprovar el
nou Estatut al juliol.

XAVIER BERTRAL

Boadella, un dels promotors del manifest per un nou partit

EL RASCLET

Tontos útils?
Jordi Sànchez

A
questa setmana s’ha presentat el que diuen que pot ser
l’embrió d’un nou partit polític. De fet, però, és difícil
saber on rau la novetat de l’invent. Ni el discurs és nou
ni la gent que el promou tampoc. Si analitzem el que

diuen aquest grup que molts identifiquen com a intel·lectuals,
podrem fàcilment concloure que en allò bàsic és tan vell com
l’anar a peu. No parlaré de Lerroux perquè és innecessari anar
tan lluny en la nostra història. Simplement cal pensar en la
Transició per trobar referents molts directes que il·luminen
aquest grup. L’any 1981, un 14 de març, es publicava un anunci
signat –deien– per 2.300 persones, malgrat que mai se’n van fer
públics els noms més enllà d’algunes dotzenes. Era el manifest
dels 2.300 i també ells es proclamaven contraris al nacionalisme
català i acusaven la classe política de ser poc més que la res-
ponsable d’una neteja cultural i ètnica contra tot allò que tin-
gués reminiscències espanyoles o castellanes. Ni més ni menys
que el que ara les ments clarividents d’una part de la nostra
suposada intel·lectualitat també afirmen.

En aquell moment també es van preocupar de deixar molt
clar que la seva posició no responia a la defensa d’un naciona-
lisme espanyol, sinó exclusivament a la defensa de la llibertat.
Igual que ara. Però el temps ho acaba explicant quasi tot i sug-
gereixo que un dia qualsevol qui llegeixi aquest article escolti
Jiménez Losantos. Ja ara alguns dels qui dirigeixen aquest nou
invent afirmen que ells, simplement, se senten “espanyols, ciu-
tadans de l’Estat espanyol, l’únic que existeix”. Com a frase no
està gens malament per ser dita per un professor de periodisme
de la UPF, però en qualsevol cas no serà difícil coincidir amb mi
que no és precisament una expressió d’alta volada intel·lectual
i que sobretot és una expressió perfectament funcional i útil a

les tesis del nacionalisme espanyol més primari. Recordo que els
serbis –els mateixos que ara han de veure novament en imatges
televisives les massacres i genocidis que van practicar contra
pobles que ocupaven fins fa quinze anys– defensaven que Sèrbia
era qualsevol territori on hi havia una tomba d’un serbi. No és
una coincidència plena però sí un paral·lelisme evident.

En qualsevol cas sóc ferm partidari que totes les opcions po-
lítiques tinguin possibilitats de presentar-se. Estava i estic contra
la il·legalització de Batasuna i estic plenament a favor que aquest
nou partit concorri a les eleccions. Amb catedràtics de dret
constitucional, professors de ciència política i tants bons i fins
analistes de la realitat, estic convençut que tenen sobre la taula
estudis i anàlisis que els permeten pensar que aquesta nova
opció tindrà resultats excel·lents a les properes eleccions. De fet
2 o 3 diputats ja ho serien. Per tant, que no ho dubtin. Que
surtin de l’armari sense pors i que facin una oferta clara i con-
vincent als ciutadans d’aquesta part d’Espanya. Segur que tants
i tants espanyols que se senten maltractats, amenaçats, humi-
liats i indignats els donaran suport. El Parlament de Catalunya
pot guanyar molt amb veus com les de Tubau, Espada, Boadella,
De Carreras. Fins i tot alguns d’ells podrien arribar al govern. No
estaria malament veure novament un De Carreras al capda-
munt dels espais de poder del país.

Només cal esperar que aquesta no sigui una operació de fum
per posar pals a les rodes del procés de reforma estatutària. De
fet, poc després dels 2.300 –no per ells, però gràcies també a
ells– va venir la LOAPA. Res em sabria més greu que tants in-
tel·lectuals acabessin esdevenint els tontos útils de la dreta es-
panyola. Sobretot per allò de la dreta, perquè ja em queda clar
que ser espanyols és per ells un orgull.


