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■ Avancem i Nova Esquerra Ca-
talana (NeCat), dues organitza-
cions que agrupen militants o
exmilitants de sectors crítics del
PSC, es fusionaran a la tardor per
constituir un nou partit de soci-
alistes catalans favorables a la
consulta sobre la independència
del 9 de novembre.

Segons van confirmar ahir
fonts de les dues organitzacions,
l’esmentada fusió podria tenir

lloc en un congrés fundacional
que se celebraria la pròxima tar-
dor, possiblement al novembre,
i culminarà un procés ja obert per
acordar candidatures conjuntes
de cara a les pròximes eleccions
municipals, que s’han de celebrar
al maig del 2015.

La fusió de NeCat –que lide-
ra l’exconseller i actual eurodi-
putat Ernest Maragall–, amb Avan-
cem –que està capitanejada pel

diputat Joan Ignasi Elena– supo-
sarà la irrupció d’una altra for-
mació política en el ja molt plu-
ral sistema polític català.

L’objectiu d’aquest nou partit
serà agrupar els socialistes cata-
lans sobiranistes escindits del
PSC que no només són favora-
bles al «dret a decidir» de Catalu-
nya, sinó també a la consulta pre-
vista per al 9 de novembre. Tot i
que el procés de fusió de NeCat i

d’Avancem encara es troba obert
ipendentdeconcreció,elsseuspro-
motors contemplen ja la possibi-
litat que el diputat i líder d’Avan-
cem, Joan Ignasi Elena, assumei-
xi el lideratge del nou partit. Joan
Ignasi Elena va abandonar el PSC,
i ha de decidir encara si renuncia
a l’acta de diputat com li reclama
el seu antic partit.

Fonts de les dues organitza-
cions han explicat que els guia la
seva voluntat de «reconstruir»
l’espai socialista, molt afectat
després del que consideren una
diàspora de militants i simpatit-
zants desencantats amb l’estra-
tègia del PSC, tant en allò que es
refereix a la consulta com a «al-
gunes polítiques», que veuen «poc
d’esquerres».

POLÍTICA ■ L A N O VA F O R M A C I Ó L A L I D E R A R I A E L D I P U TAT J O A N I G N A S I E L E N A

Avancem i NeCat es fusionaran cap a
la tardor per crear un nou partit polític

Joan Ignasi Elena,
líder d’Avancem. FOTO: ACN
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L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) va donar a conèixer ahir
alguns detalls del proper acte que,
dins de la campanya Ara és l’hora
i després de l’assaig de la V del
passat cap de setmana a la plaça
Verdaguer, pensa dur a terme a
la ciutat de Tarragona.

Serà el dissabte 16 d’agost, a
les set de la tarda, a l’Amfiteatre.
Es tracta d’‘enviar un missatge
al món’, en concret al primer mi-
nistre italià, Matteo Renzi, al qual
s’interpel·larà per donar-li a co-

nèixer la voluntat de Catalunya
de celebrar la consulta sobre la
independència prevista per al
proper 9 de novembre.

Això es farà amb el desplega-
ment d’un mural amb la cara del
premier italià, amb un missatge
en el seu idioma explicitant el de-
sig de ‘votar per la llibertat’, a l’es-
til dels que ja s’han desplegat en
altres ciutats catalanes dirigits a
diferents líders mundials. Bada-
lona es va dirigir al president dels
EUA, Barack Obama; Lleida, a la
cancellera alemanya Angela Mer-
kel, i Esterri d’Àneu, al president
francès François Hollande.

L’acte de Tarragona del dis-
sabte 16 d’agost –organitzat per
la regió 4 de l’ANC, que comprèn
Tarragonès, Alt i Baix Camp, Pri-
orat i Conca de Barberà– es ca-
racteritzarà un cop més pel seu ta-
rannà festiu, ja que comptarà amb
una exhibició de timbalers i amb
la participació directa dels assis-

tents, que construiran un mosaic
de la senyera des de les grades de
l’Amfiteatre. També hi haurà l’ac-
tuació de l’Orfeó Reusenc, que
interpretarà El cant de la senyera,
i del Grup de Música Tradicional

Roser Olivé. A banda del desple-
gament dels murals destinats a
Matteo Renzi, hi haurà dos par-
laments, un dels quals a càrrec
d’un convidat rellevant, de qui
no és públic encara el nom. L’ac-
te clourà amb Els Segadors i la con-
fecció d’una estelada de foc a càr-
rec d’un ball de diables.

DRET A DECIDIR ■ E S P R E V E U L’A S S I ST È N C I A D E P R O P D ’ U N M I L E R D E P E R S O N E S

L’ANC ‘anunciarà’ des de Tarragona la
consulta del 9-N al ‘premier’ Matteo Renzi

El mes de juliol l’ANC va enviar el seu missatge al president nord-americà des de Badalona. FOTO: ACN

L’Amfiteatre acollirà
el dissabte 16 d’agost
un acte festiu on es
desplegarà el mural
que interpel·la el
mandatari italià

Els assistents faran
un mosaic des de
les grades i l’Orfeó
Reusenc interpretarà
‘El cant de la senyera’

TEATRE ■ G U A R D Ó A L M I L LO R A U TO R T E AT R A L

Jordi Galceran, premiat
a Mèrida per ‘El crèdit’
■ El dramaturg Jordi Galceran
ha estat guardonat amb el Pre-
mi Ceres 2014 al Millor Autor
Teatral per El crèdit, una obra
interpretada en castellà pels ac-
tors Carlos Hipólito i Luis Mer-
lo, a la capital espanyola, i en
català per Jordi Boixaderas i
Jordi Bosch. El guardó el con-
cedeix el Festival de Teatre de
Mèrida.

L’obra guanyadora, que ha
estat traduïda a quatre llengües,
està produïda per l’empresa Salt
Bitò Produccions i va néixer en
la primera edició del Torneig
de Dramatúrgia Catalana del
Festival Temporada Alta.

El crèdit aborda la situació
d’un home que no té avals ni pro-
pietats, només la seva paraula

perpoderobtenirelsdinersd’una
entitat bancària. Per això, el di-
rector del banc li denega el crè-
dit, i es desencadena una compli-
cada i hilarant situació.

L’obra, que ha captivat crí-
tica i públic, es va poder veure
al Teatre Tarragona el passat 18
de juliol.

Jordi Galceran (Barcelona,
1964) és actualment l’autor te-
atral amb més reconeixement in-
ternacional, una projecció que
va obtenir arran de l’èxit de la se-
va obra El mètode Grönholm, tra-
duïda i representada en més de
60 països i duta fins i tot al cine-
ma. En total són tretze les ca-
tegories d’aquest premi, que es
lliuraran el 28 d’agost al teatre
romà de Mèrida.

GIRONA ■ O R D R E I N T E R N A C I O N A L D E R E C E R C A

Es fuga el pare condemnat per
haver violat la seva filla de 16 anys
■ L’home condemnat a 13 anys
i sis mesos de presó per haver
violat la seva filla de forma re-
iterada entre 1978 i 1994, a més
de deixar-la embarassada qua-
tre vegades, s’ha fugat de la jus-
tícia, segons va informar ahir
l’Audiència de Girona.

En un comunicat, el tribu-
nal explica que la policia noel
va trobar al seu domicili en acu-
dir per notificar-li la sentència,
i la seva dona va explicar als
agents que havia agafat diners
i havia marxat.

L’Audiència ha dictat una or-
dre internacional de detenció
i lliurament per al seu ingrés
immediat a la presó.

Segons la resolució, dictada
al juliol d’aquest any, l’home va

començar a abusar sexualment
de la seva filla quan tenia sis
anys, sota amenaces.

La filla va quedar embarassa-
da del seu pare per primera ve-
gada quan tenia 15 anys i l’ho-
me li va facilitar l’avortament
en una clínica de Barcelona; el
mateix que va succeir un any
més tard, perquè la jove va tor-
nar a quedar embarassada i va
avortar de nou.

En fer 18 anys, la noia va tor-
nar quedar embarassada del seu
parei,totilesamenaces,novavo-
ler tornar a avortar, i va parir el
1990,una nena amb una afecta-
ció de minusvalidesa psíquica
del 80%. El 1994, la jove i la seva
família es van traslladar a Ale-
manya per escapar del seu pare.


