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El Parlament autonòmic del
Principat aprova el nou Estatut

Es torna a ajornar la Reforma Laboral

Les pressions que han fet
diverses organitzacions de
marcat caràcter espanyolista
per tal de fer fora els indepen-
dentistes dels carrers de
València aquest 9 d'Octubre
finalment no han tingut efecte.
Malgrat el canvi de convoca-
tòria de la tradicional manifes-
tació nacionalista del 9
d'Octubre, que s’ha traslladat
al dissabte 8, diferents orga-
nitzacions independentistes ja
han anunciat que mantindran

la presència als carrers més
cèntrics de la ciutat del Túria,
el mateix dia 9. Aquesta situa-
ció tan controvertida l’ha pro-
vocat el fet que grupuscles fei-
xistes s'avançaren a la Co-
missió 9 d'Octubre en la
demanda del recorregut tradi-
cional que des de fa anys fan
servir tant l'esmentada comis-
sió com les organitzacions i
col·lectius independentistes.
Des d'alguns d'aquests col·lec-
tius ja s'ha alertat del protago-

nisme cada vegada major que
estan adquirint aquestes ver-
sions del feixisme a València,
com són Coalició Valenciana
o España 2000, immerses en
una campanya per pendre els
carrers de València. Un dels
exemples més immediats
seria l'intent d'organitzar una
macromanifestació a aquesta
ciutat per al proper 12 d'octu-
bre.
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Periòdic popular dels Països Catalans

Perpinyà dirà no a la Septimània

40.000 nens i
nenes inicien el
curs escolar en
barracons
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El congrés admet
a tràmit l'Estatut
del País Valencià
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Acomiadaments i
deslocalitzacions
al sector
automobilístic
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Memòria de
lluitadors
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L'independentisme no
vol perdre el 9 d'Octubre

Manifestació durant el 9 d’Octubre de l’any passat / Foto: L’Accent

Acció durant la jornada castellera de la Mercé / Foto: Castellers de Barcelona

Protesta contra l’Estatut i Reforma Laboral durant la Diada a Barcelona / Foto: Xarxa CTP 

Divendres 30 de setembre, els 120 diputats dels grups parla-
mentaris de PSC, CiU, ERC i ICV aprovaren el text, amb els
vots en contra dels 15 diputats del PP,  després de mesos de nego-
ciacions entre el tripartit i els regionalistes conservadors de CiU,
i de cadascú pel seu compte amb el govern de Madrid. Unes
negociacions que s'allargaren amb un estira i arronsa escenificat
fins a útima hora, que acabà amb la votació. L'endemà al matí,
els mateixos polítics començaven a preparar el terreny per les
retallades que pugui patir l'Estatut al Congrés espanyol. Des del
PSC, Maragall s'emparava en la bona voluntat de Zapatero i en
la necessitat de posar com a model el procés del Principat, que
respecta el marc constitucional, davant el futur procés del País
Basc, i de Madre presentava la reforma com una "abraçada fra-
ternal a Espanya". Des de CiU, Artur Mas, que havia anat a
Madrid pocs dies abans a pactar amb Zapatero els límits del nou
Estatut, traspassava la responsabilitat de l'aprovació del text a
Madrid al PSC. 
Des de l'Estat, el PP a l'uníson s'inventava una greu amenaça a la
"unitat territorial" i demanava eleccions anticipades, mentre
alguns dels principals dirigents del PSOE s'afegien a les crítiques.
El mateix dia 30, desenes d'independentistes convocats per
Maulets es concentraren davant el Parlament, al parc de la
Ciutadella, per manifestar el seu desacord amb la reforma dels
estatuts i a favor de l'autodeterminació.

Les negociacions entre la patronal CEOE, el
govern del PSOE i els sindicats CCOO i UGT
encara no han pogut materialitzar un acord
definitiu per aprovar una nova Reforma
Laboral. L'objectiu del Govern espanyol era
arribar a una entesa abans de maig, però les
desavinences van obligar a ajornar les negocia-
cions inicialment fins el 30 de setembre, termi-
ni que no s’ha pogut complir. Les negociacions
han estat novament ajornades amb l'objectiu
d'arribar a un acord per mitjans d'octubre.

La polèmica proposta de la patronal que blo-
queja les negociacions és intentar "limitar" la
taxa més alta de precarietat de la Unió Europea
(el 32% dels treballadors de l'Estat tenen con-
tractes temporals) abaratint les despeses de l'a-
comiadament; concretament exigeix un acord
per reduir l'actual indemnització per acomiada-
ment improcedent de 45 dies per any treballat i
42 mensualitats de màxim a una nova legisla-
ció amb 33 dies per any treballat i un màxim de
24 mensualitats. 

El proper dissabte 8 d'octubre Perpinyà serà
l'escenari d'una gran manifestació en contra
del projecte de canvi de nom de la regió del
Llangüedoc-Rosselló. El seu president pretén
imposar la denominació de Septimània, fet
que ha aixecat un ampli rebuig en la societat
nord-catalana. Malgrat que el president regio-
nal fa pocs dies ha descartat el canvi, la mani-
festació segueix en peu ja que es considera

que és una tàctica dilatòria per desmobilitzar
l'opinió pública. D'altra banda, un dels altres
projectes que està aixecant una gran contesta-
ció tant a les comarques nord-catalanes com al
Principat és la imposició de la línia de Molt
Alta Tensió (MAT), una protesta que es visua-
litzarà amb una gran manifestació a Barcelona
el dissabte 15.
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