
 

 

 

Els discursos del 21D 

Anàlisi Crítica del Discurs dels grups polítics catalans sobre els 

fets del 21 de desembre de 2018 

ANNEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Laia Galià 

Tutor: Xavier Giró 

Grau en Periodisme 

3 de juny de 2019 

Universitat Autònoma de Barcelona



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

 Índex 

 

 

 

Annex 1. Taula sintètica de la mostra.              1 

 

Annex 2. Fitxes d’anàlisi.              12 

 

 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

1 

 

Annex 1. Taula sintètica de la mostra. 

 

Grup polític Data Núm. Objecte d’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Govern de la 

Generalitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2018 1 
El president Torra reivindica un "diàleg sincer, no de 

fotografies, sinó per bastir ponts i buscar vies" 

15/12/2018 2 
President Torra: "Com més cultura, més democràcia, 

com menys cultura, més populisme" 

16/12/2018 3 
President Torra: "Demanem a Pedro Sánchez que sigui 

valent i escolti el que expressa el 80% dels catalans" 

19/12/2018 

4 

Artadi considera "injustificable" l'augment de la despesa 

militar: "El Govern espanyol fa una aplicació macabra 

del keynesianisme" 

5 

President Torra: "Volem abordar els grans consensos de 

la societat catalana amb un diàleg entre governs sincer, 

valent i realment efectiu" 

6 

President Torra: "Abans que unionistes siguin 

demòcrates, no imposin una Espanya indivisible a una 

majoria social que hi és contrària" 

20/12/2018 

7 
El Govern aprova els criteris d'aplicació de la pròrroga 

dels pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2019 

8 

President Torra: "He proposat a Sánchez un pacte d'estat 

basat en el dret a l'autodeterminació, el rebuig a la 

repressió política i la Catalunya republicana" 

9 
Artadi: "El diàleg s'ha de materialitzar, no es pot quedar 

en l'àmbit retòric" 

21/12/2018 10 

Seguiment de l'1,29% en l'aturada de dues hores del 

personal d'administració i tècnic de la Generalitat 
 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317562/president-torra-reivindica-dialeg-sincer-no-fotografies-sino-bastir-ponts-buscar-vies
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317562/president-torra-reivindica-dialeg-sincer-no-fotografies-sino-bastir-ponts-buscar-vies
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317682/president-torra-com-mes-cultura-mes-democracia-menys-cultura-mes-populisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317682/president-torra-com-mes-cultura-mes-democracia-menys-cultura-mes-populisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317762/president-torra-demanem-pedro-sanchez-que-sigui-valent-escolti-que-expressa-80-percent-dels-catalans
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317762/president-torra-demanem-pedro-sanchez-que-sigui-valent-escolti-que-expressa-80-percent-dels-catalans
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318389/artadi-considera-injustificable-augment-despesa-militar-el-govern-espanyol-aplicacio-macabra-del-keynesianisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318389/artadi-considera-injustificable-augment-despesa-militar-el-govern-espanyol-aplicacio-macabra-del-keynesianisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318389/artadi-considera-injustificable-augment-despesa-militar-el-govern-espanyol-aplicacio-macabra-del-keynesianisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318390/president-torra-volem-abordar-grans-consensos-societat-catalana-dialeg-governs-sincer-valent-realment-efectiu
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318390/president-torra-volem-abordar-grans-consensos-societat-catalana-dialeg-governs-sincer-valent-realment-efectiu
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318390/president-torra-volem-abordar-grans-consensos-societat-catalana-dialeg-governs-sincer-valent-realment-efectiu
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318395/president-torra-abans-que-unionistes-siguin-democrates-no-imposin-espanya-indivisible-majoria-social-que-hi-contraria
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318395/president-torra-abans-que-unionistes-siguin-democrates-no-imposin-espanya-indivisible-majoria-social-que-hi-contraria
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318395/president-torra-abans-que-unionistes-siguin-democrates-no-imposin-espanya-indivisible-majoria-social-que-hi-contraria
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318604/govern-aprova-criteris-aplicacio-prorroga-dels-pressupostos-generalitat-del-2017-al-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318604/govern-aprova-criteris-aplicacio-prorroga-dels-pressupostos-generalitat-del-2017-al-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318882/president-torra-he-proposat-sanchez-pacte-estat-basat-dret-autodeterminacio-rebuig-repressio-politica-catalunya-republicana
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318882/president-torra-he-proposat-sanchez-pacte-estat-basat-dret-autodeterminacio-rebuig-repressio-politica-catalunya-republicana
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318882/president-torra-he-proposat-sanchez-pacte-estat-basat-dret-autodeterminacio-rebuig-repressio-politica-catalunya-republicana
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318902/artadi-el-dialeg-ha-materialitzar-no-pot-quedar-ambit-retoric
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318902/artadi-el-dialeg-ha-materialitzar-no-pot-quedar-ambit-retoric
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319042/seguiment-129-percent-aturada-dues-hores-del-personal-administracio-tecnic-generalitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319042/seguiment-129-percent-aturada-dues-hores-del-personal-administracio-tecnic-generalitat
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Govern de la 

Generalitat 

 

 

 

11 

Treball, Afers Socials i Famílies demana al Govern 

espanyol mesures perquè l'increment del SMI no afecti 

a la viabilitat dels CET per a persones amb discapacitat 

12 
Artadi: "Per fer aquests acords sectorials o estètics no 

calia fer un Consell de Ministres a Barcelona" 

23/12/2018 13 
Balanç de les incidències viàries més destacades del 21 

al 23 desembre 

 

Gobierno de 

España 

Gobierno de 

España 

19/12/2018 14 

Fomento establece los servicios mínimos para las 

huelgas convocadas en Renfe los próximos días 21 de 

diciembre y 7 de enero 

20/12/2018 15 

El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan los 

criterios de distribución de fondos para políticas activas 

de empleo para los próximos tres años 

Ajuntament 

de Barcelona 
20/12/2018 16 

Afectacions a la mobilitat pels actes convocats a 

Barcelona el 21 de desembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitès de 

Defensa de 

la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2018 

17 
ESTUDIANTS! ✊ El #21D toca buidar les aules, toca 

fer història sense taula 

18 
El govern de @sanchezcastejon 🔸No ha derogat la llei 

mordassa 🔸No ha derogat la reforma laboral 

15/12/2018 

19 
#21D Tots hem de donar poc, perquè pocs no ho hagin 

de donar tot. 

20 
“Qui no es mou no sent les cadenes” (Rosa Luxemburg) 

El #21D ens veiem ben d’hora a la Llotja de Mar 

21 
Hem rebut milers de missatges preguntant què hem de 

fer i com el dia 21, i tenim dues respostes 

16/12/2018 

22 
La repressió, lluny de fer-nos por, ens fa més fortes i 

sabem a quins interessos respon. 

23 
El #21D per la tarda, ens manifestem: 🕕 18h 📌 

Jardinets de Gràcia 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319062/treball-afers-socials-families-demana-al-govern-espanyol-mesures-increment-del-smi-no-afecti-viabilitat-dels-cet-persones-discapacitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319062/treball-afers-socials-families-demana-al-govern-espanyol-mesures-increment-del-smi-no-afecti-viabilitat-dels-cet-persones-discapacitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319062/treball-afers-socials-families-demana-al-govern-espanyol-mesures-increment-del-smi-no-afecti-viabilitat-dels-cet-persones-discapacitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319102/artadi-per-aquests-acords-sectorials-estetics-no-calia-consell-ministres-barcelona
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319102/artadi-per-aquests-acords-sectorials-estetics-no-calia-consell-ministres-barcelona
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319202/balanc-incidencies-viaries-mes-destacades-del-21-al-23-desembre
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319202/balanc-incidencies-viaries-mes-destacades-del-21-al-23-desembre
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Paginas/2018/191218-renfe.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Paginas/2018/191218-renfe.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Paginas/2018/191218-renfe.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2018/201218-politicasempleo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2018/201218-politicasempleo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2018/201218-politicasempleo.aspx
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/12/20/afectacions-a-la-mobilitat-pels-actes-convocats-a-barcelona-el-21-de-desembre/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/12/20/afectacions-a-la-mobilitat-pels-actes-convocats-a-barcelona-el-21-de-desembre/
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073532095153299457
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073532095153299457
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073686118288318464
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073686118288318464
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073894712115949568
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073894712115949568
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073986466211160064
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073986466211160064
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074046027165024256
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074046027165024256
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074259015255932929
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074259015255932929
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074369439745871883
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074369439745871883
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Comitès de 

Defensa de 

la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/12/2018 

24 

El procés va començar i acabarà al carrer, no al 

Parlament. Estem disposades a lluitar i no ens fa por 

vèncer. 

25 
Lluitar contra el Règim del 78 és lluitar: 👉Contra la 

dictadura del #Ibex35 👉Contra un règim monàrquic 

18/12/2018 

26 
Tenim clar que el consell de ministres a Barcelona és una 

provocació 

27 La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura. 

28 De cara als mesos que vindran: apoderem-nos! 💪 

19/12/2018 29 
Es presenta la Comissió #21D, amb la participació 

d'entitats i col·lectius. Sortim als carrers! 

20/12/2018 

30 
📢 DESBORDEM-LOS‼️ 👉 Tothom que pugui avui 

dijous #20D: 🕠 17:30 hores 📌 Palau de Pedralbes 

31 
⌛️Demà fa 1 any de les eleccions imposades per part de 

l'Estat i acceptades pels partits. 

32 
📣Aquest #21DESBORDEMLOS: a Barcelona 

sortirem al carrer en tres columnes a les 8:30h! 

33 
No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són 

molt llargues! 

34 #21DESBORDEMLOS 🙆♀️ Uneix-te a la #Moda21D! 

 

 

 

 

 

21/12/2018 

 

 

 

 

35 Demà confluiran tres #21D: 

36 Serem ingovernables. ✊ 

37 
No sou benvinguts. Arreu del país us diem que no 

passareu. 

38 
Atenció⚠ Els mossos obren vies sense netejar tot i el 

risc que suposa. Alerta si circuleu per la Selva. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074582818741719040
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074582818741719040
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074582818741719040
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074725893053054976
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074725893053054976
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074983088445374464
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074983088445374464
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074998151805894659
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075102062956953606
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075353593362960384
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075353593362960384
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075679319190634498
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075679319190634498
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075695223651618816
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075695223651618816
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075706815890055169
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075706815890055169
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075732551199789057
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075732551199789057
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075773361089728512
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075873481114443776
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075889835225735168
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075986372702425088
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075986372702425088
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075994377841987584
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075994377841987584


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitès de 

Defensa de 

la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/12/2018 

39 
Estem sent desallotjades a B23. Tossudament alçades!! 

No hi ha prou presons per a tanta dignitat!! 

40 
Han encapsulat a una part de la columna 

#INGOVERNABLES. #URGENT 

41 
Hi ha hagut una carrega policial al paralel, per 

espantarnos. Estiguem tranquiles i determinades. 

42 
Hi ha diferents maneres de veure i viure la lliuta. 

Respectem-nos i lliutem des de la no violència activa. 

 Ara mateix a Pla de Palau. 

43 
La càrrega del paral·lel ha estat perquè Pedro Sánchez 

volia anar caminant i fer un passeig. 

44 A partir d'ara l'objectiu és que no surtin. 

45 
#21DESBORDEMLOS Davant les càrregues policials, 

seguim resistint. Fem una crida a la calma 

46 
Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i 

@MiquelBuch 

47 
Els @mossos han entrat al bar de l'estació de l'ampolla. 

S'han endut dues persones i necessiten suport per sortir ! 

48 
⚠Tothom a la comissaria dels Mossos de Tortosa!!! 

⚠ 4 detinguts 

22/12/2018 

49 
Si durant les concentracions d'ahir vas ser agredida per 

la policia, posa't en contacte amb nosaltres: 

50 
⚠ La lluita continua ⚠ Et necessitem a la Ciutat de la 

Justícia per recolzar les companyes represaliades ‼️ 

51 Denunciem l'actuació dels @mossos durant el #21D. 

23/12/2018 52 Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076015685896232961
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076015685896232961
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076029381548654592
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076029381548654592
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076036280465743872
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076036280465743872
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076041199444787200
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076041199444787200
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076042029992476672
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076044026426593280
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076044026426593280
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076049396696080384
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076083522618695681
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076083522618695681
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076124628500840448
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076124628500840448
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076154925678252033
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076154925678252033
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076163116147318786
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076163116147318786
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076473258080436226
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076473258080436226
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076477830408613889
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076477830408613889
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076533180365238274
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076610870816444420
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53 
Us deixem amb un recull del #21D, on es demostra la 

brutal repressió que van exercir els @mossos. 

24/12/2018 54 
⭕️ MISSATGE DE NADAL AL REI ⭕️ ���  � �  Avui 

dilluns, a les 21:00h, activitat familiar als balcons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciutadans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/12/2018 55 
Arrimadas: 'Sánchez ha entregado a los catalanes a Torra 

como botín para seguir unos meses más en Moncloa' 

15/12/2018 56 

Carrizosa: 'No es diálogo lo que se necesita con Torra, 

sino un requerimiento para cumplir la Constitución y, si 

no acata, aplicar el 155' 

16/12/2018 57 

Arrimadas: 'Le pedimos a Sánchez que nos proteja ante 

un presidente de la Generalitat que quiere convertir 

Cataluña en una tierra sin Ley' 

17/12/2018 

58 

Girauta: 'Sánchez será responsable de lo que suceda si 

no activa el 155 porque se dan las condiciones para 

ponerlo en marcha' 

59 
Carrizosa pide a Sánchez actuar ante un President 'que 

se inspira en la vía de los Balcanes' 

60 

Carrizosa exige a Capella que 'proteja los derechos de 

todos los catalanes' y que no crea que el Govern 'está por 

encima de las leyes' 

18/12/2018 

61 

Roldán a Sánchez: 'Es humillante que usted no quiera 

escuchar al pueblo español porque prefiere escuchar al 

señor Torra' 

62 

Roldán a Grande-Marlaska: 'Si no pueden velar por la 

seguridad de los españoles en Cataluña el 21D háganse 

a un lado y dejen paso' 

63 

Rivera a Sánchez: 'Voten a favor de defender la 

Constitución en toda España porque no hay sillón 

político que valga más que la democracia' 

19/12/2018 64 

Rodríguez a Calvo: 'Su Gobierno ha apostado por el 

dialogo con una minoría, porque al resto de catalanes y 

españoles nos han abandonado' 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076909470595366912
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076909470595366912
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1077194688686215168
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1077194688686215168
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sanchez-ha-entregado-a-los-catalanes-a-torra-como-botin-para-seguir-unos-meses-mas-en-moncloa/11169
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sanchez-ha-entregado-a-los-catalanes-a-torra-como-botin-para-seguir-unos-meses-mas-en-moncloa/11169
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-no-es-dialogo-lo-que-se-necesita-con-torra-sino-un-requerimiento-para-cumplir-la-constitucion-y-si-no-acata-aplicar-el-155/11170
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-no-es-dialogo-lo-que-se-necesita-con-torra-sino-un-requerimiento-para-cumplir-la-constitucion-y-si-no-acata-aplicar-el-155/11170
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-no-es-dialogo-lo-que-se-necesita-con-torra-sino-un-requerimiento-para-cumplir-la-constitucion-y-si-no-acata-aplicar-el-155/11170
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-le-pedimos-a-sanchez-que-nos-proteja-ante-un-presidente-de-la-generalitat-que-quiere-convertir-cataluna-en-una-tierra-sin-ley/11171
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-le-pedimos-a-sanchez-que-nos-proteja-ante-un-presidente-de-la-generalitat-que-quiere-convertir-cataluna-en-una-tierra-sin-ley/11171
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-le-pedimos-a-sanchez-que-nos-proteja-ante-un-presidente-de-la-generalitat-que-quiere-convertir-cataluna-en-una-tierra-sin-ley/11171
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sanchez-sera-responsable-de-lo-que-suceda-si-no-activa-el-155-porque-se-dan-las-condiciones-para-ponerlo-en-marcha/11173
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sanchez-sera-responsable-de-lo-que-suceda-si-no-activa-el-155-porque-se-dan-las-condiciones-para-ponerlo-en-marcha/11173
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sanchez-sera-responsable-de-lo-que-suceda-si-no-activa-el-155-porque-se-dan-las-condiciones-para-ponerlo-en-marcha/11173
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-pide-a-sanchez-actuar-ante-un-president-que-se-inspira-en-la-via-de-los-balcanes/11174
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-pide-a-sanchez-actuar-ante-un-president-que-se-inspira-en-la-via-de-los-balcanes/11174
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-exige-a-capella-que-proteja-los-derechos-de-todos-los-catalanes-y-que-no-crea-que-el-govern-esta-por-encima-de-las-leyes/11176
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-exige-a-capella-que-proteja-los-derechos-de-todos-los-catalanes-y-que-no-crea-que-el-govern-esta-por-encima-de-las-leyes/11176
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-exige-a-capella-que-proteja-los-derechos-de-todos-los-catalanes-y-que-no-crea-que-el-govern-esta-por-encima-de-las-leyes/11176
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-sanchez-es-humillante-que-usted-no-quiera-escuchar-al-pueblo-espanol-porque-prefiere-escuchar-al-senor-torra/11177
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-sanchez-es-humillante-que-usted-no-quiera-escuchar-al-pueblo-espanol-porque-prefiere-escuchar-al-senor-torra/11177
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-sanchez-es-humillante-que-usted-no-quiera-escuchar-al-pueblo-espanol-porque-prefiere-escuchar-al-senor-torra/11177
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-grande-marlaska-si-no-pueden-velar-por-la-seguridad-de-los-espanoles-en-cataluna-el-21d-haganse-a-un-lado-y-dejen-paso/11181
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-grande-marlaska-si-no-pueden-velar-por-la-seguridad-de-los-espanoles-en-cataluna-el-21d-haganse-a-un-lado-y-dejen-paso/11181
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-grande-marlaska-si-no-pueden-velar-por-la-seguridad-de-los-espanoles-en-cataluna-el-21d-haganse-a-un-lado-y-dejen-paso/11181
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rivera-a-sanchez-voten-a-favor-de-defender-la-constitucion-en-toda-espana-porque-no-hay-sillon-politico-que-valga-mas-que-la-democracia/11182
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rivera-a-sanchez-voten-a-favor-de-defender-la-constitucion-en-toda-espana-porque-no-hay-sillon-politico-que-valga-mas-que-la-democracia/11182
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rivera-a-sanchez-voten-a-favor-de-defender-la-constitucion-en-toda-espana-porque-no-hay-sillon-politico-que-valga-mas-que-la-democracia/11182
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rodriguez-a-calvo-su-gobierno-ha-apostado-por-el-dialogo-con-una-minoria-porque-al-resto-de-catalanes-y-espanoles-nos-han-abandonado/11183
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rodriguez-a-calvo-su-gobierno-ha-apostado-por-el-dialogo-con-una-minoria-porque-al-resto-de-catalanes-y-espanoles-nos-han-abandonado/11183
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rodriguez-a-calvo-su-gobierno-ha-apostado-por-el-dialogo-con-una-minoria-porque-al-resto-de-catalanes-y-espanoles-nos-han-abandonado/11183
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Ciutadans 

 

65 

Carrizosa al Govern: 'Tienen tiempo para ir a Waterloo, 

pero no para ir a Bruselas a defender los intereses de 

todos los catalanes' 

66 

Arrimadas anuncia una querella contra Torra por 

'amparar, justificar y consentir los actos violentos' de los 

CDR previstos para el 21D 

20/12/2018 

67 

Carlos Carrizosa: 'Torra y su gobierno están siendo los 

continuadores del golpe a la democracia que inició 

Puigdemont' 

68 

Carrizosa: 'Seguiremos defendiendo a todos los 

catalanes frente a un gobierno que no quiere rectificar ni 

acatar las leyes que nos unen a todos' 

21/12/2018 69 

Albert Rivera: 'Si Sánchez no es capaz de aplicar la 

Constitución y prefiere ir de la mano de Torra, que 

convoque elecciones' 

22/12/2018 70 
Arrimadas sobre el 21D: 'Fue el día soñado de Torra y la 

pesadilla de millones de catalanes' 

23/12/2018 71 

Martín Blanco: 'Sánchez ha ido a Cataluña para 

complacer a sus socios separatistas, que solo quieren 

confrontación' 

25/12/2018 72 

Girauta sobre el discurso del rey: 'Sin respeto a la 

Constitución ni a las sentencias de los tribunales no hay 

libertad ni democracia, solo barbarie' 

Junts per 

Catalunya 

14/12/2018 73 
Josep Costa: “L’estat espanyol no busca justícia, sinó 

que busca trencar amb la justícia per buscar venjança” 

17/12/2019 74 
Junts per Catalunya defensa el diàleg útil en el marc 

d’una cimera entre els governs català i espanyol 

19/12/2019 

75 

Lluís Guinó defensa que els diputats puguin treballar, 

opinar i expressar-se lliurement al Parlament sense ser 

objecte de processos penals 

76 
Junts per Catalunya denuncia la indefensió dels càrrecs 

electes davant l’arbitrarietat i sospita permanent a què 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-al-govern-tienen-tiempo-para-ir-a-waterloo-pero-no-para-ir-a-bruselas-a-defender-los-intereses-de-todos-los-catalanes/11184
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-al-govern-tienen-tiempo-para-ir-a-waterloo-pero-no-para-ir-a-bruselas-a-defender-los-intereses-de-todos-los-catalanes/11184
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-al-govern-tienen-tiempo-para-ir-a-waterloo-pero-no-para-ir-a-bruselas-a-defender-los-intereses-de-todos-los-catalanes/11184
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-anuncia-una-querella-contra-torra-por-amparar-justificar-y-consentir-los-actos-violentos-de-los-cdr-previstos-para-el-21d/11186
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-anuncia-una-querella-contra-torra-por-amparar-justificar-y-consentir-los-actos-violentos-de-los-cdr-previstos-para-el-21d/11186
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-anuncia-una-querella-contra-torra-por-amparar-justificar-y-consentir-los-actos-violentos-de-los-cdr-previstos-para-el-21d/11186
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carlos-carrizosa-torra-y-su-gobierno-estan-siendo-los-continuadores-del-golpe-a-la-democracia-que-inicio-puigdemont/11187
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carlos-carrizosa-torra-y-su-gobierno-estan-siendo-los-continuadores-del-golpe-a-la-democracia-que-inicio-puigdemont/11187
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carlos-carrizosa-torra-y-su-gobierno-estan-siendo-los-continuadores-del-golpe-a-la-democracia-que-inicio-puigdemont/11187
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-seguiremos-defendiendo-a-todos-los-catalanes-frente-a-un-gobierno-que-no-quiere-rectificar-ni-acatar-las-leyes-que-nos-unen-a-todos/11189
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-seguiremos-defendiendo-a-todos-los-catalanes-frente-a-un-gobierno-que-no-quiere-rectificar-ni-acatar-las-leyes-que-nos-unen-a-todos/11189
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-seguiremos-defendiendo-a-todos-los-catalanes-frente-a-un-gobierno-que-no-quiere-rectificar-ni-acatar-las-leyes-que-nos-unen-a-todos/11189
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/albert-rivera-si-sanchez-no-es-capaz-de-aplicar-la-constitucion-y-prefiere-ir-de-la-mano-de-torra-que-convoque-elecciones/11190
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/albert-rivera-si-sanchez-no-es-capaz-de-aplicar-la-constitucion-y-prefiere-ir-de-la-mano-de-torra-que-convoque-elecciones/11190
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/albert-rivera-si-sanchez-no-es-capaz-de-aplicar-la-constitucion-y-prefiere-ir-de-la-mano-de-torra-que-convoque-elecciones/11190
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sobre-el-21d-fue-el-dia-sonado-de-torra-y-la-pesadilla-de-millones-de-catalanes/11192
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sobre-el-21d-fue-el-dia-sonado-de-torra-y-la-pesadilla-de-millones-de-catalanes/11192
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/martin-blanco-sanchez-ha-ido-a-cataluna-para-complacer-a-sus-socios-separatistas-que-solo-quieren-confrontacion/11193
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/martin-blanco-sanchez-ha-ido-a-cataluna-para-complacer-a-sus-socios-separatistas-que-solo-quieren-confrontacion/11193
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/martin-blanco-sanchez-ha-ido-a-cataluna-para-complacer-a-sus-socios-separatistas-que-solo-quieren-confrontacion/11193
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sobre-el-discurso-del-rey-sin-respeto-a-la-constitucion-ni-a-las-sentencias-de-los-tribunales-no-hay-libertad-ni-democracia-solo-barbarie/11194
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sobre-el-discurso-del-rey-sin-respeto-a-la-constitucion-ni-a-las-sentencias-de-los-tribunales-no-hay-libertad-ni-democracia-solo-barbarie/11194
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sobre-el-discurso-del-rey-sin-respeto-a-la-constitucion-ni-a-las-sentencias-de-los-tribunales-no-hay-libertad-ni-democracia-solo-barbarie/11194
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-lestat-espanyol-no-busca-justicia-sino-que-busca-trencar-amb-la-justicia-per-buscar-venjanca/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-lestat-espanyol-no-busca-justicia-sino-que-busca-trencar-amb-la-justicia-per-buscar-venjanca/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-defensa-el-dialeg-util-en-el-marc-duna-cimera-entre-els-governs-catala-i-espanyol/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-defensa-el-dialeg-util-en-el-marc-duna-cimera-entre-els-governs-catala-i-espanyol/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/lluis-guino-defensa-que-els-diputats-puguin-treballar-opinar-i-expressar-se-lliurement-al-parlament-sense-ser-objecte-de-processos-penals/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/lluis-guino-defensa-que-els-diputats-puguin-treballar-opinar-i-expressar-se-lliurement-al-parlament-sense-ser-objecte-de-processos-penals/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/lluis-guino-defensa-que-els-diputats-puguin-treballar-opinar-i-expressar-se-lliurement-al-parlament-sense-ser-objecte-de-processos-penals/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-denuncia-la-indefensio-dels-carrecs-electes-davant-larbitrarietat-i-sospita-permanent-a-que-estan-sotmesos/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-denuncia-la-indefensio-dels-carrecs-electes-davant-larbitrarietat-i-sospita-permanent-a-que-estan-sotmesos/


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

7 

 

estan sotmesos 

20/12/2019 77 
Josep Costa: “El problema, senyors del 155, és que han 

confós la democràcia amb la unitat d’Espanya” 

Esquerra 

Republicana 

de Catalunya 

18/12/2018 78 
Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar 

justícia, sinó venjança; i vostè se'n renta les mans" 

19/12/2018 79 
Sabrià: “Mentre uns criden i gesticulen, Economia ha 

preparat els pressupostos més socials de la història” 

24/12/2018 80 Desig de justícia, set de llibertat 

 

Partit dels 

Socialistes 

de Catalunya 

15/12/2018 81 
Hem de reivindicar el paper del socialisme, que fa del 

diàleg la seva bandera 

17/12/2018 

82 
No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el 

president Pedro Sánchez 

83 
El PSC s’adhereix al manifest “En suport a la reunió a 

Barcelona del Govern d’Espanya” 

18/12/2018 84 No hi ha fets jurídics que justifiquin l'aplicació del 155 

19/12/2018 85 
Necessitem deixar de cavar trinxeres i començar de 

veritat a construir els ponts necessaris 

22/12/2018 86 
El president Sánchez ha demostrat que està determinat a 

obrir una via de diàleg 

 

 

 

 

 

Catalunya en 

Comú – 

Podem 

 

 

 

 

 

15/12/2018 87 
▶️ @Lucia___M: "És molt positiu que la tensió entre 

els Govern de l'Estat i la Generalitat es rebaixi. 

16/12/2018 88 
No aprovar uns nous pressupostos a la Generalitat 

significa continuar amb les retallades de l'última dècada 

17/12/2018 

89 
▶️ @joanmena: "Hem d'escollir entre el camí dels que 

empenyem cap al diàleg o el dels que es reclouen en les 

vies eslovenes. 

90 
🎙️ [RdP] @joanmena: "És responsabilitat de Sánchez 

presentar propostes i encarar el diàleg. 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-denuncia-la-indefensio-dels-carrecs-electes-davant-larbitrarietat-i-sospita-permanent-a-que-estan-sotmesos/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-el-problema-senyors-del-155-es-que-han-confos-la-democracia-amb-la-unitat-despanya/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-el-problema-senyors-del-155-es-que-han-confos-la-democracia-amb-la-unitat-despanya/
https://www.esquerra.cat/ca/mirella-cortes-sanchez-compareixenca-senat-catalunya/press
https://www.esquerra.cat/ca/mirella-cortes-sanchez-compareixenca-senat-catalunya/press
https://www.esquerra.cat/ca/sabria-pressupostos-socials/press
https://www.esquerra.cat/ca/sabria-pressupostos-socials/press
https://www.esquerra.cat/ca/carta-junqueras-rovira-erc-desig-justicia-set-llibertat/press
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-reivindicar-el-paper-del-socialisme-que-fa-del-dialeg-la-seva-bandera
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-reivindicar-el-paper-del-socialisme-que-fa-del-dialeg-la-seva-bandera
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/no-es-pot-dir-que-es-vol-dialeg-i-negar-se-a-rebre-el-president-pedro-sanchez
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/no-es-pot-dir-que-es-vol-dialeg-i-negar-se-a-rebre-el-president-pedro-sanchez
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-psc-s-adhereix-al-manifest-en-suport-a-la-reunio-a-barcelona-del-govern-d-espanya
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-psc-s-adhereix-al-manifest-en-suport-a-la-reunio-a-barcelona-del-govern-d-espanya
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/no-hi-ha-fets-juridics-que-justifiquin-l-aplicacio-del-155
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/necessitem-deixar-de-cavar-trinxeres-i-comencar-de-veritat-a-construir-els-ponts-necessaris
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/necessitem-deixar-de-cavar-trinxeres-i-comencar-de-veritat-a-construir-els-ponts-necessaris
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-president-sanchez-ha-demostrat-que-esta-determinat-a-obrir-una-via-de-dialeg
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-president-sanchez-ha-demostrat-que-esta-determinat-a-obrir-una-via-de-dialeg
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1073917538625613824
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1073917538625613824
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074246506310320128
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074246506310320128
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074639987759554560
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074639987759554560
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074639987759554560
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074685315636453377
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074685315636453377
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91 
🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Tenemos que 

buscar todas las ventanas de oportunidad posibles para 

fortalecer el diálogo. 

92 
🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Catalunya es 

plural y diversa. 

93 
🗨️ @jessicaalbiach a @L_Entrevista: "No ens podem 

omplir la boca de diàleg si això no va acompanyat de 

propostes. 

18/12/2018 94 
Comença el procés judicial amb l'ombra de la sospita per 

politització a sobre del TS 

19/12/2018 

95 
▶️ @jessicaalbiach a Torra: "Catalunya es mereix 

avançar en bilateralitat, en una sortida democràtica. 

96 
🗨️ @jessicaalbiach al ple sobre els dies 6 i 7 de 

setembre: "Va ser un error, es van vulnerar drets. 

97 
🗨️ @jessicaalbiach: "Partim del consens que Catalunya 

és un subjecte polític i ha de poder decidir el seu futur. 

98 
🗨️ @jessicaalbiach: "Si no rectifica, Torra serà recordat 

com el pitjor president de la Generalitat. 

99 🗨️ @jessicaalbiach: "ERC ha d'aclarir-se: 

100 
🗨️ @jessicaalbiach: "Senyor Iceta, vull apel·lar als 

principis fundacionals del seu partit: 

20/12/2018 

101 
🎙️[RdP] @susannasegovia: "Esperem que la de demà 

sigui una reunió productiva. 

102 
📺 @susannasegovia al Ple del 6 i 7 de setembre: "La 

solució al conflicte que viu Catalunya només es 

solucionarà des de la política. 

103 
🗨️ @susannasegovia: "L’error polític, estratègic i 

democràtic que es va cometre el 6 i 7 de setembre del 

2017 no justifica la resposta de l’Estat: 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750118887342082
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750118887342082
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750118887342082
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750917302501376
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750917302501376
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074942314777329664
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074942314777329664
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074942314777329664
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075086091760340992
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075086091760340992
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075343397710368768
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075343397710368768
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075408436047896576
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075408436047896576
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075411600708984832
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075411600708984832
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075412669551833095
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075412669551833095
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075414189110382593
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075416368915365889
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075416368915365889
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075743908557217795
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075743908557217795
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075784526977212416
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075784526977212416
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075784526977212416
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075785740347424769
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075785740347424769
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075785740347424769
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104 
🗨️ @susannasegovia: "El que cal és un nou acord 

nacional per Catalunya, 

21/12/2018 

105 
💬@jessicaalbiach: "Hay que dejar ocurrencias, 

bandazos y vías eslovenas de lado e insistir en el diálogo. 

106 
💬@jessgicaalbiach: "El resultado es positivo. Se están 

recuperando las relaciones institucionales entre los dos 

gobiernos. 

107 
💬@jessicaalbiach: "La reunión de ayer facilita que se 

recuperen las relaciones institucionales entre ambos 

gobiernos. 

23/12/2018 

108 
El 21D ha estat una oportunitat pel diàleg, tal com 

havíem reclamat i treballat. 

109 
🗨️ "El 21D ha estat un èxit pel diàleg i per la 

bilateralitat 

25/12/2018 

110 
🗨️ @G_Pisarello sobre el discurs del Rei: "La 

monarquia té més passat que futur, és més part del 

problema que de la solució. 

111 
🗨️ @G_Pisarello: "Ahir Felip VI va apel·lar al diàleg i 

a la concòrdia, que és el que hauria d'haver fet el 3 

d'octubre. 

Candidatura 

d’Unitat 

Popular 

18/12/2018 112 

L’Esquerra Independentista presenta la campanya 

‘Alcem-nos’ amb un gran acte aquest dimecres al teatre 

Poliorama 

22/12/2018 113 L'únic desllorigador és l'autodeterminació 

 

 

Partit 

Popular de 

Catalunya 

 

 

16/12/2018 114 
💬@pablocasado_ : " Lo que hay que decirle al Sr. 

Sanchez como y cuando va a aplicar el Art. 155 de la 

constitución en Catalunya" 

16/12/2018 115 
💬@pablocasado_ : " Estamos en tiempos oscuros en 

Catalunya, es el momento que tengamos más firmes 

nuestras convicciones" 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075787293368217601
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075787293368217601
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076038874684628993
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076038874684628993
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076031236668301313
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076031236668301313
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076031236668301313
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076037168139825152
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076037168139825152
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076037168139825152
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076854946002358273
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076854946002358273
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076877594887213056
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076877594887213056
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077517454727962624
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077517454727962624
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077517454727962624
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077518369866350595
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077518369866350595
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077518369866350595
http://cup.cat/noticia/lesquerra-independentista-presenta-la-campanya-alcem-nos-amb-un-gran-acte-aquest-dimecres-al
http://cup.cat/noticia/lesquerra-independentista-presenta-la-campanya-alcem-nos-amb-un-gran-acte-aquest-dimecres-al
http://cup.cat/noticia/lesquerra-independentista-presenta-la-campanya-alcem-nos-amb-un-gran-acte-aquest-dimecres-al
http://cup.cat/noticia/lunic-desllorigador-es-lautodeterminacio
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074279651206463488
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074279651206463488
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074279651206463488
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074286375086817280
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074286375086817280
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074286375086817280
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Partit 

Popular de 

Catalunya 

17/12/2018 

116 
💬@alejandroTGN: Cataluña no se puede permitir 

trasladar una imagen al resto de España y del mundo de 

sociedad rota y violenta 

117 
💬@alejandroTGN: La democracia no es compatible 

con organizaciones políticas que apoyen la violencia. 

19/12/2018 118 
▶️No te pierdas como nuestro Presidente 

@alejandroTGN pide a Torra que garantice la libertad y 

la seguridad de todos los catalanes el [2-1D]. 

20/12/2018 119 
@Saltiveri_AF a @OndaCero_cat "Pedro Sánchez va a 

pedir a Torra que le deje seguir en la Moncloa 

21/12/2018 

120 
💬 @alejandroTGN:"Las manifestaciones están siendo 

moduladas por el Sr. Torra. Lo que vimos ayer con 

Sanchez fue un chantaje" 

121 
💬@alejandroTGN:" Las protestas están incitadas, 

arengadas y moduladas en intensidad por el Govern" 

122 
▶️@alejandroTGN: "Retirar la palabra Constitución 

del comunicado de la reunión de ayer entre Sánchez y 

Torra no es casual 

24/12/2018 123 
▶️@alejandroTGN "Es inaceptable que Pedro Sánchez 

acepte utilizar la terminología 'conflicto entre España y 

Cataluña' 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654038917087232
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654038917087232
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654038917087232
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654796706185216
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654796706185216
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075351996486553600
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075351996486553600
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075351996486553600
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075839593751162880
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075839593751162880
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076071681683267584
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076071681683267584
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076071681683267584
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076078772154191874
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076078772154191874
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076112477212028929
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076112477212028929
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076112477212028929
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1077139514655686656
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1077139514655686656
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1077139514655686656
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Annex 2. Fitxes d’anàlisi. 

 

Objecte d’estudi: El president Torra reivindica un "diàleg sincer, no de fotografies, sinó per 

bastir ponts i buscar vies" 

Número: 1. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Divendres, 14 de desembre de 2018 a les 23:52h. 

Darrera actualització: - 

Títol: El president Torra reivindica un “diàleg sincer, no de fotografies, sinó per bastir ponts i 

buscar vies” 

Subtítol: Durant la 68a Nit de Santa Llúcia, el cap de l’Executiu ha assegurat que “aquest poble 

no té un problema de convivència, sinó de democràcia i justícia” 

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha insistit aquesta nit en l’aposta del Govern pel 

diàleg. I ha reivindicat un “diàleg sincer, que no és de fotografies, sinó per bastir ponts i 

buscar vies”, en la línia dels “tres grans consensos que hi ha al país en què està d’acord el 

80% dels catalans: que som república, que no acceptem la repressió i que volem resoldre 

els problemes votant”. 

[2] El cap de l’Executiu ha pronunciat aquestes paraules durant la 68a edició de la Nit de Santa 

Llúcia, que organitza cada any Òmnium Cultural. I ha posat aquesta entitat com a exemple “del 

millor llegat que tenim, que és l’esperit de fraternitat, d’enteses i de lluites compartides”. 

[3] En aquest context, Quim Torra ha posat en relleu el lema d’Òmnium, “Llengua, cultura, 

país”, i ha suggerit de cara als dies i setmanes que venen insistir amb un altre lema, el de 

“democràcia, justícia i pau, perquè aquest país necessita donar-se una oportunitat a ell 

mateix”. “La nació sencera, independentistes i no independentistes, s’ha d’aturar, 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317562/president-torra-reivindica-dialeg-sincer-no-fotografies-sino-bastir-ponts-buscar-vies
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317562/president-torra-reivindica-dialeg-sincer-no-fotografies-sino-bastir-ponts-buscar-vies
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reflexionar i pensar, s’ha de donar a ella mateixa una oportunitat, basada en  els valors 

que ens han fet sempre poble, que són aquests: justícia, democràcia i pau”, ha remarcat. 

[4] “No tinguem por de ser homes i dones lliures”, ha subratllat el president, qui ha fet una 

crida a “enfrontar sense por a tot el que vindrà i amb tota la determinació”. El cap del 

Govern ha denunciat, en aquest sentit, els “relats ficticis sobre una violència que no existeix 

a aquest país” i ha fet notar que “aquest poble no té un problema de convivència, té un 

problema de democràcia i justícia”.  

[5] El president ha iniciat el seu parlament amb un record  pel president d’Òmnium, Jordi 

Cuixart i tots els presos polítics, especialment Jordi Turull, que avui ha estat traslladat a la 

infermeria del centre penitenciari després de 14 dies de vaga de fam. 

[6] Durant la Nit de Santa Llúcia han estat guardonats:  

·         Víctor García Tur, amb el 21è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions 

·         Jaume Roures i Tatxo Benet, amb el Premi Muriel Casals de Comunicació 

·         Jordi Cabré, amb el 59è Premi Sant Jordi de Novel·la 

·         Núria Franquet, amb el 56è Premi Josep Maria Folch i Torres de Novel·les per a [7] Nois 

i Noies 

·         Maite Carranza, amb el 45è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil 

·         Pertti Pesonen, amb el 32è Premi Internacional J.B. Cendrós 

·         Carles Rebassa, amb el 60è Premi Carles Riba de Poesia 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal diàleg amb el govern central en el marc de la república, la no repressió 

i per resoldre el conflicte votant [Paràgraf 1]. 

 Temes: Diàleg entre governs, república catalana, repressió, conflicte nacional, 

votacions. 

 Proposició 2: El que fa el govern central és injust [Paràgraf 3, implícit]. 

 Tema: Injustícia. 

 Proposició 3: Aquells que diuen que hi ha violència a Catalunya són “relats ficticis”. 
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 Temes: Violència, mentida. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament

  

Els “relats ficticis sobre una violència que no existeix a aquest país” i ha fet notar que 

“aquest poble no té un problema de convivència, té un problema de democràcia i justícia”. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 El president anomena “relats ficticis” els discursos de l’oposició que es basen en acusar 

de violents els moviments socials vinculats a l’independentisme català. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El cap del Govern ha denunciat, en aquest sentit, els “relats ficticis sobre una violència 

que no existeix a aquest país”. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Dir que és un relat fictici és una valoració que no refuta l’argument dels seus adversaris, 

només contradiu. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen 

“Diàleg sincer, que no és de fotografies” [Paràgraf 1]: personificació del diàleg, a què 

s’atribueix la qualitat de la sinceritat i la capacitat de fotografiar-se. 

[Un diàleg per] “per bastir ponts i buscar vies” [Paràgraf 1]: metàfora sobre els ponts 

i les vies, que representen acords. 

[El 80% dels catalans] som república [Paràgraf 1]: metonímia que pren el 

republicanisme per la república catalana. 

“Aquest país necessita donar-se una oportunitat a ell mateix” [Paràgraf 3]: 

personificació del país, a què s’atribueix la capacitat de necessitar. 
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“La nació sencera, independentistes i no independentistes, s’ha d’aturar, 

reflexionar i pensar, s’ha de donar a ella mateixa una oportunitat [Paràgraf 3]: metonímia 

que pren els habitants de Catalunya per “la nació sencera”. 

“Els valors que ens han fet sempre poble, que són aquests: justícia, democràcia i 

pau” [Paràgraf 3]: personificació dels valors, a què es dona la capacitat de construir una 

identitat nacional. 

“Relats ficticis sobre una violència que no existeix a aquest país” [Paràgraf 4]: 

“ficticis” és un epítet que ressalta la mentida que ja assenyala la frase. 

“Aquest poble no té un problema de convivència, té un problema de democràcia i 

justícia” [Paràgraf 4]: personificació de “poble”. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Torra diu que el Govern vol diàleg i assenyala que l’oposició menteix. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“La nació sencera, independentistes i no independentistes, s’ha d’aturar, 

reflexionar i pensar” [Paràgraf 3]: interpel·la a “la nació sencera”. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la tots els catalans de manera generalitzada. 
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Objecte d’estudi: President Torra: "Com més cultura, més democràcia, com menys cultura, 

més populisme" 

Número: 2. 

Grup polític: Govern de la Generalitat 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018 a les 20:40h. 

Darrera actualització: - 

Títol: President Torra: "Com més cultura, més democràcia, com menys cultura, més populisme" 

Subtítol: El cap de l’Executiu ha encapçalat l’acte de cloenda de Manresa Capital Cultural 2018. 

Quim Torra ha insistit que “en aquest país no hi ha un problema de violència o de convivència, 

sinó de democràcia, de respecte als drets humans i de defensa de les llibertats” 

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat aquest vespre, durant l’acte de 

cloenda de Manresa Capital Cultural 2018, la importància de la cultura com a “eina de 

transformació social, cohesionadora”. “Com més cultura, més democràcia, com menys 

cultura més populisme”, ha sentenciat. 

[2] Durant l’acte de cloenda, que ha tingut lloc a l’Ajuntament de Manresa, el cap de l’Executiu 

ha insistit que “volem bastir l’edifici de la República d’aquest país amb llibertat, cultura i 

talent”. I ha assenyalat que la capitalitat cultural de Manresa ha estat un exemple d’aquests 

valors, per la qual cosa ha expressat el seu agraïment per la tasca feta al llarg d’aquest any. 

[3] El president Torra també ha posat en relleu durant la seva intervenció la necessitat d’establir 

“ponts de diàleg sincer sobre els grans problemes polítics que té aquest país”. I ha recordat 

que a la societat catalana “hi ha tres grans consensos: que la monarquia ja no es considera 

com a  institució pròpia; que no es poden aplicar polítiques de repressió a polítics 

demòcrates en ple segle XXI, i que això ho hem de resoldre autodeterminant-nos”. 

[4] En aquesta línia, Quim Torra, ha insistit que “en aquest país no hi ha un problema de 

violència o de convivència, sinó de democràcia, de respecte als drets humans i de defensa 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317682/president-torra-com-mes-cultura-mes-democracia-menys-cultura-mes-populisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317682/president-torra-com-mes-cultura-mes-democracia-menys-cultura-mes-populisme
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de les llibertats”. “Aquest és el gran problema i tots estem condemnats a entendre’ns per 

resoldre-ho”, ha conclòs. 

[5] “Parlem-ne, dialoguem-ne, trobem una sortida i fem-ho sense por”, ha afegit el 

president, qui ha fet notar que “la gran lliçó dels companys a l’exili o a la presó és que han 

perdut la por; per tant, no la tinguem nosaltres. No tinguem por de ser lliures”. Quim 

Torra ha tingut un record per als exiliats i als presos polítics, en especial als que estan en vaga 

de fam i ha mostrat el seu suport a la família de Jordi Turull, qui va ser traslladat ahir a la 

infermeria del centre penitenciari. “Estem al seu costat i mani no els deixarem sols”, ha 

remarcat. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: “En aquest país no hi ha un problema de violència o de convivència” entre 

independentistes i unionistes [Paràgraf 4]. 

 Temes: Violència, conflicte nacional, convivència. 

 Proposició 2: A Catalunya hi ha un problema de “democràcia, de respecte als drets 

humans i de defensa de les llibertats” [Paràgraf 4]. 

 Tema: Democràcia, drets humans, llibertat. 

 Proposició 3: La cultura aporta més democràcia i la falta de cultura condueix al 

populisme [Paràgraf 1]. 

 Temes: Cultura, democràcia, populisme. 

 Proposició 4: El Govern vol “bastir l’edifici de la República d’aquest país amb 

llibertat, cultura i talent” [Paràgraf 2]. 

 Temes: República catalana, llibertat, cultura, formació.  

 Proposició 5: Calen “ponts de diàleg sincer sobre els grans problemes polítics que 

té aquest país” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Diàleg, conflicte. 
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 Proposició 6: A la societat catalana hi ha consens en rebutjar la monarquia; en no aplicar 

repressió a representants polítics i en resoldre el conflicte amb l’autodeterminació [Paràgraf 3]. 

 Temes: Societat catalana, república catalana, repressió, conflicte nacional, 

autodeterminació. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“En aquest país no hi ha un problema de violència o de convivència, sinó de 

democràcia, de respecte als drets humans i de defensa de les llibertats” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Torra rebat els partits de l’oposició que diuen que l’independentisme és violent i ha 

trencat la convivència a Catalunya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“En aquest país no hi ha un problema de violència o de convivència, sinó de 

democràcia, de respecte als drets humans i de defensa de les llibertats” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Torra contraposa unes altres problemàtiques a les que assenyala l’oposició. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Volem bastir l’edifici de la República d’aquest país amb llibertat, cultura i talent” 

[Paràgraf 2]: metàfora sobre la república catalana, que es presenta com un edifici. 

Establir “ponts de diàleg sincer sobre els grans problemes polítics que té aquest 

país” [Paràgraf 3]: metàfora sobre els ponts, que són diàleg, i personificació del diàleg, a què 

s’atorga la capacitat de ser sincer. 

 “Aquest és el gran problema i tots estem condemnats a entendre’ns per resoldre-

ho” [Paràgraf 4]: L’ús de “condemnats” és una hipèrbole per dir “obligats”. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Només enalteix la part positiva de les seves propostes. Fa servir la paraula 

“condemnats”, que es pot relacionar amb el judici als seus companys de partit. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

La necessitat d’establir “ponts de diàleg sincer sobre els grans problemes polítics 

que té aquest país” [Paràgraf 3]: interpel·la implícitament al govern espanyol. 

“Parlem-ne, dialoguem-ne, trobem una sortida i fem-ho sense por” [Paràgraf 5]: 

interpel·la implícitament al govern espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Fa interpel·lacions implícites i genèriques. 
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Objecte d’estudi: President Torra: "Demanem a Pedro Sánchez que sigui valent i escolti el que 

expressa el 80% dels catalans" 

Número: 3. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Diumenge, 16 de desembre de 2018 a les 14:56h. 

Darrera actualització: - 

Títol: President Torra: "Demanem a Pedro Sánchez que sigui valent i escolti el que expressa el 

80% dels catalans" 

Subtítol: El cap de l’Executiu ha garantit “tant la seguretat de la reunió” del consell de ministres 

de divendres vinent a Barcelona, com “la llibertat d’expressió i de concentració” 

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat avui al govern espanyol i al president 

Pedro Sánchez “que faci cas al que expressa la societat catalana, que no es deixi arrossegar 

per la dreta i l’ultradreta espanyoles, que sigui valent, que tingui coratge i que vulgui tenir 

un diàleg obert i sincer”. 

[2] El cap de l’Executiu ha fet aquestes declaracions a Prats de Lluçanès, on ha visitat la Fira 

de Santa Llúcia. Quim Torra ha recordat que a la societat catalana “hi ha tres grans consensos: 

som i ens sentim republicans; no acceptem la repressió com una eina que al segle XXI es 

pugui aplicar als polítics demòcrates, i volem decidir el nostre futur lliurament”. 

[3] Per això, ha assenyalat que “sobre aquests tres grans consensos que ens uneixen a tots li 

demanem al senyor Pedro Sánchez que hi hagi un diàleg sincer, sobre el fons, sobre el que 

la societat catalana està demanant”. “Sobre això, és el hauríem de parlar el govern 

espanyol i el govern català”, ha conclòs. 

[4] En aquesta mateixa línia, el president Torra ha subratllat l’aposta del seu Govern pel diàleg. 

Ha assegurat que “estarem sempre disposats a parlar amb tothom sobre els problemes que 

en aquests moments la societat catalana concita i consensua i que tots necessitem 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317762/president-torra-demanem-pedro-sanchez-que-sigui-valent-escolti-que-expressa-80-percent-dels-catalans
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/317762/president-torra-demanem-pedro-sanchez-que-sigui-valent-escolti-que-expressa-80-percent-dels-catalans


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

20 

 

resoldre”. I ha insistit que “en aquest país no hi ha un problema de convivència, hi ha una 

problema de democràcia, un conflicte de drets civils i de drets humans”. 

[5] A preguntes dels mitjans sobre la reunió del consell de ministres de divendres vinent, el cap 

del Govern ha assegurat que, com va dir al Parlament, “garantim, com no pot ser d’altra 

manera, tant la seguretat de la reunió com la llibertat d’expressió i de concentració”. I ha 

fet notar que “aquest és un país profundament demòcrata, un país que respecta la 

pluralitat, que està al costat dels Mossos”, que són, ha dit “aquells que ens permeten a tots 

nosaltres, a tota la ciutadania, poder fer el nostre treball amb seguretat, cada dia”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez ha de fer cas cas “al que expressa la societat catalana” i no a la 

dreta i l’extrema dreta espanyoles [Paràgraf 1]. 

 Temes: Societat catalana, extrema dreta. 

 Proposició 2: Sánchez ha de ser valent i acceptar un “diàleg obert i sincer” [Paràgraf 1]. 

 Tema: Valentia, diàleg. 

 Proposició 3: A Catalunya hi ha tres consensos: la societat és republicana, no vol la 

repressió als dirigents polítics i es vol autodeterminar [Paràgraf 2]. 

 Temes: Consens, república, repressió, autodeterminació. 

 Proposició 4: A Catalunya “no hi ha un problema de convivència, hi ha una 

problema de democràcia, un conflicte de drets civils i de drets humans” [Paràgraf 4]. 

 Temes: Convivència, conflicte, democràcia, drets civils, drets humans. 

 Proposició 5: El Govern garanteix la seguretat del Consell de Ministres i la llibertat 

d’expressió i de concentració el 21-D [Paràgraf 5]. 

 Temes: Seguretat, llibertat d’expressió, mobilitzacions. 

 Proposició 6: Els catalans són demòcrates, respecten la pluralitat i estan al costat dels 

Mossos, que permeten la seguretat de tothom [Paràgraf 6]. 
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 Temes: Democràcia, pluralitat, policia, seguretat. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Sobre això, és el hauríem de parlar el govern espanyol i el govern català”, ha 

conclòs [Paràgraf 3]: implícitament li rebat que haurien de parlar sobre “el que la societat 

catalana està demanant” i no altres temes. 

“En aquest país no hi ha un problema de convivència, hi ha una problema de 

democràcia, un conflicte de drets civils i de drets humans” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebutja parlar de conflicte o falta de convivència i diu que els problemes a Catalunya 

són altres. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“En aquest país no hi ha un problema de convivència, hi ha una problema de 

democràcia, un conflicte de drets civils i de drets humans” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Torra contraposa unes altres problemàtiques a les que assenyala l’oposició. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Demanem a Pedro Sánchez “que no es deixi arrossegar per la dreta i l’ultradreta 

espanyoles” [Paràgraf 1]: Arrossegar és una metàfora de convèncer. 

Demanem a Pedro Sánchez “que vulgui tenir un diàleg obert i sincer” [Paràgraf 1]: 

personificació del diàleg, a què s’atribueix la capacitat ser obert i sincer. 

“Aquest és un país profundament demòcrata, un país que respecta la pluralitat, 

que està al costat dels Mossos” [Paràgraf 5]: personificació de “país”, a què s’atribueix la 

capacitat de ser demòcrata, donar suport i fer costat. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Torra diu que Sánchez és al costat de l’extrema dreta espanyola i que, en contraposició, 

els catalans són demòcrates i respecten la pluralitat. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Des de l’inici el dirigeix al govern espanyol i al president Sánchez. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 S’adreça de manera clara i concreta a Pedro Sánchez. 
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Objecte d’estudi: Artadi considera "injustificable" l'augment de la despesa militar: "El Govern 

espanyol fa una aplicació macabra del keynesianisme" 

Número: 4 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Consellera de Presidència, Elsa Artadi. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 12:38h. 

Darrera actualització: - 

Títol: Artadi considera "injustificable" l'augment de la despesa militar: "El Govern espanyol fa 

una aplicació macabra del keynesianisme" 

Subtítol: La consellera de la Presidència lamenta, en una resposta oral al Parlament de 

Catalunya, el doble raser de l’Executiu estatal: “Sembla que per aprovar despesa militar no fa 

falta pressupost. Això val per a la despesa militar, però no val per als incompliments contra 

Catalunya" 

Text:  

[1] La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha titllat avui d’”injustificable” la decisió del 

Govern d’aprovar e el Consell de Ministres d’aquest divendres una partida de 7.331 milons 

d’euros per a la renovació de material militar, ”l’increment més gran des de 1997, quan 

governava José María Aznar”.   

[2] Per a la consellera, la ministra de Defensa , Margarita Robles, fa  “una aplicació macabra 

de keynesianisme” quan considera que la despesa militar és social: “Com que això genera 

llocs de feina, és despesa social, suposo que no importa si les armes maten o curen”, ha 

lamentat.  

[3] Artadi ha fet aquestes afirmacions en resposta a una pregunta del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, durant el ple del Parlament. En la seva intervenció, la consellera també ha 

denunciat “l’opacitat” de la despesa militar espanyola. 

[4] “La gestió de la despesa armamentística és extremadament opaca. No sabem quant 

gasta el conjunt dels ministeris que hi tenen responsabilitats, i a més hi ha la pràctica 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318389/artadi-considera-injustificable-augment-despesa-militar-el-govern-espanyol-aplicacio-macabra-del-keynesianisme
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318389/artadi-considera-injustificable-augment-despesa-militar-el-govern-espanyol-aplicacio-macabra-del-keynesianisme


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

24 

 

habitual de pressupostar una xifra i executar-ne una altra. Tots coneixem què passa amb 

Foment i les inversions a Catalunya. Doncs amb Defensa, passa el contrari: es pressuposta 

una xifra gran i se n’executa una de més gran. Suposo que és un tema de prioritats”. 

[5] En aquest sentit, Artadi ha recordat que tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal de 

Comptes han fallat en contra d’aquesta pràctica, que és “habitual” i que serveix “per amagar 

a la ciutadania i al control del Parlament la voluntat del Govern”. 

[6] “Però com que es tracta de comprar  armes i no pas de fer una consulta a la ciutadania 

això no té conseqüències, perquè tothom sap que consultar la ciutadania és molt més 

perillós que comprar armes”, ha afegit la consellera, en relació amb la sentència d’aquest 

organisme contra el 9-N. 

[7] Artadi ha recordat les dades fetes públiques pel Centre Delàs, segons les quals la despesa 

militar a Espanya se situa al voltant dels 20.000 milions anuals: “Això és moltíssim, i vol dir 

que al voltant d’uns 4.000 milions estan pagats amb els impostos de tots els catalans. Ahir 

fèiem el ple de la infància, demà es votaran resolucions, segur que hi hauria consens en 

moltes resolucions que voldríem aprovar i amb un exercici de sinceritat, tots sabem que 

és una manca de pressupost el que ho impedirà fer”, ha criticat. 

[8] Finalment, la consellera també ha retret al Govern espanyol que vulgui aprovar aquesta 

despesa sense un pressupost per al 2019: “Sembla que per aprovar despesa militar no fa 

falta pressupost. Això val per a la despesa militar, però no val per als incompliments 

contra Catalunya". 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern espanyol incompleix el pressupost previst per Catalunya 

[Subtítol].  

 Temes: Govern espanyol, pressupost. 

 Proposició 2: L’increment de la despesa militar és “injustificable” [Paràgraf 1]. 

 Tema: Pressupost, exèrcit, injustícia. 
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 Proposició 3: La ministra de Defensa fa  “una aplicació macabra de keynesianisme” 

quan diu que la despesa militar és social [Paràgraf 2]. 

 Temes: Exèrcit, keynesianisme. 

 Proposició 4: El govern espanyol no compleix les inversions a Catalunya però en 

Defensa s’executa una xifra més gran que la pressupostada perquè és prioritari [Paràgraf 4]. 

 Temes: Pressupost, exèrcit, conflicte nacional.  

 Proposició 5: Tribunals han fallat contra l’augment de pressupost a Defensa, però no té 

conseqüències “perquè tothom sap que consultar la ciutadania és molt més perillós que 

comprar armes” [Paràgraf 6]. 

 Temes: Exèrcit, tribunals, perill, armes, votacions. 

 Proposició 6: La despesa militar és molt alta i està pagada “amb els impostos de tots els 

catalans” mentre altres mesures no es poden aprovar a Catalunya per falta de pressupost 

[Paràgraf 7]. 

 Temes: Exèrcit, pressupost. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El pressupost per renovar material militar és ”injustificable” [Paràgraf 1]. 

Margarita Robles fa  “una aplicació macabra de keynesianisme” quan considera que 

la despesa militar és social [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Artadi rebat sobre despesa militar. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El pressupost per renovar material militar és ”injustificable” [Paràgraf 1]. 

Margarita Robles fa  “una aplicació macabra de keynesianisme” quan considera que 

la despesa militar és social [Paràgraf 2]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Dir que és injustificable o macabre només critica, no rebat. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Com que això genera llocs de feina, és despesa social, suposo que no importa si les 

armes maten o curen” [Paràgraf 2]: ironia. 

“La gestió de la despesa armamentística és extremadament opaca [Paràgraf 4]: 

hipèrbole. 

“Tothom sap que consultar la ciutadania és molt més perillós que comprar armes” 

[Paràgraf 6]: ironia. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per emfasitzar la crítica als opositors. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, fa  “una aplicació macabra de 

keynesianisme” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Es refereix de manera individual a la ministra. 
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Objecte d’estudi: President Torra: "Volem abordar els grans consensos de la societat catalana 

amb un diàleg entre governs sincer, valent i realment efectiu" 

Número: 5. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 14:03h. 

Darrera actualització: - 

Títol: President Torra: "Volem abordar els grans consensos de la societat catalana amb un diàleg 

entre governs sincer, valent i realment efectiu" 

Subtítol: El cap de l’Executiu es mostra convençut que divendres “el poble de Catalunya actuarà 

amb fermesa, serenitat i civilitat, com ha fet sempre”.  

Assegura que el Govern “garantirà la seguretat als carrers i els drets fonamentals de 

concentració i llibertat d’expressió” amb motiu del Consell de Ministres a Barcelona 

Torra demana a la cap de l’oposició i al líder del PP que “no s’inventin més relats de violència” 

ni “continuïn pel camí de la irresponsabilitat” perquè “el nostre poble no és un poble violent”  

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat aquest matí, en la sessió de control 

al Parlament, que, de celebrar-se, la reunió de demà amb el Govern espanyol “és una gran 

oportunitat de poder parlar dels grans consensos de la societat catalana”. “Nosaltres 

aspirem a poder discutir sobre això amb Pedro Sánchez”, ha dit Torra, que ha assenyalat 

com a temes que tenen el consens del 80% de la població catalana el fet de no considerar la 

monarquia com una institució pròpia; el rebuig a la repressió que estan patint els líders polítics 

i socials democràtics al segle XXI; l’exercici del dret d’autodeterminació a traves d’un 

referèndum pactat i acordat; la defensa de l’escola catalana i la immersió, i el rebuig al 155. 

[2] Torra ha remarcat que, malgrat l’existència de presos polítics i exiliats, el Govern no ha 

deixat mai “d’apel·lar al diàleg i apostar per la via de la negociació, intern i amb l’Executiu 

espanyol”, i ha demanat que la trobada es faci amb la voluntat de “diàleg efectiu, sincer, i fins 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318390/president-torra-volem-abordar-grans-consensos-societat-catalana-dialeg-governs-sincer-valent-realment-efectiu
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318390/president-torra-volem-abordar-grans-consensos-societat-catalana-dialeg-governs-sincer-valent-realment-efectiu
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i tot valent per part de les dues parts”. “En aquests moments en què la dreta i la ultradreta 

estan com estan, crec que es més necessari que mai que aquest diàleg que hi hagi entre 

governs sigui honest i realment efectiu”, ha apuntat. 

“El poble català actuarà amb fermesa, serenitat i civilitat” 

[3] Davant la celebració, divendres, del Consell de Ministres a la Llotja de Mar de Barcelona, 

el president s’ha mostrat convençut que “el poble de Catalunya actuarà amb fermesa, 

serenitat i civilitat”. “A vostès els interessa que divendres passi alguna cosa”, ha recriminat 

al líder del PPC, però ha defensat que la seva crida és a defensar aquests valors i “a no sortir 

mai, com no hem fet i com no farem, dels carrils de la democràcia, la justícia i la no 

violència”.  

[4] Torra també ha refermat que “el Govern de Catalunya garantirà la seguretat als carrers 

i els drets fonamentals a la concentració i a la llibertat d’expressió”. “Ho ha fet sempre. 

Ho farà divendres i ho farà l’endemà”, ha apuntat, i ha reclamat “el major dels respectes” 

pels Mossos d’Esquadra, “una policia democràtica que vetlla per la seguretat de tots”. “No 

jugui ni posi en qüestió la seguretat d’aquest país perquè és una gravíssima 

irresponsabilitat”, ha demanat al president del PPC respecte aquest tema. 

[5] El president ha recriminat al líder popular i a la cap de l’oposició “els relats ficticis de 

violència que s’inventen” i que “són els que han posat els nostres companys a la presó”. 

“Tots sabem què va passar a la conselleria d’Economia, tots sabem que no hi va haver 

violència ni rebel·lió. No continuïn pel camí de la irresponsabilitat perquè el nostre poble 

no és un poble violent, al contrari”, ha defensat. I ha apuntat que els propers dies el lema sigui 

“democràcia, justícia i pau” perquè “amb aquesta bandera som imbatibles”.   

[6] A l’inici del ple, el president ha denunciat les “expressions gravíssimes i absolutament 

intolerables” que el president del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, ha fet aquest matí al 

Congrés dels Diputats, acusant el president de buscar una guerra civil i un vessament de sang. 

“Li demano que aquí, ara i avui, rebutgi aquí aquestes afirmacions”, ha demanat al líder 

dels populars a Catalunya. 

[7] En un altre moment de la seva intervenció, el president Torra s’ha referit a la vaga de fam 

dels presos polítics en complir-se el dinovè dia de la protesta i ha reclamat, “a tothom qui 
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tingui responsabilitat i diàleg amb l’estat, que actuï, perquè la situació és extremadament 

greu”. Torra ha assegurat que “el món no entén el que està passant a Catalunya”  ni tampoc 

“com pot ser que uns diputats escollits democràticament hagin hagut d’arribar a aquest 

extrem d’haver-se hagut de posar en vaga de fam”. 

[8] El cap de l’Executiu també ha anunciat que el proper 8 de febrer se celebrarà al Palau de la 

Generalitat una segona reunió de la Taula del diàleg. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La reunió entre Executius és “és una gran oportunitat” per parlar “dels 

grans consensos de la societat catalana”: no considerar la monarquia com una institució 

pròpia; el rebuig a la repressió; el dret d’autodeterminació en un referèndum; la defensa de 

l’escola catalana i la immersió, i el rebuig al 155 [Paràgraf 1]. 

 Temes: Diàleg entre governs, consens, monarquia, repressió, autodeterminació, 

referèndum, educació, article 155. 

 Proposició 2: El Govern demana negociació i “diàleg efectiu, sincer, i fins i tot valent 

per part de les dues parts” [Paràgraf 2]. 

 Tema: Diàleg entre governs. 

 Proposició 3: Al PP l’interessa que la manifestació del 21-D sigui violenta però el poble 

de Catalunya mai ha sortit ni sortirà “dels carrils de la democràcia, la justícia i la no violència” 

[Paràgraf 3]. 

 Temes: Mobilitzacions, violència, democràcia, justícia. 

 Proposició 4: El president del PP és irresponsable perquè posa en qüestió la seguretat 

de Catalunya, però els Mossos són “una policia democràtica que vetlla per la seguretat de tots” 

[Paràgrafs 4 i 5]. 

 Temes: Responsabilitat, seguretat, policia, democràcia. 
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 Proposició 5: Els independentistes empresonats ho estan per culpa dels “relats ficticis 

de violència que s’inventen” els partits de l’oposició [Paràgraf 5]. 

 Temes: Presos, mentida, violència, oposició. 

 Proposició 6: El PP ha de rebutjar les afirmacions de Casado acusant Torra de buscar 

“una guerra civil i un vessament de sang” [Paràgraf 6]. 

 Temes: Violència, oposició. 

 Proposició 7: És extremadament greu que hi hagi presos en vaga de fam i “el món no 

entén” que això estigui passant [Paràgraf 7]. 

 Temes: Repressió, protesta, opinió pública internacional. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Demana a la cap de l’oposició i al líder del PP que “no s’inventin més relats de 

violència” ni “continuïn pel camí de la irresponsabilitat” perquè “el nostre poble no és un poble 

violent” [Subtítol]. 

El president ha recriminat al líder popular i a la cap de l’oposició “els relats ficticis de 

violència que s’inventen” i que “són els que han posat els nostres companys a la presó” 

[Paràgraf 5]. 

Ha denunciat les “expressions gravíssimes i absolutament intolerables” que el 

president del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, ha fet aquest matí [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 En els tres casos es refereix a declaracions en què l’oposició diu que hi ha violència a 

Catalunya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“No s’inventin més relats de violència” ni “continuïn pel camí de la irresponsabilitat” 

perquè “el nostre poble no és un poble violent” [Subtítol]. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

31 

 

El president ha recriminat al líder popular i a la cap de l’oposició “els relats ficticis de 

violència que s’inventen” i que “són els que han posat els nostres companys a la presó” 

[Paràgraf 5]. 

Ha denunciat les “expressions gravíssimes i absolutament intolerables” que el 

president del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, ha fet aquest matí [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Dir que les declaracions són irresponsables o greus i només negar-les no rebat, només 

contradiu. Tampoc justifica com “els relats” de l’oposició són la causa de l’empresonament de 

l’anterior govern. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

"Un diàleg entre governs sincer, valent i realment efectiu” [Títol]: personificació del 

diàleg, a què es dona la capacitat de ser sincer i valent. 

“Els carrils de la democràcia, la justícia i la no violència” [Paràgraf 3]: metàfora en 

què els valors són carrils. 

“No jugui ni posi en qüestió la seguretat d’aquest país perquè és una gravíssima 

irresponsabilitat”, ha demanat al president del PPC [Paràgraf 4]: hipèrbole. 

El president ha recriminat al líder popular i a la cap de l’oposició “els relats ficticis de 

violència que s’inventen” i que “són els que han posat els nostres companys a la presó” 

[Paràgraf 5]: “ficticis” és un epítet que ressalta la mentida que ja assenyala la frase. També 

personifica els “relats ficticis”, als què dona la capacitat d’empresonar líders polítics. 

Ha denunciat les “expressions gravíssimes i absolutament intolerables” que el 

president del Partit Popular espanyol, Pablo Casado, ha fet aquest matí [Paràgraf 6]: hipèrbole. 

 “El món no entén el que està passant a Catalunya” [Paràgraf 7]: personificació del 

món, a què s’atorga la capacitat de comprensió. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 
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L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per hiperbolitzar la crítica a l’oposició i embellir les 

posicions pròpies. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

"Volem abordar els grans consensos de la societat catalana amb un diàleg entre governs 

[Títol]: interpel·la al govern espanyol. 

Demana a la cap de l’oposició i al líder del PP que “no s’inventin més relats de 

violència” ni “continuïn pel camí de la irresponsabilitat” perquè “el nostre poble no és un poble 

violent” [Subtítol]: interpel·la a Inés Arrimadas i Pablo Casado.  

Demana que la trobada es faci amb la voluntat de “diàleg efectiu, sincer, i fins i tot 

valent per part de les dues parts” [Paràgraf 2]: interpel·la el govern espanyol. 

“A vostès els interessa que divendres passi alguna cosa”, ha recriminat al líder del 

PPC [Paràgraf 3]: interpel·la a Alejandro Fernández. 

“No jugui ni posi en qüestió la seguretat d’aquest país perquè és una gravíssima 

irresponsabilitat”, ha demanat al president del PPC [Paràgraf 4]: interpel·la a Alejandro 

Fernández. 

El president ha recriminat al líder popular i a la cap de l’oposició “els relats ficticis de 

violència que s’inventen” i que “són els que han posat els nostres companys a la presó” 

[Paràgraf 5]: interpel·la a Alejandro Fernández i a Inés Arrimadas. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de manera individualitzada els oponents més bel·ligerants, i de manera 

genèrica a l’Executiu espanyol. 
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Objecte d’estudi: President Torra: "Abans que unionistes siguin demòcrates, no imposin una 

Espanya indivisible a una majoria social que hi és contrària" 

Número: 6. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 16:06h. 

Darrera actualització: - 

Títol: President Torra: "Abans que unionistes siguin demòcrates, no imposin una Espanya 

indivisible a una majoria social que hi és contrària" 

Subtítol: Al ple del Parlament sobre els fets del 6 i el 7 de setembre de 2017, afirma que “la 

veritable fractura que viu Catalunya” és la pèrdua de legitimitat del marc legal, “perquè no és 

el que voldrien la majoria dels ciutadans” 

Denuncia “l’intent de liquidació del parlamentarisme”, com demostra l’empresonament de 

Carme Forcadell “per haver complert escrupolosament la seva feina” 

Demana “més responsabilitat” als grups constitucionalistes perquè “si la unitat d’Espanya 

necessita fer ús de la violència i de la repressió per ser imposada, és que potser ja no té l’autoritat 

que voldrien a Catalunya” 

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat avui els grups parlamentaris de 

Ciutadans, el PP i el PSC que “abans que unionistes siguin demòcrates i, per tant, no 

pretenguin imposar el seu projecte de l’Espanya indivisible, indissoluble i eterna a una 

majoria social que hi és contrària”. El cap de l’Executiu ha intervingut en el ple monogràfic 

sobre els fets del 6 i 7 de setembre de l’any passat a la Cambra, sol·licitat per C’s. 

[2] “Com que no els agrada allò que voten els catalans, miren d’invalidar les majories i 

els mandats electorals amb l’ajut d’una cúpula judicial espanyola que causa vergonya 

arreu d’Europa per la manca d’independència, per la parcialitat manifesta i per 

l’absència de garanties processals”, ha lamentat. I els ha demanat que “siguin valents i 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318395/president-torra-abans-que-unionistes-siguin-democrates-no-imposin-espanya-indivisible-majoria-social-que-hi-contraria
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318395/president-torra-abans-que-unionistes-siguin-democrates-no-imposin-espanya-indivisible-majoria-social-que-hi-contraria
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demòcrates i no juguin sempre amb l’amenaça d’utilitzar aquest comodí que sempre els 

dóna la raó que és el Tribunal Constitucional”. “Disputin la majoria a les urnes i acceptin 

la democràcia com l’hem acceptada els independentistes tots aquests anys que no érem 

majoria”, ha demanat. Perquè, ha avisat, “algú que no vol preguntar a la ciutadania què 

pensa no té cap dret de respondre en nom seu”. 

“La llei no és inalterable” 

[3] El cap del Govern ha lamentat “l’ús i abús” que els grups constitucionalistes fan del TC 

perquè, ha dit, “la nostra principal responsabilitat com a diputats és canalitzar els anhels i 

els interessos de la ciutadania i adaptar els marcs legals i institucionals a la voluntat 

majoritària de la societat”. Els últims anys, ha dit Quim Torra, “hem tingut a Catalunya el 

vell xoc entre legitimitat i legalitat, entre democràcia i inflexibilitat”. “Aquesta és la 

veritable fractura que vivim a Catalunya: que el marc legal ha perdut legitimitat perquè 

no és el que voldrien la majoria dels ciutadans”, ha afirmat, però “la llei no és res 

inalterable”, sinó que “ha de ser el resultat d’una voluntat majoritària expressada a través 

dels ciutadans”. I en aquest sentit ha recordat que la majoria que dóna suport al Govern “ha 

cercat sempre l’aval democràtic”. “No hem fet res que no estigués sancionat a les urnes, 

no hem fet cap pas que no tingués un vot majoritari al darrere”, ha insistit. 

[4] Pel president Torra “el gran problema d’aquest país és la negació del govern espanyol 

a debatre i negociar la fórmula per donar la veu a la ciutadania sobre el futur polític de 

Catalunya”, així com “l’intent de liquidació del parlamentarisme”, com demostra, ha dit, 

que avui fa més de 300 dies que la presidenta Carme Forcadell és a la presó “per haver 

complert escrupolosament la seva feina: permetre els debats polítics”. “Un Parlament és 

un temple de la paraula, del diàleg i del debat, de l’acord i la negociació i el lloc on rau la 

sobirania del poble a través dels seus representants escollits democràticament”, ha afirmat. 

[5] Quim Torra ha demanat “més responsabilitat” als grups de C’s, el PSC i el PP, perquè, ha 

dit, “si la unitat d’Espanya necessita fer ús de la violència i de la repressió per ser 

imposada, és que potser ja no té la legitimitat i l’autoritat que vostès voldrien a 

Catalunya”. “Nosaltres no utilitzarem mai la violència per fer valdre el nostre projecte 

polític”, ha assegurat. I ha avisat: “la democràcia, la justícia i els drets humans sempre 

guanyaran”. 
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els unionistes volen imposar el seu projecte nacional centralitzador 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Nacionalisme espanyol, imposició, centralisme. 

 Proposició 2: La justícia espanyola és parcial i no dona garanties als processats [Paràgraf 

2]. 

 Tema: Justícia, separació de poders. 

 Proposició 3: La majoria de catalans són independentistes i els contraris al referèndum 

no tenen dret a parlar en nom de la ciutadania catalana [Paràgraf 2]. 

 Temes: Referèndum, independentisme català, ciutadania catalana. 

 Proposició 4: Es diputats han de “canalitzar els anhels i els interessos de la ciutadania 

i adaptar els marcs legals i institucionals a la voluntat majoritària de la societat” [Paràgraf 

3]. 

 Temes: Democràcia, llei, voluntat de la societat catalana, majoria. 

 Proposició 5: El marc legal no és legítim “perquè no és el que voldrien la majoria 

dels ciutadans”, però es pot canviar perquè “ha de ser el resultat d’una voluntat majoritària 

expressada a través dels ciutadans” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Legalitat, legitimitat, majoria, voluntat de la ciutadania catalana. 

 Proposició 6: Els partits independentistes no han fet res “que no tingués un vot 

majoritari al darrere” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Votacions, majoria, independentisme català. 

 Proposició 7: El govern espanyol es nega a debatre una votació sobre el futur polític de 

Catalunya i intenta liquidar el parlamentarisme, com demostra l’empresonament de Forcadell 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Referèndum, debat, parlamentarisme, autoritarisme, repressió. 
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 Proposició 8: Els partits unionistes són irresponsables i necessiten la violència i la 

repressió per imposar el seu projecte polític perquè no tenen legitimitat ni autoritat [Paràgraf 

5]. 

 Temes: Nacionalisme espanyol, irresponsabilitat, violència, repressió, falta de 

legitimitat, falta d’autoritat. 

 Proposició 9: Els independentistes “no utilitzarem mai la violència per fer valdre el 

nostre projecte polític” i guanyaran “la democràcia, la justícia i els drets humans” [Paràgraf 

5]. 

 Temes: Independentisme català, violència, democràcia, justícia, drets humans. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“La veritable fractura que viu Catalunya” és la pèrdua de legitimitat del marc legal 

[Subtítol]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 El president es refereix a les acusacions de provocació i fractura que fa l’oposició. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“La veritable fractura que viu Catalunya” és la pèrdua de legitimitat del marc legal 

[Subtítol]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Torra aporta un motiu de fractura diferent al que argumenta l’oposició. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Carme Forcadell està empresonada “per haver complert escrupolosament la seva feina” 

[Subtítol]: escrupolosament és una hipèrbole. 
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Demana “més responsabilitat” als grups constitucionalistes [Subtítol]: 

constitucionalistes és una metonímia en què una part de l’ideari dels partits nacionalistes 

espanyols es fa servir per definir-los. 

“Un Parlament és un temple de la paraula, del diàleg i del debat, de l’acord i la 

negociació” [Paràgraf 4]: metàfora en què anomena templa al Parlament. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Lloa l’activitat dels seus aliats i titlla d’irresponsables els adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

"Abans que unionistes siguin demòcrates, no imposin una Espanya indivisible a una 

majoria social que hi és contrària" [Títol]: interpel·la als partits nacionalistes espanyols. 

Demana “més responsabilitat” als grups constitucionalistes [Subtítol]: interpel·la als 

grups nacionalistes espanyols. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Torra interpel·la de manera general a tots els partits nacionalistes espanyols. 
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Objecte d’estudi: El Govern aprova els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de 

la Generalitat del 2017 per al 2019 

Número: 7. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Govern de la Generalitat. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 14:53h. 

Darrera actualització: - 

Títol: El Govern aprova els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 

del 2017 per al 2019 

Subtítol: El decret permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació dels serveis 

públics mentre no s’aprovi el nou pressupost 

Text:  

[1] El Govern ha aprovat el decret que estableix els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 

pressupostos de la Generalitat del 2017 per al 2019 —atès que els pressupostos del 2018 no van 

entrar en vigor—, els quals seran vigents des del proper 1 de gener fins a l’aprovació i la 

publicació dels comptes per al 2019. El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de 

l’Administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou 

pressupost. 

[2] Els pressupostos prorrogats compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera fixats per la normativa vigent. 

[3] Mentre duri la pròrroga pressupostària, les despeses de capítol 1 (despeses de personal) 

s’ajusten a les dotacions pressupostades a 31 de desembre del 2018. Pel que fa a la resta de 

capítols (del 2 al 9), es prorroguen 

 

 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318604/govern-aprova-criteris-aplicacio-prorroga-dels-pressupostos-generalitat-del-2017-al-2019
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318604/govern-aprova-criteris-aplicacio-prorroga-dels-pressupostos-generalitat-del-2017-al-2019
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La pròrroga dels pressupostos “permet garantir el funcionament de 

l’Administració i la prestació dels serveis públics a la ciutadania” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Pressupost, serveis, ciutadania. 

 Proposició 2: Els pressupostos prorrogats compleixen els objectius i la normativa vigent 

[Paràgraf 2]. 

 Tema: Pressupost, legalitat, estabilitat. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació 

dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou pressupost [Paràgraf 1]: 

implícitament, rebat els grups d’oposició que defensen que és indispensable aprovar uns nous 

pressupostos. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 No fa referència a mobilitzacions ni a altres partits, només als pressupostos. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació 

dels serveis públics a la ciutadania mentre no s’aprovi el nou pressupost [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No rebat els arguments que diuen que cal un pressupost i assumeix que la pròrroga 

només és una transició. 

 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 
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El decret de pròrroga permet garantir el funcionament de l’Administració i la prestació 

dels serveis públics a la ciutadania [Paràgraf 1]: personificació del “decret de pròrroga”, a què 

s’atorga la capacitat de “garantir el funcionament” de la Generalitat i la “prestació dels serveis 

públics a la ciutadania”. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 La personificació enalteix l’acció del Govern. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: President Torra: "He proposat a Sánchez un pacte d'estat basat en el dret a 

l'autodeterminació, el rebuig a la repressió política i la Catalunya republicana" 

Número: 8. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: President de la Generalitat, Quim Torra. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 22:15h. 

Darrera actualització: - 

Títol: President Torra: "He proposat a Sánchez un pacte d'estat basat en el dret a 

l'autodeterminació, el rebuig a la repressió política i la Catalunya republicana" 

Subtítol: El cap de l’Executiu ha instat Pedro Sánchez a “continuar avançant en les 

negociacions” per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya 

Text:  

[1] El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest vespre que ha plantejat al 

president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “un pacte d’estat” basat “en els grans 

consensos de la societat catalana:  un 80% a favor de l’exercici del dret 

d’autodeterminació amb un referèndum acordat i vinculant; un 80% en contra de la 

repressió política; i un 80% per a una Catalunya republicana, sense la monarquia 

espanyola”. El president Torra ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció als 

premis Carles Ferrer- Salat que ha entregat aquest vespre la patronal Foment del Treball a 

Barcelona. 

[2] Al marge dels dos presidents, a la reunió celebrada aquesta tarda al Palau de Pedralbes entre 

el Govern de la Generalitat i el govern espanyol també hi han participat per part del Govern, el 

vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, 

Elsa Artadi; i per part del govern espanyol, la vicepresidenta i ministra de Presidència, 

Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial i Funció 

Pública, Meritxell Batet. El president Torra ha agraït al president espanyol “que hagi volgut 

escoltar el Govern de Catalunya” i ha instat a “continuar avançant en les negociacions”. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318882/president-torra-he-proposat-sanchez-pacte-estat-basat-dret-autodeterminacio-rebuig-repressio-politica-catalunya-republicana
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318882/president-torra-he-proposat-sanchez-pacte-estat-basat-dret-autodeterminacio-rebuig-repressio-politica-catalunya-republicana
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[3] Durant la seva intervenció l’acte d’entrega dels premis Carles Ferrer-Salat, el president 

Torra ha repassat la bona salut de l’economia catalana, tot i així ha recordat que “aquesta 

solidesa i aquest creixement estan amenaçats per 4 grans condicionants” entre els quals ha 

destacat “la reducció d’inversions per part de l’estat i la no execució d’inversions 

compromeses”, posant èmfasi en la situació del Corredor Mediterrani. El president de la 

Generalitat també ha situat com a condicionants per al desenvolupament de l’economia, el 

decret de trasllat de seus, tot exigint-ne “la seva derogació immediata”, o “l’aplicació 

irregular del 155”. El cap de l’Executiu també ha fet referència al “relat de la inestabilitat” 

impulsat pel govern espanyol “que pot malmetre la imatge de l’economia espanyola”. En 

aquest sentit, ha instat a “deixar de lamentar-nos i prendre el control del nostre present que 

és l’única manera d’assegurar-nos un futur millor”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Torra ha proposat a Sánchez un “pacte d’estat” basat en el consens del 

dret a l’autodeterminació, contra la repressió política i del republicanisme [Paràgraf 1]. 

 Temes: Pacte, consens, autodeterminació, repressió, república, monarquia. 

 Proposició 2: Torra agraeix a Sánchez que “hagi volgut escoltar” el Govern català i vol 

“continuar avançant en les negociacions” [Paràgraf 2]. 

 Tema: Diàleg entre governs, negociació. 

 Proposició 3: El creixement de l’economia catalana està condicionat per la falta 

d’inversions espanyoles. 

 Temes: Pressupost, economia. 

 Proposició 4: El Govern espanyol fa un “relat de la inestabilitat” que pot “malmetre 

la imatge de l’economia” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Mentida, economia. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El cap de l’Executiu també ha fet referència al “relat de la inestabilitat” impulsat pel 

govern espanyol [Paràgraf 3]: implícitament, rebat els arguments de l’Executiu espanyol sobre 

l’economia. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Només es refereix a l’economia. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El “relat de la inestabilitat” impulsat pel govern espanyol “que pot malmetre la 

imatge de l’economia espanyola” [Paràgraf 3]:  

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Dir que el “relat” pot “malmetre la imatge de l’economia” no refuta, només critica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Torra ha agraït al president espanyol “que hagi volgut escoltar el Govern de 

Catalunya” [Paràgraf 2]: personificació del Govern de Catalunya, a qui s’atorga la capacitat 

de ser escoltat.  

Torra ha repassat la bona salut de l’economia catalana, tot i així ha recordat que 

“aquesta solidesa i aquest creixement estan amenaçats per 4 grans condicionants” 

[Paràgraf 3]: personificació de l’economia catalana, a què s’atorga la capacitat de tenir bona 

salut, ser sòlida, créixer i ser amenaçada. 

El “relat de la inestabilitat” impulsat pel govern espanyol “que pot malmetre la 

imatge de l’economia espanyola” [Paràgraf 3]: personificació del “relat”, que té la capacitat 

de malmetre, i personificació de l’economia, que té la capacitat de tenir imatge. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 El govern espanyol menteix i és culpable dels problemes econòmics de Catalunya. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

El cap de l’Executiu ha instat Pedro Sánchez a “continuar avançant en les negociacions” 

per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya [Subtítol]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Cita textualment al president espanyol. 
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Objecte d’estudi: Artadi: "El diàleg s'ha de materialitzar, no es pot quedar en l'àmbit retòric" 

Número: 9. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Consellera de la Presidència, Elsa Artadi. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 23:31h. 

Darrera actualització: - 

Títol: Artadi: “El diàleg s’ha de materialitzar, no es pot quedar en l’àmbit retòric” 

Subtítol: Després de la cimera entre els governs català i espanyol, la portaveu del Govern ha 

informat que s'han emplaçat a una reunió al gener 

Text:  

[1] La consellera i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha comparegut aquest vespre després de 

la reunió que han mantingut entre membres del Govern català i el president de la Generalitat 

Quim Torra,  i membres del Govern espanyol i el president Pedro Sánchez al Palau de 

Pedralbes. Artadi ha afirmat que l’executiu català “dona valor a la reunió” perquè “és la 

primera vegada que es produeix una reunió d’aquestes característiques”. 

[2] La portaveu ha informat que els dos governs han acordat “un comunicat conjunt breu en 

el qual els dos governs especifiquen la necessitat i el compromís del diàleg”. Ha subratllat 

que “és un text en el qual ens hi podem trobar els dos executius reflectits”.  

[3] A la reunió a Pedralbes, a més del president Torra també hi ha participat el vicepresident 

Pere Aragonès i la mateixa portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Per 

part del Govern espanyol, a més del president Sánchez, han assistit la vicepresidenta Carmen 

Calvo i la ministra Meritxell Batet. 

[4] Des de l’Executiu de Torra, Artadi ha subratllat que “hem constatat que les reunions que 

hem mantingut els dos governs no donen una resposta suficient a les expectatives de la 

ciutadania catalana. Cal materialitzar aquest diàleg perquè sigui més fructífer”. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/318902/artadi-el-dialeg-ha-materialitzar-no-pot-quedar-ambit-retoric
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[5] Davant d’això, la portaveu ha afirmat que “tots els membres que han estat a les reunions” 

han apostat “per un diàleg sense límits”. “Coincidim que hem de seguir avançant i ens hem 

emplaçat a una futura reunió que s’ha de produir en el mes de gener”, ha afegit. 

Tres línies d’actuació plantejades pel president Torra 

[6] La portaveu ha explicat que “el president Torra ha plantejat la necessitat de treballar 

en tres línies: donar resposta democràtica i respectar els drets de la ciutadania, la 

regeneració democràtica i aprofundir en la separació de poders i la desfranquització 

institucional”. 

[7] Artadi ha explicat que Torra ha destacat que “la regeneració democràtica i institucional 

que ha de transitar a l’Estat espanyol” passa per “aspectes que tenen a veure amb la 

separació de poders com amb la no judicialització de la política, com la no interferència 

en les institucions catalanes, com a la no intrusió per part de la justícia del què són les 

majories parlamentàries i el funcionament de les majories a Catalunya”. 

[8] En aquest sentit, la portaveu del Govern ha destacat que “hem insistit que hi ha un 

problema de qualitat democràtica en l’Estat espanyol que es reflecteix en diferents àmbits, 

no només a Catalunya, però que es manifesta de la manera més dramàtica amb la 

repressió que vivim avui a Catalunya amb l’existència de presos polítics, amb diputats 

que estan empresonats, amb la constatació que fins avui hi hagut membres del Parlament 

de Catalunya que han estat 20 dies en vaga de fam per reclamar poder accedir a la justícia 

internacional”. 

La Taula del Diàleg 

[9] Artadi ha assenyalat que s’ha parlat de la “Taula del Diàleg que existeix a Catalunya 

entre el Govern i les forces parlamentàries que van decidir participar-hi”. Ha explicat que 

el president espanyol “ha expressat que per ells és molt important que el PSC tingui un rol 

i que entenen que la Taula del Diàleg és un bon lloc”. 

[10] La portaveu ha apuntat que des del Govern també “els sembla adequat no només per 

vehicular la relació amb el PSC però també pel grup parlamentari dels Comuns que 

també formen part d’aquesta taula”. 
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[11] “Entenem que les relacions que hem de tenir en l’àmbit dels dos Governs com la 

Taula del Diàleg de la Generalitat amb els grups parlamentaris han de poder 

retroalimentar-se, i que no es quedi merament en els discursos o apel·lació de bones 

voluntats”, ha conclòs. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El govern català “dona valor a la reunió” entre els dos executius en què 

han acordat “la necessitat i el compromís del diàleg” [Paràgrafs 1 i 2]. 

 Temes: Diàleg entre governs, conflicte nacional, compromís. 

 Proposició 2: Cal “materialitzar aquest diàleg perquè sigui més fructífer” ja que les 

reunions entre governs no complauen “les expectatives” dels catalans [Paràgraf 4]. 

 Tema: Diàleg entre governs, societat catalana. 

 Proposició 3: Torra vol que es respectin els drets civils, que hi hagi separació de poders 

i treure el franquisme de les institucions [Paràgraf 6]. 

 Temes: Drets civils, separació de poders, feixisme. 

 Proposició 4: Cal una “regeneració democràtica institucional” a l’Estat que compleixi 

la separació de poders, eviti la “judicialització de la política”, la interferència en les 

institucions catalanes i la intrusió de la justícia en els acords de la majoria del Parlament 

[Paràgraf 7]. 

 Temes: Democràcia, separació de poders, autogovern, majoria parlamentària. 

 Proposició 5: La manifestació més dramàtica del problema de qualitat democràtica a 

Espanya és la repressió i l’existència de presos polítics [Paràgraf 8]. 

 Temes: Democràcia, repressió, presos polítics. 

 Proposició 6: Les relacions a la Taula de Diàleg i entre els dos governs “han de poder 

retroalimentar-se i que no es quedi merament en els discursos o apel·lació de bones 

voluntats” [Paràgraf 11]. 
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 Temes: Diàleg entre partits, diàleg entre governs. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Les reunions que hem mantingut els dos governs no donen una resposta suficient 

a les expectatives de la ciutadania catalana” [Paràgraf 4]: implícitament critica al govern 

espanyol que no faci res més que reunions. 

“Hi ha un problema de qualitat democràtica en l’Estat espanyol” [Paràgraf 8]: rebat 

al govern central quan afirma que garanteix els drets i la democràcia. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es rebaten sobre avenços en la negociació i garanties democràtiques a Espanya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Les reunions que hem mantingut els dos governs no donen una resposta suficient 

a les expectatives de la ciutadania catalana” [Paràgraf 4]. 

“Hi ha un problema de qualitat democràtica en l’Estat espanyol” [Paràgraf 8]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Es refereix a “les expectatives de la ciutadania catalana” però no sabem com les ha 

mesurat. Acusa l’Estat de tenir un “problema de qualitat democràtica” perquè hi ha presos en 

vaga de fam, però no argumenta la vinculació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“El diàleg s’ha de materialitzar, no es pot quedar en l’àmbit retòric” [Títol]: paradoxa 

en què es demana no deixar “en l’àmbit retòric” el diàleg, que és retòric per definició. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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 Acusa l’oponent de fer només retòrica i no accions. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Seguiment de l'1,29% en l'aturada de dues hores del personal d'administració 

i tècnic de la Generalitat 

Número: 10. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Generalitat de Catalunya. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 14:54h. 

Darrera actualització: - 

Títol: Seguiment de l'1,29% en l'aturada de dues hores del personal d'administració i tècnic de 

la Generalitat 

Subtítol: - 

Text:  

[1] La vaga parcial convocada per avui als centres de treball de la Generalitat entre les 12.30 i 

les 14.30 hores i que afecta al personal d’administració i tècnic al servei de l’Administració de 

la Generalitat i del seu sector públic ha tingut un seguiment del 1,29%. 

[2] Durant les dues hores d’aturada no s’han registrat incidents i s’ha mantingut el normal 

funcionament dels centres de treball. Així mateix, s’ha garantit la prestació de serveis essencials 

a la ciutadania. 

[3] Per departaments, el desglossament del seguiment de la vaga és el següent:  

DEPARTAMENT PLANTILLA PARTICIPANTS PERCENTATGE 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.435 16 0,66% 

Treball, Afers Socials i Famílies 4.730 10 0,21% 

Cultura 717 17 2,37% 

Vicepresidència i Economia i Hisenda 1.241 19 1,53% 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319042/seguiment-129-percent-aturada-dues-hores-del-personal-administracio-tecnic-generalitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319042/seguiment-129-percent-aturada-dues-hores-del-personal-administracio-tecnic-generalitat
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Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència 
228 4 1,75% 

Ensenyament 42.238 802 1,90% 

Polítiques Digitals i Administració Pública 274 3 1,09% 

Interior 1.826 10 0,55% 

Empresa i Coneixement 926 7 0,76% 

Justícia 10.901 20 0,18% 

Territori i Sostenibilitat 1.894 23 1,21% 

Presidència 621 5 0,81% 

Salut 1.445 3 0,21% 

TOTAL de departaments + 

organismes/entitats autònomes + empreses 

públiques 

 

FITXA ANALÍTICA 

83.959 1.080 1,2 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Un 1’29% de treballadors de l’administració han fet “vaga parcial” 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Vaga. 

 Proposició 2: Durant l’aturada no hi ha hagut incidències, s’han garantit els serveis i els 

centres de treball han funcionat amb normalitat [Paràgraf 2]. 

 Tema: Vaga, serveis. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Durant les dues hores d’aturada no s’han registrat incidents i s’ha mantingut el normal 

funcionament dels centres de treball [Paràgraf 2]: rebat implícitament els qui diuen que hi ha 

hagut aldarulls durant la vaga. 

S’ha garantit la prestació de serveis essencials a la ciutadania [Paràgraf 2]: rebat 

implícitament els qui diuen que la vaga ha perjudicat els drets de la ciutadania. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Assenyala que no hi ha incidents, hi ha normalitat i es garanteixen els serveis. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Durant les dues hores d’aturada no s’han registrat incidents i s’ha mantingut el normal 

funcionament dels centres de treball [Paràgraf 2]: rebat implícitament els qui diuen que hi ha 

hagut aldarulls durant la vaga. 

S’ha garantit la prestació de serveis essencials a la ciutadania [Paràgraf 2]: rebat 

implícitament els qui diuen que la vaga ha perjudicat els drets de la ciutadania. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No dona dades ni arguments que suportin les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No es fan interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Treball, Afers Socials i Famílies demana al Govern espanyol mesures perquè 

l'increment del SMI no afecti a la viabilitat dels CET per a persones amb discapacitat 

Número: 11. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 16:39h. 

Darrera actualització: - 

Títol: Treball, Afers Socials i Famílies demana al Govern espanyol mesures perquè l'increment 

del SMI no afecti a la viabilitat dels CET per a persones amb discapacitat 

Subtítol: El Departament valora positivament l'increment del salari mínim, però lamenta que 

no s'hagi previst l'impacte que la mesura pot tenir sobre els centres especials de treball 

Text:  

[1] El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha demanat al Govern espanyol 

mesures concretes  perquè l’increment del salari mínim interprofessional no tingui un impacte 

negatiu en l’ocupació de les persones amb discapacitats que treballen en els centres especials 

de treball (CET). Des del Departament es valora positivament l’increment del SMI, però es 

manifesta preocupat perquè aquesta pujada no vagi acompanyada de mesures de suport per 

pal·liar les afectacions que tindrà en col·lectius especialment vulnerables com les persones amb 

discapacitat que treballen en els CET.    

[2] En aquest sentit, des del Departament es fa notar que l’increment del SMI hauria d’anar 

acompanyat d’una major dotació del pressupost que es transfereix des del Govern espanyol per 

subvencionar aquests centres. La normativa preveu que el 50% del cost dels salaris dels 

treballadors dels CET estan subvencionats per l’Administració. Aquest any del fons per a 

polítiques d’ocupació que el Govern central distribueix a través de la Conferencia Sectorial de 

Empleo per a persones amb especial vulnerabilitat s’hi han destinat 50 milions, quan el 

pressupost  total a Catalunya ascendeix a 85 milions. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319062/treball-afers-socials-families-demana-al-govern-espanyol-mesures-increment-del-smi-no-afecti-viabilitat-dels-cet-persones-discapacitat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319062/treball-afers-socials-families-demana-al-govern-espanyol-mesures-increment-del-smi-no-afecti-viabilitat-dels-cet-persones-discapacitat
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[3] Tot i que Catalunya és l’únic territori que aporta fons propis per subvencionar els CETS –

35 milions aquest 2018–, l’infrafinançament crònic en aquesta qüestió fa témer que si no es 

preveuen mesures de suport, la pujada del SMI pot provocar dificultats en la viabilitat d’aquests 

centres i risc de pèrdua de llocs de treball. 

[4] El secretari general ha explicat que “precisament ahir en la reunió de la Conferencia 

Sectorial d’Empleo ens vàrem abstenir en els criteris de distribució del fons i vam 

demanar més concreció en aquesta qüestió”. “Tot i que el Govern central s’ha compromès 

a crear un grup de treball sobre el finançament i la regulació dels CET, que recordem és 

d’àmbit estatal, l’increment del salari mínim interprofessional ja es comença a aplicar l’1 

de gener i, ni tan sols, hem pogut estudiar-lo abans de la seva aprovació avui per decret”, 

ha denunciat Ginesta.  

[5] El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies reclama el traspàs de competències i 

pressupost sobre la inserció laboral de persones amb discapacitat en les diferents modalitats. En 

els CET hi treballen 16.000 persones i són un instrument d’integració molt important.   

[6] En els propers dies es convocarà una reunió d’urgència amb les federacions que agrupen 

aquest col·lectiu per analitzar la situació i avançar en les accions a emprendre per aconseguir el 

compliment del Govern espanyol en els drets de les persones amb discapacitat i de les seves 

entitats. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Calen “mesures concretes” perquè l’increment del SMI no perjudiqui 

l’ocupació de persones que treballen en CET [Paràgraf 1]. 

 Temes: Increment del SMI, treballadors amb discapacitat. 

 Proposició 2: Treball “valora positivament l’increment del SMI, però es manifesta 

preocupat” per la falta de “mesures de suport per pal·liar les afectacions” en “col·lectius 

especialment vulnerables” [Paràgraf 1]. 

 Tema: Increment del SMI, preocupació, treballadors amb discapacitat. 
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 Proposició 3: La pujada del SMI hauria de comportar “una major dotació del pressupost 

que es transfereix des del Govern espanyol per subvencionar” els CET, que tenen un 

“infrafinançament crònic” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Increment del SMI, pressupostos, conflicte nacional. 

 Proposició 4; Treball “reclama el traspàs de competències sobre la inserció laboral de 

discapacitat en les diferents modalitats” [Paràgraf 5]. 

 Temes: Autogovern, conflicte nacional. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El Departament de Treball “es manifesta preocupat perquè aquesta pujada no vagi 

acompanyada de mesures de suport per pal·liar les afectacions que tindrà en col·lectius 

especialment vulnerables” [Paràgraf 1]: rebat la proposta del govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es rebaten sobre mesures econòmiques. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“L’increment del SMI hauria d’anar acompanyat d’una major dotació del pressupost 

que es transfereix des del Govern espanyol per subvencionar aquests centres” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Aporta motius per a la crítica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Es manifesta preocupat perquè aquesta pujada no vagi acompanyada de mesures de 

suport per pal·liar les afectacions que tindrà en col·lectius especialment vulnerables” [Paràgraf 

1]: personificació del Departament de Treball, a què s’atorga la capacitat de manifestar-se. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Accentua els punts febles de la proposta de l’oponent. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Interpel·la al govern espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es dirigeix al govern en general, sense citar noms propis. 
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Objecte d’estudi: Artadi: "Per fer aquests acords sectorials o estètics no calia fer un Consell 

de Ministres a Barcelona" 

Número: 12. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Consellera de la Presidència, Elsa Artadi. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018, a les 19:11h. 

Darrera actualització: - 

Títol: Artadi: "Per fer aquests acords sectorials o estètics no calia fer un Consell de Ministres a 

Barcelona" 

Subtítol: La portaveu del Govern ha destacat que “el diàleg és la nostra via prioritària” durant 

la compareixença que ha fet amb motiu del Consell de Ministres a Barcelona 

Artadi ha mostrat l’agraïment del Govern a la ciutadania per l’actitud i la comprensió que han 

mostrat davant “les molèsties que aquest Consell de Ministres ha provocat” 

Text:  

[1] “Venir a Barcelona per canviar el nom de l’aeroport, per repetir una frase que ja va 

dir el 2009 i per prometre unes infraestructures que fa 10 anys que no s’estan executant, 

doncs, potser no calia venir a Barcelona amb el cost que això ha suposat”. Així ha expressat 

la consellera de la Presidència i Portaveu del Govern, Elsa Artadi, la valoració de l’Executiu 

després del Consell de Ministres que el govern espanyol ha celebrat a Barcelona. 

[2] Des del Govern, Artadi ha afirmat que entenen que “no calia donar-li una gran 

transcendència” al Consell de Ministres fent-lo a Barcelona per aprovar mesures, algunes de 

les quals la portaveu considera “que no deixen de ser sectorials o estètiques”. En aquest sentit, 

la portaveu ha remarcat que “no entenen” perquè s’ha fet aquest desplegament, “amb totes les 

mesures de seguretat i de tots aquests agents que innecessàriament han desplaçat a 

Catalunya”. Ha afegit que entenien “que era per fer grans anuncis sobre Catalunya que no 

trobem que hagin succeït”.  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319102/artadi-per-aquests-acords-sectorials-estetics-no-calia-consell-ministres-barcelona
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319102/artadi-per-aquests-acords-sectorials-estetics-no-calia-consell-ministres-barcelona
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[3] En relació amb les tres principals mesures que ha aprovat el Consell de Ministres relatives 

a Catalunya, la portaveu del Govern ha informat que “han decidit unilateralment canviar el 

nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Aquest anunci s'ha fet sense cap mena de 

coordinació. Sense cap mena d'acord amb les altres institucions, ja sigui la Generalitat de 

Catalunya, l'Ajuntament del Prat o l'Ajuntament de la mateixa ciutat de Barcelona”. 

[4] Artadi ha subratllat que aquest fet “no és una crítica cap el nom concret”, de dir-se ara 

Aeroport Josep Tarradellas, “sinó en la manera com s’ha fet”.  La portaveu ha destacat que 

“els problemes de l’Aeroport de Barcelona no es redueixen al nom sinó a disposar d’una 

gestió individualitzada que li permeti competir amb els altres aeroports del món, i que es 

converteixi en un hub internacional”. 

[5] Sobre la declaració de “rebuig i condemna” que ha aprovat el Consell de Ministres relatiu 

al consell de guerra i la sentència que el 1940 va condemnar a mort el president de la Generalitat 

Lluís Companys, la portaveu ha deixat clar que no hi ha “res de nou”. “És una declaració 

política que no té cap implicació jurídica i que no suposa en cap cas l'anul·lació del judici 

del president Companys”, ha destacat. 

[6] Artadi ha explicat que el què ha aprovat aquest divendres el Consell de Ministres “és un 

reconeixement polític que ja es va fer en el seu moment en el 2009”. “És important 

recordar doncs que el president Companys és l'únic president escollit democràticament a 

l'Europa Occidental que ha estat executat”, ha afegit. 

[7] Així mateix, la portaveu del Govern ha destacat que el que hauria de fer el govern de Pedro 

Sánchez és “anul·lacions completes i en conjunt de tots els represaliats pel Franquisme. Si 

aquest anunci sobre Companys és una declaració política, cal que es faci el tràmit 

complert”. 

[8] “L’anunci d’una inversió potencial de 112 M€ són notícies sobre notícies que ja s’han 

donat. Ens hauria agradat que es parlés de la disposició addicional tercera, de rodalies 

Renfe, el corredor mediterrani o els accessos ferroviaris al port i aeroport pendents”, ha 

explicat Artadi sobre una de les altres qüestions relatives a Catalunya. 

[9] La consellera ha afirmat que per la informació que tenen en base a la roda de premsa del 

Consell de Ministres es tracta “d'obres pressupostades en diversos exercicis de pressupostos 
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generals de l'Estat. Obres que fa més de deu anys que estan sobre la taula. Obres que fa 

més de deu anys que no estan executades”. 

[10] Artadi ha recordat que “hi havia un protocol sobre la xarxa viària 2005- 2012 i, per 

tant, de l'època socialista, de l'anterior govern, del qual s'ha executat un 28%. Amb 

aquestes obres, que ens ha semblat que enumeraven, inclou l’A-27 de Tarragona a 

Montblanc, que és la sortida estratègica de les mercaderies del port de Tarragona. És una 

obra que es va adjudicar el 2008, per tant, fa deu anys. O la connexió de l'AP-7 amb el 

Baix Llobregat que és una obra que es va adjudicar en el 2007”. 

Agraïment a la ciutadania per l’actitud pacífica i la comprensió 

[11] Artadi ha remarcat que des de l’Executiu del president Quim Torra es vol “agrair el 

comportament de la ciutadania de manifestar-se de forma pacífica, i la comprensió de tota 

ciutadania per les molèsties que aquest Consell de Ministres ha provocat”. Així mateix, la 

portaveu del Govern ha dit que “el diàleg és la nostra via prioritària, però no descartem cap 

mecanisme sempre que sigui democràtic i no violent”. 

[12] Sobre els incidents que hi ha hagut aquest divendres per la celebració del Consell de 

Ministres a Barcelona, la portaveu ha afirmat que “el Govern de Catalunya condemna, no 

només avui, sinó qualsevol dia de l’any de qualsevol acció que sigui violenta”. També ha 

condemnat l’agressió que ha patit un periodista que cobria les concentracions. Artadi ha 

assenyalat que s’ha obert una investigació i que s’estan revisant les imatges per aclarir els fets. 

[13] D’altra banda, Artadi ha apuntat que “hi ha poca gent que vagi amb la cara tapada per 

por que els hi succeeixin coses com, per exemple, la Tamara que porta més de mig any 

tancada a Viladecans”. Ara bé, ha assenyalat que “hi ha una part d'aquesta ciutadania que 

entén que se'ls està criminalitzant per actes que no són de naturalesa criminal”. 

[14] Finalment, la portaveu ha subratllat que “el que passa és que també sabem que darrere 

de les caputxes no sempre hi ha independentistes, no sempre hi ha persones que realment 

vulguin actuar d'una manera pacífica i, per tant, ens dona aquesta inseguretat. Per això 

hi ha hagut moltes veus, des del Govern, des dels grups parlamentaris, els mateixos presos 

i exiliats demanant que la gent vagi amb la cara destapada”. 
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Consell de Ministres ha aprovat mesures supèrflues i no calia fer-lo a 

Barcelona “amb el cost que això ha suposat” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Consell de Ministres. 

 Proposició 2: Les mesures de seguretat han estat excessives i s’ha desplaçat a Catalunya 

agents de policia “innecessàriament” [Paràgraf 2]. 

 Tema: Seguretat, Consell de Ministres, policia. 

 Proposició 3: El Govern espanyol ha decidit “unilateralment” el canvi de nom de 

l’aeroport de Barcelona, sense acord ni coordinació amb cap administració [Paràgraf 3]. 

 Temes: Unilateralitat, Govern espanyol, falta d’acord entre governs. 

 Proposició 4: El Govern espanyol hauria d’anul·lar els judicis del franquisme i no només 

fer declaracions polítiques [Paràgraf 5]. 

 Temes: Justícia, franquisme. 

 Proposició 5: Les manifestacions del 21-D han estat pacífiques i la ciutadania ha estat 

comprensiva amb “les molèsties que aquest Consell de Ministres ha provocat” [Paràgraf 

11]. 

 Temes: Mobilitzacions, pacifisme, Consell de Ministres, conflicte nacional. 

 Proposició 6: El Govern “condemna” accions violentes en les mobilitzacions [Paràgraf 

12]. 

 Temes: Violència, mobilitzacions. 

 Proposició 7: Les persones que es tapen la cara ho fan perquè s’estan criminalitzant 

“actes que no són de naturalesa criminal” [Paràgraf 13]. 

 Temes: Mobilitzacions, caputxes, repressió, criminalització. 
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 Proposició 8: És millor anar amb la cara destapada [implícit] perquè els encaputxats no 

sempre són independentistes, per tant poden no ser pacífics [Paràgraf 14]. 

 Temes: Mobilitzacions, caputxes, pacifisme. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“No calia donar-li una gran transcendència” al Consell de Ministres fent-lo a 

Barcelona per aprovar mesures, algunes de les quals la portaveu considera “que no deixen de 

ser sectorials o estètiques” [Paràgraf 2]. 

“Els problemes de l’Aeroport de Barcelona no es redueixen al nom sinó a disposar 

d’una gestió individualitzada que li permeti competir amb els altres aeroports del món, i 

que es converteixi en un hub internacional” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre decisions del Consell de Ministres. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“No calia donar una gran transcendència” al Consell de Ministres perquè només ha 

aprovat mesures “sectorials o estètiques” [Paràgraf 2]. 

“Els problemes de l’Aeroport de Barcelona no es redueixen al nom sinó a disposar 

d’una gestió individualitzada que li permeti competir amb els altres aeroports del món, i 

que es converteixi en un hub internacional” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Que el canvi de nom sigui insuficient no dona per fet que sigui una mala mesura. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“El diàleg és la nostra via prioritària” [Subtítol]: metàfora sobre l’estratègia de 

negociació, que presenta com la “via” del diàleg. 
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“Els problemes de l’Aeroport de Barcelona no es redueixen al nom sinó a disposar 

d’una gestió individualitzada que li permeti competir amb els altres aeroports del món, i 

que es converteixi en un hub internacional” [Paràgraf 4]: personificació de l’Aeroport de 

Barcelona, a què s’atorga la capacitat de competir. 

“L’anunci d’una inversió potencial de 112 M€ són notícies sobre notícies que ja 

s’han donat” [Paràgraf 8]: “notícies sobre notícies” és un epítet que reitera el significat de la 

frase. 

“Obres que fa més de deu anys que estan sobre la taula” [Paràgraf 9]: personificació 

de les obres, a què s’atorga la capacitat d’ocupar un espai. 

“Des de l’Executiu del president Quim Torra es vol “agrair el comportament de la 

ciutadania de manifestar-se de forma pacífica, i la comprensió de tota ciutadania per les 

molèsties que aquest Consell de Ministres ha provocat” [Paràgraf 11]: personificació de 

l’Executiu, a què s’atorga la capacitat d’agrair. 

“El Govern de Catalunya condemna, no només avui, sinó qualsevol dia de l’any de 

qualsevol acció que sigui violenta” [Paràgraf 12]: metàfora sobre la condemna, que no és 

judicial sinó retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Els usa per destacar els errors de l’adversari i els encerts propis. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“El que hauria de fer el govern de Pedro Sánchez” [Paràgraf 7]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Cita directament el president Sánchez. 
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Objecte d’estudi: Balanç de les incidències viàries més destacades del 21 al 23 desembre 

Número: 13. 

Grup polític: Govern de la Generalitat. 

Autor/Protagonista: Govern de la Generalitat. 

Data de publicació: Diumenge, 23 de desembre de 2018 a les 20:03. 

Darrera actualització: - 

Títol: Balanç de les incidències viàries més destacades del 21 al 23 desembre 

Subtítol: Des de les 15.00 h de divendres 21 de desembre fins a les 20.00 h d'avui, hi ha hagut 

una víctima mortal per accident de trànsit en zona interurbana 

Text: 

[1] El Servei Català de Trànsit informa que des de les 15.00 h de divendres 21 de desembre fins 

a les 20.00 h d’avui diumenge dia 23, una persona ha mort en un accident de trànsit a la xarxa 

viària interurbana de Catalunya. El sinistre va tenir lloc divendres a la tarda a l’LL-11 a 

Lleida (Segrià) i va causar la mort del conductor i únic ocupant d’un turisme, un home 

de 48 anys. 

[2] Pel que fa a la mobilitat de retorn d’aquest cap de setmana, aquesta tarda no hi ha hagut 

afectacions del trànsit rellevants. Les vies que han acumulat més volum de circulació han estat 

les següents: 

• B-20: cues al Nus de la Trinitat en sentit sud a conseqüència d’un accident 

• B-10: aturades d’1 km entre Bon Pastor i el Nus de la Trinitat 

• C-58: 4 km d’aturades a Montcada i Reixac en direcció Barcelona arran d’un sinistre 

[3] Per minimitzar les afectacions viàries de l’operació retorn de diumenge, s’han 

habilitat mesures especials de regulació i ordenació del trànsit a la C-55 a Castellgalí i a la 

C-16 a Berga i a Cercs. 

[4] Aquest matí ha predominat la fluïdesa arreu de la xarxa viària. Cal remarcar, però, que l’AP-

2 a Castelldans i l’A-2 entre Tàrrega i Soses es veuen afectades des de primera hora del matí 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/319202/balanc-incidencies-viaries-mes-destacades-del-21-al-23-desembre
http://transit.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20181221_acc_L11_Lleida
http://transit.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20181221_acc_L11_Lleida
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per bancs de boira molt densa que dificulten la visibilitat en aquests trams. Cal extremar la 

prudència si se circula per aquests punts de la xarxa viària. És molt important reduir la velocitat 

i augmentar la distància de seguretat per evitar col·lisions 

Afectacions de dissabte 

[5] All llarg de la tarda, les vies amb més volum de trànsit van ser la C-58 a l’altura de Sant 

Quirze del Vallès i Cerdanyola en sentit sud,  l’A-2 a Sant Joan Despí i la B-23 a Esplugues de 

Llobregat per accedir a Barcelona, així com les Rondes de la capital catalana. A més, la C-14 

es va tallar a l’altura d’Organyà  com a conseqüència d’un camió avariat i una sortida de via 

d’un turisme a l’A-7 a Vila-seca va causar el tall d’un carril en sentit nord i aturades d’1 km. 

[6] Durant el matí, el trànsit es va desenvolupar en general amb comoditat, tot i que algunes 

vies de l’àrea metropolitana van registrar algunes incidències:  

• A-2: 1,5 km d’aturades a Sant Joan Despí en direcció Barcelona a causa d’un accident 

• C-58:  aturades d’uns 3,5 km entre Cerdanyola del Vallès i el Nus de la Trinitat, arran 

d’un sinistre 

• C-58: Cues d’1 km a Sant Quirze del Vallès en sentit sud, també com a conseqüència 

d’un accident 

• B-20/Pota Nord: retencions d’1 km a Santa Coloma de Gramenet en direcció Nus de la 

Trinitat. 

Divendres tarda 

[7] Pel que fa a la mobilitat de divendres a la tarda, la circulació va ser en general fluida a les 

carreteres i autopistes catalanes. Tot i així, cal destacar diversos punts on es van produir algunes 

complicacions viàries:  

• AP-7: restriccions a Garrigàs en direcció Barcelona a causa d’obstacles a la via. A més, 

fins a primera hora de la tarda, l’autopista va patir restriccions a l’altura de l’Ampolla 

per treballs de neteja i reparació de la calçada. Aquesta incidència va causar fins a 10 

km de cues a la C-12 Tortosa en direcció Amposta 
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• N-260: talls a Maià de Montcal en els dos sentits de la marxa fins a les 16.30 

h  aproximadament 

• C-25: un vehicle avariat a Arbúcies va provocar e 

• l tall d’un carril en direcció Lleida 

• C-58: cues d’1 km a Montcada i Reixac en sentit sud 

• També es van registrar alguns trams d’aturades a les Rondes de Barcelona. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Una persona en un accident de trànsit el cap de setmana [Paràgraf 1]. 

 Temes: Accident de trànsit. 

 Proposició 2: No hi ha hagut afectacions rellevants i s’han “habilitat mesures especials 

de regulació i ordenació del trànsit” en dues carreteres [Paràgrafs 2 i 3]. 

 Tema: Regulació del trànsit. 

 Proposició 3: “Obstacles a la via” van restringir la circulació a l’AP-7 divendres a la 

tarda, quan també hi va haver talls a la N-260 i aturades en altres vies [Paràgraf 7]. 

 Temes: Mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebaten altres actors. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

 No usen arguments per rebatre altres actors. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usen recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Fomento establece los servicios mínimos para las huelgas convocadas en 

Renfe los próximos días 21 de diciembre y 7 de enero 

Número: 14. 

Grup polític: Gobierno de España. 

Autor/Protagonista: Ministerio de Fomento. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Fomento establece los servicios mínimos para las huelgas convocadas en Renfe los 

próximos días 21 de diciembre y 7 de enero 

Subtítol: Los servicios mínimos serán del 65% de los servicios en trenes de Media Distancia y 

del 78% de los servicios habituales en los de Alta Velocidad/Larga Distancia. En trenes de 

cercanías, los servicios mínimos establecidos varían entre un máximo del 75% del servicio 

habitual en horario punta y un máximo del 50% en el resto del día. 

Text:  

[1] El Ministerio de Fomento, ha decretado los servicios mínimos para asegurar la prestación 

de los servicios esenciales de transporte ferroviario de viajeros durante la huelga convocada el 

día 21 de diciembre por el Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo 

(SFF-CGT) y el día 7 de enero por el Sindicato Comisiones Obreras en el Grupo Renfe (Renfe 

Viajeros S.A., Renfe Mercancías S.A., Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., Renfe 

Alquiler de Material Ferroviario S.A. y Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora) que 

afecta a todo el personal de dicho grupo  en todo el territorio nacional. 

[2] Se exceptúan del establecimiento de los servicios mínimos los que afecten a las Cercanías 

de Cataluña y a los servicios ferroviarios de transporte de viajeros sobre la red de ancho ibérico 

de la red ferroviaria de interés general íntegramente desarrollados en Cataluña, que serán fijados 

por los órganos competentes de la Generalitat. 

[3] Las huelgas se convocan durante días de excepcional movimiento de viajeros, coincidiendo 

la movilidad propia de un día laborable con el comienzo y, en el caso de algunas comunidades 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Paginas/2018/191218-renfe.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/fomento/Paginas/2018/191218-renfe.aspx
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autónomas, con el último día de las festividades navideñas, afectando tanto a los servicios de 

cercanías como a los de media distancia y de largo recorrido. 

[4] En trenes de Media Distancia, el Ministerio de Fomento ha establecido, un porcentaje de 

servicios mínimos del 65% respecto a los habituales y en los de Alta Velocidad/Larga Distancia 

del 78% de los servicios habituales. 

[5] Estos servicios esenciales tienen como objetivo compatibilizar el interés general de los 

ciudadanos con el derecho fundamental de huelga de los trabajadores, manteniendo el derecho 

a circular por el territorio nacional, así como la comunicación ferroviaria entre las principales 

poblaciones del territorio nacional. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Ministerio de Fomento ha decretat els serveis mínims per les vagues de 

Renfe del 21-D i el 7 de gener, que convoca Comissions Obreres. 

 Temes: Serveis mínims per la vaga. 

 Proposició 2: El govern espanyol no ha decretat els serveis mínims a Catalunya perquè 

és competència de la Generalitat. 

 Tema: Serveis mínims per la vaga, autogovern de Catalunya. 

 Proposició 3: Les jornades de vaga són en “días de excepcional movimiento de viajeros” 

que coincideixen amb els dies laborables abans i després de les vacances de Nadal. 

 Temes: Afectació de la vaga. 

 Proposició 4: Els serveis mínims serveixen per “compatibilizar el interés general de los 

ciudadanos con el derecho fundamental de huelga de los trabajadores, manteniendo el derecho 

a circular por el territorio nacional”. 

 Temes: Conflicte laboral, drets laborals, dret a circular.  
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebaten altres actors. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No usen arguments per rebatre altres actors. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usen recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan los criterios de 

distribución de fondos para políticas activas de empleo para los próximos tres años 

Número: 15. 

Grup polític: Gobierno de España. 

Autor/Protagonista: Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: El Gobierno y las comunidades autónomas acuerdan los criterios de distribución de 

fondos para políticas activas de empleo para los próximos tres años 

Subtítol: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha 

presidido la LXXIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que se ha 

informado sobre proyectos normativos en curso, el Plan de Choque por el Empleo Joven, el 

Plan Anual de Políticas de Empleo 2019, el programa EVADES y el Plan de Acción para la 

implementación de la Agenda 2030. 

Text:  

[1] Durante la conferencia, la ministra Magdalena Valerio ha querido resaltar la importancia de 

la formación para el empleo y, en concreto, la formación de competencias y en aptitudes. 

[2] Tal y como ha recordado, en la reciente X Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social celebrada en La Antigua (Guatemala), se reunieron por 

primera vez los ministros de Educación con los ministros de Trabajo para poner en común 

políticas de formación para el empleo a lo largo de la vida. La formación es esencial para 

adaptarnos a los desafíos del mercado de trabajo porque, según ha señalado, "tenemos que 

adaptarnos al futuro del trabajo que ya es el presente del trabajo". 

[3] Además, la ministra se ha referido al Plan de Choque por el Empleo Joven. Una de las líneas 

de actuación del Plan pone el enfoque en la formación de los jóvenes porque, según ha 

comentado, "hay que hacer hincapié en la formación de jóvenes menores de 30 años, sin 

formación suficiente y que se encuentran en situación de desempleo desde hace más de un año". 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2018/201218-politicasempleo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Paginas/2018/201218-politicasempleo.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16793.pdf
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[4] Este Plan va a tener un seguimiento trimestral y una evaluación anual, así como una 

proyección en todo el territorio nacional. Para ello se va a realizar una importante tarea de 

coordinación entre comunidades autónomas y organismos que representan al colectivo de 

jóvenes. 

[5] En la reunión, además, se han sometido a decisión de las comunidades autónomas los 

criterios de distribución de fondos para políticas activas de empleo. El periodo propuesto para 

aplicar los criterios de distribución ha sido de 3 años: el primer año de aplicación se garantizará 

a cada CCAA el 95% de lo asignado el año anterior, el segundo el 90% y el tercero el 85%. 

[6] A la Conferencia ha asistido también la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda 

Valdeolivas, que ha recalcado que "nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el 

empleo de los jóvenes en este país en términos cualitativos y cuantitativos". Se ha diseñado, 

según ha puntualizado, una hoja de ruta realista, con objetivos medibles y factibles. 

[7] Según ha destacado la secretaria de Estado de Empleo, en esta estrategia por el empleo 

joven, "se va a contar con más fondos, con mayor prontitud y de manera más flexible", 

atendiendo así a las demandas de los diferentes sectores implicados en la estrategia. 

[8] En este compromiso de colaboración entre las comunidades autónomas y el Servicio Público 

de Empleo Estatal, ha destacado como novedad que se realizarán convocatorias abiertas, 

plurianuales, que faciliten la ejecución de las políticas de empleo. Además, ha anunciado un 

aumento de esta partida presupuestaria, alcanzando así el 8%, frente al 5% del año anterior. 

[9] Todas estas medidas, ha señalado Yolanda Valdeolivas, espera que redunden en la mejora 

de la situación laboral de los jóvenes. 

[10] Además, en la Conferencia Sectorial se han informado otros proyectos normativos en 

curso, a destacar tres órdenes ministeriales en materia de formación para el empleo, que tienen 

como objetivo impulsar el sistema de formación para el empleo, reforzar la coordinación, la 

colaboración y la cooperación de los diferentes actores y administraciones públicas que 

participan en este sistema. 
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La “formación de competencias y en aptitudes” per al treball és important 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Formació, treball.  

 Proposició 2: “La formación es esencial para adaptarnos a los desafíos del mercado de 

Trabajo” perquè "tenemos que adaptarnos al futuro del trabajo que ya es el presente del trabajo" 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Formació, treball, mercat. 

 Proposició 3: És important formar als “jóvenes menores de 30 años, sin formación 

suficiente y que se encuentran en situación de desempleo desde hace más de un año” [Paràgraf 

3]. 

 Temes: Formació, joves, atur de llarga durada, treball.  

 Proposició 4: "Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el empleo de los 

jóvenes” i ara es treballa amb “una hoja de ruta realista, con objetivos medibles y factibles” 

[Paràgraf 6]. 

 Temes: Esforç del Govern central, treball, joves, realisme, objectivitat, factibilitat.  

Objectiu 2. Identificar en quins punts- es rebaten entre ells tant implícitament com 

explícitament. 

"Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el empleo de los jóvenes en 

este país en términos cualitativos y cuantitativos" [Paràgraf 6]: rebat els oponents que diuen 

que el Govern espanyol no fa polítiques de treball. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre polítiques laborals. 
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

"Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el empleo de los jóvenes en 

este país en términos cualitativos y cuantitativos" [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que “nunca antes” s’havia fet un “esfuerzo tan intenso”, però això no quantifica 

l’impacte o importància de la mesura. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

"Tenemos que adaptarnos al futuro del trabajo que ya es el presente del trabajo" 

[Paràgraf 2]: metàfora sobre el futur, que es diu que és el present, i personificació del treball, a 

qui s’atorga la capacitat de fer que els humans s’hi adaptin. 

"Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan intenso por el empleo de los jóvenes en 

este país” [Paràgraf 6]: hipèrbole. 

“Una hoja de ruta realista, con objetivos medibles y factibles” [Paràgraf 6]: 

personificació de la “hoja de ruta” i hipèrbole. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fan servir els recursos retòrics per enaltir l’obra de Govern. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Afectacions a la mobilitat pels actes convocats a Barcelona el 21 de 

desembre 

Número: 16. 

Grup polític: Ajuntament de Barcelona. 

Autor/Protagonista: Ajuntament de Barcelona. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Afectacions a la mobilitat pels actes convocats a Barcelona el 21 de desembre 

Subtítol: L’Ajuntament de Barcelona recomana informar-se de possibles afectacions abans de 

desplaçar-se i sortir amb temps d’antelació 

Text:  

[1] Amb motiu de la convocatòria de diversos actes a la ciutat de Barcelona coincidint amb la 

celebració del Consell de Ministres, aquest divendres 21 de desembre, es poden produir 

afectacions a la mobilitat de la ciutat. Al llarg de la jornada els desplaçaments en superfície són 

els que es podrien veure més afectats. 

[2] Al matí hi ha diverses concentracions convocades als voltants de la Casa de la Llotja de Mar 

i davant de l’Estació de França i a la tarda, hi ha prevista una manifestació que s’iniciarà als 

Jardins de Salvador Espriu i baixarà pel passeig de Gràcia fins a la Gran Via de les Corts 

Catalanes. Alhora, també hi ha en marxa una convocatòria de vaga general parcial plantejada 

per un sindicat, que podria suposar alteracions als serveis públics, inclosos sistemes de 

transports, entre les 12:30 i les 14:30 hores. La data també coincideix amb una altra 

convocatòria específica de vaga als serveis de RENFE. 

[3] Davant els diferents actes previstos, en cada moment la Guàrdia Urbana de Barcelona 

adoptarà les mesures d’ordenació i regulació de la circulació adients, així com els desviaments 

de trànsit necessaris per garantir la seguretat i la mobilitat dels ciutadans. Les concentracions 

podran implicar restriccions en la mobilitat en superfície i suposar desviacions o limitacions de 

recorregut tant pels vehicles a motor com per línies d’autobús. 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/12/20/afectacions-a-la-mobilitat-pels-actes-convocats-a-barcelona-el-21-de-desembre/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/12/20/afectacions-a-la-mobilitat-pels-actes-convocats-a-barcelona-el-21-de-desembre/


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

76 

 

[4] Davant l’afectació ciutadana que es podria produir l’Ajuntament de Barcelona, recomana: 

– Informar-se prèviament de possibles afectacions abans de desplaçar-se per la ciutat. 

– Planificar els desplaçaments i anticipar al màxim l’hora d’arribada als punts de destinació. 

– Fer els desplaçaments prioritàriament a peu o en bicicleta, atès que la mobilitat viària i els 

transports públics poden veure’s afectats. 

[5] Des de l’Ajuntament de Barcelona també es fa una crida a la ciutadania a garantir el pas de 

vehicles d’emergència en tot moment i a deixar vials lliures de servei. 

[6] L’Ajuntament de Barcelona oferirà tota la informació als ciutadans a través de la web de 

l’Ajuntament, el 010 i les xarxes socials a partir dels comptes de Twitter: @barcelona_GUB i 

@bcn_ajuntament. També es podran consultar afectacions a través dels comptes de Twitter dels 

diferents operadors de transport. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Les mobilitzacions del 21-D “poden produir afectacions a la mobilitat” a 

Barcelona [Paràgraf 1]. 

 Temes: Mobilitzacions, mobilitat. 

 Proposició 2: Hi haurà concentracions i mobilitzacions tot el dia, “un sindicat” ha 

convocat una vaga general parcial i hi ha vaga de Renfe [Paràgraf 2].  

Tema: Mobilitzacions, vaga, transports públics. 

 Proposició 3: La Guàrdia Urbana “adoptarà les mesures d’ordenació i regulació de la 

circulació adients” durant les mobilitzacions [Paràgraf 3]. 

 Temes: Policia local, regulació del trànsit, mobilitzacions. 

 Proposició 4: L’Ajuntament recomana informar-se de les afectacions, planificar i 

anticipar els desplaçaments i evitar el trànsit rodat i els transports públics perquè “poden veure’s 

afectats” [Paràgraf 4]. 
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 Temes: Afectacions del trànsit, afectacions del transport públic. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“La Guàrdia Urbana de Barcelona adoptarà les mesures d’ordenació i regulació de la 

circulació adients, així com els desviaments de trànsit necessaris per garantir la seguretat i la 

mobilitat dels ciutadans” [Paràgraf 3]: rebat implícitament els oponents que diuen que la policia 

local és passiva i no actua durant les manifestacions. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’actuació policial i la seguretat durant les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“La Guàrdia Urbana de Barcelona adoptarà les mesures d’ordenació i regulació de la 

circulació adients, així com els desviaments de trànsit necessaris per garantir la seguretat i la 

mobilitat dels ciutadans” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No especifica quines són les mesures adients ni a què es refereix amb la seguretat dels 

ciutadans. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Una convocatòria de vaga general parcial plantejada per un sindicat” [Paràgraf 2]: “un 

sindicat” és un eufemisme per evitar citar el sindicat. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 L’ús de l’eufemisme evita citar un sindicat ideològicament distant de l’Administració 

local de Barcelona. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“Es fa una crida a la ciutadania a garantir el pas de vehicles d’emergència en tot moment 

i a deixar vials lliures de servei” [Paràgraf 5]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la a “la ciutadania”. 
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Objecte d’estudi: ESTUDIANTS! ✊ El #21D toca buidar les aules, toca fer història sense 

taula 

Número: 17. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 14 de desembre de 2018 a les 12:56h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ESTUDIANTS! ✊  

[2] El #21D toca buidar les aules, toca fer història sense taula, toca alçar els punys al vent i 

guanyar! Perquè la lluita del jovent és el futur del nostre poble, avancem cap a la plena 

sobirania. 

[3] #21DESBORDEMLOS  

[4] #TombemElRègim🔨 

[Imatge amb la inscripció: El 21D serem... ingovernables #TombemElRègim CDR Catalunya] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen l’alumnat a no anar a classe i mobilitzar-se el 21D 

[Paràgrafs 1 i 2]. 

 Temes: Estudiants, mobilitzacions. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073532095153299457
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073532095153299457
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 Proposició 2: La lluita del jovent és el futur del nostre poble i permet avançar “cap a la 

plena sobirania” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Lluita, jovent, poble, sobirania. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebaten altres actors. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No usen arguments per rebatre altres actors. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“La lluita del jovent és el futur del nostre poble”: metàfora. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 La metàfora serveix per enaltir les mobilitzacions juvenils. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

ESTUDIANTS! ✊  [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len el col·lectiu que volen que es mobilitzi. 
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Objecte d’estudi: El govern de @sanchezcastejon 🔸No ha derogat la llei mordassa 🔸No ha 

derogat la reforma laboral 

Número: 18. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 14 de desembre de 2018 a les 13:08h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] El govern de @sanchezcastejon  

[2] 🔸No ha derogat la llei mordassa  

[3] 🔸No ha derogat la reforma laboral  

[4] 🔸Perpetua i reforça el règim  

[5] I tu què faràs el 21?  

[6] #21DESBORDEMLOS 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El president espanyol ha incomplert les seves promeses electorals de 

derogar la llei mordassa i la reforma laboral. 

 Temes: Mentides. 

 Proposició 2: S’ha de derogar la llei mordassa i la reforma laboral, hi ha d’haver llibertat 

de manifestació i s’han de respectar els drets laborals. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073686118288318464
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073686118288318464
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 Temes: Llei mordassa, reforma laboral, llibertat de manifestació, drets laborals. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

 El govern de @sanchezcastejon  

🔸No ha derogat la llei mordassa  

🔸No ha derogat la reforma laboral [Paràgrafs 1, 2 i 3] 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fan èmfasi en la llei mordassa. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El govern de @sanchezcastejon  

🔸No ha derogat la llei mordassa  

🔸No ha derogat la reforma laboral [Paràgrafs 1, 2 i 3] 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Neguen el compliment de promeses electorals concretes. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

I tu què faràs el 21? [Paràgraf 5]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usen la interrogació retòrica per cridar a la mobilització. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

I tu què faràs el 21? [Paràgraf 5]: interpel·len al lector. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len als seus seguidors, no als seus oponents. 
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Objecte d’estudi: #21D Tots hem de donar poc, perquè pocs no ho hagin de donar tot. 

Número: 19. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018 a les 2:57h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] #21D Tots hem de donar poc, perquè pocs no ho hagin de donar tot.  

[2] Les victòries populars no són cosa de l'atzar: unitat als carrers i lluita és el que ens cal. 

[3] #TombemElRègim🔨  

[4] #21DESBORDEMLOS  

[5] #ElPoderDelPoble  

[5] #MésVivesQueMai 

[Cartell amb la inscripció “El 21D serem... ingovernables #TombemElRègim CDR Catalunya] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El 21D tothom ha de participar en les mobilitzacions. 

 Temes: Crida a la mobilització. 

 Proposició 2: Les victòries populars són fruit de la unitat en les mobilitzacions. 

 Temes: Victòria, unitat. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073894712115949568
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Les victòries populars no són cosa de l'atzar: unitat als carrers i lluita és el que ens cal 

[Paràgraf 2]: rebat els qui criden a la desmobilització. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Les victòries populars no són cosa de l'atzar: unitat als carrers i lluita és el que ens cal 

[Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No desenvolupa l’argument. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: “Qui no es mou no sent les cadenes” (Rosa Luxemburg) El #21D ens veiem 

ben d’hora a la Llotja de Mar 

Número: 20. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018 a les 9:01h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] “Qui no es mou no sent les cadenes” (Rosa Luxemburg)  

[2] El #21D ens veiem ben d’hora a la Llotja de Mar de Barcelona.  

[3] #TombemElRègim  

[4] #SumatAl21D  

[5] #Ingovernables  

[6] #CDRenXarxa 

[Cartell amb la inscripció “21D  

tombem el règim 78  

pels drets socials i polítics i per l’autodeterminació 

contra la repressió”] 

 

 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073986466211160064
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1073986466211160064
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen a concentrar-se a la Llotja de Mar. 

 Temes: Crida a la mobilització. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebat altres actors. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No rebat altres actors. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

El #21D ens veiem ben d’hora a la Llotja de Mar de Barcelona [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len els seus seguidors de forma general. 
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Objecte d’estudi: Hem rebut milers de missatges preguntant què hem de fer i com el dia 21, i 

tenim dues respostes: 

Número: 21. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018 a les 12:58h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Hem rebut milers de missatges preguntant què hem de fer i com el dia 21, i tenim dues 

respostes:  

[2] 1⃣   Organitza't amb el teu #CDR més proper  

[3] 2⃣   Segueix els canals oficials  

[4] #21DESBORDEMLOS  

[5] #TombemElRègim🔨 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Per mobilitzar-se el 21-D cal organitzar-se amb el CDR local i informar-

se als “canals oficials”. 

 Temes: Mobilitzacions, organització, informació. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebat altres actors. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074046027165024256
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074046027165024256
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No rebat altres actors. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

1⃣   Organitza't amb el teu #CDR més proper  

2⃣   Segueix els canals oficials  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len els seus seguidors de forma general. 
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Objecte d’estudi: La repressió, lluny de fer-nos por, ens fa més fortes i sabem a quins 

interessos respon. 

Número: 22. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Diumenge, 16 de desembre de 2018 a les 3:04h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] La repressió, lluny de fer-nos por, ens fa més fortes i sabem a quins interessos respon. 

[2] 👉El #21D sortirem al carrer també per totes aquelles que no poden, us volem lliures i a 

casa! 

[3] #TombemElRègim🔨  

[4] #21DESBORDEMLOS 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els nostres adversaris ens reprimeixen per fer-nos por, però no ens en fa 

sinó que ens fa més fortes. 

 Temes: Repressió, por, fortalesa. 

 Proposició 2: El 21-D ens manifestarem pels presos i exiliats, que han de sortir en 

llibertat. 

 Tema: Crida a la mobilització, presos polítics, exiliats 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074259015255932929
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074259015255932929
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

La repressió, lluny de fer-nos por, ens fa més fortes i sabem a quins interessos respon 

[Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que la repressió serveix per desarticular el moviment popular. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre repressió a les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

La repressió, lluny de fer-nos por, ens fa més fortes i sabem a quins interessos respon 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No explica com els enforteix ni a quins interessos creuen que respon la repressió. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Us volem lliures i a casa! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es refereix de forma general als qui no poden anar a la manifestació. 
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Objecte d’estudi: El #21D per la tarda, ens manifestem: 🕕 18h 📌 Jardinets de Gràcia 

Número: 23. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Diumenge, 16 de desembre de 2018 a les 10:23h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] El #21D per la tarda, ens manifestem:  

[2] 🕕 18h  

[3] 📌 Jardinets de Gràcia  

[4] #21DESBORDEMLOS  

[5] #TombemElRègim  

[6] #CDRenXarxa 

[Cartell amb la inscripció: 

21D 

Tombem el règim 78 

Pels drets socials i polítics | Per l’autodeterminació 

Contra la repressió 

Manifestació | 18h | Jardinets de Gràcia] 

 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074369439745871883


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

93 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen a manifestar-se el 21-D a la tarda als Jardinets de 

Gràcia. 

 Temes: Crida a la mobilització. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No rebat altres actors. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No rebat altres actors. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: El procés va començar i acabarà al carrer, no al Parlament. Estem disposades 

a lluitar i no ens fa por vèncer. 

Número: 24. 

Grup polític: - 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 0:31h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] El procés va començar i acabarà al carrer, no al Parlament.  

[2] Estem disposades a lluitar i no ens fa por vèncer.  

[3] No perdonarem cap complicitat amb el Règim del 78 ni amb qui escampa l'odi feixista als 

nostres carrers.  

[4] #TombemElRègim￼  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El procés independentista és fruit de la mobilització popular i no de l’acció 

institucional. 

 Temes: Independentisme, mobilitzacions, parlamentarisme. 

 Proposició 2: “Estem disposades a lluitar i no ens fa por vèncer” 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074582818741719040
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074582818741719040
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 Tema: Victòria, lluita. 

 Proposició 3: No perdonarem cap complicitat amb el Règim del 78 ni amb qui escampa 

l'odi feixista als nostres carrers. 

 Temes: Status quo, feixisme. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El procés va començar i acabarà al carrer, no al Parlament [Paràgraf 1]: rebat els qui 

diuen que els avenços de l’independentisme són fruit de l’acció institucional.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El procés va començar i acabarà al carrer, no al Parlament [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica l’afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Lluitar contra el Règim del 78 és lluitar: 👉Contra la dictadura del #Ibex35 

👉Contra un règim monàrquic 

Número: 25. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 9:59h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Lluitar contra el Règim del 78 és lluitar:  

[2] 👉Contra la dictadura del #Ibex35  

[3] 👉Contra un règim monàrquic  

[4] 👉Contra la repressió  

[5] 👉Contra la (in)justícia patriarcal  

[6] 👉Per la #independència  

[7] 👉Per un futur per a tothom  

[8] #TombemElRègim🔨  

[9] #21DESBORDEMLOS 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El “Règim del 78” és el mateix que l’Ibex35, la monarquia, la repressió, 

la justícia còmplice amb el patriarcat. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074725893053054976
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074725893053054976
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 Temes: Status quo, capitalisme, monarquia, repressió, poder judicial patriarcal. 

 Proposició 2: El contrari de “Règim del 78” és la independència i “un futur per a 

tothom”. 

 Tema: Status quo, independència. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Lluitar contra el Règim del 78 és lluitar:  

👉Contra la dictadura del #Ibex35  

👉Contra un règim monàrquic  

👉Contra la repressió  

👉Contra la (in)justícia patriarcal [Paràgrafs 1, 2, 3, 4 i 5]: rebat els qui defensen 

l’actual sistema d’organització de l’Estat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre el model d’organització de l’Estat. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Lluitar contra el Règim del 78 és lluitar:  

👉Contra la dictadura del #Ibex35  

👉Contra un règim monàrquic  

👉Contra la repressió  

👉Contra la (in)justícia patriarcal [Paràgrafs 1, 2, 3, 4 i 5]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No desenvolupa cap de les afirmacions. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Tenim clar que el consell de ministres a Barcelona és una provocació 

Número: 26. 

Grup politic: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR.  

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 3:01h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Tenim clar que el consell de ministres a Barcelona és una provocació, i per això, no els hi 

donarem la imatge que volen: la d'extrema normalitat al país.  

[2] #21DESBORDEMLOS  

[3] #TombemElRègim🔨 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Consell de Ministres a Barcelona és una provocació a 

l’independentisme. 

 Temes: Consell de Ministres. 

 Proposició 2: El Govern espanyol vol una imatge “d’extrema normalitat”. 

 Tema: Govern espanyol. 

 Proposició 3: No els donarem la imatge de normalitat que volen. 

 Temes: Mobilitzacions. 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074983088445374464
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Tenim clar que el consell de ministres a Barcelona és una provocació [Paràgraf 1]: rebat 

el Govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Tenim clar que el consell de ministres a Barcelona és una provocació [Paràgraf 1] 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta l’afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura. 

Número: 27. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les  

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura.  

[2] Avui al Suprem s’hi fa la primera vista del judici contra l’independentisme.  

[3] Els #CDRenXarxa estem preparats. No deixarem els carrers, no ens aturarem fins que 

siguem lliures.  

[4] Només la #República els alliberarà!  

[5] #Judici1O 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El TS fa la primera vista del judici a l’independentisme, que és un judici 

injust. 

 Temes: Injustícia, judici a l’independentisme. 

 Proposició 2: Ens seguirem mobilitzant “fins que siguem lliures”. 

 Tema: Mobilitzacions, llibertat. 

 Proposició 3: Només serem lliures quan siguem independents. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1074998151805894659
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 Temes: Llibertat, independència. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura [Paràgraf 1]: rebat els qui defensen 

el procés judicial contra l’independentisme.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la repressió a l’independentisme. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica l’afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

La maquinària de la injustícia espanyola no s’atura [Paràgraf 1]: metàfora en què el 

poder judicial espanyol és una màquina. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: De cara als mesos que vindran: apoderem-nos! 💪 

Número: 28. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 20:54h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] De cara als mesos que vindran: apoderem-nos! 💪  

[2] A les accions i manifestacions hi ha espai per tothom. Tria el teu lloc allà on et sentis còmode 

i respecta totes les expressions de lluita.  

[3] Juntes som més fortes!  

[4] #ElPoderDelPoble  

[5] #MésVivesQueMai 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Tothom pot anar a les mobilitzacions i ha de respectar “totes les 

expressions de lluita”. 

 Temes: Mobilitzacions, respecte. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Tria el teu lloc allà on et sentis còmode i respecta totes les expressions de lluita [Paràgraf 

2]: rebat els qui critiquen algunes accions en les mobilitzacions. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075102062956953606
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’ordre al carrer. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Tria el teu lloc allà on et sentis còmode i respecta totes les expressions de lluita [Paràgraf 

2].  

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No desenvolupa l’afirmació ni detalla a quines expressions de lluita es refereix. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Tria el teu lloc allà on et sentis còmode i respecta totes les expressions de lluita [Paràgraf 

2].  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la els seus seguidors. 
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Objecte d’estudi: Es presenta la Comissió #21D, amb la participació d'entitats i col·lectius. 

Sortim als carrers! 

Número: 29. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 13:34h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Es presenta la Comissió #21D, amb la participació d'entitats i col·lectius. Sortim als carrers!  

[2] Pel dret a l'autodeterminació  

[3] En defensa dels drets socials  

[4] Enfront de l'estat opressor  

[5] Deixem clar el nostre rebuig al Consell de Ministres.  

[6] #TombemElRègim  

[7] #21DESBORDEMLOS 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Entitats i col·lectius han creat una comissió per les mobilitzacions. 

 Temes: Coordinació, mobilitzacions. 

 Proposició 2: Les mobilitzacions són per l’autodeterminació, els drets socials, contra 

Espanya i per rebutjar el Consell de Ministres. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075353593362960384
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075353593362960384


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

106 

 

 Temes: Mobilitzacions,  autodeterminació, drets socials, independentisme, Consell de 

Ministres. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Enfront de l'estat opressor [Paràgraf 4]: rebat els qui diuen que Espanya no és un estat 

opressor. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Enfront de l'estat opressor [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenten l’afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usen recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fan interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 📢 DESBORDEM-LOS‼️ 👉 Tothom que pugui avui dijous #20D: 🕠 

17:30 hores 📌 Palau de Pedralbes 

Número: 30. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 11:08h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 📢 DESBORDEM-LOS‼️  

[2] 👉 Tothom que pugui avui dijous #20D:  

[3] 🕠 17:30 hores  

[4] 📌 Palau de Pedralbes, edifici amb entrada per Av. Diagonal.  

[5] 🕗 20 hores  

[6] 📌 Plaça Pius XII / Carrer Sabino Arana.  

[7] 🔴 No els deixarem passejar per #Barcelona‼️  

[8] #21DESBORDEMLOS #CDRenXarxa #TombemElRègim 

[Cartell amb la inscripció: Dijous #20D 

Desbordem-los 

17:30 hores Palau de Pedralbes 

20 hores Plaça Pius XII / carrer Sabino Arana] 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075679319190634498
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075679319190634498
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen mobilitzacions durant la tarda. 

 Temes: Crida a la mobilització. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No usen arguments per rebatre. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No usen arguments per rebatre. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

👉 Tothom que pugui avui dijous #20D [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es dirigeixen a tots els seus seguidors de forma general. 
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Objecte d’estudi: ⌛️Demà fa 1 any de les eleccions imposades per part de l'Estat i acceptades 

pels partits. 

Número: 31. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 12:11h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ⌛️Demà fa 1 any de les eleccions imposades per part de l'Estat i acceptades pels partits. 

[2] 👎1 any de renúncies, violència policial, submissió i autonomisme per part del Govern 

efectiu. 

[3] ✊1 any de lluita, aprenentatge i solidaritat per part del poble organitzat. 

[4] #21DESBORDEMLOS 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: L’Estat va imposar les eleccions autonòmiques de 2017 i els partits 

catalans les van acceptar. 

 Temes: Article 155. 

 Proposició 2: El Govern va renunciar, va acceptar la violència policial, es va sotmetre i 

va abandonar la via independentista. 

 Tema: Govern català, violència policial, autonomisme. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075695223651618816
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075695223651618816
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 Proposició 3: Els moviments socials han seguit lluitant, han après i han estat solidaris. 

 Temes: Mobilitzacions, moviments socials. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

⌛️Demà fa 1 any de les eleccions imposades per part de l'Estat i acceptades pels partits 

[Paràgraf 1]: rebat els partits independentistes catalans. 

👎1 any de renúncies, violència policial, submissió i autonomisme per part del Govern 

efectiu [Paràgraf 2]: rebat el Govern de la Generalitat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebaten sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

⌛️Demà fa 1 any de les eleccions imposades per part de l'Estat i acceptades pels partits 

[Paràgraf 1]. 

👎1 any de renúncies, violència policial, submissió i autonomisme per part del Govern 

efectiu [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenten les seves afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

👎1 any de renúncies, violència policial, submissió i autonomisme per part del Govern 

efectiu [Paràgraf 2]: ironia. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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 Usa la ironia per criticar el seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 📣Aquest #21DESBORDEMLOS: a Barcelona sortirem al carrer en tres 

columnes a les 8:30h! 

Número: 32. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 12:57h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 📣Aquest #21DESBORDEMLOS: a Barcelona sortirem al carrer en tres columnes a les 

8:30h!  

[2] 🛡️Columna 1 D'OCTUBRE  

[3] 📍Pl. Urquinaona  

[4] 🛡️Columna NO PASSARAN  

[5] 📍Av. Lluís Companys amb Pujades  

[6] 🛡️Columna INGOVERNABLES  

[7] 📍Pl. del Portal Nou  

[8] Tothom en la mateixa direcció: #TombemElRègim🔨 

[Cartell amb un mapa de la zona i la inscripció: 

21-D 

2018 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075706815890055169
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075706815890055169
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8:30h 

Barcelona 

Independència 

Sobirania 

Drets socials 

Tombem el Règim!] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen mobilitzacions per la independència, la sobirania i 

els drets socials. 

 Temes: Mobilitzacions, independència, sobirania, drets socials. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Columna NO PASSARAN [Paràgraf 4]: rebat el Govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la manifestació contrària al Consell de Ministres. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Columna NO PASSARAN [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa un lema sense argumentar. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fan interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són molt llargues! 

Número: 33. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 14:40h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són molt llargues!  

[2] De cara al #21D, organitza't amb el teu #CDRenXarxa i segueix NOMÉS canals oficials. 

[3] Tothom atent! 

[4] Sols el poble salva al poble!  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim🔨 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: L’Estat espanyol té urpes i enganya. 

 Temes: Mentides. 

 Proposició 2: Els CDR convoquen a les assemblees i a no fer cas d’altres consignes. 

 Temes: Organització, informació. 

 Proposició 3: Sols el poble salva el poble. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075732551199789057
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 Temes: Moviments socials. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són molt llargues! [Paràgraf 1]: rebat 

a l’Estat espanyol 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són molt llargues! [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Parla de les influències de l’Estat a l’hora d’enganyar però no les explica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Les urpes de l'estat espanyol són molt llargues [Paràgraf 1]: metàfora en què les urpes 

són la capacitat d’influència de l’Estat. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fan servir la metàfora per criticar el seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No et deixis enredar: les urpes de l'estat espanyol són molt llargues! [Paràgraf 1]. 

De cara al #21D, organitza't amb el teu #CDRenXarxa i segueix NOMÉS canals oficials 

[Paràgraf 2]. 

Tothom atent! [Paràgraf 3]. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

117 

 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es dirigeixen de forma genèrica als seus seguidors. 
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Objecte d’estudi: #21DESBORDEMLOS 🙆♀️ Uneix-te a la #Moda21D! 

Número: 34. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: - 

Darrera actualització: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 17:22h. 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] #21DESBORDEMLOS 🙆♀️  

[2] Uneix-te a la #Moda21D!  

[3] Que només els mocadors ens tapin el somriure. Protegim-nos de la repressió! 

[4] #TombemElRègim🔨 

[Vídeo amb la inscripció: 

Moda 21D 

Amb caputxa o sense PROTEGEIX-TE 

Sense por 

#Moda 21D] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Tapar-se la cara està de moda i serveix per protegir-se de la repressió. 

 Temes: Caputxes, repressió. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075773361089728512
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Protegim-nos de la repressió! [Paràgraf 3]: rebat els qui critiquen l’ús de caputxes en les 

manifestacions. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les persones amb la cara tapada a les manifestacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Que només els mocadors ens tapin el somriure. Protegim-nos de la repressió! [Paràgraf 

3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica que es tapen la cara per protegir-se de la repressió. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Uneix-te a la #Moda21D! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len els seus seguidors de forma genèrica. 
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Objecte d’estudi: Demà confluiran tres #21D: 

Número: 35. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: - 

Darrera actualització: - 

Títol: Divendres, 21 de desembre a les 00:00h. 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Demà confluiran tres #21D:  

[2] 👉El d'un any de renúncies per part del govern  

[3] 👉El d'un règim caduc que ha de militaritzar Barcelona per reunir-se.  

[4] 👉El d'un poble que no té por i està disposat a lluitar per la independència. 

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim🔨  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern català ha renunciat a la independència. 

 Temes: Govern català, independència. 

 Proposició 2: L’Estat espanyol és “un règim caduc que ha de militaritzar Barcelona” per 

poder fer-hi un Consell de Ministres. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075873481114443776
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 Temes: Status quo, actuacions policials, Consell de Ministres. 

 Proposició 3: El poble català “no té por i està disposat a lluitar per la independència”. 

 Temes: Valentia, independència. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El d'un any de renúncies per part del govern [Paràgraf 2]: rebat el Govern català. 

El d'un règim caduc que ha de militaritzar Barcelona per reunir-se [Paràgraf 3]: rebat el 

Govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’estratègia independentista i el sistema d’organització de l’Estat. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El d'un any de renúncies per part del govern [Paràgraf 2]. 

El d'un règim caduc que ha de militaritzar Barcelona per reunir-se [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifiquen les afirmacions que fan. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Serem ingovernables. ✊ 

Número: 36. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre a la 1:05h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Serem ingovernables. ✊  

[2] #21DESBORDEMLOS  

[3] #TombemElRègim🔨  

[4] #CDRenXarxa 

[Cartel amb la inscripció: El 21D serem... 

Ingovernables 

#TombemElRègim 

No ens deixarem trepitjar] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR no reconeixen la legitimitat del Govern. 

 Temes: Legitimitat, Govern català. 

 Proposició 2: L’Estat vol trepitjar l’independentisme però els CDR no ho permetran. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075889835225735168
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 Temes: Repressió. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Serem ingovernables [Paràgraf 1]: rebat el Govern. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que no es deixaran governar durant les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Serem ingovernables [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica ni argumenta. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

125 

 

Objecte d’estudi: No sou benvinguts. Arreu del país us diem que no passareu. 

Número: 37. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 7:28h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] No sou benvinguts.  

[2] Arreu del país us diem que no passareu.  

[3] 🚧 Talls:  

[4] C25 Campllong  

[5] C31 Vergés  

[6] B23 Barcelona dos sentits  

[7] Ronda de dalt sortida 11  

[8] Ronda litoral dos sentits  

[9] B20 Montigala  

[10] AP-7 ampolla  

[11] #TombemElRègim  

[12] #21D  

[13] #21DESBORDEMLOS  

[14] #CDRenXarxa 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075986372702425088
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[Cartel amb la inscripció: El 21D serem... 

Ingovernables 

#TombemElRègim 

No ens deixarem trepitjar] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR han tallat la circulació a set vies per dir a l’Executiu espanyol 

que no són benvinguts i que no passaran. 

 Temes: Trànsit, mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No sou benvinguts [Paràgraf 1]: rebat el Govern espanyol.  

Arreu del país us diem que no passareu [Paràgraf 2]: rebat el Govern espanyol.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política i les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No sou benvinguts [Paràgraf 1].  

Arreu del país us diem que no passareu [Paràgraf 2].  

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa lemes sense explicar ni argumentar les afirmacions. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No sou benvinguts [Paràgraf 1].  

Arreu del país us diem que no passareu [Paràgraf 2].  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma indirecta els membres de l’Executiu espanyol. 
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Objecte d’estudi: Atenció⚠ Els mossos obren vies sense netejar tot i el risc que suposa. 

Alerta si circuleu per la Selva. 

Número: 38. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 8:00h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Atenció⚠  

[2] Els mossos obren vies sense netejar tot i el risc que suposa.  

[3] Alerta si circuleu per la Selva.  

[4] #21D  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els Mossos d’Esquadra estan fent actuacions de risc a les vies de La Selva. 

 Temes: Actuacions policials. 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075994377841987584
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1075994377841987584


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

129 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Els mossos obren vies sense netejar tot i el risc que suposa [Paràgraf 2]: rebat els Mossos 

d’Esquadra. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’ordre al carrer. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Els mossos obren vies sense netejar tot i el risc que suposa [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica que el risc rau en què les vies no són netes. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Alerta si circuleu per la Selva [Paràgraf 3].  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es dirigeixen als seus seguidors de forma genèrica. 
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Objecte d’estudi: Estem sent desallotjades a B23. Tossudament alçades!! No hi ha prou 

presons per a tanta dignitat!! 

Número: 39. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 9:25h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Estem sent desallotjades a B23.  

[2] Tossudament alçades!! No hi ha prou presons per a tanta dignitat!!  

[3] #TombemElRègim 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La policia està desallotjant els manifestants que han tallat la B23. 

 Temes: Actuacions policials, mobilitzacions, trànist. 

 Proposició 2: Les persones que s’han mobilitzat segueixen “tossudament alçades”. 

 Temes: Mobilitzacions. 

 Proposició 3: “No hi ha prou presons per a tanta dignitat”. 

 Temes: Repressió. 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076015685896232961
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076015685896232961
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Tossudament alçades!! No hi ha prou presons per a tanta dignitat!! [Paràgraf 2]: rebat a 

la policia. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre el desallotjament de manifestants. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Tossudament alçades!! No hi ha prou presons per a tanta dignitat!! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usen lemes sense argumentar ni justificar. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

 No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Han encapsulat a una part de la columna #INGOVERNABLES. #URGENT 

Número: 40. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 10:19h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Han encapsulat a una part de la columna #INGOVERNABLES.  

[2] #URGENT  

[3] Es demana gent al passeig Montjuic davant de Santa Madrona.  

[4] #21D  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La policia ha encapsulat una part dels manifestants. 

 Temes: Actuacions policials, mobilitzacions. 

 Proposició 2: Els CDR convoquen a mobilitzar-se al passeig de Montjuic. 

 Temes: Crida a la mobilització. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076029381548654592
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Han encapsulat a una part de la columna #INGOVERNABLES [Paràgraf 1]: rebat a la 

policia.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’ordre al carrer. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Han encapsulat a una part de la columna #INGOVERNABLES [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No critica ni argumenta. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

134 

 

Objecte d’estudi: Hi ha hagut una carrega policial al paralel, per espantarnos. Estiguem 

tranquiles i determinades. 

Número: 41. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 10:46h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Hi ha hagut una carrega policial al paralel, per espantarnos.  

[2] Estiguem tranquiles i determinades.  

[3] Som més que elles i tenim un objetiu clar.  

[4] #21D  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La policia ha carregat contra uns grup de manifestants però només ho ha 

fet “per espantar-nos”. 

 Temes: Actuacions policials, mobilitzacions, por. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076036280465743872
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076036280465743872
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 Proposició 2: Som majoria, però cal mantenir la calma i la determinació per aconseguir 

el nostre objectiu. 

 Temes: Mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Hi ha hagut una carrega policial al paralel, per espantar-nos [Paràgraf 1]: rebat a la 

policia.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’actuació policial durant la manifestació. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Hi ha hagut una carrega policial al paralel, per espantar-nos [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica per què la càrrega policial és només per espantar i no és per desfer la 

manifestació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Hi ha diferents maneres de veure i viure la lliuta. Respectem-nos i lliutem 

des de la no violència activa. 

Número: 42. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 11:06h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Hi ha diferents maneres de veure i viure la lliuta.  

[2] Respectem-nos i lliutem des de la no violència activa.  

[3] Juntes som més fortes.  

[4] Estigueu alerta dels canals oficials.  

[5] #21D  

[6] #21DESBORDEMLOS  

[7] #TombemElRègim  

[8] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal respectar les diferents formes de mobilització no violenta, mantenir la 

unitat i seguir les consignes dels CDR. 

 Temes: Mobilitzacions, no violència, unitat, consignes. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076041199444787200
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076041199444787200
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Respectem-nos i lliutem des de la no violència activa [Paràgraf 1]: rebat els qui no 

respecten altres formes de lluita.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la manera de manifestar-se.. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Respectem-nos i lliutem des de la no violència activa [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa les paraules lluitar i no violència, aparentment contradictòries. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Estigueu alerta dels canals oficials [Paràgraf 4].  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len els seus seguidors de manera generalitzada. 
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Objecte d’estudi: La càrrega del paral·lel ha estat perquè Pedro Sánchez volia anar caminant 

i fer un passeig. 

Número: 43. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre a les 11:17h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] La càrrega del paral·lel ha estat perquè Pedro Sánchez volia anar caminant i fer un passeig. 

[2] #ProuHumillacions  

[3] No ets benvingut, còmplice del 155  

[4] Fora dels nostres carrers. 

[5] #TombemElRègim🔨  

[6] #21D  

[7] #21DESBORDEMLOS  

[8] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La policia ha carregat contra els manifestants perquè Sánchez pogués 

arribar a peu al Consell de Ministres. 

 Temes: Actuacions policials, Consell de Ministres, president Sánchez. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076044026426593280
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076044026426593280


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

139 

 

 Proposició 2: Sánchez no és benvingut als “nostres carrers” perquè és “còmplice del 

155”. 

 Temes: Mobilitzacions, president Sánchez, article 155. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

La càrrega del paral·lel ha estat perquè Pedro Sánchez volia anar caminant i fer un 

passeig [Paràgraf 1]: rebat a la policia i al president Sánchez. 

No ets benvingut, còmplice del 155 [Paràgraf 3]: rebat el president Sánchez. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les manifestacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

La càrrega del paral·lel ha estat perquè Pedro Sánchez volia anar caminant i fer un 

passeig [Paràgraf 1]: rebat a la policia i al president Sánchez. 

No ets benvingut, còmplice del 155 [Paràgraf 3]: rebat el president Sánchez. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Sí que explica per què rebutgen la presència de Sánchez a Barcelona. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No ets benvingut, còmplice del 155 [Paràgraf 3]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma individual el president espanyol. 
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Objecte d’estudi: A partir d'ara l'objectiu és que no surtin. 

Número: 44. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les11:39h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] A partir d'ara l'objectiu és que no surtin.  

[2] Anem a bloquejar la sortida!  

[3] #Encapsulemlos  

[4] #21D  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen els manifestants a bloquejar la sortida de la Llotja de 

Mar per evitar en surtin els ministres. 

 Temes: Mobilitzacions. 

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076049396696080384
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Anem a bloquejar la sortida! [Paràgraf 2]: rebat els membres del govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Anem a bloquejar la sortida! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta ni justifica la crida. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fan interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

143 

 

Objecte d’estudi: #21DESBORDEMLOS Davant les càrregues policials, seguim resistint. 

Fem una crida a la calma 

Número: 45. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 13:45h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] #21DESBORDEMLOS  

[2] Davant les càrregues policials, seguim resistint.  

[3] Fem una crida a la calma i a no llençar objectes.  

[4] #TombemElRègim  

[5] #CDRenXarxa  

[6] #JuntesSomMésFortes  

[7] Per la República!! 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR animen a resistir les càrregues policials. 

 Temes: Actuacions policials. 

 Proposició 2: Els CDR demanen als manifestants que es calmin i no llencin objectes. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076083522618695681
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076083522618695681
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 Temes: Mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Davant les càrregues policials, seguim resistint [Paràgraf 2]: rebat a la policia.  

Fem una crida a la calma i a no llençar objectes [Paràgraf 3]: rebat als manifestants que 

llencen objectes.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’actitud dels manifestants davant les càrregues policials. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Davant les càrregues policials, seguim resistint [Paràgraf 2].  

Fem una crida a la calma i a no llençar objectes [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenten ni justifiquen les crides que fan. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i @MiquelBuch 

Número: 46. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 16:37h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i @MiquelBuch (la #BRIMO no t’hagués 

tingut que protegir quan els mossos et rodejaven).  

[2] Govern de Catalunya, això és inadmissible!!!  

[3] #DIMISSIÓ en bloc, per ineptes 

[Vídeo amb imatges de furgonetes de Mossos d’Esquadra conduint cap a un grup de persones] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els Mossos i el conseller Buch són una vergonya. 

 Temes: Policia, Govern català. 

 Proposició 2: La BRIMO no hauria hagut de protegir el conseller. 

 Temes: Actuacions policials. 

 Proposició 3: Les actuacions policials són inadmissibles i per això el Govern de la 

Generalitat ha de dimitir en bloc. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076124628500840448
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 Temes: Actuacions policials, dimissions, Govern català. 

 Proposició 4: Els membres del Govern català són ineptes. 

 Temes: Govern català. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i @MiquelBuch (la #BRIMO no 

t’hagués tingut que protegir quan els mossos et rodejaven) [Paràgraf 1]: rebat al conseller Buch 

i a la BRIMO.  

Govern de Catalunya, això és inadmissible!!! [Paràgraf 2]: rebat al Govern de la 

Generalitat. 

#DIMISSIÓ en bloc, per ineptes [Paràgraf 3]: rebat al Govern de la Generalitat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les actuacions policials durant les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i @MiquelBuch (la #BRIMO no 

t’hagués tingut que protegir quan els mossos et rodejaven) [Paràgraf 1].  

Govern de Catalunya, això és inadmissible!!! [Paràgraf 2]. 

#DIMISSIÓ en bloc, per ineptes [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Acompanya les afirmacions amb un vídeo que les sustenta. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Dues de les vergonyes d’aquest País: els @mossos i @MiquelBuch (la #BRIMO no 

t’hagués tingut que protegir quan els mossos et rodejaven) [Paràgraf 1].  

Govern de Catalunya, això és inadmissible!!! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de manera individual el conseller Miquel Buch. 
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Objecte d’estudi: Els @mossos han entrat al bar de l'estació de l'ampolla. S'han endut dues 

persones i necessiten suport per sortir ! 

Número: 47. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre a les 18:38h. 

Darrera actualització: - 

Títol: 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Els @mossos han entrat al bar de l'estació de l'ampolla.  

[2] S'han endut dues persones i necessiten suport per sortir !  

[3] @mossos i @policia, no teniu vergonya!! 

[Cartell amb la inscripció: Llibertat detingudes 21D 

CDR Catalunya 

Alerta Solidària 

#DecidimSer] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La policia ha detingut dues persones a l’Ampolla. 

 Temes: Actuacions policials, detencions. 

 Proposició 2: La policia catalana i espanyola no tenen vergonya. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076154925678252033
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076154925678252033
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 Temes: Policia. 

 Proposició 3: Els CDR i Alerta Solidària convoquen a “donar suport” a les persones 

detingudes. 

 Temes: Crida a la mobilització, detencions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

@mossos i @policia, no teniu vergonya!! [Paràgraf 3]: rebat els cossos policials. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre detencions de manifestants. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

@mossos i @policia, no teniu vergonya!! [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No explica la qualificació que els fa. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

@mossos i @policia, no teniu vergonya!! [Paràgraf 3]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la els cossos policials de forma generalitzada 
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Objecte d’estudi: ⚠Tothom a la comissaria dels Mossos de Tortosa!!! ⚠ 4 detinguts 

Número: 48. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 a les 19:10h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ⚠Tothom a la comissaria dels Mossos de Tortosa!!!  

[2] ⚠ 4 detinguts  

[3] Paraules dels @mossos "corred ratillas", "ya os tenemos", "no os vais a escapar".  

[4] Els dos últims detinguts ha sigut una càrrega dins un bar.  

[5] Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen a concentrar-se davant la comissaria de Mossos 

d’Esquadra de Tortosa, on hi ha quatre detinguts. 

 Temes: Crida a la mobilització, detencions. 

 Proposició 2: Els Mossos han dit “corred ratillas”, “ya os tenemos” i “no os vais a 

escapar”. 

 Temes: Actuacions policials. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076163116147318786
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 Proposició 3: Els Mossos han detingut dues persones durant una càrrega dins un bar. 

 Temes: Detencions, actuacions policials. 

 Proposició 4: El Govern “efectiu” ha de dimitir perquè permet la impunitat policial. 

 Temes: Dimissions, Govern català, policia. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! [Paràgraf 5]: rebat el cos 

policial i el Govern de la Generalitat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les actuacions policials en les manifestacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! [Paràgraf 5]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Ha explicat els motius per la seva petició. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! [Paràgraf 5]: ironia. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la ironia per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Prou impunitat policial. Govern "efectiu" #Dimissió JA! [Paràgraf 5] 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la el Govern de forma genèrica. 
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Objecte d’estudi: Si durant les concentracions d'ahir vas ser agredida per la policia, posa't en 

contacte amb nosaltres: 

Número: 49. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dissabte, 22 de desembre de 2018 a les 15:43h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Si durant les concentracions d'ahir vas ser agredida per la policia, posa't en contacte amb 

nosaltres:  

[2] antirepre_cdr@tutanota.com  

[3] Aquesta informació ens servirà per denunciar l'actuació repressiva durant el dia d'ahir.  

[4] #21  

[5] #21DESBORDEMLOS  

[6] #TombemElRègim  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR criden a les persones que van ser agredides per la policia a 

escriure’ls un mail. 

 Temes: Actuacions policials, ferits. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076473258080436226
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076473258080436226
mailto:antirepre_cdr@tutanota.com
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 Proposició 2: Els CDR faran servir la informació “per denunciar l'actuació repressiva 

durant” les mobilitzacions del 21D. 

 Temes: Agressions policials. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Aquesta informació ens servirà per denunciar l'actuació repressiva durant el dia d'ahir 

[Paràgraf 3]: rebat a la policia i als qui diuen que l’actuació policial va ser correcta.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’actuació policial durant les manifestacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Aquesta informació ens servirà per denunciar l'actuació repressiva durant el dia d'ahir 

[Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica que hi ha persones ferides per la policia. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Si durant les concentracions d'ahir vas ser agredida per la policia, posa't en contacte amb 

nosaltres [Paràgraf 1].  
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

Interpel·la de forma generalitzada als ferits durant les càrregues policials. 
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Objecte d’estudi: ⚠ La lluita continua ⚠ Et necessitem a la Ciutat de la Justícia per recolzar 

les companyes represaliades ‼️ 

Número: 50. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dissabte, 22 de desembre de 2018 a les 16:01h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: 

[1] ⚠ La lluita continua ⚠  

[2] Et necessitem a la Ciutat de la Justícia per recolzar les companyes represaliades ‼️  

[3] 💪 No esteu soles  

[4] 📍 Ciutat de la Justícia, Gran Via de les Corts Catalanes, 111  

[5] ✊ Juntes som més fortes! 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La lluita continua i cal concentrar-se davant la Ciutat de la Justícia “per 

recolzar les companyes represaliades”. 

 Temes: Crida a la mobilització, detencions. 

 Proposició 2: Les persones detingudes no estan soles i “juntes som més fortes”. 

 Temes: Unitat, fortalesa, detencions. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076477830408613889
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076477830408613889
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No dona arguments ni rebat cap actor, només crida a la mobilització. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No dona arguments ni rebat cap actor, només crida a la mobilització. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Denunciem l'actuació dels @mossos durant el #21D. 

Número: 51. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dissabte, 22 de desembre de 2018 a les 19:41h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Denunciem l'actuació dels @mossos durant el #21D.  

[2] Per enèsima vegada veiem com la repressió policial surt de tots els límits legals, amb la 

inacció i complicitat del Departament d'Interior.  

[3] N'estem fartes: #BuchDimissióJA!  

[4] Aquests en són alguns exemples ⤵️ 

[Fil amb exemples de: 

“Ferits de màxima gravetat” 

“Atropellaments durant actuacions no regulades” 

“Armes il·legalitzades” 

“Desenes de ferits per càrregues il·legals al cap” 

“Actuacions il·legals” 

“Càrregues injustificades” 

“Càrregues brutals i desproporcionades” 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076533180365238274
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“Ús de la violència” i “brutalitat. Les falses detencions. Intimidacions. Repressió. Racisme. 

Abús de vigilància i poder. Corrupció policial”] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR denuncien que el dispositiu de Mossos d’Esquadra durant el 21D 

estava fora “de tots els límits legals”. 

 Temes: Actuacions policials. 

 Proposició 2: El conseller Buch ha de dimitir perquè Interior no va actuar i va ser 

còmplice de les il·legalitats dels agents. 

 Temes: Dimissions, conseller Miquel Buch, actuacions policials. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Denunciem l'actuació dels @mossos durant el #21D [Paràgraf 1]: rebat la policia. 

Per enèsima vegada veiem com la repressió policial surt de tots els límits legals, amb la 

inacció i complicitat del Departament d'Interior [Paràgraf 2]: rebat a la policia i a la conselleria 

d’Interior.  

N'estem fartes: #BuchDimissióJA! [Paràgraf 3]: rebat al conseller Buch. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les actuacions policials durant les manifestacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Denunciem l'actuació dels @mossos durant el #21D [Paràgraf 1]. 

Per enèsima vegada veiem com la repressió policial surt de tots els límits legals, amb la 

inacció i complicitat del Departament d'Interior [Paràgraf 2].  

N'estem fartes: #BuchDimissióJA! [Paràgraf 3]. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

161 

 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Sí que argumenten i posen exemples de la irregularitat de les càrregues. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca. 

Número: 52. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Diumenge, 23 de desembre de 2018 a les 0:50h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca.  

[2] #21D  

[3] #21DESBORDEMLOS  

[4] #TombemElRègim  

[5] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR agraeixen la feina de SanitarisxRep. 

 Temes: Ferits, mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que 

les actuacions policials van ser proporcionades.  

 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076610870816444420
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’atenció mèdica als ferits per les càrregues policials. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca [Paràgraf 1].  

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Fa un agraïment que, implícitament, és una crítica a l’actuació policial. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Moltes gràcies a @SanitarisxRep per la seva tasca [Paràgraf 1].  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len a un col·lectiu aliat. 
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Objecte d’estudi: Us deixem amb un recull del #21D, on es demostra la brutal repressió que 

van exercir els @mossos. 

Número: 53. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Diumenge, 23 de desembre de 2018 a les 20:36h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Us deixem amb un recull del #21D, on es demostra la brutal repressió que van exercir els 

@mossos.  

[2] #BuchDimissió!  

[3] Gràcies @CDR_Audiovisual!  

[4] #21DESBORDEMLOS  

[5] #TombemElRègim  

[6] #CDRenXarxa 

[Vídeo amb la veu del president Quim Torra dient “Vosaltres, amics del CDR, que apreteu, i 

feu bé d’apretar” amb la inscripció “Que el fred de l’hivern us glaci el somriure” seguit de la 

locució “Game over”] 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els Mossos van exercir una “brutal repressió” durant el 21D. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076909470595366912
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1076909470595366912
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 Temes: Repressió. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

On es demostra la brutal repressió que van exercir els @mossos [Paràgraf 1]: rebat els 

qui defensen que l’actuació policial va ser correcta.  

#BuchDimissió! [Paràgraf 2]: rebat el conseller Buch. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Es rebaten sobre l’actuació policial durant les mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

On es demostra la brutal repressió que van exercir els @mossos [Paràgraf 1].  

#BuchDimissió! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Aporta un document gràfic que justifica la seva afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar  ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

#BuchDimissió! [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el conseller Miquel Buch. 
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Objecte d’estudi: ⭕️ MISSATGE DE NADAL AL REI ⭕️ ���  � �  Avui dilluns, a les 21:00h, 

activitat familiar als balcons! 

Número: 54. 

Grup polític: CDR. 

Autor/Protagonista: CDR. 

Data de publicació: Dilluns, 24 de desembre de 2018 a les 15:30h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: 

[1] ⭕️ MISSATGE DE NADAL AL REI ⭕️  

[2] ���  � �  Avui dilluns, a les 21:00h, activitat familiar als balcons! “Com que la guerra el rei 👑 

ens té declarada  

[3] 👉 Avui, l’única cosa que es mereix és una cassolada 🍳🥄”  

[4] #NiReiNiDiscurs  

[5] #SomRepública  

[6] #CassoladaDeNadal  

[7] #CDRenXarxa 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els CDR convoquen una “activitat familiars als balcons”, és a dir una 

cassolada, durant el discurs de Nadal del cap d’Estat. 

 Temes: Boicot, monarquia. 

https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1077194688686215168
https://twitter.com/CDRCatOficial/status/1077194688686215168
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

���  � �  Avui dilluns, a les 21:00h, activitat familiar als balcons! “Com que la guerra el rei 

👑 ens té declarada  

👉 Avui, l’única cosa que es mereix és una cassolada 🍳🥄”  [Paràgraf 2 i 3]: rebat el 

Cap d’Estat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

���  � �  Avui dilluns, a les 21:00h, activitat familiar als balcons! “Com que la guerra el rei 

👑 ens té declarada  

👉 Avui, l’única cosa que es mereix és una cassolada 🍳🥄”  [Paràgraf 2 i 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta ni justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Arrimadas: 'Sánchez ha entregado a los catalanes a Torra como botín para 

seguir unos meses más en Moncloa' 

Número: 55. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans. 

Data de publicació: Divendres, 14 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Arrimadas: 'Sánchez ha entregado a los catalanes a Torra como botín para seguir unos 

meses más en Moncloa' 

Subtítol: Cs presenta una querella criminal ante el TSJC para que los miembros 

independentistas de la Mesa del Parlament cumplan con las resoluciones judiciales 

Text:  

[1] “Sánchez ha entregado a los catalanes a Torra como botín para seguir unos meses más en 

Moncloa”. Así lo ha dicho la líder de Ciudadanos (Cs) y líder de la Oposición en Cataluña, Inés 

Arrimadas, ante la pasividad del gobierno de España hacia “las amenazas de la vía eslovena” 

que ha defendido el President de la Generalitat, Quim Torra. Arrimadas se ha preguntado si 

Sánchez está esperando “a que se produzca una desgracia”, ya que según la jefa de la Oposición 

“el Gobierno de España no está haciendo nada” para proteger a los catalanes y se limita a “hacer 

la comparsa al separatismo”. 

[2] Arrimadas ha transmitido “la sensación de abandono que tienen los ciudadanos de Cataluña” 

ante “un peligro público al frente de la Generalitat” que ha amenazado “con la vía unilateral”. 

“Pedimos que la gente pueda ir tranquila y no se pregunte cada día cual será el próximo acto 

violento de los CDR’s”, ha lamentado. También ha pedido que se dé “tranquilidad, protección 

y seguridad jurídica” a los agentes de los Mossos de Esquadra. 

[3] La líder de Cs en Cataluña ha presentado esta mañana, junto al portavoz del partido en el 

Parlament, Carlos Carrizosa, y la portavoz adjunta, Marina Bravo, una querella en el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña "por el incumplimiento por parte de los miembros 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sanchez-ha-entregado-a-los-catalanes-a-torra-como-botin-para-seguir-unos-meses-mas-en-moncloa/11169
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sanchez-ha-entregado-a-los-catalanes-a-torra-como-botin-para-seguir-unos-meses-mas-en-moncloa/11169
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independentistas de la Mesa del Parlament de las resoluciones del Tribunal Supremo" respecto 

a la suspensión de los diputados encausados por el ‘procés’. “Torrent se piensa que está por 

encima del bien y del mal y de los jueces”, ha afirmado Arrimadas, y ha advertido que “el golpe 

a la democracia continua” pero que Cs “seguirá defendiendo en el Parlament y en las calles los 

derechos de todos los catalanes”. 

[4] “Los miembros de los partidos separatistas se piensan que son impunes e inmunes dentro y 

fuera del Parlament”, ha dicho la líder naranja, y ha recordado que, a diferencia “de la república 

imaginaria que querían crear donde Puigdemont elegía los jueces a dedo”, en democracia “esto 

no es así”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El president espanyol fa servir els catalans “como botín” perquè el 

president català li permeti “seguir unos meses más en Moncloa”. 

 Temes: Botí, catalans, Pedro Sánchez, permanència de Sánchez al Govern. 

 Proposició 2: El president català fa “amenenazas” amb la via eslovena i Sánchez no fa 

res per “proteger a los catalanes”. 

 Temes: Amenaces, conflicte eslovè, protecció, catalans. 

 Proposició 3: El president espanyol està esperant “a que se produzca una desgracia” i és 

la “comparsa del separatismo”. 

 Temes: Violència, Govern espanyol, permissivitat, independentisme. 

 Proposició 4: Els catalans senten que Sánchez els ha abandonat a la sort de Torra, que 

és “un peligro público al frente de la Generalitat” que ha amenaçat “con la vía unilateral” 

 Temes: Abandonament, catalans, perill, unilateralitat. 

 Proposició 5: La gent no està tranquil·la i els CDR no paren de fer actes violents. 

 Temes: Intranquil·litat, violència, CDR. 
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 Proposició 6: Els Mossos d’Esquadra han de tenir “tranquilidad, protección y seguridad 

jurídica”. 

 Temes: Policia, protecció, seguretat. 

 Proposició 7: Ciutadans s’ha querellat contra els independentistes de la Mesa del 

Parlament per incomplir les resolucions del TS. 

 Temes: Querella, independentistes, Tribunal Suprem. 

 Proposició 8: El president del Parlament, Roger Torrent, “se piensa que está por encima 

del bien y del mal y de los jueces”. 

 Temes: Roger Torrent, autoritarisme. 

 Proposició 9: A Catalunya hi ha hagut un “golpe a la democracia”. 

 Temes: Conflicte nacional, cop a la democràcia, autoritarisme. 

 Proposició 10: Ciutadans defensa “los derechos de todos los catalanes”. 

 Temes: Catalans, drets. 

 Proposició 11: Els independentistes es creuen “impunes” a les institucions i en les 

mobilitzacions. 

 Temes: Independentisme, impunitat. 

 Proposició 12: Els independentistes volien crear una “república imaginaria” on 

Puigdemont escollís “jueces a dedo”. 

 Temes: Independentisme, república imaginària, autoritarisme, Carles Puigdemont. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Cs presenta una querella criminal ante el TSJC para que los miembros independentistas 

de la Mesa del Parlament cumplan con las resoluciones judiciales” [Subtítol]: rebat els 

independentistes quan diuen que han actuat dins la legalitat. 
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“El Gobierno de España no está haciendo nada” para proteger a los catalanes y se limita 

a “hacer la comparsa al separatismo” [Paràgraf 1]: rebat el Govern espanyol quan diu que no és 

aliat dels independentistes i que està actuant per frenar-los. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Centra els arguments en el respecte a la llei i la seguretat. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Cs presenta una querella criminal ante el TSJC para que los miembros independentistas 

de la Mesa del Parlament cumplan con las resoluciones judiciales” [Subtítol]: rebat els 

independentistes quan diuen que han actuat dins la legalitat. 

“El Gobierno de España no está haciendo nada” para proteger a los catalanes y se limita 

a “hacer la comparsa al separatismo” [Paràgraf 1]: rebat el Govern espanyol quan diu que no és 

aliat dels independentistes i que està actuant per frenar-los. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 “Hacer la comparsa al separatismo” és una expressió vaga que no especifica perquè 

Sánchez és aliat de l’independentisme. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

'Sánchez ha entregado a los catalanes a Torra como botín para seguir unos meses más 

en Moncloa' [Títol]: metàfora en què els catalans són un botí [implícitament, estan segrestats] i 

metàfora en què Moncloa és la presidència del Govern espanyol. 

“La sensación de abandono que tienen los ciudadanos de Cataluña” ante “un peligro 

público al frente de la Generalitat” que ha amenazado “con la vía unilateral” [Paràgraf 2]: 

generalització de “los ciudadanos de Cataluña”, hipèrbole i metàfora sobre la unilateralitat, que 

es presenta com un fet perillós. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma  la hipòtesi. 

 Usa expressions que remeten al llenguatge bèl·lic per criticar els seus adversaris. 

 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“Pedimos que la gente pueda ir tranquila y no se pregunte cada día cual será el próximo 

acto violento de los CDR’s” [Paràgraf 2]: interpel·la implícitament el Govern espanyol. 

“Torrent se piensa que está por encima del bien y del mal y de los jueces” [Paràgraf 3]: 

interpel·la el president del Parlament. 

“Los miembros de los partidos separatistas se piensan que son impunes e inmunes dentro 

y fuera del Parlament” [Paràgraf 4]: interpel·la els independentistes.  

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Majoritàriament interpel·la de manera implícita o generalitzada. 
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Objecte d’estudi: Carrizosa: 'No es diálogo lo que se necesita con Torra, sino un requerimiento 

para cumplir la Constitución y, si no acata, aplicar el 155' 

Número: 56. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carrizosa: 'No es diálogo lo que se necesita con Torra, sino un requerimiento para cumplir 

la Constitución y, si no acata, aplicar el 155' 

Subtítol: El portavoz de Cs critica, en una visita a Vilafranca del Penedès, que Sánchez 'esté 

mendigando reuniones con Torra' y le pide que 'proteja a los catalanes' 

Text:  

[1] Vilafranca del Penedès, sábado 15 de diciembre de 2018. "No es diálogo lo que se necesita 

con Torra, sino un requerimiento para que cumpla la Constitución en todos sus términos y, si 

no acata, aplicar el 155 para garantizar que en Cataluña se aplican las leyes y no es un territorio 

sin Ley”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Cataluña, Carlos 

Carrizosa, que ha criticado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por estar 

"mendigando reuniones” con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a través de una carta. 

[2] Carrizosa ha hecho estas declaraciones en una carpa de Cs en Vilafranca del Penedès 

mientras era "insultado" por parte de "aquellos que quieren acogotar al resto de catalanes, no 

darnos voz y expulsarnos”, a pesar de haber sido la primera fuerza constitucionalista en las 

pasadas elecciones y la tercera del municipio con casi el 20% de los votos. 

[3] Carrizosa se ha mostrado “muy inquieto” porque Pedro Sánchez crea que puede parar a 

Torra "con una carta” cuando es "quien está alentando a los comandos separatistas para asediar 

el 21D”. “Es lamentable que Pedro Sánchez prefiera la foto con el separatismo que estar al lado 

de millones de catalanes que están desamparados”, ha lamentado. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-no-es-dialogo-lo-que-se-necesita-con-torra-sino-un-requerimiento-para-cumplir-la-constitucion-y-si-no-acata-aplicar-el-155/11170
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-no-es-dialogo-lo-que-se-necesita-con-torra-sino-un-requerimiento-para-cumplir-la-constitucion-y-si-no-acata-aplicar-el-155/11170


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

175 

 

[4] Ante esta situación, el portavoz naranja se ha preguntado: “¿Quién defiende Cataluña si el 

presidente de la Generalitat es el cabecilla de los CDR y Pedro Sánchez rehén del 

separatismo?”. Por ello, le ha recordado a Sánchez que "no debe estar esperando a ver si el 

gobierno de Torra activa o no a los Mossos” porque en tanto que son fuerza de seguridad del 

Estado “también corresponde a Sánchez movilizarlos si fuera necesario". 

[5] Por último, Carrizosa ha calificado de "irresponsabilidad” las declaraciones de Torra 

apelando a la vía eslovena, "que es la vía de la violencia, la vía bélica, la de los muertos". 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: No s’ha de dialogar amb el president de Catalunya [Títol]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, Quim Torra, conflicte nacional. 

 Proposició 2: Si Torra no compleix la Constitució “en todos sus términos”, s’ha 

d’aplicar l’article 155 a Catalunya [Paràgraf 1]. 

 Temes: Quim Torra, Constitució Espanyola, article 155. 

 Proposició 3: L’aplicació de l’article 155 servirà per “garantizar que en Cataluña se 

aplican las leyes y no es un territorio sin Ley” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Article 155, llei. 

 Proposició 4: El president Sánchez no hauria d’haver demanat al president Torra tenir 

una reunió [Paràgraf 1, implícit]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs. 

 Proposició 5: Un grup de persones ha insultat a Carrizosa perquè “quieren acogotar al 

resto de catalanes, no darnos voz y expulsarnos” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Mobilitzacions, insults, por, censura, expulsió dels unionistes. 

 Proposició 6: La carta del president Sánchez no és suficient per “parar a Torra” [Paràgraf 

3]. 
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 Temes: Conflicte nacional. 

 Proposició 7: Torra és "quien está alentando a los comandos separatistas para asediar el 

21D”. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 8: “Es lamentable que Pedro Sánchez prefiera la foto con el separatismo que 

estar al lado de millones de catalanes que están desamparados” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Imatge, conflicte nacional, catalans, desempara, diàleg entre governs. 

 Proposició 9: El president espanyol i el president català no defensen Catalunya [Paràgraf 

4]. 

 Temes: Defensa de Catalunya, conflicte nacional. 

 Proposició 10: El president de la Generalitat “es el cabecilla de los CDR” [Paràgraf 4]. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 11: L’independentisme ha segrestat Pedro Sánchez [Paràgraf 4]. 

 Temes: Conflicte nacional, segrest dels independentistes a Sánchez. 

 Proposició 12: Pedro Sánchez ha de prendre el control dels Mossos d’Esquadra 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Mossos d’Esquadra. 

 Proposició 13: El president Torra és irresponsable quan cita la via eslovena, "que es la 

vía de la violencia, la vía bélica, la de los muertos" [Paràgraf 5]. 

 Temes: Conflicte nacional, conflicte eslovè, violència, guerra, mort. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“'No es diálogo lo que se necesita con Torra, sino un requerimiento para cumplir la 

Constitución y, si no acata, aplicar el 155” [Títol]: rebat el Govern espanyol, que defensa el 

diàleg amb la Generalitat i descarta aplicar l’article 155 a Catalunya. 
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“Era "insultado" por parte de "aquellos que quieren acogotar al resto de catalanes, no 

darnos voz y expulsarnos” [Paràgraf 2]: rebat els que diuen que hi ha pau a Catalunya. 

“[Torra] es "quien está alentando a los comandos separatistas para asediar el 21D” 

[Paràgraf 3]: rebat els que diuen que la Generalitat no lidera els CDR. 

“En tanto que [los Mossos d’Esquadra] son fuerza de seguridad del Estado “también 

corresponde a Sánchez movilizarlos si fuera necesario" [Paràgraf 4]: rebat els que diuen que el 

control dels Mossos és competència de la Generalitat.  

“Las declaraciones de Torra apelando a la vía eslovena, "que es la vía de la violencia, la 

vía bélica, la de los muertos" [Paràgraf 5]: rebat els que diuen l’independentisme és un 

moviment pacífic. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Se centra en rebatre sobre ordre al carrer, violència i control dels Mossos. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“'No es diálogo lo que se necesita con Torra, sino un requerimiento para cumplir la 

Constitución y, si no acata, aplicar el 155” [Títol]. 

“Era "insultado" por parte de "aquellos que quieren acogotar al resto de catalanes, no 

darnos voz y expulsarnos” [Paràgraf 2]. 

“[Torra] es "quien está alentando a los comandos separatistas para asediar el 21D” 

[Paràgraf 3]. 

“En tanto que [los Mossos d’Esquadra] son fuerza de seguridad del Estado “también 

corresponde a Sánchez movilizarlos si fuera necesario" [Paràgraf 4].  

“Las declaraciones de Torra apelando a la vía eslovena, "que es la vía de la violencia, la 

vía bélica, la de los muertos" [Paràgraf 5]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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El diàleg i el compliment de la constitució no són exclusius però els contraposa en el 

seu argument. No dona cap motiu pel qual haguem de creure que Torra lidera els CDR. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“¿Quién defiende Cataluña si el presidente de la Generalitat es el cabecilla de los CDR 

y Pedro Sánchez rehén del separatismo?” [Paràgraf 4]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

'No es diálogo lo que se necesita con Torra, sino un requerimiento para cumplir la 

Constitución y, si no acata, aplicar el 155' [Títol]: interpel·la el president espanyol. 

“Es lamentable que Pedro Sánchez prefiera la foto con el separatismo que estar al lado 

de millones de catalanes que están desamparados” [Paràgraf 3]: interpel·la el president 

espanyol. 

“Le ha recordado a Sánchez que "no debe estar esperando a ver si el gobierno de Torra 

activa o no a los Mossos” [Paràgraf 4]: interpel·la el president espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de manera individualitzada el president espanyol, Pedro Sánchez. 
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Objecte d’estudi: Arrimadas: 'Le pedimos a Sánchez que nos proteja ante un presidente de la 

Generalitat que quiere convertir Cataluña en una tierra sin Ley' 

Número: 57. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans. 

Data de publicació: Diumenge, 16 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Arrimadas: 'Le pedimos a Sánchez que nos proteja ante un presidente de la Generalitat 

que quiere convertir Cataluña en una tierra sin Ley' 

Subtítol: La portavoz nacional de Cs considera que muchos catalanes están 'desamparados ante 

un Gobierno de España que sólo quiere mantenerse en Moncloa a costa de blanquear al 

separatismo' 

Text:  

[1] Barcelona, domingo 16 de diciembre de 2018. “Le pedimos a Sánchez que nos proteja ante 

un presidente de la Generalitat que quiere convertir Cataluña en una tierra sin Ley”. Así lo ha 

dicho la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, 

a pocos días de que pueda producirse “el caos” en Cataluña por “las actividades ilícitas que 

están organizando los ‘comités separatistas’ el 21D” y que están amparadas por el presidente 

de la Generalitat, Quim Torra, que los animaba a seguir actuando. 

[2] En declaraciones a los medios de comunicación, Arrimadas ha recriminado al presidente 

del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no actúe ante “una situación complicada como 

esta”. “Nos sentimos desamparados por un Gobierno de España que sólo quiere mantenerse en 

Moncloa a costa de blanquear al separatismo”, ha sentenciado la portavoz de Cs. 

[3] Además, ha criticado que “la misma semana que Torra apelaba a la vía eslovena, el señor 

Sánchez le haya enviado una carta pidiendo una reunión” y le ha instado a que “proteja” a los 

catalanes que están “asustados con las barbaridades que va diciendo Torra y no espere a que 

pase una desgracia” en Cataluña para buscar una solución. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-le-pedimos-a-sanchez-que-nos-proteja-ante-un-presidente-de-la-generalitat-que-quiere-convertir-cataluna-en-una-tierra-sin-ley/11171
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-le-pedimos-a-sanchez-que-nos-proteja-ante-un-presidente-de-la-generalitat-que-quiere-convertir-cataluna-en-una-tierra-sin-ley/11171
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El president Pedro Sánchez no ens està protegint. 

 Temes: Conflicte nacional, protecció. 

 Proposició 2: El president Quim Torra vol “convertir Cataluña en una tierra sin Ley” 

 Temes: Govern català, conflicte nacional, llei. 

 Proposició 3: Les mobilitzacions dels CDR el 21D provocaran “caos”. 

 Temes: Mobilitzacions, caos. 

 Proposició 4: Les mobilitzacions dels CDR són “actividades ilicitas”. 

 Temes: Mobilitzacions. 

 Proposició 5: El president Torra empara els CDR i els anima a seguir. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 6: Sánchez “sólo quiere mantenerse en Moncloa a costa de blanquear al 

separatismo”. 

 Temes: Govern espanyol, permanència de Sánchez al Govern, independentisme. 

 Proposició 7: Els catalans estan espantats per les declaracions de Torra sobre la via 

eslovena. 

 Temes: Por, catalans, conflicte eslovè. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Muchos catalanes están 'desamparados ante un Gobierno de España que sólo quiere 

mantenerse en Moncloa a costa de blanquear al separatismo'” [Subtítol]: rebat el Govern 

espanyol i als independentistes. 

“A pocos días de que pueda producirse “el caos” en Cataluña por “las actividades ilícitas 

que están organizando los ‘comités separatistas’ el 21D” y que están amparadas por el 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

181 

 

presidente de la Generalitat” [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que les mobilitzacions són 

legítimes i al president Torra quan diu que no dirigeix els CDR. 

“Nos sentimos desamparados por un Gobierno de España que sólo quiere mantenerse 

en Moncloa a costa de blanquear al separatismo” [Paràgraf 2]: rebat al Govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir les expressions “desamparados”, “caos” i “actividades ilícitas”. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Muchos catalanes están 'desamparados ante un Gobierno de España que sólo quiere 

mantenerse en Moncloa a costa de blanquear al separatismo'” [Subtítol]. 

“A pocos días de que pueda producirse “el caos” en Cataluña por “las actividades ilícitas 

que están organizando los ‘comités separatistas’ el 21D” y que están amparadas por el 

presidente de la Generalitat” [Paràgraf 1]. 

“Nos sentimos desamparados por un Gobierno de España que sólo quiere mantenerse 

en Moncloa a costa de blanquear al separatismo” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir les expressions “blanquear al separatismo”, “pueda producirse el caos”, nos 

sentimos desamparados”. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Nos sentimos desamparados por un Gobierno de España que sólo quiere mantenerse 

en Moncloa a costa de blanquear al separatismo” [Paràgraf 2]: metàfora en què Moncloa és la 

presidència del Govern espanyol. 

“Le ha instado a que “proteja” a los catalanes que están “asustados con las barbaridades 

que va diciendo Torra y no espere a que pase una desgracia” [Paràgraf 3]: hipèrbole. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

'Le pedimos a Sánchez que nos proteja ante un presidente de la Generalitat que quiere 

convertir Cataluña en una tierra sin Ley' [Títol]: interpel·la el president espanyol. 

Arrimadas ha recriminado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que no 

actúe ante “una situación complicada como esta” [Paràgraf 2]: interpel·la el president espanyol. 

“Le ha instado a que “proteja” a los catalanes que están “asustados con las barbaridades 

que va diciendo Torra y no espere a que pase una desgracia” en Cataluña para buscar una 

solución” [Paràgraf 3]: interpel·la el president espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 En tot el text interpel·la de forma individualitzada el president espanyol. 
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Objecte d’estudi: Girauta: 'Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 

porque se dan las condiciones para ponerlo en marcha' 

Número: 58. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Juan Carlos Girauta, portaveu de Ciutadans al Congreso de los Diputados. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Girauta: 'Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 porque se dan las 

condiciones para ponerlo en marcha' 

Subtítol: El portavoz del GPCs asegura que 'va a haber cambio en Andalucía' porque 'el PSOE 

se va a ir a la oposición' 

Text:  

[1] “Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 porque se dan las condiciones 

para ponerlo en marcha”, ha destacado el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

(GPCs), Juan Carlos Girauta, quien ha explicado que mañana se vota en el Congreso la 

Proposición no de Ley de Cs para realizar el requerimiento previo al presidente Torra que 

contempla el artículo 155. 

[2] “El historial de deslealtad del Govern es larguísimo”, ha explicado Girauta quien ha 

criticado al Gobierno por llevar un consejo de ministros “bunkerizado”. “Menos pensar en 

turismo político y más en el 155”, ha explicado. El portavoz parlamentario ha pedido a Sánchez 

que “haga caso a los que han ganado al nacionalismo” porque “el bipartidismo siempre se 

equivoca con los secesionistas”. 

[3] En relación a la negociación de Ciudadanos con el PP en Andalucía, Girauta ha pedido 

“tranquilidad” porque “no es fácil instaurar un nuevo modelo de regeneración tras un régimen 

que lleva 40 años”. “Va a haber un cambio” porque “el PSOE se va a ir a la oposición”, ha 

añadido. Asimismo, el portavoz del GPCs ha recalcado que el partido liberal “prioriza la 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sanchez-sera-responsable-de-lo-que-suceda-si-no-activa-el-155-porque-se-dan-las-condiciones-para-ponerlo-en-marcha/11173
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sanchez-sera-responsable-de-lo-que-suceda-si-no-activa-el-155-porque-se-dan-las-condiciones-para-ponerlo-en-marcha/11173
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negociación con el PP” y ha pedido a Susana Díaz que “no bloquee, como ella misma apeló 

durante la campaña”. 

[4] En referencia al modelo judicial, Girauta ha criticado “los ataques que está sufriendo por 

parte de los separatistas y los populistas”. El diputado naranja ha explicado que el jueves llega 

al Congreso la votación de las enmiendas al Poder Judicial que incluyen el modelo de 

Ciudadanos para “que los jueces elijan a los jueces”. “Igual que el PP se ha visto obligado a 

rectificar cuando le pillaron repartiendo la tarta del CGPJ, esperamos que el PSOE también 

rectifique”, ha destacado. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez és irresponsable perquè no vol aplicar l’article 155 de la 

Constitució a Catalunya [Paràgraf 1]. 

 Temes: Irresponsabilitat, Pedro Sánchez, article 155. 

 Proposició 2: El Govern de la Generalitat no és lleial a l’Estat [Paràgraf 2]. 

 Temes: Deslleialtat, Govern català, Govern espanyol. 

 Proposició 3: A Catalunya no s’hi ha de fer un Consell de Ministres, sinó aplicar-hi 

l’article 155 [Paràgraf 2]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, article 155. 

 Proposició 4: Els independentistes i els populistes estan atacant el poder judicial 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Independentistes, poder judicial. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 porque se dan las 

condiciones para ponerlo en marcha” [Títol]: rebat el Govern espanyol quan diu que no es 

donen les condicions per aplicar el 155 a Catalunya. 
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“Ha pedido a Sánchez que “haga caso a los que han ganado al nacionalismo” porque “el 

bipartidismo siempre se equivoca con los secesionistas” [Paràgraf 2]: rebat al president 

espanyol sobre la seva estratègia d’acostament al govern de la Generalitat. 

En referencia al modelo judicial, Girauta ha criticado “los ataques que está sufriendo 

por parte de los separatistas y los populistas” [Paràgraf 4]: rebat als independentistes. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’article i “ataques” al poder judicial. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 porque se dan las 

condiciones para ponerlo en marcha” [Títol]. 

“Ha pedido a Sánchez que “haga caso a los que han ganado al nacionalismo” porque “el 

bipartidismo siempre se equivoca con los secesionistas” [Paràgraf 2]. 

En referencia al modelo judicial, Girauta ha criticado “los ataques que está sufriendo 

por parte de los separatistas y los populistas” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Sobre l’article 155, diu que “se dan las condiciones para ponerlo en marcha” però no 

exposa quines són. També diu que “el bipartidismo siempre se equivoca” però no dona 

arguments per pensar que ell té raó. Tampoc especifica quins atacs estaria rebent el poder 

judicial de la mà dels independentistes. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Ha criticado al Gobierno por llevar un consejo de ministros “bunkerizado” [Paràgraf 

2]: hipèrbole. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica al seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

'Sánchez será responsable de lo que suceda si no activa el 155 porque se dan las 

condiciones para ponerlo en marcha' [Títol]: interpel·la el president espanyol. 

“Ha criticado al Gobierno por llevar un consejo de ministros “bunkerizado” [Paràgraf 

2]: interpel·la al Govern espanyol. 

“Ha pedido a Sánchez que “haga caso a los que han ganado al nacionalismo” porque “el 

bipartidismo siempre se equivoca con los secesionistas” [Paràgraf 2]: interpel·la el president 

espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Majoritàriament interpel·la el president Pedro Sánchez de forma individual. 
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Objecte d’estudi: Carrizosa pide a Sánchez actuar ante un President 'que se inspira en la vía 

de los Balcanes' 

Número: 59. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carrizosa pide a Sánchez actuar ante un President 'que se inspira en la vía de los Balcanes' 

Subtítol: El portavoz de Cs en el Parlament acusa a los partidos separatistas de 'silenciar el 

golpe a la democracia' del 6 y 7 de setiembre de 2017 que generó una crisis 'legislativa y social' 

Text:  

[1] “Un presidente con ideología racista y supremacista y que se inspira en la guerra de los 

Balcanes es suficiente para confirmar la necesidad de que Sánchez requiera y aplique el artículo 

155 en Cataluña”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament de Cataluña, 

Carlos Carrizosa, tras valorar la actualidad política en Cataluña, marcada por la celebración el 

próximo día 21 del consejo de Ministros en Barcelona, donde se prevén diferentes actuaciones 

de los CDR’s. “Todos los catalanes vamos a estar sometidos al chantaje y boicot de los grupos 

separatistas radicales”, ha afirmado Carrizosa, y ha advertido de que los partidos separatistas 

“nos quieren convertir en rehenes para que continúe el golpe a la democracia”. 

[2] El portavoz ha recordado que en las imágenes que usan estos grupos para convocar las 

movilizaciones “se incita directamente a actos violentos, como asaltar el Parlament” y, por ese 

motivo, Cs ha pedido al President del Parlament, Roger Torrent, y al Conseller de Interior, 

Miquel Buch, “que garanticen la seguridad de todos los diputados y trabajadores de la cámara”. 

[3] Carrizosa ha señalado que el pasado 1 de octubre los diputados de Cs “tuvieron que salir 

escoltados del Parlament” al mismo tiempo que Torra y Torrent se reunían con los grupos 

radicales que momentos después “intentaron asaltar el edificio”. “Tememos que el día 21 pueda 

volver a ocurrir”, ha advertido. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-pide-a-sanchez-actuar-ante-un-president-que-se-inspira-en-la-via-de-los-balcanes/11174
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-pide-a-sanchez-actuar-ante-un-president-que-se-inspira-en-la-via-de-los-balcanes/11174
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[4] El también diputado en el Parlament ha explicado que "gracias a Cs se celebrará un debate 

sobre el golpe a la democracia del 6 y 7 de octubre de 2017 porque, a pesar de que los partidos 

separatistas han querido silenciar los hechos”, han de “dar la cara” y explicar “por qué se 

atropellaron los derechos de los diputados y se derogó el Estatut y la Constitución”. “Lo que 

ocurrió aquellos días nos llevó a la crisis legislativa, social y fuga de empresas más grande que 

hemos tenido”, ha lamentado. 

[5] “Si las fuerzas separatistas no condenan lo que hicieron, es motivo más que suficiente para 

Sánchez se replantee su ‘no’ al 155”, ha afirmado Carrizosa, invitando al Presidente del 

Gobierno a que siga el pleno “con atención”. “En vez de pedir reuniones con Torra, Sánchez 

tendría que pedirle un requerimiento”, ha dicho y ha señalado que “lo que tranquilizaría a los 

catalanes sería saber que el President de la Generalitat cumplirá con las leyes”. 

[6] Cs también ha conseguido que durante el pleno de esta semana se haga un debate 

“transversal” sobre infancia, “una grave crisis que padecen muchos menores en Cataluña” con 

la intención “de que el Govern se vaya con deberes para que se preocupen de otros problemas” 

y no solo “del ‘procés’”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Quim Torra és racista, supremacista i bel·licista [Paràgraf 1]. 

 Temes: Quim Torra, racisme, supremacisme, guerra. 

 Proposició 2: Pedro Sánchez ha d’aplicar l’article 155 a Catalunya [Paràgraf 1]. 

 Temes: Article 155. 

 Proposició 3: Les mobilitzacions que els CDR han anunciat pel 21D són “chantaje y 

boicot de los grupos separatistas radicales” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Mobilitzacions, xantatge, boicot, CDR. 

 Proposició 4: Els partits independentistes “nos quieren convertir en rehenes” [Paràgraf 

1]. 
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 Temes: Segrest dels independentistes als unionistes. 

 Proposició 5: La policia ha de garantir la seguretat del Parlament perquè les 

mobilitzacions dels CDR seran violentes [Paràgraf 2]. 

 Temes: Policia, seguretat, Parlament de Catalunya, violència, CDR, mobilitzacions. 

 Proposició 6: Ciutadans té por que els seus diputats hagin de sortir escortats del 

Parlament [Paràgraf 3]. 

 Temes: Por, policia. 

 Proposició 7: Els plens del 6 i 7 d’octubre de 2017 van ser un “golpe a la democracia” 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Autoritarisme, independentistes. 

 Proposició 8: Els partits independentistes volen silenciar els plens del 6 i 7 d’octubre 

però hauran de donar explicacions [Paràgraf 4]. 

 Temes: Censura, independentistes. 

 Proposició 9: El 6 i 7 d’octubre “se atropellaron los derechos de los diputados y se 

derogó el Estatut y la Constitución”, que va suposar “la crisis legislativa, social y fuga de 

empresas más grande que hemos tenido” [Paràgraf 4]. 

 Temes: Drets, autoritarisme, crisi, fuga d’empreses. 

 Proposició 10: Pedro Sánchez no ha de reunir-se amb Quim Torra, sinó demanar-li que 

compleixi la llei [Paràgraf 5]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, llei. 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Un presidente con ideología racista y supremacista y que se inspira en la guerra de los 

Balcanes es suficiente para confirmar la necesidad de que Sánchez requiera y aplique el artículo 

155 en Cataluña” [Paràgraf 1]: rebat els independentistes que diuen que formen part d’un 
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moviment pacífic i rebat al Govern espanyol, que diu que no es donen les condicions per aplicar 

l’article 155 a Catalunya. 

Los partidos separatistas “nos quieren convertir en rehenes para que continúe el golpe a 

la democracia” [Paràgraf 1]: rebat els independentistes que diuen que formen part d’un 

moviment pacífic. 

En las imágenes que usan estos grupos para convocar las movilizaciones “se incita 

directamente a actos violentos, como asaltar el Parlament” [Paràgraf 2]: rebat els 

independentistes que diuen que formen part d’un moviment pacífic. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Acusa Torra de supremacista i bel·licista, fa un paral·lelisme entre l’independentisme i 

un segrest i usa l’expressió “golpe a la democracia”, que remet a un eufemisme de cop d’Estat. 

També titlla explícitament de violentes les mobilitzacions independentistes durant el Consell 

de Ministres, fins i tot abans que es produeixin. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Un presidente con ideología racista y supremacista y que se inspira en la guerra de los 

Balcanes es suficiente para confirmar la necesidad de que Sánchez requiera y aplique el artículo 

155 en Cataluña” [Paràgraf 1]. 

Los partidos separatistas “nos quieren convertir en rehenes para que continúe el golpe a 

la democracia” [Paràgraf 1]. 

En las imágenes que usan estos grupos para convocar las movilizaciones “se incita 

directamente a actos violentos, como asaltar el Parlament” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que les declaracions de Torra són suficient per aplicar l’article 155 a Catalunya, 

però això no forma part dels requisits que preveu la llei. Acusa els independentistes de ser 
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segrestadors i colpistes, una afirmació sense fonament. Titlla de violentes unes mobilitzacions 

que encara no s’han produït. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Los partidos separatistas “nos quieren convertir en rehenes para que continúe el golpe a 

la democracia” [Paràgraf 1]: metàfora sobre la ideologia independentista, que es presenta com 

un segrest. 

Han de “dar la cara” y explicar “por qué se atropellaron los derechos de los diputados y 

se derogó el Estatut y la Constitución” [Paràgraf 4]: “Dar la cara” i “atropellar” són metàfores. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“Carrizosa pide a Sánchez actuar ante un President 'que se inspira en la vía de los 

Balcanes'” [Títol]: interpel·la el president espanyol. 

Ha pedido al President del Parlament, Roger Torrent, y al Conseller de Interior, Miquel 

Buch, “que garanticen la seguridad de todos los diputados y trabajadores de la cámara” 

[Paràgraf 2]: interpel·la el president del Parlament i el conseller d’Interior. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma explícita i individual els seus adversaris del Govern espanyol i 

independentistes. 
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Objecte d’estudi: Carrizosa exige a Capella que 'proteja los derechos de todos los catalanes' y 

que no crea que el Govern 'está por encima de las leyes' 

Número: 60. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carrizosa exige a Capella que 'proteja los derechos de todos los catalanes' y que no crea 

que el Govern 'está por encima de las leyes' 

Subtítol: El portavoz de Cs advierte que con la pasividad del ejecutivo 'unas minorías violentas 

campan a sus anchas para imponer la independencia' 

Text:  

[1] “Salga a la tribuna del Parlament y diga que su gobierno va a proteger los derechos de todos 

los catalanes”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos 

Carrizosa, a la Consellera de Justicia, Ester Capella, al preguntarle por el compromiso del 

Govern en mantener el orden público ante las acciones convocadas por los CDR’s y entidades 

independentistas para el próximo viernes 21 denunciando, al mismo tiempo, “la constante 

vulneración del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en Cataluña”. 

[2] Carrizosa ha recordado a Capella que “un gobierno no está ni por encima de las ni exento 

del cumplimiento de las leyes y ha de responder por el deber que tenemos todos los 

ciudadanos”, Ha criticado la pasividad del Govern ante los acontecimientos anunciados para el 

próximo viernes ya que “han evitado perseguir a los violentos y no practicar detenciones pese 

a haber disturbios” y ha añadido que el ejecutivo ni tan siquiera “ha advertido de que está 

prohibido manifestarse con violencia”. 

[3] “El gobierno colabora con la voluntad de vulnerar los derechos de los catalanes por unas 

minorías violentas que quieren imponer la independencia”, ha advertido el portavoz, haciendo 

referencia a las declaraciones del President Torra a la vía eslovena, cuando pidió que los CDR’s 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-exige-a-capella-que-proteja-los-derechos-de-todos-los-catalanes-y-que-no-crea-que-el-govern-esta-por-encima-de-las-leyes/11176
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-exige-a-capella-que-proteja-los-derechos-de-todos-los-catalanes-y-que-no-crea-que-el-govern-esta-por-encima-de-las-leyes/11176
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‘apretaran’ o cuando desde la televisión pública “se anima a manifestación o se blanquea la 

violencia”. Carrizosa se ha preguntado si lo que sucede realmente es que el Govern fomenta a 

escondidas “que se sature el país” el día 21 y ha afirmado que no pueden “acudir a la imposición, 

al chantaje y a la ilegalidad como tampoco lo puede hacer ningún otro ciudadano”. “Les 

corresponde asegurar el cumplimiento de las leyes, el orden público y los derechos de todos los 

catalanes”, ha sentenciado. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La Generalitat no protegeix “los derechos de todos los catalanes” [Títol]. 

 Temes: Drets, catalans. 

 Proposició 2: Els CDR vulneren constantment l’exercici “dels drets fonamentals i 

llibertats públiques a Catalunya” [Paràgraf 1]. 

 Temes: CDR, drets, llibertats. 

 Proposició 3: El Govern és passiu i no fa res per aturar les mobilitzacions dels CDR 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Govern català, mobilitzacions, CDR. 

 Proposició 4: Els CDR fan actes violents i creen disturbis però no els detenen [Paràgraf 

2]. 

 Temes: Violència, CDR, detencions. 

 Proposició 5: El Govern vol vulnerar els drets dels catalans. 

 Temes: Govern català, drets, catalans. 

 Proposició 6: Els CDR són “unas minorías violentas que quieren imponer la 

independencia” [Paràgraf 3]. 

 Temes: CDR, violència, autoritarisme, independència. 

 Proposició 7: El president Torra és violent i està al costat dels CDR [Paràgraf 3]. 
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 Temes: Quim Torra, violència, aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 8: TV3 “anima a manifestación” i “blanquea la violencia” [Paràgraf 3] 

 Temes: Politització de TV3, violència. 

 Proposició 9: Torra recolza la vaga del 21D amb imposició, xantatge i il·legalitat. 

 Temes: Quim Torra, vaga, autoritarisme, xantatge, il·legalitat. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El portavoz de Cs advierte que con la pasividad del ejecutivo 'unas minorías violentas 

campan a sus anchas para imponer la independencia' [Subtítol]: rebat el Govern quan diu que 

és passiu i rebat els independentistes que diuen que formen part d’un moviment pacífic. 

“Han evitado perseguir a los violentos y no practicar detenciones pese a haber 

disturbios” [Paràgraf 2]: rebat el Govern de la Generalitat, a qui titlla de passiu, i als 

independentistes que denuncien la repressió policial durant les mobilitzacions. 

“El gobierno colabora con la voluntad de vulnerar los derechos de los catalanes por unas 

minorías violentas que quieren imponer la independencia” [Paràgraf 3]: rebat als 

independentistes que diuen que formen part d’un moviment pacífic. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la violència dels CDR. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El portavoz de Cs advierte que con la pasividad del ejecutivo 'unas minorías violentas 

campan a sus anchas para imponer la independencia' [Subtítol]. 

“Han evitado perseguir a los violentos y no practicar detenciones pese a haber 

disturbios” [Paràgraf 2]. 

“El gobierno colabora con la voluntad de vulnerar los derechos de los catalanes por unas 

minorías violentas que quieren imponer la independencia” [Paràgraf 3]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No dona cap exemple de la violència que atribueix als CDR. Diu que el Govern 

col·labora amb unes “minorías violentas” però no dona proves que siguin minoria ni de la 

col·laboració de la Generalitat. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Un gobierno no está ni por encima de las ni exento del cumplimiento de las leyes y ha 

de responder por el deber que tenemos todos los ciudadanos” [Paràgraf 2]: personificació del 

Govern, a què s’atorga la capacitat de situar-se sobre una cosa i de respondre. 

Carrizosa se ha preguntado si lo que sucede realmente es que el Govern fomenta a 

escondidas “que se sature el país” el día 21 [Paràgraf 3]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Carrizosa exige a Capella que 'proteja los derechos de todos los catalanes' y que no crea 

que el Govern 'está por encima de las leyes' [Títol]: interpel·la la consellera de Justícia. 

“Salga a la tribuna del Parlament y diga que su gobierno va a proteger los derechos de 

todos los catalanes”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos 

Carrizosa, a la Consellera de Justicia, Ester Capella [Paràgraf 1]: interpel·la la consellera de 

Justícia. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la a la consellera de forma individual. 
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Objecte d’estudi: Roldán a Sánchez: 'Es humillante que usted no quiera escuchar al pueblo 

español porque prefiere escuchar al señor Torra' 

Número: 61. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans al Senat. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Roldán a Sánchez: 'Es humillante que usted no quiera escuchar al pueblo español porque 

prefiere escuchar al señor Torra' 

Subtítol: La portavoz de Cs en el Senado reprocha al presidente que 'ha llegado a la Moncloa 

para costearse la campaña electoral y de imagen más larga y más cara de la Historia' 

Text:  

[1] La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Senado, Lorena Roldán, ha criticado al presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, que“es indignante que mientras su Gobierno hace aguas a usted le 

dé igual por puro electoralismo, pero lo que es directamente humillante es que usted no quiera 

escuchar al pueblo español porque prefiere escuchar al señor Torra”. 

[2] Roldán, que ha intervenido durante la comparecencia de Sánchez en el Senado, le ha 

reprochado que “como usted no se ha sentido preso de sus promesas, ha acabado siendo preso 

de sus hipotecas”, y le ha afeado que“no convocó elecciones y ha acabado bailando al son de 

Torra, Rufián, Bildu y el PNV”. 

[3] “Usted ha intentado colocar unos presupuestos falsos en Bruselas, ha anunciado no sé 

cuántos impuestos al diésel, ha proclamado que quitaría las concertinas sin anunciar medida 

alguna para sustituirlas. Usted, en definitiva, ha llegado a la Moncloa para costearse la campaña 

electoral y de imagen más larga y más cara de la Historia”, ha censurado la senadora de la 

formación liberal. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-sanchez-es-humillante-que-usted-no-quiera-escuchar-al-pueblo-espanol-porque-prefiere-escuchar-al-senor-torra/11177
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-sanchez-es-humillante-que-usted-no-quiera-escuchar-al-pueblo-espanol-porque-prefiere-escuchar-al-senor-torra/11177
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[4] Roldán ha recriminado al presidente que “usted no ha venido a hacer política, usted está 

haciendo publicidad”. “Usted ha venido aquí a enseñarnos los ‘Catálogos Sánchez’, ideas 

felices y medidas de cara a la galería que cuando se hacen realidad son de cartón piedra”. 

[5] Lorena Roldán ha concluido su intervención avisando a Sánchez que “esto es insoportable. 

Hágase un favor y háganoslo a todos: convoque elecciones”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern espanyol fa aigües i al president Sánchez no l’importa [Paràgraf 

1]. 

 Temes: Govern espanyol, Pedro Sánchez. 

 Proposició 2: Sánchez no escolta els espanyols però sí al president català [Paràgraf 1]. 

 Temes: Pedro Sánchez, espanyols, diàleg entre governs. 

 Proposició 3: Sánchez és aliat dels nacionalistes catalans i bascos [Paràgraf 2]. 

 Temes: Aliança de Sánchez amb els independentistes. 

 Proposició 4: Sánchez utilitza el seu càrrec de manera partidista [Paràgraf 3]. 

 Temes: Partidisme, Pedro Sánchez. 

 Proposició 5: Sánchez no fa acció política i per això ha de deixar de governar [Paràgraf 

4]. 

 Temes: Pedro Sánchez, dimissions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

'Es humillante que usted no quiera escuchar al pueblo español porque prefiere escuchar 

al señor Torra' [Títol]: rebat al president espanyol en dir-li que no escolta la ciutadania per qui 

governa. 
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“Usted ha intentado colocar unos presupuestos falsos en Bruselas, ha anunciado no sé 

cuántos impuestos al diésel, ha proclamado que quitaría las concertinas sin anunciar medida 

alguna para sustituirlas. Usted, en definitiva, ha llegado a la Moncloa para costearse la campaña 

electoral y de imagen más larga y más cara de la Historia” [Paràgraf 3]: rebat sobre l’acció de 

govern. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’acció de govern. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

'Es humillante que usted no quiera escuchar al pueblo español porque prefiere escuchar 

al señor Torra' [Títol]. 

“Usted ha intentado colocar unos presupuestos falsos en Bruselas, ha anunciado no sé 

cuántos impuestos al diésel, ha proclamado que quitaría las concertinas sin anunciar medida 

alguna para sustituirlas. Usted, en definitiva, ha llegado a la Moncloa para costearse la campaña 

electoral y de imagen más larga y más cara de la Historia” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Que es reuneixi amb Torra no implica directament que no tingui en compte l’opinió dels 

ciutadans espanyols. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Como usted no se ha sentido preso de sus promesas, ha acabado siendo preso de sus 

hipotecas” [Paràgraf 2]: metàfora sobre l’empresonament, que usa per explicar la dependència 

del president espanyol de les seves declaracions públiques. 

Hipòtesi 4. En l’ús de  recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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 Fa servir els recursos retòrics per ressaltar la crítica al seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Roldán a Sánchez: 'Es humillante que usted no quiera escuchar al pueblo español porque 

prefiere escuchar al señor Torra' [Títol]: interpel·la el president espanyol. 

“Como usted no se ha sentido preso de sus promesas, ha acabado siendo preso de sus 

hipotecas” [Paràgraf 2]: interpel·la el president espanyol. 

“Usted ha intentado colocar unos presupuestos falsos en Bruselas, ha anunciado no sé 

cuántos impuestos al diésel, ha proclamado que quitaría las concertinas sin anunciar medida 

alguna para sustituirlas. Usted, en definitiva, ha llegado a la Moncloa para costearse la campaña 

electoral y de imagen más larga y más cara de la Historia” [Paràgraf 3]: interpel·la el president 

espanyol. 

“Usted no ha venido a hacer política, usted está haciendo publicidad”. “Usted ha venido 

aquí a enseñarnos los ‘Catálogos Sánchez’, ideas felices y medidas de cara a la galería que 

cuando se hacen realidad son de cartón piedra” [Paràgraf 4]: interpel·la el president espanyol. 

“Hágase un favor y háganoslo a todos: convoque elecciones” [Paràgraf 5]: interpel·la el 

president espanyol. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el president espanyol de forma explícita i reiterada. 

 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

200 

 

Objecte d’estudi: Roldán a Grande-Marlaska: 'Si no pueden velar por la seguridad de los 

españoles en Cataluña el 21D háganse a un lado y dejen paso' 

Número: 62. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans al Senado. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Roldán a Grande-Marlaska: 'Si no pueden velar por la seguridad de los españoles en 

Cataluña el 21D háganse a un lado y dejen paso' 

Subtítol: La portavoz de Cs en el Senado defiende que 'esto va de proteger a los ciudadanos, 

porque ustedes se irán, pero los catalanes se quedan allí sufriendo el acoso y el señalamiento de 

sus socios' 

Text:  

[1] La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Senado, Lorena Roldán, ha reprochado al ministro 

del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “si no pueden velar por la seguridad de los 

españoles en Cataluña el 21D háganse a un lado y dejen paso”. 

[2] Roldán, que ha preguntado a Grande-Marlaska los detalles para garantizar el orden público 

este próximo viernes en Cataluña con motivo de la celebración del Consejo de Ministros 

anunciado por el Gobierno en Barcelona, ha defendido que “esto no va de aterrizar un día en 

Cataluña y salir volando cuanto antes, esto va de proteger a los ciudadanos, porque ustedes se 

irán tras el Consejo de Ministros, pero los catalanes se quedan allí sufriendo el acoso y el 

señalamiento de sus socios”. 

[3] “Muchos catalanes no saben si van a poder llegar a sus trabajos el viernes, o cómo van a 

llevar a sus hijos al colegio, ¿qué explicaciones les da a todos esos ciudadanos a los que tienen 

abandonados?”, ha censurado la senadora de la formación liberal. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-grande-marlaska-si-no-pueden-velar-por-la-seguridad-de-los-espanoles-en-cataluna-el-21d-haganse-a-un-lado-y-dejen-paso/11181
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/roldan-a-grande-marlaska-si-no-pueden-velar-por-la-seguridad-de-los-espanoles-en-cataluna-el-21d-haganse-a-un-lado-y-dejen-paso/11181
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[4] Roldán ha concluido su intervención avisando al ministro que “lo que pase el viernes en 

Cataluña será responsabilidad de los nacionalistas, por supuesto, pero también suya y de 

Sánchez por permitirlo”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern espanyol ha de dimitir perquè no vetlla per la seguretat dels 

espanyols a Catalunya [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern espanyol, dimissions, seguretat, espanyols. 

 Proposició 2: El Govern espanyol no pateix “el acoso y el señalamiento” dels 

independentistes com sí que li passa a la ciutadania catalana [Paràgraf2]. 

 Temes: Assetjament, independentistes, catalans. 

 Proposició 3: El Govern espanyol ha abandonat els ciutadans de Catalunya davant les 

mobilitzacions que s’han convocat [Paràgraf 3]. 

 Temes: Govern espanyol, abandonament, mobilitzacions. 

 Proposició 4: Els nacionalistes i el Govern espanyol seran responsables del que passi el 

21D [Paràgraf 4]. 

 Temes: Independentistes, Govern espanyol, responsabilitat, mobilitzacions.  

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Si no pueden velar por la seguridad de los españoles en Cataluña el 21D háganse a un 

lado y dejen paso” [Paràgraf 1]: rebat a l’Executiu espanyol, que diu que garantirà la seguretat 

durant el 21D. 

“Esto va de proteger a los ciudadanos, porque ustedes se irán tras el Consejo de 

Ministros, pero los catalanes se quedan allí sufriendo el acoso y el señalamiento de sus socios” 

[Paràgraf 2]: rebat al Govern espanyol quan diu que van a Catalunya amb intenció 

d’apropament, rebat també al Govern espanyol quan li diu que és soci de l’independentisme i 
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rebat als qui diuen que hi ha una bona convivència entre els catalans que són independentistes 

i els que no ho són. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre seguretat, protecció i assetjament. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Si no pueden velar por la seguridad de los españoles en Cataluña el 21D háganse a un 

lado y dejen paso” [Paràgraf 1]. 

“Esto va de proteger a los ciudadanos, porque ustedes se irán tras el Consejo de 

Ministros, pero los catalanes se quedan allí sufriendo el acoso y el señalamiento de sus socios” 

[Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que cal “velar por la seguridad de los españoles” i que “proteger a los ciudadanos” 

però no demostra que hi hagi una situació perill de què protegir-se. Diu que hi ha “acoso” i 

“señalamiento” però no dona proves d’aquests fets. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“¿Qué explicaciones les da a todos esos ciudadanos a los que tienen abandonados?” 

[Paràgraf 3]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la interrogació retòrica per criticar el seu adversari. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “si no pueden 

velar por la seguridad de los españoles en Cataluña el 21D háganse a un lado y dejen paso” 

[Paràgraf 1]. 

Ha preguntado a Grande-Marlaska los detalles para garantizar el orden público este 

próximo viernes en Cataluña con motivo de la celebración del Consejo de Ministros anunciado 

por el Gobierno en Barcelona [Paràgraf 2]. 

“Lo que pase el viernes en Cataluña será responsabilidad de los nacionalistas, por 

supuesto, pero también suya y de Sánchez por permitirlo” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma directa al ministre de l’Interior i el president espanyol. 
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Objecte d’estudi: Rivera a Sánchez: 'Voten a favor de defender la Constitución en toda España 

porque no hay sillón político que valga más que la democracia' 

Número: 63. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Albert Rivera, president de Ciutadans. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Rivera a Sánchez: 'Voten a favor de defender la Constitución en toda España porque no 

hay sillón político que valga más que la democracia' 

Subtítol: El presidente de Cs exige al Gobierno socialista que 'deje de humillarse y humillar a 

los españoles ante Torra' 

Text:  

[1] “Voten a favor de defender la Constitución en toda España porque no hay sillón político que 

valga más que la democracia”, ha exigido el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, al 

jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que le ha instado a realizar el requerimiento previo que 

prevé la Constitución para activar el artículo 155. El líder de la formación liberal ha advertido 

a los socialistas que, “si no rectifican, romperán todos los puentes con los constitucionalistas 

para el futuro”. 

[2] En el Pleno del Congreso, en el que Rivera ha defendido una iniciativa de Cs para que el 

Gobierno inicie los trámites para aplicar el artículo 155 en Cataluña, el presidente de la 

formación naranja ha recordado que el Ejecutivo “tiene la obligación política de defender los 

derechos de todos los españoles, también de los catalanes”. Además, ha pedido al Gobierno que 

“deje de tener como aliados a los que quieren liquidar España” y que “haga cumplir la 

Constitución en Cataluña si Torra no es capaz de acatarla y cumplirla”. 

[3] “Esto no es un conjunto de tribus en el que los señores feudales deciden cuando se pueden 

cumplir las obligaciones”, ha criticado Rivera en referencia a las decisiones que toma la 

Generalitat sobre cuándo dar órdenes de actuar a los Mossos. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rivera-a-sanchez-voten-a-favor-de-defender-la-constitucion-en-toda-espana-porque-no-hay-sillon-politico-que-valga-mas-que-la-democracia/11182
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rivera-a-sanchez-voten-a-favor-de-defender-la-constitucion-en-toda-espana-porque-no-hay-sillon-politico-que-valga-mas-que-la-democracia/11182
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[4] El presidente de Cs ha exigido a Sánchez que “deje de humillarse y humillar a los españoles 

ante Torra” porque “es el momento de la dignidad”. “Si queremos hacer política en mayúsculas 

hay que defender la Constitución”, ha espetado Rivera al ‘Gobierno Sánchez’. 

[5] Por último, Rivera ha advertido al Ejecutivo que, si este viernes con la celebración del 

Consejo de Ministros en Barcelona “hay alguna desgracia, será también responsable”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Pedro Sánchez ha d’aplicar l’article 155 a Catalunya per defensar la 

Constitució [Paràgraf 1]. 

 Temes:  Article 155, Constitució Espanyola. 

 Proposició 2: Si el Govern espanyol no aplica l’article 155 a Catalunya trencarà “todos 

los puentes con los constitucionalistas para el futuro” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Article 155. 

 Proposició 3: Pedro Sánchez és aliat dels independentistes i no defensa els drets dels 

catalans [Paràgraf 2]. 

 Temes: Aliança de Sánchez amb els independentistes, drets, catalans. 

 Proposició 4: La Generalitat gestiona el cos de Mossos com “un conjunto de tribus en 

el que los señores feudales deciden cuando se pueden cumplir las obligaciones” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Govern català, Mossos d’Esquadra, autoritarisme. 

 Proposició 5: Sánchez s’humilia i humilia els espanyols quan dialoga amb Torra 

[Paràgraf 4]- 

 Temes: Pedro Sánchez, humiliacions, espanyols, negació del diàleg entre governs. 

Proposició 6: Sánchez i el seu govern seran responsables de les desgràcies que puguin 

esdevenir-se en les mobilitzacions durant el 21D [Paràgraf 5]. 

 Temes: Pedro Sánchez, Govern espanyol, responsabilitat, desgràcies, mobilitzacions. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

206 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Si no rectifican, romperán todos los puentes con los constitucionalistas para el futuro” 

[Paràgraf 1]: rebat al Govern espanyol sobre la necessitat d’aplicar l’article 155 a Catalunya i 

sobre la possibilitat d’establir acords amb els partits espanyolistes. 

“Tiene la obligación política de defender los derechos de todos los españoles, también 

de los catalanes” [Paràgraf 2]: rebat a l’Executiu quan diu que també defensa els drets dels 

catalans. 

“Esto no es un conjunto de tribus en el que los señores feudales deciden cuando se 

pueden cumplir las obligaciones”, ha criticado Rivera en referencia a las decisiones que toma 

la Generalitat sobre cuándo dar órdenes de actuar a los Mossos [Paràgraf 3]: rebat a la 

Generalitat, que defensa que gestiona bé el cos policial. 

“Deje de humillarse y humillar a los españoles ante Torra” [Paràgraf 4]: rebat els qui no 

creuen que el diàleg sigui una humiliació. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Amenaça amb trencar aliances, parla de “defensa”, rebat sobre la policia catalana i nega 

el diàleg entre els dos governs. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Si no rectifican, romperán todos los puentes con los constitucionalistas para el futuro” 

[Paràgraf 1]. 

“Tiene la obligación política de defender los derechos de todos los españoles, también 

de los catalanes” [Paràgraf 2]. 

“Esto no es un conjunto de tribus en el que los señores feudales deciden cuando se 

pueden cumplir las obligaciones”, ha criticado Rivera en referencia a las decisiones que toma 

la Generalitat sobre cuándo dar órdenes de actuar a los Mossos [Paràgraf 3]. 

“Deje de humillarse y humillar a los españoles ante Torra” [Paràgraf 4]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Dir que el president té l’obligació de defensar els drets de tots els espanyols no demostra 

que ara no ho estigui fent. Demanar-li que deixi d’humiliar els espanyols no demostra que ara 

ho estigui fent. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

'Voten a favor de defender la Constitución en toda España porque no hay sillón político 

que valga más que la democracia' [Títol]: “sillón político” és una metàfora d’un càrrec polític. 

“Si no rectifican, romperán todos los puentes con los constitucionalistas para el futuro” 

[Paràgraf 1]: els ponts són una metàfora de les aliances o acords. 

“Deje de tener como aliados a los que quieren liquidar España” [Paràgraf 2]: “liquidar 

España” és una hipèrbole de la voluntat d’independència. 

“Esto no es un conjunto de tribus en el que los señores feudales deciden cuando se 

pueden cumplir las obligaciones” [Paràgraf 3]: metàfora sobre la gestió del cos de Mossos 

d’Esquadra. 

“Si queremos hacer política en mayúsculas hay que defender la Constitución” [Paràgraf 

4]: política en majúscules és una metàfora. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per magnificar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Rivera a Sánchez: 'Voten a favor de defender la Constitución en toda España porque no 

hay sillón político que valga más que la democracia' [Títol]. 

El presidente de Cs exige al Gobierno socialista que 'deje de humillarse y humillar a los 

españoles ante Torra' [Subtítol]. 
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“Voten a favor de defender la Constitución en toda España porque no hay sillón político 

que valga más que la democracia”, ha exigido el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, 

al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez [Paràgraf 1]. 

Ha recordado que el Ejecutivo “tiene la obligación política de defender los derechos de 

todos los españoles, también de los catalanes” [Paràgraf 2]. 

Ha pedido al Gobierno que “deje de tener como aliados a los que quieren liquidar 

España” y que “haga cumplir la Constitución en Cataluña si Torra no es capaz de acatarla y 

cumplirla” [Paràgraf 2]. 

Ha exigido a Sánchez que “deje de humillarse y humillar a los españoles ante Torra” 

[Paràgraf 4]. 

Rivera ha advertido al Ejecutivo que, si este viernes con la celebración del Consejo de 

Ministros en Barcelona “hay alguna desgracia, será también responsable” [Paràgraf 5]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la tot sovint el president de l’Executiu de manera individual, i altres vegades 

interpel·la el Govern en el seu conjunt, de qui el cap últim és Sánchez. 

 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

209 

 

Objecte d’estudi: Rodríguez a Calvo: 'Su Gobierno ha apostado por el dialogo con una 

minoría, porque al resto de catalanes y españoles nos han abandonado' 

Número: 64. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Melisa Rodríguez, diputada al Congrés per Ciutadans. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Rodríguez a Calvo: 'Su Gobierno ha apostado por el dialogo con una minoría, porque al 

resto de catalanes y españoles nos han abandonado' 

Subtítol: La portavoz adjunta del GPCs reprocha a la vicepresidenta que 'si no confían en los 

Mossos y tienen que enviar refuerzos para el 21D, ¿tienen que confiar el resto de catalanes en 

los Mossos?' 

Text:  

[1] La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha 

criticado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que “su Gobierno ha apostado por el 

dialogo con una minoría, porque al resto de catalanes y españoles nos han abandonado”. 

[2] “El Gobierno siempre habla de normalidad y mientras va usted corriendo a mendigar una 

reunión con un presidente autonómico que humilla a gran parte de los españoles para fingir esa 

normalidad que no existe”, ha censurado la diputada de la formación liberal. 

[3] Rodríguez, que ha preguntado a Calvo sobre la coordinación del Gobierno de cara al 

Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, le ha reprochado que “normalidad 

sería confiar en los Mossos. Si ustedes no confían en ellos y tienen que enviar refuerzos para 

su seguridad, ¿tienen que confiar el resto de catalanes en los Mossos?” 

[4] La portavoz adjunta de Cs ha advertido a la vicepresidenta que “con el avión, con el tren o 

caminando ustedes están dando la espalda a la mayoría de catalanes”. “No miren para otro lado, 

activen el 155 y convoquen elecciones si no son capaces”, ha concluido. 

 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rodriguez-a-calvo-su-gobierno-ha-apostado-por-el-dialogo-con-una-minoria-porque-al-resto-de-catalanes-y-espanoles-nos-han-abandonado/11183
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/rodriguez-a-calvo-su-gobierno-ha-apostado-por-el-dialogo-con-una-minoria-porque-al-resto-de-catalanes-y-espanoles-nos-han-abandonado/11183
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern espanyol dialoga amb una minoria i ha abandonat a la resta de 

catalans i espanyols [Paràgraf 1]. 

 Temes: Diàleg entre governs, abandonament. 

 Proposició 2: La reunió entre governs servirà per fingir una normalitat que no existeix i 

humiliar “a gran parte de los españoles” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Diàleg entre governs, normalitat, humiliacions, espanyols. 

 Proposició 3: El Govern espanyol no confia en els Mossos d’Esquadra i la ciutadania 

tampoc hauria de fer-ho [Paràgraf 3]. 

 Temes: Govern espanyol, desconfiança, Mossos d’Esquadra. 

Proposició 4: El Govern espanyol ha d’aplicar l’article 155 a Catalunya o dimitir 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Govern espanyol, article 155, dimissions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Su Gobierno ha apostado por el dialogo con una minoría, porque al resto de catalanes 

y españoles nos han abandonado” [Paràgraf 1]: rebat els independentistes que diuen que són 

majoria i rebat al Govern espanyol quan li diu que ha abandonat els ciutadans. 

Va usted corriendo a mendigar una reunión con un presidente autonómico que humilla 

a gran parte de los españoles para fingir esa normalidad que no existe” [Paràgraf 2]: rebat els 

Govern espanyol quan diu que no hi ha normalitat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Su Gobierno ha apostado por el dialogo con una minoría, porque al resto de catalanes 

y españoles nos han abandonado” [Paràgraf 1]. 

Va usted corriendo a mendigar una reunión con un presidente autonómico que humilla 

a gran parte de los españoles para fingir esa normalidad que no existe” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Que dialogui amb el Govern català no demostra que hagi abandonat a la resta. Que es 

reuneixi amb Torra no demostra que no hi hagi normalitat a Catalunya. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

'Si no confían en los Mossos y tienen que enviar refuerzos para el 21D, ¿tienen que 

confiar el resto de catalanes en los Mossos?' [Subtítol]: interrogació retòrica. 

“Fingir esa normalidad que no existe” [Paràgraf 2]: epítet. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Rodríguez a Calvo: 'Su Gobierno ha apostado por el dialogo con una minoría, porque al 

resto de catalanes y españoles nos han abandonado' [Títol]. 

Reprocha a la vicepresidenta que 'si no confían en los Mossos y tienen que enviar 

refuerzos para el 21D, ¿tienen que confiar el resto de catalanes en los Mossos?' [Subtítol]. 

Rodríguez, que ha preguntado a Calvo sobre la coordinación del Gobierno de cara al 

Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona, le ha reprochado que “normalidad 

sería confiar en los Mossos” [Paràgraf 3]. 
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Ha advertido a la vicepresidenta que “con el avión, con el tren o caminando ustedes 

están dando la espalda a la mayoría de catalanes”. “No miren para otro lado, activen el 155 y 

convoquen elecciones si no son capaces” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma individual i reiterada a la vicepresidenta del Govern espanyol, 

Carmen Calvo. 
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Objecte d’estudi: Carrizosa al Govern: 'Tienen tiempo para ir a Waterloo, pero no para ir a 

Bruselas a defender los intereses de todos los catalanes' 

Número: 65. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carrizosa al Govern: 'Tienen tiempo para ir a Waterloo, pero no para ir a Bruselas a 

defender los intereses de todos los catalanes' 

Subtítol: El portavoz de Economía, José María Cano, acusa al Govern de 'llevarnos al desastre 

económico dando cobertura a los comandos violentos' 

Text:  

[1] “Tienen tiempo para ir a Waterloo a visitar a Puigdemont, pero no para ir a Bruselas a 

defender los intereses de todos los catalanes”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) 

en el Parlament, Carlos Carrizosa, ante el rechazo del Govern de representar a las comunidades 

autónomas en la Unión Europea de la mano de los consellers de Exterior y Territori, Alfred 

Bosch y Damià Calvet, respectivamente. Carrizosa ha preguntado por qué “renuncian a 

representar a todos los catalanes” y ha recordado a los miembros del Govern “que gobiernan 

para todos, no solo para sus seguidores”. “¿Por qué abandonan sus funciones?”, ha preguntado. 

[2] “Ustedes solo acuden a los foros del ‘procés’”, ha criticado el portavoz naranja, y ha dicho 

que representar a las CCAA en Europa es asistir “a un foro de verdad, no a los chiringuitos que 

organizan”. “Cada vez pintan menos en Europa”, ha afirmado Carrizosa, ante la recién 

expulsión de los eurodiputados convergentes de ALDE por la corrupción de la antigua 

formación, y ha ironizado que “si no saben manejar ni una comunidad autónoma, cómo van a 

convertirse en un país”. “Entre lo útil y lo inútil eligen esto último”, ha lamentado y ha afirmado 

que “mientras Cs cose alianzas con Macron, ustedes lo hacen con la extrema derecha flamenca”. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-al-govern-tienen-tiempo-para-ir-a-waterloo-pero-no-para-ir-a-bruselas-a-defender-los-intereses-de-todos-los-catalanes/11184
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-al-govern-tienen-tiempo-para-ir-a-waterloo-pero-no-para-ir-a-bruselas-a-defender-los-intereses-de-todos-los-catalanes/11184
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[3] El portavoz de Economía de Cs, Jose María Cano, ha acusado al Govern de “llevarnos al 

desastre económico dando cobertura a los comandos violentos” y ha alertado de la ralentización 

de la economía catalana debido “a la inseguridad jurídica y política” que los líderes 

independentistas “han generado”. “Si no cesan en su deriva serán responsables”, ha advertido 

al Govern. 

[4] “Cataluña ha pasado de ser la locomotora de España a ir en los vagones de cola”, ha 

lamentado el diputado y ha advertido que “los emprendedores han perdido la confianza en la 

economía catalana, la creación de empresas ha caído y se ha perjudicado a sectores clave como 

el turismo”. “Este viernes atacaran de nuevo a la económica catalana y a los catalanes dando 

cobertura a los comandos violentos”, ha afirmado Cano y ha señalado que quien sufrirán “serán 

los autónomos y pequeños comerciantes, que se enfrentan al cierre de sus negocios”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern prioritza visitar Puigdemont que defensar els interessos dels 

catalans a la UE [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern català, Carles Puigdemont, catalans, Unió Europea. 

 Proposició 2: La Generalitat incompleix les seves funcions de representar la ciutadania 

i governa només per als independentistes [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern català, independentistes. 

 Proposició 3: L’independentisme està perdent importància a les institucions europees 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Independentisme, Unió Europea. 

 Proposició 4: El Govern és aliat de l’extrema dreta flamenca. 

 Temes: Aliança de l’independentisme amb el feixisme. 

 Proposició 5: Els CDR són “comandos violentos”, el Govern els dona suport i per això 

hi ha “inseguridad jurídica y política” que alenteix l’economia [Paràgraf 3]. 
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 Temes: Violència, CDR, Govern català, aliança de Torra amb els CDR, inseguretat, 

economia. 

 Proposició 6: Els CDR són comandos violents que el 21D atacaran l’economia i els 

catalans [Paràgraf 4]. 

 Temes: CDR, violència, mobilitzacions, economia, catalans. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Tienen tiempo para ir a Waterloo a visitar a Puigdemont, pero no para ir a Bruselas a 

defender los intereses de todos los catalanes” [Paràgraf 1]: rebat els independentistes que diuen 

que defensen els catalans a la UE. 

Representar a las CCAA en Europa es asistir “a un foro de verdad, no a los chiringuitos 

que organizan” [Paràgraf 2]: rebat els independentistes que defensen la rellevància dels actes 

que organitzen. 

“Cada vez pintan menos en Europa”, ha afirmado Carrizosa, ante la recién expulsión de 

los eurodiputados convergentes de ALDE por la corrupción de la antigua formación [Paràgraf 

2]: rebat els membres de JxCat que neguen ser un partit corrupte ni hereus de CDC. 

“Si no saben manejar ni una comunidad autónoma, cómo van a convertirse en un país” 

[Paràgraf 2]: rebat el govern de la Generalitat quan els diu que no saben governar. 

“Mientras Cs cose alianzas con Macron, ustedes lo hacen con la extrema derecha 

flamenca” [Paràgraf 2]: rebat els independentistes que diuen que no tenen aliances amb 

l’extrema dreta internacional. 

La ralentización de la economía catalana debido “a la inseguridad jurídica y política” 

que los líderes independentistas “han generado” [Paràgraf 3]: rebat els independentistes que 

diuen que no hi ha inseguretat ni problemes econòmics causats pel conflicte nacional. 

Quien sufrirán “serán los autónomos y pequeños comerciantes, que se enfrentan al cierre 

de sus negocios” [Paràgraf 4]: rebat els manifestants que diuen que els perjudicats en les 

mobilitzacions són els grans empresaris. 
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions del 21D i sobre les aliances i la rellevància internacionals 

de l’independentisme. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Tienen tiempo para ir a Waterloo a visitar a Puigdemont, pero no para ir a Bruselas a 

defender los intereses de todos los catalanes” [Paràgraf 1]. 

Representar a las CCAA en Europa es asistir “a un foro de verdad, no a los chiringuitos 

que organizan” [Paràgraf 2]. 

“Cada vez pintan menos en Europa”, ha afirmado Carrizosa, ante la recién expulsión de 

los eurodiputados convergentes de ALDE por la corrupción de la antigua formación [Paràgraf 

2]. 

“Si no saben manejar ni una comunidad autónoma, cómo van a convertirse en un país” 

[Paràgraf 2]. 

“Mientras Cs cose alianzas con Macron, ustedes lo hacen con la extrema derecha 

flamenca” [Paràgraf 2]. 

La ralentización de la economía catalana debido “a la inseguridad jurídica y política” 

que los líderes independentistas “han generado” [Paràgraf 3]. 

Quien sufrirán “serán los autónomos y pequeños comerciantes, que se enfrentan al cierre 

de sus negocios” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No aporta proves ni arguments que justifiquin les afirmacions que fa contra els seus 

adversaris. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“¿Por qué abandonan sus funciones?” [Paràgraf 1]: interrogació retòrica. 
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Representar a las CCAA en Europa es asistir “a un foro de verdad, no a los chiringuitos 

que organizan” [Paràgraf 2]: “chiringuitos” és una metàfora de reunions o trobades organitzades 

per l’independentisme. 

“Cada vez pintan menos en Europa” [Paràgraf 2]: pintar és una metàfora que significa 

tenir rellevància. 

“Mientras Cs cose alianzas con Macron, ustedes lo hacen con la extrema derecha 

flamenca” [Paràgraf 2]: cosir és una metàfora. 

“Cataluña ha pasado de ser la locomotora de España a ir en los vagones de cola” 

[Paràgraf 4]: metàfora sobre trens per explicar l’alentiment de l’economia. 

La creación de empresas ha caído [Paràgraf 4]: caure és una metàfora. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usen els recursos retòrics per magnificar les seves virtuts i ressaltar la crítica als seus 

oponents. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Carrizosa al Govern: 'Tienen tiempo para ir a Waterloo, pero no para ir a Bruselas a 

defender los intereses de todos los catalanes' [Títol]. 

El portavoz de Economía, José María Cano, acusa al Govern de 'llevarnos al desastre 

económico dando cobertura a los comandos violentos' [Subtítol]. 

Carrizosa ha preguntado por qué “renuncian a representar a todos los catalanes” y ha 

recordado a los miembros del Govern “que gobiernan para todos, no solo para sus seguidores” 

[Paràgraf 1]. 

“Ustedes solo acuden a los foros del ‘procés’” [Paràgraf 2]. 

“Entre lo útil y lo inútil eligen esto último”, ha lamentado y ha afirmado que “mientras 

Cs cose alianzas con Macron, ustedes lo hacen con la extrema derecha flamenca” [Paràgraf 2]. 
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“Si no cesan en su deriva serán responsables”, ha advertido al Govern [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·len al Govern de la Generalitat de forma generalitzada. 
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Objecte d’estudi: Arrimadas anuncia una querella contra Torra por 'amparar, justificar y 

consentir los actos violentos' de los CDR previstos para el 21D 

Número: 66. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Arrimadas anuncia una querella contra Torra por 'amparar, justificar y consentir los actos 

violentos' de los CDR previstos para el 21D 

Subtítol: La jefa de la Oposición advierte que 'el golpe a la democracia continúa' y critica la 

'desprotección del Gobierno de España a los catalanes que no piensan como Torra' 

Text:  

[1] “Desde Ciudadanos vamos a presentar una querella por su amparo, por su justificación y 

por su consentimiento a los actos violentos que están anunciando los ‘comandos separatistas’ 

para el próximo viernes”. Así lo ha anunciado la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña y jefa 

de la Oposición, Inés Arrimadas, a pocos días del 21 de diciembre y durante su intervención en 

el pleno impulsado por Cs sobre “el golpe a la democracia que dieron los partidos separatistas” 

el 6 y 7 de septiembre del año pasado cuando “pisotearon a más de media sociedad catalana, 

silenciaron a la oposición y pasaron por encima de las leyes”. 

[2] “Hoy estamos aquí para hablar de lo que se produjo ese día y de lo que se sigue produciendo, 

porque el golpe a la democracia todavía continúa”, ha asegurado Arrimadas, tras advertir al 

presidente de la Generalitat, Quim Torra, que desde Cs no van a “olvidar la infamia” que 

cometieron hace un año. La jefa de la Oposición ha recordado todas las “barbaridades” que se 

han producido desde entonces, como la aprobación de la Ley de transitoriedad o la organización 

del “referéndum ilegal del 1-O”. 

[3] Ante todo esto, le ha preguntado a Torra: “¿Se sorprenden con que se aplicase el artículo 

155 y tuvieran consecuencias penales?”. En este sentido, le ha recordado que, “en democracia, 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-anuncia-una-querella-contra-torra-por-amparar-justificar-y-consentir-los-actos-violentos-de-los-cdr-previstos-para-el-21d/11186
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-anuncia-una-querella-contra-torra-por-amparar-justificar-y-consentir-los-actos-violentos-de-los-cdr-previstos-para-el-21d/11186
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no hay impunidad para los políticos” y le ha reprochado que “no se comporte como presidente 

de la Generalitat sino como portavoz de los ‘comandos separatistas’” a quienes pide que 

‘aprieten’. Y le ha dicho: “Ante los actos violentos que van a pasar el viernes, usted tiene tres 

responsabilidades: decir que son ilegales, hacer un llamamiento a que no se produzcan y poner 

medidas para que esos actos no afecten a las libertades y derechos de los catalanes”. 

[4] Por último, la también portavoz nacional de Cs ha criticado “la desprotección del Gobierno 

de España hacia los catalanes que no piensan como Torra” y ha reiterado la necesidad de que 

el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se decida a “actuar”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Ciutadans denunciarà Torra perquè és empara, justifica i consent els actes 

violents que els CDR produiran el 21D [Paràgraf 1]. 

 Temes: Denúncies, Quim Torra, violència, aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 2: Els plens del 6 i 7 de setembre de 2017 van ser un “golpe a la democracia”, 

quan els separatistes “pisotearon a más de media sociedad catalana, silenciaron a la oposición 

y pasaron por encima de las leyes” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Autoritarisme, cop a la democràcia, censura, il·legalitat, independentistes. 

 Proposició 3: El “golpe a la democracia” ha continuat amb “barbaridades” que han fet 

els independentistes, com la Llei de Transitorietat i el referèndum “ilegal” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Cop a la democràcia, autoritarisme, independentistes, il·legalitat, referèndum de 

l’1O. 

 Proposició 4: Els independentistes esperaven impunitat però els seus actes han tingut 

conseqüències penals [Paràgraf 3]. 

 Temes: Impunitat, independentistes, atacs, denúncies. 

 Proposició 5: Torra no compleix les seves funcions com a president sinó que fa de 

portaveu dels “comandos separatistas” que són els CDR [Paràgraf 3]. 
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 Temes: Quim Torra, aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 6: Torra és responsable dels actes violents que hi haurà el 21D [Paràgraf 3]. 

 Temes: Quim Torra, violència. 

 Proposició 7: Torra ha de dir que els CDR són il·legals i evitar actes violents perquè “no 

afecten a las libertades y derechos de los catalanes” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Quim Torra, il·legalitat, CDR, violència, llibertats, drets. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Arrimadas anuncia una querella contra Torra por 'amparar, justificar y consentir los 

actos violentos' de los CDR previstos para el 21D [Títol]: rebat els qui diuen que les 

mobilitzacions independentistes són pacífiques i rebat al president Torra quan diu que no és 

responsable de les accions dels CDR. 

“El golpe a la democracia que dieron los partidos separatistas” el 6 y 7 de septiembre 

del año pasado cuando “pisotearon a más de media sociedad catalana, silenciaron a la oposición 

y pasaron por encima de las leyes” [Paràgraf 1]: rebat els partits independentistes, que diuen 

que els plens del 6 i 7 de setembre es van cenyir a la llei.  

La jefa de la Oposición ha recordado todas las “barbaridades” que se han producido 

desde entonces, como la aprobación de la Ley de transitoriedad o la organización del 

“referéndum ilegal del 1-O” [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que el referèndum i la llei de 

transitorietat eren mesures legals i legítimes. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions dels CDR i sobre les lleis aprovades pels partits 

independentistes per declarar la independència. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Arrimadas anuncia una querella contra Torra por 'amparar, justificar y consentir los 

actos violentos' de los CDR previstos para el 21D [Títol]. 
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“El golpe a la democracia que dieron los partidos separatistas” el 6 y 7 de septiembre 

del año pasado cuando “pisotearon a más de media sociedad catalana, silenciaron a la oposición 

y pasaron por encima de las leyes” [Paràgraf 1]. 

La jefa de la Oposición ha recordado todas las “barbaridades” que se han producido 

desde entonces, como la aprobación de la Ley de transitoriedad o la organización del 

“referéndum ilegal del 1-O” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No dona proves que Torra sigui responsable de les mobilitzacions dels CDR i encara 

menys que aquestes mobilitzacions –que encara que s’han produït— siguin violentes. Fa servir 

expressions com silenciar i trepitjar, qualifica de barbaritats les mesures dels independentistes, 

però no refuta, només critica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Pisotearon a más de media sociedad catalana, silenciaron a la oposición y pasaron por 

encima de las leyes” [Paràgraf 1]: personificació de la societat, l’oposició i les lleis, a què es 

dona la capacitat de ser trepitjada, silenciada i passada per sobre, respectivament. 

“¿Se sorprenden con que se aplicase el artículo 155 y tuvieran consecuencias penales?” 

[Paràgraf 3]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica al seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Tras advertir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que desde Cs no van a “olvidar 

la infamia” que cometieron hace un año [Paràgraf 2]. 

Le ha preguntado a Torra: “¿Se sorprenden con que se aplicase el artículo 155 y tuvieran 

consecuencias penales?” [Paràgraf 3].  
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Le ha reprochado que “no se comporte como presidente de la Generalitat sino como 

portavoz de los ‘comandos separatistas’” a quienes pide que ‘aprieten’ [Paràgraf 3]. 

Le ha dicho: “Ante los actos violentos que van a pasar el viernes, usted tiene tres 

responsabilidades: decir que son ilegales, hacer un llamamiento a que no se produzcan y poner 

medidas para que esos actos no afecten a las libertades y derechos de los catalanes” [Paràgraf 

3]. 

Ha reiterado la necesidad de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 

se decida a “actuar” [Paràgraf 4]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la els dos presidents de forma individual. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

224 

 

Objecte d’estudi: Carlos Carrizosa: 'Torra y su gobierno están siendo los continuadores del 

golpe a la democracia que inició Puigdemont' 

Número: 67. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carlos Carrizosa: 'Torra y su gobierno están siendo los continuadores del golpe a la 

democracia que inició Puigdemont' 

Subtítol: El portavoz de Cs considera que la reunión entre Sánchez y Torra es una 'pérdida de 

tiempo' y pide al presidente del Gobierno que 'exija a Torra que cumpla las leyes en lugar de 

mendigar reuniones' 

Text:  

[1] “Torra y su gobierno están siendo continuadores del golpe a la democracia que inició 

Puigdemont”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, 

tras presentar una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los miembros 

del Govern por “no avisar de que cualquier convocatoria que no esté amparada por el derecho 

de concentración es ilegal”. Lo ha dicho en referencia a los “actos violentos anunciados por los 

‘comandos separatistas’” previstos para el 21D. 

[2] En declaraciones a los medios de comunicación ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Catalunya (TSJC), Carrizosa considera que “la obligación” del gobierno de Torra es “defender 

los intereses y los derechos de todos los catalanes”, en lugar de “animar” a los CDR a que sigan 

‘apretando’ como hizo el presidente de la Generalitat. 

[3] Ante esta situación, el portavoz de Ciudadanos ha criticado que el presidente del Gobierno 

de España, Pedro Sánchez, vaya “mendigando reuniones en lugar de exigir a Torra que cumpla 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carlos-carrizosa-torra-y-su-gobierno-estan-siendo-los-continuadores-del-golpe-a-la-democracia-que-inicio-puigdemont/11187
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carlos-carrizosa-torra-y-su-gobierno-estan-siendo-los-continuadores-del-golpe-a-la-democracia-que-inicio-puigdemont/11187
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las leyes”. Considera que la reunión que mantendrán Sánchez y Torra esta tarde es una “pérdida 

de tiempo” y le ha vuelto a pedir al presidente del ejecutivo español que “no deje desamparados 

a los catalanes” que no piensan como Torra. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Puigdemont és un colpista i el Govern Torra segueixen la seva línia 

política [Paràgraf 1]. 

 Temes: Carles Puigdemont, autoritarisme, Quim Torra, Govern català. 

 Proposició 2: Els CDR són “comandos separatistas” que faran actes violents el 21D i 

les seves mobilitzacions són il·legals [Paràgraf 1]. 

 Temes: CDR, violència, il·legalitat, mobilitzacions. 

Proposició 3: Torra no ha de donar suport als CDR sinó “defender los intereses y los 

derechos de todos los catalanes” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Quim Torra, aliança de Torra amb els CDR, drets, catalans. 

 Proposició 4: Pedro Sánchez no ha de reunir-se amb Torra perquè això és deixar 

“desamparados a los catalanes” que no són independentistes [Paràgraf 3]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, desempara, unionistes. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

'Torra y su gobierno están siendo los continuadores del golpe a la democracia que inició 

Puigdemont' [Títol]: rebat a Puigdemont, a Torra i al Govern de la Generalitat. 
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Considera que la reunión entre Sánchez y Torra es una 'pérdida de tiempo' y pide al 

presidente del Gobierno que 'exija a Torra que cumpla las leyes en lugar de mendigar reuniones' 

[Subtítol]: rebat al president espanyol, Pedro Sánchez. 

Cualquier convocatoria que no esté amparada por el derecho de concentración es ilegal”. 

Lo ha dicho en referencia a los “actos violentos anunciados por los ‘comandos separatistas’” 

previstos para el 21D [Paràgraf 1]: rebat als CDR. 

“La obligación” del gobierno de Torra es “defender los intereses y los derechos de todos 

los catalanes”, en lugar de “animar” a los CDR a que sigan ‘apretando’ como hizo el presidente 

de la Generalitat [Paràgraf 2]: rebat al Govern de la Generalitat. 

Ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vaya 

“mendigando reuniones en lugar de exigir a Torra que cumpla las leyes” [Paràgraf 3]: rebat al 

president espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la legalitat dels CDR i sobre la negociació entre governs per trobar una 

solució al conflicte nacional. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

'Torra y su gobierno están siendo los continuadores del golpe a la democracia que inició 

Puigdemont' [Títol]. 

Considera que la reunión entre Sánchez y Torra es una 'pérdida de tiempo' y pide al 

presidente del Gobierno que 'exija a Torra que cumpla las leyes en lugar de mendigar reuniones' 

[Subtítol]. 

Cualquier convocatoria que no esté amparada por el derecho de concentración es ilegal”. 

Lo ha dicho en referencia a los “actos violentos anunciados por los ‘comandos separatistas’” 

previstos para el 21D [Paràgraf 1]. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

227 

 

“La obligación” del gobierno de Torra es “defender los intereses y los derechos de todos 

los catalanes”, en lugar de “animar” a los CDR a que sigan ‘apretando’ como hizo el presidente 

de la Generalitat [Paràgraf 2]. 

Ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vaya 

“mendigando reuniones en lugar de exigir a Torra que cumpla las leyes” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 “Golpe a la democracia” és una expressió buida que remet a “cop d’estat” però no 

significa el mateix. Critica que es reuneixin els governs, i ho titlla de pèrdua de temps, però no 

argumenta una solució alternativa al conflicte. Diu, en referència als CDR, que les 

convocatòries que no estan emparades pel dret de concentració son il·legals, però no justifica 

per què les mobilitzacions dels CDR no ho haurien d’estar. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vaya 

“mendigando reuniones en lugar de exigir a Torra que cumpla las leyes” [Paràgraf 3]: 

“mendigar reuniones” és una metàfora de demanar una reunió. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Le ha vuelto a pedir al presidente del ejecutivo español que “no deje desamparados a 

los catalanes” que no piensan como Torra [Paràgraf 3]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Es dirigeix de manera individual al president Sánchez. 
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Objecte d’estudi: Carrizosa: 'Seguiremos defendiendo a todos los catalanes frente a un 

gobierno que no quiere rectificar ni acatar las leyes que nos unen a todos' 

Número: 68. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Carrizosa: 'Seguiremos defendiendo a todos los catalanes frente a un gobierno que no 

quiere rectificar ni acatar las leyes que nos unen a todos' 

Subtítol: El portavoz de Cs lamenta que los partidos separatistas 'se hayan presentado al pleno 

sobre el 6 y 7 de septiembre ratificándose en el golpe a la democracia y sin hacer autocrítica' 

Text:  

[1] “Desde Ciudadanos seguiremos defendiendo a todos los catalanes frente a un gobierno 

presidido por radicales que no está dispuesto a rectificar y a acatar las leyes que nos unen a 

todos”. Así lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Carlos Carrizosa, 

durante su intervención en el pleno impulsado por Cs sobre los días 6 y 7 de septiembre del año 

pasado cuando los partidos separatistas “dieron un golpe a la democracia y atropellaron los 

derechos de todos los catalanes”. 

[2] El portavoz naranja ha lamentado que el pleno no haya servido para que los partidos 

separatistas rectifiquen, sino todo lo contrario: “Se han presentado al debate ratificándose en el 

golpe a la democracia y sin hacer autocrítica”. Asimismo, Carrizosa ha reprochado a los 

partidos separatistas que se hayan posicionado en contra de algunas propuestas de resolución 

sobre “las normas de la democracia y el respeto a los demás” y ha evidenciado su intención de 

“persistir en el golpe a la democracia”. 

[3] Por otro lado, Carlos Carrizosa ha criticado la actitud del gobierno de la Generalitat ante el 

“anuncio de acciones violentas por parte de los comandos separatistas” previstas para el 21D, 

después de que hayan votado en contra de la propuesta de Cs de “adoptar todas las medidas 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-seguiremos-defendiendo-a-todos-los-catalanes-frente-a-un-gobierno-que-no-quiere-rectificar-ni-acatar-las-leyes-que-nos-unen-a-todos/11189
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/carrizosa-seguiremos-defendiendo-a-todos-los-catalanes-frente-a-un-gobierno-que-no-quiere-rectificar-ni-acatar-las-leyes-que-nos-unen-a-todos/11189
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previas necesarias para impedir que se produzcan las acciones ilegales dirigidas a impedir la 

celebración del Consejo de Ministros, bloquear los transportes públicos y las vías de 

comunicación y obstruir el libre ejercicio de la vida personal, familiar y laboral de los 

catalanes”. 

[4] “Torra se ha negado a condenar las actuaciones violentas y a escurrir el bulto” cada vez que 

desde Ciudadanos se le ha pedido que “cumpla con su obligación” como presidente de la 

Generalitat de tomar medidas para “evitar que los derechos y libertades de los catalanes que no 

quieren protestar se vean afectados”, ha concluido. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern de la Generalitat està presidit per radicals que incompleixen 

“las leyes que nos unen a todos” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern català, il·legalitat. 

 Proposició 2: Ciutadans defensa a tots els catalans [Paràgraf 1]. 

 Temes: Defensa, catalans. 

 Proposició 3: Els membres del Govern de la Generalitat són colpistes i no fan autocrítica 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Govern català, autoritarisme. 

 Proposició 4: El Govern no vol evitar les “acciones violentas” i il·legals que faran els 

“comandos separatistas” el 21D. 

 Temes: Govern català, violència, il·legalitat, mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

'Seguiremos defendiendo a todos los catalanes frente a un gobierno que no quiere 

rectificar ni acatar las leyes que nos unen a todos' [Títol]: rebat al Govern quan diu que respecta 

la llei. 
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Los partidos separatistas 'se hayan presentado al pleno sobre el 6 y 7 de septiembre 

ratificándose en el golpe a la democracia y sin hacer autocrítica' [Subtítol]: rebat els 

independentistes que diuen que els plens del 6 i 7 de setembre es van cenyir a la legalitat. 

Acciones violentas por parte de los comandos separatistas” previstas para el 21D 

[Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que l’independentisme és un moviment pacífic. 

Las acciones ilegales dirigidas a impedir la celebración del Consejo de Ministros, 

bloquear los transportes públicos y las vías de comunicación y obstruir el libre ejercicio de la 

vida personal, familiar y laboral de los catalanes” [Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que les 

mobilitzacions convocades pel 21D estan emparades pel dret de manifestació. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions dels CDR i sobre el compliment de la llei. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

'Seguiremos defendiendo a todos los catalanes frente a un gobierno que no quiere 

rectificar ni acatar las leyes que nos unen a todos' [Títol]. 

Los partidos separatistas 'se hayan presentado al pleno sobre el 6 y 7 de septiembre 

ratificándose en el golpe a la democracia y sin hacer autocrítica' [Subtítol]. 

Acciones violentas por parte de los comandos separatistas” previstas para el 21D 

[Paràgraf 3]. 

Las acciones ilegales dirigidas a impedir la celebración del Consejo de Ministros, 

bloquear los transportes públicos y las vías de comunicación y obstruir el libre ejercicio de la 

vida personal, familiar y laboral de los catalanes” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Titlla les accions dels independentistes d’il·legals però no dona arguments per aquest 

qualificatiu. “Golpe a la democracia” és una expressió buida que remet a “cop d’estat” però no 

significa el mateix. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Las leyes que nos unen a todos [Títol]: personificació de les lleis, a què s’atorga la 

capacitat d’unir persones. 

Atropellaron los derechos de todos los catalanes [Paràgraf 1]: personificació dels drets, 

a què s’atorga la capacitat de ser atropellats. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Utilitza els recursos retòrics per enaltir allò que defensa i magnificar la crítica als seus 

adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Carrizosa ha reprochado a los partidos separatistas que se hayan posicionado en contra 

de algunas propuestas de resolución sobre “las normas de la democracia y el respeto a los 

demás” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma genèrica els partits independentistes. 
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Objecte d’estudi: Albert Rivera: 'Si Sánchez no es capaz de aplicar la Constitución y prefiere 

ir de la mano de Torra, que convoque elecciones' 

Número: 69. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Albert Rivera, president de Ciutadans, i Inés Arrimadas, portaveu de 

Ciutadans. 

Data de publicació: Divendres, 21 de desembre de 2018 

Darrera actualització: - 

Títol: Albert Rivera: 'Si Sánchez no es capaz de aplicar la Constitución y prefiere ir de la mano 

de Torra, que convoque elecciones' 

Subtítol: Arrimadas denuncia que hoy 'estamos viendo la Cataluña que quiere el separatismo' y 

acusa al Govern de 'trabajar para animar a los comandos separatistas' 

Text:  

[1] “Si Sánchez no es capaz de aplicar la Constitución y prefiere ir de la mano de Torra, que 

convoque elecciones”. Así lo ha dicho el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, en el 

que considera un día “triste, de indignación, de preocupación y de miedo para mucha gente” 

por los “actos violentos” que se están produciendo en las calles de Barcelona organizados por 

los “comandos separatistas” e incitados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que les 

animaba a seguir ‘apretando’. 

[2] En una rueda de prensa en la cámara catalana y acompañado por la jefa de la Oposición, 

Inés Arrimadas, Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, 

que se reuniese ayer con Quim Torra para “claudicar frente a los que quieren liquidar España”. 

Considera que la imagen de los dos presidentes reunidos es “inaceptable para una democracia” 

y ha añadido: “Tener de socios para gobernar España a quienes quieren liquidarla es una 

irresponsabilidad”. 

[3] Por su parte, Arrimadas ha denunciado que hoy se está viendo “la Cataluña que quiere el 

separatismo” y ha asegurado que el Govern ya “sabía que el caos de hoy pasaría” porque desde 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/albert-rivera-si-sanchez-no-es-capaz-de-aplicar-la-constitucion-y-prefiere-ir-de-la-mano-de-torra-que-convoque-elecciones/11190
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/albert-rivera-si-sanchez-no-es-capaz-de-aplicar-la-constitucion-y-prefiere-ir-de-la-mano-de-torra-que-convoque-elecciones/11190
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Cs ya se lo advirtieron. Por eso ha reprochado a Quim Torra que “no solo no haya hecho nada” 

para pararlo, sino que “ha trabajado para animar a los comandos separatistas”. “Estamos viendo 

una cosa inédita en democracia; los Mossos se han enfrentado a los comandos separatistas a los 

que Torra pide que ‘aprieten’”, ha agregado. 

[4] La jefa de la Oposición se ha dirigido a todos aquellos “que ven con indignación” las 

imágenes del “colapso” para decirles que “no están solos” y que desde Cs seguirán “luchando 

para la democracia en el Parlament, en todas las instituciones y en los tribunales, si hace falta”. 

Y ha recordado la querella presentada por su partido por la pasividad del gobierno de Torra 

para evitar los altercados que ya se están produciendo: “El Govern tenía la obligación de hacer 

una llamada al orden y no la ha hecho”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez ha de dimitir si no aplica el 155 i segueix negociant amb Torra 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Pedro Sánchez, dimissions, article 155, negació del diàleg entre governs. 

 Proposició 2: “Mucha gente” està trista, indignada, preocupada i espantada pels “actos 

violentos” en les mobilitzacions dels “comandos separatistas” que són els CDR [Paràgraf 1]. 

 Temes: Tristesa, indignació, preocupació, por, violència, mobilitzacions, CDR. 

 Proposició 3: La reunió entre governs és una claudicació de Sánchez i és “inaceptable 

para una democracia” perquè Torra vol liquidar Espanya [Paràgraf 2]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, Pedro Sánchez, Quim Torra, 

independentisme. 

 Proposició 4: Ciutadans sabia d’avant-mà que avui hi hauria “caos” a Barcelona 

[Paràgraf 3]. 

 Temes: Caos, mobilitzacions. 
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 Proposició 5: El President ha animat els CDR que ara els Mossos estan reprimint 

[Paràgraf 3]. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR, Mossos d’Esquadra, mobilitzacions. 

 Proposició 6: Ciutadans està amb tots els qui “ven con indignación” que hi hagi 

“colapso” a Barcelona [Paràgraf 4]. 

Temes: Mobilitzacions, indignació, col·lapse. 

Proposició 7: Ciutadans defensa la democràcia a les institucions i als tribunals [Paràgraf 

4]. 

Temes: Defensa, democràcia. 

Proposició 8: El Govern mostra “pasividad” davant dels “altercados” que hi ha a 

Barcelona i no ha fet “una llamada al orden” [Paràgraf 4]. 

 Temes: Govern català, mobilitzacions, crida a l’ordre. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

'Si Sánchez no es capaz de aplicar la Constitución y prefiere ir de la mano de Torra, que 

convoque elecciones' [Títol]: rebat el president espanyol, que diu que fa la seva feina i no és 

aliat de Torra. 

Acusa al Govern de 'trabajar para animar a los comandos separatistas' [Subtítol]: rebat 

al Govern català, que diu que no és responsable dels CDR. 

Un día “triste, de indignación, de preocupación y de miedo para mucha gente” por los 

“actos violentos” que se están produciendo en las calles de Barcelona [Paràgraf 1]: rebat els qui 

diuen que les mobilitzacions independentistes no són violentes. 

 Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se 

reuniese ayer con Quim Torra para “claudicar frente a los que quieren liquidar España” 

[Paràgraf 2]: rebat al president espanyol, que nega que la reunió fos una “claudicació”. 

 “Tener de socios para gobernar España a quienes quieren liquidarla es una 

irresponsabilidad” [Paràgraf 2]: rebat el president espanyol, que nega que el seu govern 

depengui del suport dels independentistes. 
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions i la legitimitat d’una aliança entre els dos governs. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

'Si Sánchez no es capaz de aplicar la Constitución y prefiere ir de la mano de Torra, que 

convoque elecciones' [Títol]. 

Acusa al Govern de 'trabajar para animar a los comandos separatistas' [Subtítol]. 

Un día “triste, de indignación, de preocupación y de miedo para mucha gente” por los 

“actos violentos” que se están produciendo en las calles de Barcelona [Paràgraf 1]. 

 Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se 

reuniese ayer con Quim Torra para “claudicar frente a los que quieren liquidar España” 

[Paràgraf 2]. 

 “Tener de socios para gobernar España a quienes quieren liquidarla es una 

irresponsabilidad” [Paràgraf 2. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 La indignació, la preocupació o la por de “mucha gente” són molt complicades de 

quantificar i ni tan sols ho intenta en el seu argument. Insisteixen en l’expressió “liquidar 

España” per menystenir la ideologia independentista. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Prefiere ir de la mano de Torra [Títol]: metàfora en què anar de la mà significa un acord 

o aliança política. 

“Tener de socios para gobernar España a quienes quieren liquidarla es una 

irresponsabilidad” [Paràgraf 2]: liquidar Espanya és una hipèrbole. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usen els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Rivera ha reprochado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se 

reuniese ayer con Quim Torra [Paràgraf 2]. 

 Ha reprochado a Quim Torra que “no solo no haya hecho nada” para pararlo, sino que 

“ha trabajado para animar a los comandos separatistas” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·len de manera individual als presidents espanyol i català. 
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Objecte d’estudi: Arrimadas sobre el 21D: 'Fue el día soñado de Torra y la pesadilla de 

millones de catalanes' 

Número: 70. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans. 

Data de publicació: Dissabte, 22 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Arrimadas sobre el 21D: 'Fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de 

catalanes' 

Subtítol: La portavoz nacional de Cs critica que Sánchez fuera a Cataluña 'rodeado de policías, 

trató a Torra como un jefe de estado, le blanqueó y dejó a los catalanes con los altercados de 

los CDR' 

Text:  

[1] “El 21D fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de catalanes”, así se ha referido 

la líder de Ciudadanos (Cs) en Cataluña, Inés Arrimadas, ante los hechos sucedidos ayer en 

Barcelona. Arrimadas ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera a 

Cataluña “rodeado de policía, trató a Torra como un jefe de estado, le blanqueó y se marchó 

dejando a los catalanes con los altercados de los CDR”. 

[2] Arrimadas ha calificado la jornada de ayer como “un día de vergüenza y de miedo y en el 

que la mayoría de los catalanes tuvieron que interrumpir su vida normal” Y ha recordado que 

muchos catalanes tuvieron que cancelar actividades como citas médicas y desplazamientos, 

además de no llevar los niños al colegio o no hacer las compras navideñas. La jefa de la 

Oposición en Cataluña ha condenado los altercados e incidentes que se produjeron como los 

ataques a los Mossos, cortes de carreteras y se ha solidarizado con los periodistas que sufrieron 

acosos y agresiones por parte de los comandos separatistas. 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sobre-el-21d-fue-el-dia-sonado-de-torra-y-la-pesadilla-de-millones-de-catalanes/11192
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/arrimadas-sobre-el-21d-fue-el-dia-sonado-de-torra-y-la-pesadilla-de-millones-de-catalanes/11192
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[3] ¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez se dé cuenta de lo que está sucediendo? Se ha 

preguntado la líder de Cs en Cataluña que ha asegurado que “Sánchez da a Torra lo que quiere 

y mientras los catalanes tienen que pagar los delirios procesistas de un gobierno insurrecto” 

[4] Finalmente, Arrimadas ha asegurado que desde Ciudadanos “seguiremos defendiendo ante 

los tribunales y las instituciones a los catalanes que ven con indignación como actúan el 

gobierno de la Generalitat y el gobierno de España” 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: “El 21D fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de catalanes” 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Quim Torra, mobilitzacions. 

Proposició 2: Sánchez “trató a Torra como un jefe de estado, le blanqueó y se marchó 

dejando a los catalanes con los altercados de los CDR” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, Quim Torra, Pedro Sánchez, mobilitzacions, 

CDR. 

 Proposició 3: El 21D va ser “un día de vergüenza y de miedo y en el que la mayoría de 

los catalanes tuvieron que interrumpir su vida normal”. 

 Temes: Vergonya, por, mobilitzacions. 

 Proposició 4: Els “comandos separatistas” van atacar Mossos, tallar carreteres i agredir 

periodistes. 

 Temes: CDR, atacs, Mossos d’Esquadra,, talls de carreteres, agressions a periodistes. 

Proposició 5: Sánchez ignora la situació de Catalunya i “da a Torra lo que quiere”. 

 Temes: aliança de Sánchez amb els independentistes. 

 Proposició 6: La Generalitat és un “gobierno insurrecto”. 

 Temes: Insurrecció, Govern català. 
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 Proposició 7: Ciutadans defensa els catalans contraris als dos governs “ante los 

tribunales y las instituciones”. 

 Temes: Defensa, catalans. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“El 21D fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de catalanes” [Paràgraf 

1]: rebat els qui diuen que la majoria de catalans estan a favor de les mobilitzacions. 

Trató a Torra como un jefe de estado [Paràgraf 1]: rebat al govern espanyol, que nega 

que la reunió fos una cimera entre dos governs d’igual a igual. 

Se marchó dejando a los catalanes con los altercados de los CDR [Paràgraf 1]: rebat els 

qui diuen que les mobilitzacions independentistes són pacífiques. 

Ha calificado la jornada de ayer como “un día de vergüenza y de miedo y en el que la 

mayoría de los catalanes tuvieron que interrumpir su vida normal” [Paràgraf 2]: rebat els qui 

diuen que les mobilitzacions independentistes són pacífiques i els qui diuen que el 21D no es 

va veure alterada la normalitat. 

Ha condenado los altercados e incidentes que se produjeron como los ataques a los 

Mossos, cortes de carreteras y se ha solidarizado con los periodistas que sufrieron acosos y 

agresiones [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que les mobilitzacions independentistes són 

pacífiques. 

“Sánchez da a Torra lo que quiere y mientras los catalanes tienen que pagar los delirios 

procesistas de un gobierno insurrecto” [Paràgraf 3]: rebat els dos governs. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions del 21D i la reunió entre governs del mateix dia. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“El 21D fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de catalanes” [Paràgraf 1]. 

Trató a Torra como un jefe de estado [Paràgraf 1]. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

241 

 

Se marchó dejando a los catalanes con los altercados de los CDR [Paràgraf 1]. 

Ha calificado la jornada de ayer como “un día de vergüenza y de miedo y en el que la 

mayoría de los catalanes tuvieron que interrumpir su vida normal” [Paràgraf 2]. 

Ha condenado los altercados e incidentes que se produjeron como los ataques a los 

Mossos, cortes de carreteras y se ha solidarizado con los periodistas que sufrieron acosos y 

agresiones [Paràgraf 2]. 

“Sánchez da a Torra lo que quiere y mientras los catalanes tienen que pagar los delirios 

procesistas de un gobierno insurrecto” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 “El día soñado de Torra” o “la pesadilla de millones de catalanes” són expressions 

impossibles de contrastar. També ho són “un día de vergüenza y de miedo” i “delirios 

procesistas”. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

'Fue el día soñado de Torra y la pesadilla de millones de catalanes' [Títol]: metàfora en 

què els somnis i els malsons representen desitjos polítics. 

¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez se dé cuenta de lo que está sucediendo? 

[Paràgraf 3]: interrogació retòrica. 

Los catalanes tienen que pagar los delirios procesistas de un gobierno insurrecto 

[Paràgraf 3]: metàfora en què els deliris són els desitjos polítics. “Gobierno insurrecto” és una 

hipèrbole. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per reforçar les seves posicions i vexar els seus adversaris 

polítics. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

242 

 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Martín Blanco: 'Sánchez ha ido a Cataluña para complacer a sus socios 

separatistas, que solo quieren confrontación' 

Número: 71. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Nacho Martín Blanco, diputat de Ciutadans al Parlament. 

Data de publicació: Diumenge, 23 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Martín Blanco: 'Sánchez ha ido a Cataluña para complacer a sus socios separatistas, que 

solo quieren confrontación' 

Subtítol: El diputado de Ciudadanos lamenta que el Gobierno haya 'blanqueado las tesis 

separatistas evitando mencionar la Constitución' 

Text:  

[1] “El presidente del Gobierno ha venido a complacer a sus socios separatistas y a participar 

en la confusión que siembra Torra, que solo quiere seguir con la confrontación”, ha criticado el 

diputado de Ciudadanos (Cs) Nacho Martín Blanco, que se ha preguntado para qué ha servido 

el “Consejo de Ministros más caro de la historia de España”, más allá de los “anuncios 

simbólicos”. 

[2] En declaraciones a los periodistas en Barcelona, el diputado de la formación liberal en el 

Parlament ha resaltado que Sánchez “ha asumido las tesis separatistas” y en este sentido ha 

citado el comunicado conjunto con Quim Torra, en el que “evita el uso de la palabra 

Constitución”. “Ha blanqueado las tesis del presidente de la Generalitat poniendo en plena 

igualdad al Gobierno de España con el de una Comunidad Autónoma, como si se tratase de dos 

gobiernos de dos Estados diferentes”, ha lamentado.  

[3] Martín Blanco ha destacado el “abandono” que sufre el conjunto de los españoles por parte 

del gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado al presidente del Ejecutivo que son los 

separatistas quienes “impiden la convivencia”. “Es de una irresponsabilidad tremenda poner el 

foco en los partidos constitucionalistas mientras los independentistas viven cómodos en la 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/martin-blanco-sanchez-ha-ido-a-cataluna-para-complacer-a-sus-socios-separatistas-que-solo-quieren-confrontacion/11193
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/martin-blanco-sanchez-ha-ido-a-cataluna-para-complacer-a-sus-socios-separatistas-que-solo-quieren-confrontacion/11193
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confrontación”, ha remarcado, a la vez que ha instado a Sánchez a cursar el requerimiento 

previo del artículo 155 para que el Govern respete el ordenamiento jurídico. "No puede haber 

diálogo fuera de la Constitución", ha concluido. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez s’ha reunit amb Torra per complaure’l i contribueix a la confusió 

i la confrontació [Paràgraf 1]. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

 Proposició 2: El Consell de Ministres ha estat el més car de la història d’Espanya i només 

ha fet anuncis simbòlics [Paràgraf 1]. 

 Temes: Consell de Ministres.  

Proposició 3: Sánchez “ha asumido las tesis separatistas” i considera la Generalitat com 

el Govern d’un Estat [Paràgraf 2]. 

 Temes: Aliança de Sánchez amb els independentistes. 

 Proposició 4: Sánchez ha abandonat al “conjunto de los españoles” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Abandonament, Pedro Sánchez, espanyols. 

 Proposició 5: Els independentistes són qui “impiden la convivencia” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Independentistes, convivència. 

 Proposició 6: Sánchez ha d’aplicar l’article 155 a Catalunya “para que el Govern respete 

el ordenamiento jurídico” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Article 155,  llei. 

 Proposició 7: "No puede haber diálogo fuera de la Constitución" [Paràgraf 3]. 

 Temes: Negació del diàleg entre governs, Constitució Espanyola. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

'Sánchez ha ido a Cataluña para complacer a sus socios separatistas, que solo quieren 

confrontación' [Títol]: rebat els dos governs. 

Se ha preguntado para qué ha servido el “Consejo de Ministros más caro de la historia 

de España”, más allá de los “anuncios simbólicos” [Paràgraf 1]: rebat el govern espanyol. 

Sánchez “ha asumido las tesis separatistas” [Paràgraf 2]: rebat el president Sánchez. 

“Ha blanqueado las tesis del presidente de la Generalitat poniendo en plena igualdad al 

Gobierno de España con el de una Comunidad Autónoma, como si se tratase de dos gobiernos 

de dos Estados diferentes”, ha lamentado [Paràgraf 2]: rebat el govern espanyol. 

Ha destacado el “abandono” que sufre el conjunto de los españoles por parte del 

gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado al presidente del Ejecutivo que son los separatistas 

quienes “impiden la convivencia” [Paràgraf 3]: rebat al president espanyol. 

"No puede haber diálogo fuera de la Constitución" [Paràgraf 3]: rebat els qui demanen 

una negociació sense condicions prèvies. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat principalment sobre provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

'Sánchez ha ido a Cataluña para complacer a sus socios separatistas, que solo quieren 

confrontación' [Títol]. 

Se ha preguntado para qué ha servido el “Consejo de Ministros más caro de la historia 

de España”, más allá de los “anuncios simbólicos” [Paràgraf 1]. 

Sánchez “ha asumido las tesis separatistas” [Paràgraf 2]. 

“Ha blanqueado las tesis del presidente de la Generalitat poniendo en plena igualdad al 

Gobierno de España con el de una Comunidad Autónoma, como si se tratase de dos gobiernos 

de dos Estados diferentes”, ha lamentado [Paràgraf 2]. 
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Ha destacado el “abandono” que sufre el conjunto de los españoles por parte del 

gobierno de Pedro Sánchez y ha recordado al presidente del Ejecutivo que son los separatistas 

quienes “impiden la convivencia” [Paràgraf 3]: rebat al president espanyol. 

"No puede haber diálogo fuera de la Constitución" [Paràgraf 3]: rebat els qui demanen 

una negociació sense condicions prèvies. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Acusa els independentistes de voler confrontació, però ell fa el mateix. Diu que ha estat 

el Consell de Ministres més car de la història, però no aporta cap dada que ho sustenti. Diu que 

Sánchez ha assumit les tesis independentistes i que ha tractat el Govern de la Generalitat com 

si fos l’Executiu d’un Estat, però per explicar-ho recorre a una comparació sense aportar cap 

argument. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Se ha preguntado para qué ha servido el “Consejo de Ministros más caro de la historia 

de España”, más allá de los “anuncios simbólicos” [Paràgraf 1]. 

“Ha blanqueado las tesis del presidente de la Generalitat poniendo en plena igualdad al 

Gobierno de España con el de una Comunidad Autónoma, como si se tratase de dos gobiernos 

de dos Estados diferentes”, ha lamentado [Paràgraf 2]: comparació. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Ha recordado al presidente del Ejecutivo que son los separatistas quienes “impiden la 

convivencia” [Paràgraf 3]. 

Ha instado a Sánchez a cursar el requerimiento previo del artículo 155 para que el 

Govern respete el ordenamiento jurídico [Paràgraf 3]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma individual el president espanyol. 
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Objecte d’estudi: Girauta sobre el discurso del rey: 'Sin respeto a la Constitución ni a las 

sentencias de los tribunales no hay libertad ni democracia, solo barbarie' 

Número: 72. 

Grup polític: Ciutadans. 

Autor/Protagonista: Juan Carlos Girauta, portaveu de Ciutadans al Congreso. 

Data de publicació: Dimarts, 25 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Girauta sobre el discurso del rey: 'Sin respeto a la Constitución ni a las sentencias de los 

tribunales no hay libertad ni democracia, solo barbarie' 

Subtítol: El portavoz del GPCs asegura que 'Sánchez parece estar dispuesto a someterse a todas 

las humillaciones posibles por lo que sería muy irónico que Torra no le aprobara los 

presupuestos' 

Text:  

[1] “Sin Constitución ni respeto a ella y a las sentencias de los tribunales no hay libertad ni 

democracia, solo barbarie y ley de la selva”, ha destacado el portavoz del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (GPCs), Juan Carlos Girauta, en relación al discurso de Navidad pronunciado por 

el rey Felipe VI en la noche de ayer. El diputado de la formación naranja ha asegurado que “es 

nuestra obligación que la democracia y la libertad se mantengan” y ha matizado que “las reglas 

que son de todos deben ser respetadas por todos”. Sin embargo, Girauta ha recordado que en 

Cataluña “tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas no van con 

él y que puede crear una legalidad paralela”. 

[2] En cuanto a la negativa de Torra de aprobar los presupuestos generales del Estado, el 

portavoz del GPCs ha afirmado que “Sánchez parece estar dispuesto a someterse a todas las 

humillaciones posibles por lo que sería muy irónico que el president del gobierno catalán no le 

aprobara los presupuestos”. Tras la “cumbrecita de los estaditos” celebrada el pasado viernes 

en Barcelona, y que Sánchez “tratara a Torra como a un jefecito de estado”, Girauta ha 

recordado que tanto el president de la Generalitat como su gobierno “están sometidos a la ley, 

mal que le pese”. Por ello, ha insistido en la necesidad de “volver a realidad y a la Constitución” 

https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sobre-el-discurso-del-rey-sin-respeto-a-la-constitucion-ni-a-las-sentencias-de-los-tribunales-no-hay-libertad-ni-democracia-solo-barbarie/11194
https://www.ciudadanos-cs.org/prensa/girauta-sobre-el-discurso-del-rey-sin-respeto-a-la-constitucion-ni-a-las-sentencias-de-los-tribunales-no-hay-libertad-ni-democracia-solo-barbarie/11194
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y ha añadido que si no se está aplicando no es por culpa de Torra sino de Sánchez, quien “tiene 

la posibilidad de poner en marcha el artículo 155”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Només hi ha llibertat i democràcia dins la Constitució i les sentències dels 

tribunals [Paràgraf 1]. 

 Temes: Llibertats, democràcia, Constitució Espanyola. 

 Proposició 2: Fora de la Constitució i les sentències dels tribunals només hi ha barbàrie 

i llei de la selva [Paràgraf 1]. 

 Temes: Constitució Espanyola. 

 Proposició 3: Tots hem de complir la llei i hem de fer que es mantingui la democràcia i 

la llibertat [Paràgraf 1]. 

 Temes: Llei, democràcia, llibertat. 

 Proposició 4: El president Torra no vol complir la llei i vol “crear una legalidad paralela” 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Quim Torra, llei.  

Proposició 5: El President Sánchez està disposat “a someterse a todas las humillaciones 

posibles” perquè els independentistes aprovin els Pressupostos [Paràgraf 2]. 

 Temes: Pedro Sánchez, humiliacions, aliança de Sánchez amb els independentistes. 

Proposició 6: Sánchez és culpable que no es respecti la llei i ha d’aplicar l’article 155 a 

Catalunya [Paràgraf 2]. 

 Temes: Pedro Sánchez, llei, article 155. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Sin Constitución ni respeto a ella y a las sentencias de los tribunales no hay libertad ni 

democracia, solo barbarie y ley de la selva” [Paràgraf 1]: rebat els qui qüestionen les decisions 

jurídiques i volen canviar la llei. 

En Cataluña “tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas 

no van con él y que puede crear una legalidad paralela” [Paràgraf 1]: rebat el president Torra. 

Ha insistido en la necesidad de “volver a realidad y a la Constitución” y ha añadido que 

si no se está aplicando no es por culpa de Torra sino de Sánchez, quien “tiene la posibilidad de 

poner en marcha el artículo 155” [Paràgraf 2]: rebat el president Sánchez. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Sin Constitución ni respeto a ella y a las sentencias de los tribunales no hay libertad ni 

democracia, solo barbarie y ley de la selva” [Paràgraf 1]. 

En Cataluña “tenemos un gobierno en manos de un señor que considera que las reglas 

no van con él y que puede crear una legalidad paralela” [Paràgraf 1]. 

Ha insistido en la necesidad de “volver a realidad y a la Constitución” y ha añadido que 

si no se está aplicando no es por culpa de Torra sino de Sánchez, quien “tiene la posibilidad de 

poner en marcha el artículo 155” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 “Barbarie y ley de la selva” són expressions buides, com també ho són “legalidad 

paral·lela” i “volver a la realidad”. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Las reglas que son de todos deben ser respetadas por todos” [Paràgraf 1]: metàfora en 

què les regles són la llei i la Constitució. 

Tras la “cumbrecita de los estaditos” celebrada el pasado viernes en Barcelona, y que 

Sánchez “tratara a Torra como a un jefecito de estado” [Paràgraf 2]: usa el diminutiu en un 

sentit irònic. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris i vexar-los. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Josep Costa: “L’estat espanyol no busca justícia, sinó que busca trencar amb 

la justícia per buscar venjança” 

Número: 73. 

Grup polític: Junts per Catalunya. 

Autor/Protagonista: Josep Costa, diputat de Junts per Catalunya. 

Data de publicació: Divendres, 14 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Josep Costa: “L’estat espanyol no busca justícia, sinó que busca trencar amb la justícia 

per buscar venjança” 

Subtítol: Eduard Pujol reclama el traspàs de la competència de la gestió de Rodalies al Govern 

de la Generalitat 

Text:  

[1] El vicepresident de la Mesa del Parlament, Josep Costa, ha defensat la posició del grup 

parlamentari en relació amb la defensa dels drets civils i polítics dels membres de la sindicatura 

electoral del referèndum de l’1 d’octubre – que han estat condemnats amb penes de 2 anys i 9 

mesos de presó. “Vull reconèixer la dignitat amb la qual els membres de la sindicatura van fer 

front a aquestes amenaces”, ha dit en relació amb aquesta petició de presó, que ha considerat 

que “és una mostra més que l’estat espanyol no busca justícia, sinó que trenca amb la justícia 

per buscar venjança”. 

[2] Costa ha assenyalat que “la repressió desbocada comença amb els membres de la 

sindicatura, però va molt més enllà”, i ha emplaçat el Govern de la Generalitat, d’acord amb les 

seves atribucions legals i en defensa de l’interès públic, a adreçar-se al fiscal superior de 

Catalunya “per reclamar-li formalment que es retirin aquestes acusacions indignes i sense 

fonament legal, contra la sindicatura i totes les relacionades amb el referèndum de l’1 

d’octubre”. 

[3] Les Rodalies de Catalunya, competència de la Generalitat 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-lestat-espanyol-no-busca-justicia-sino-que-busca-trencar-amb-la-justicia-per-buscar-venjanca/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-lestat-espanyol-no-busca-justicia-sino-que-busca-trencar-amb-la-justicia-per-buscar-venjanca/
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[4] El portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha reclamat, al ple 

del parlament de dijous al matí, el traspàs “definitiu” de la gestió del servei de Rodalies a la 

Generalitat – un traspàs que es va formalitzar en un acord 10 anys enrere, però que no s’ha 

executat. En la seva intervenció al ple del Parlament, Pujol ha emplaçat el conseller de Territori 

i Sostenibilitat, Damià Calvet, a reclamar tota la responsabilitat d’aquesta gestió a l’executiu de 

Sánchez perquè “la deixadesa de funcions de l’Estat amb les rodalies RENFE és, també, una 

vergonya”. “Les rodalies RENFE no van bé”, ha remarcat, i ha seguit assenyalant que malgrat 

l’increment d’usuaris que utilitzen aquest mitjà de transport, la implicació de l’estat en les 

inversions en infraestructures a Catalunya “ha caigut”. Finalment, ha assenyalat que aquesta 

xarxa ferroviària “és un element cohesionador” i que per això cal reclamar-ne la competència. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Junts per Catalunya defensa els drets civils i polítics dels membres de la 

sindicatura electoral del referèndum de l’1 d’octubre, condemnats a presó [Paràgraf 1]. 

 Temes: Drets civils, drets polítics, condemnes a presó, referèndum de l’1O. 

 Proposició 2: Les condemnes a presó són amenaces, són injustes i són un acte de 

venjança [Paràgraf 1]. 

 Temes: Injustícia, amenaces, Estat espanyol, venjança, condemnes a presó. 

 Proposició 3: Les condemnes a presó són repressió, són “indignes i sense fonament 

legal” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Repressió, indignitat, il·legalitat, condemnes a presó. 

 Proposició 4: El Govern ha de reclamar al fiscal superior de Catalunya que retiri les 

acusacions [Paràgraf 2]. 

 Temes: Govern català, fiscalia. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“L’estat espanyol no busca justícia, sinó que busca trencar amb la justícia per buscar 

venjança” [Títol]: rebat el poder judicial espanyol. 

“Acusacions indignes i sense fonament legal, contra la sindicatura i totes les 

relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre” [Paràgraf 2]: rebat el poder judicial. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre mesures legals. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“L’estat espanyol no busca justícia, sinó que busca trencar amb la justícia per buscar 

venjança” [Títol]. 

“Acusacions indignes i sense fonament legal, contra la sindicatura i totes les 

relacionades amb el referèndum de l’1 d’octubre” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Critica les mesures judicials, però no aporta arguments per sustentar les afirmacions que 

fa. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“L’estat espanyol no busca justícia, sinó que busca trencar amb la justícia per buscar 

venjança” [Títol]: antítesi entre justícia i venjança. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa els recursos retòrics per magnificar la crítica. 

 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

255 

 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Ha emplaçat el Govern de la Generalitat, d’acord amb les seves atribucions legals i en 

defensa de l’interès públic, a adreçar-se al fiscal superior de Catalunya [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma generalitzada el Govern de la Generalitat, del què el partit que 

representa en forma part. 
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Objecte d’estudi: Junts per Catalunya defensa el diàleg útil en el marc d’una cimera entre els 

governs català i espanyol 

Número: 74. 

Grup polític: Junts per Catalunya. 

Autor/Protagonista: Junts per Catalunya. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Junts per Catalunya defensa el diàleg útil en el marc d’una cimera entre els governs català 

i espanyol 

Subtítol: El portaveu adjunt reitera que Catalunya “vol democràcia, llibertat i un referèndum” i 

emplaça Sánchez a tenir en compte els consensos dels catalans contra la repressió i en defensa 

de la llibertat dels presos i exiliats 

Eduard Pujol apel·la al pacifisme i al civisme en les mobilitzacions convocades pel proper 21 

de desembre 

Text:  

[1] El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha reivindicat el diàleg útil en el 

marc d’una possible cimera entre els governs català i espanyol al llarg de la setmana. A cinc 

dies de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona, el portaveu adjunt ha assegurat que si es 

celebra aquesta cimera s’ha d’abordar des de la “intel·ligència política”, reconeixent 

Catalunya com a subjecte polític i posant sobre la taula el dret a l’autodeterminació de 

Catalunya i el referèndum acordat, “sense pors”. Malgrat que després de sis mesos les 

propostes del govern espanyol per a Catalunya no s’han concretat en res, Pujol ha assegurat que 

és hora d’abordar una reunió “allunyada del màrqueting polític”, i veu la possibilitat 

d’aquesta cimera com una oportunitat per tractar temes de fons. És per això que Pujol ha 

emplaçat l’executiu de Sánchez a introduir també al debat “la poca qualitat democràtica de 

l’Estat”, com un problema a resoldre. 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-defensa-el-dialeg-util-en-el-marc-duna-cimera-entre-els-governs-catala-i-espanyol/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-defensa-el-dialeg-util-en-el-marc-duna-cimera-entre-els-governs-catala-i-espanyol/
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[2] “Sánchez ha de tenir en compte també què pensen els catalans”, ha dit el portaveu 

adjunt, referint-se a l’última enquesta publicada pel diari Ara, en què es reiteraven els tres grans 

consensos que la societat catalana defensa: “Catalunya no vol repressió, no vol presos 

polítics ni exiliats i no vol 155”. “Pedro Sánchez demanava consensos? Doncs Catalunya 

vol democràcia, llibertat i un referèndum”, ha sentenciat. 

[3] Finalment, el portaveu adjunt ha reclamat que les mobilitzacions previstes pel proper 21 de 

desembre s’emmarquin l’esperit de les últimes reivindicacions, cíviques i pacífiques, que “ja 

hem demostrat que som capaços de fer” i ha assegurat que “no caurem en la campanya per 

vendre un clima de falsa violència i de confrontació a Catalunya”, perquè, ha conclòs, “no 

podem contribuir a crear un fals relat per justificar allò injustificable: l’aplicació del 

155”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els governs català i espanyol s’han de reunir per tenir un “diàleg útil” 

[Títol]. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

 Proposició 2: El Govern espanyol ha de reconèixer Catalunya com a subjecte polític i 

negociar un referèndum acordat [Paràgraf 1]. 

 Temes: Subjecte polític de Catalunya, referèndum. 

 Proposició 3: Les propostes que el Govern espanyol va fer per a Catalunya fa sis mesos 

no s’han complert [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern espanyol, incompliments. 

 Proposició 4: El Govern espanyol ha d’admetre que “la poca qualitat democràtica de 

l’Estat” és un problema que cal resoldre [Paràgraf 1]. 

 Temes: Govern espanyol, democràcia. 
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Proposició 5: “Catalunya no vol repressió, no vol presos polítics ni exiliats i no vol 

155”. “Pedro Sánchez demanava consensos? Doncs Catalunya vol democràcia, llibertat i 

un referèndum” [Paràgraf 2]. 

Temes: Catalunya, repressió, presos polítics, exiliats, article 155, consens, democràcia, 

llibertat, referèndum. 

Proposició 6: Les mobilitzacions del 21D han de ser pacífiques, com “ja hem 

demostrat que som capaços de fer” [Paràgraf 3]. 

Temes: Pacifisme, mobilitzacions. 

Proposició 7: Hi ha una “campanya per vendre un clima de falsa violència i de 

confrontació a Catalunya” [Paràgraf 3]. 

Temes: Mentides, violència, confrontació. 

Proposició 8: “No podem contribuir a crear un fals relat per justificar allò 

injustificable: l’aplicació del 155” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Mentides, article 155. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Catalunya “vol democràcia, llibertat i un referèndum” [Subtítol]: rebat els qui diuen que 

no tots els catalans estan a favor d’un referèndum. 

Emplaça Sánchez a tenir en compte els consensos dels catalans contra la repressió i en 

defensa de la llibertat dels presos i exiliats [Subtítol]: rebat els qui diuen que no hi ha consens 

en aquests punts, perquè hi ha persones que pensen que és just que hi hagi independentistes 

empresonats. 

Malgrat que després de sis mesos les propostes del govern espanyol per a Catalunya no 

s’han concretat en res [Paràgraf 1]: rebat el Govern espanyol. 

Pujol ha emplaçat l’executiu de Sánchez a introduir també al debat “la poca qualitat 

democràtica de l’Estat”, com un problema a resoldre [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que 

Espanya és un Estat plenament democràtic. 
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“Sánchez ha de tenir en compte també què pensen els catalans”, ha dit el portaveu 

adjunt, referint-se a l’última enquesta publicada pel diari Ara, en què es reiteraven els tres grans 

consensos que la societat catalana defensa [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que no hi ha consens 

a Catalunya sobre com solucionar el conflicte nacional. 

Ha reclamat que les mobilitzacions previstes pel proper 21 de desembre s’emmarquin 

l’esperit de les últimes reivindicacions, cíviques i pacífiques, que “ja hem demostrat que som 

capaços de fer” [Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que les mobilitzacions independentistes són 

violentes. 

“No caurem en la campanya per vendre un clima de falsa violència i de 

confrontació a Catalunya”[Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que hi ha violència a Catalunya. 

 “No podem contribuir a crear un fals relat per justificar allò injustificable: 

l’aplicació del 155” [Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que hi ha violència i confrontació. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre repressió i nega la violència en les mobilitzacions independentistes. Retreu 

a l’Executiu espanyol l’incompliment de les seves promeses i l’acusa de no tenir en compte 

l’opinió de la societat catalana. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Catalunya “vol democràcia, llibertat i un referèndum” [Subtítol. 

Emplaça Sánchez a tenir en compte els consensos dels catalans contra la repressió i en 

defensa de la llibertat dels presos i exiliats [Subtítol]. 

Malgrat que després de sis mesos les propostes del govern espanyol per a Catalunya no 

s’han concretat en res [Paràgraf 1]. 

Pujol ha emplaçat l’executiu de Sánchez a introduir també al debat “la poca qualitat 

democràtica de l’Estat”, com un problema a resoldre [Paràgraf 1]. 
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“Sánchez ha de tenir en compte també què pensen els catalans”, ha dit el portaveu 

adjunt, referint-se a l’última enquesta publicada pel diari Ara, en què es reiteraven els tres grans 

consensos que la societat catalana defensa [Paràgraf 2]. 

Ha reclamat que les mobilitzacions previstes pel proper 21 de desembre s’emmarquin 

l’esperit de les últimes reivindicacions, cíviques i pacífiques, que “ja hem demostrat que som 

capaços de fer” [Paràgraf 3]. 

“No caurem en la campanya per vendre un clima de falsa violència i de 

confrontació a Catalunya”[Paràgraf 3]. 

 “No podem contribuir a crear un fals relat per justificar allò injustificable: 

l’aplicació del 155” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 L’única ocasió en què sustenta les argumentacions és quan cita l’enquesta del diari Ara, 

i tampoc en menciona les dades ni aporta prou informació. Quan demana no caure en la 

“campanya per vendre un clima de falsa violència” ni “contribuir a crear un fals relat” no refuta 

els seus adversaris, només nega els seus arguments. D’aquesta manera es manté dins el marc 

que els seus oponents han establert. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Posant sobre la taula el dret a l’autodeterminació de Catalunya i el referèndum acordat 

[Paràgraf 1]: personificació del dret a l’autodeterminació i del referèndum, a què s’atorga la 

capacitat d’ocupar un espai sobre la taula. 

“Catalunya no vol repressió, no vol presos polítics ni exiliats i no vol 155”. “Pedro 

Sánchez demanava consensos? Doncs Catalunya vol democràcia, llibertat i un 

referèndum”, ha sentenciat [Paràgraf 2]: “Catalunya vol” és una generalització en les dues 

ocasions que l’usa. També fa servir una interrogació retòrica. 

Ha reclamat que les mobilitzacions previstes pel proper 21 de desembre s’emmarquin 

l’esperit de les últimes reivindicacions, cíviques i pacífiques, que “ja hem demostrat que som 
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capaços de fer” [Paràgraf 3]: personificació de les reivindicacions, a què s’atorga la capacitat 

de tenir un esperit. 

“No caurem en la campanya per vendre un clima de falsa violència i de 

confrontació a Catalunya”[Paràgraf 3]: epítet i personificació del clima, a què s’atorga la 

capacitat de ser venut. 

“No podem contribuir a crear un fals relat per justificar allò injustificable: 

l’aplicació del 155” [Paràgraf 3]: epítet i antítesi. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris i magnificar la 

lloança a les seves pròpies posicions.. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Pujol ha emplaçat l’executiu de Sánchez a introduir també al debat “la poca qualitat 

democràtica de l’Estat”, com un problema a resoldre [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la l’Executiu espanyol de manera generalitzada. 
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Objecte d’estudi: Lluís Guinó defensa que els diputats puguin treballar, opinar i expressar-se 

lliurement al Parlament sense ser objecte de processos penals 

Número: 75. 

Grup polític: Junts per Catalunya. 

Autor/Protagonista: Lluís Guinó, diputat de Junts per Catalunya. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Lluís Guinó defensa que els diputats puguin treballar, opinar i expressar-se lliurement al 

Parlament sense ser objecte de processos penals 

Subtítol: El diputat de Junts per Catalunya defensa la tasca de la Mesa del Parlament els dies 6 

i 7 de setembre i destaca la feina de Carme Forcadell a l’hora de permetre el debat parlamentari 

Text:  

[1] El ple del Parlament ha debatut sobre el ple dels dies 6 i 7 de setembre de l’any passat, en 

una sessió monogràfica proposada pel grup parlamentari de Ciudadanos. El diputat Lluís Guinó 

– que aleshores era membre de la Mesa del Parlament – ha defensat que la tasca de l’òrgan en 

aquell ple del Parlament, després de rebre crítiques per la seva actuació en modificar l’ordre del 

dia. Guinó ha defensat que els parlaments han de ser espais on es pugui debatre sobre tot el que 

es consideri oportú i un lloc on els diputats han de poder “treballar, opinar i expressar-se amb 

el màxim de llibertat”. 

[2] És per això que Lluís Guinó ha lamentat que alguns partits a l’oposició posessin traves 

parlamentàries en aquell debat parlamentari i recorreguessin a la justícia per impedir aquest 

debat, modificar la decisió legislativa i les majories parlamentàries. Dirigint-se a la cap de 

l’oposició, Inés Arrimadas, el diputat li ha recordat que “no es presenten querelles amb fets 

futuribles, el Codi Penal no es pot interpretar, no es pot aplicar el dret penal de l’enemic ni el 

dret penal preventiu. És injustificable”, i ha defensat que “no hi pot haver processos penals que 

modifiquin la decisió legislativa i el vot dels ciutadans”. 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/lluis-guino-defensa-que-els-diputats-puguin-treballar-opinar-i-expressar-se-lliurement-al-parlament-sense-ser-objecte-de-processos-penals/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/lluis-guino-defensa-que-els-diputats-puguin-treballar-opinar-i-expressar-se-lliurement-al-parlament-sense-ser-objecte-de-processos-penals/
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[3] En aquesta línia, el diputat de Junts per Catalunya ha emplaçat la resta de partits a abandonar 

la judicialització de la política així com la politització de la justícia, perquè “no resoldrem res 

amb més querelles. El problema que hem viscut els darrers temps és que alguns van fer 

deixadesa de les seves funcions polítiques”. “Estem aquí per resoldre problemes i hi podem 

treballar amb diàleg”, ha conclòs, i ha defensat la independència de poders com a principi 

estratègic de l’estat de dret i la democràcia, lluny de “vinculacions, condicionants i 

coincidències”. 

[4] El diputat de Junts per Catalunya ha lamentat que el debat no hagi abordat les qüestions de 

fons des d’una perspectiva més crítica, atenent que Ciudadanos – que ha estat el grup 

parlamentari proposant d’aquest debat – no s’hagi cenyit a l’objectiu inicial que plantejava la 

sessió. Finalment, el diputat de Junts per Catalunya ha defensat la feina dels membres de la 

Mesa del Parlament així com de la presidenta, Carme Forcadell, que “va permetre el debat, va 

ajudar a què determinades esmenes es presentessin i tot d’acord amb el Reglament”. Un 

Reglament que, ha dit, és susceptible de modificar-se per millorar-lo, “en aquelles determinades 

qüestions que no satisfan les demandes dels ciutadans”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Al Parlament s’hi ha de poder debatre sobre tot i els diputats hi han de 

poder “treballar, opinar i expressar-se amb el màxim de llibertat” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Parlament de Catalunya, llibertat, llibertat d’expressió, llibertat d’opinió. 

 Proposició 2: Inés Arrimadas presenta querelles de manera “injustificable” contra la 

“decisió legislativa i el vot dels ciutadans” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Inés Arrimadas, querelles, llei, votacions. 

 Proposició 3: L’oposició ha d’abandonar “la judicialització de la política” i la 

“politització de la justícia” [Paràgraf 3]. 

 Temes: Falta de separació de poders. 
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Proposició 4: La “independència de poders” és un “principi estratègic de l’estat de dret 

i la democràcia” [Paràgraf 3]. 

Temes: Separació de poders, Estat de dret, democràcia. 

Proposició 5: Els membres de la Mesa del Parlament van fer una bona feina durant el 

ple del 6 i 7 de setembre, i la presidenta Carme Forcadell “va permetre el debat, va ajudar a què 

determinades esmenes es presentessin i tot d’acord amb el Reglament” [Paràgraf 4].  

 Temes: Parlament de Catalunya, debat. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Lluís Guinó defensa que els diputats puguin treballar, opinar i expressar-se lliurement 

al Parlament sense ser objecte de processos penals [Títol]: rebat els qui defensen que els diputats 

independentistes han de ser processats. 

El diputat de Junts per Catalunya defensa la tasca de la Mesa del Parlament els dies 6 i 

7 de setembre i destaca la feina de Carme Forcadell a l’hora de permetre el debat parlamentari 

[Subtítol]: rebat els qui diuen que la Mesa va cometre il·legalitats durant el ple del 6 i 7 de 

setembre de 2017. 

Ha lamentat que alguns partits a l’oposició posessin traves parlamentàries en aquell 

debat parlamentari i recorreguessin a la justícia per impedir aquest debat, modificar la decisió 

legislativa i les majories parlamentàries [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que calia evitar el debat 

perquè era il·legal. 

Dirigint-se a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, el diputat li ha recordat que “no es 

presenten querelles amb fets futuribles, el Codi Penal no es pot interpretar, no es pot aplicar el 

dret penal de l’enemic ni el dret penal preventiu [Paràgraf 2]: rebat a Arrimadas. 

Ha emplaçat la resta de partits a abandonar la judicialització de la política així com la 

politització de la justícia [Paràgraf 3]: rebat els partits de l’oposició. 

“No resoldrem res amb més querelles. El problema que hem viscut els darrers temps és 

que alguns van fer deixadesa de les seves funcions polítiques”. “Estem aquí per resoldre 

problemes i hi podem treballar amb diàleg” [Paràgraf 3]: rebat els qui defensen la via judicial 

per processar els independentistes i rebutgen una negociació. 
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Ha lamentat que el debat no hagi abordat les qüestions de fons des d’una perspectiva 

més crítica, atenent que Ciudadanos – que ha estat el grup parlamentari proposant d’aquest 

debat – no s’hagi cenyit a l’objectiu inicial que plantejava la sessió [Paràgraf 4]: rebat al grup 

parlamentari de Ciutadans. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política a través de mesures judicials. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Lluís Guinó defensa que els diputats puguin treballar, opinar i expressar-se lliurement 

al Parlament sense ser objecte de processos penals [Títol]. 

El diputat de Junts per Catalunya defensa la tasca de la Mesa del Parlament els dies 6 i 

7 de setembre i destaca la feina de Carme Forcadell a l’hora de permetre el debat parlamentari 

[Subtítol]. 

Ha lamentat que alguns partits a l’oposició posessin traves parlamentàries en aquell 

debat parlamentari i recorreguessin a la justícia per impedir aquest debat, modificar la decisió 

legislativa i les majories parlamentàries [Paràgraf 2]. 

Dirigint-se a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, el diputat li ha recordat que “no es 

presenten querelles amb fets futuribles, el Codi Penal no es pot interpretar, no es pot aplicar el 

dret penal de l’enemic ni el dret penal preventiu [Paràgraf 2]. 

Ha emplaçat la resta de partits a abandonar la judicialització de la política així com la 

politització de la justícia [Paràgraf 3]. 

“No resoldrem res amb més querelles. El problema que hem viscut els darrers temps és 

que alguns van fer deixadesa de les seves funcions polítiques”. “Estem aquí per resoldre 

problemes i hi podem treballar amb diàleg” [Paràgraf 3]. 

Ha lamentat que el debat no hagi abordat les qüestions de fons des d’una perspectiva 

més crítica, atenent que Ciudadanos – que ha estat el grup parlamentari proposant d’aquest 

debat – no s’hagi cenyit a l’objectiu inicial que plantejava la sessió [Paràgraf 4]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Defensa la feina de la Mesa del Parlament el 6 i 7 de setembre de 2017, però no aporta 

cap argument per defensar que fos correcta. Demana no basar la política en les querelles 

judicials, però no justifica que no siguin adients. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

 Ha emplaçat la resta de partits a abandonar la judicialització de la política així com la 

politització de la justícia [Paràgraf 3]: hipèrbole. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per accentuar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Dirigint-se a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas, el diputat li ha recordat que “no es 

presenten querelles amb fets futuribles, el Codi Penal no es pot interpretar, no es pot aplicar el 

dret penal de l’enemic ni el dret penal preventiu [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Es dirigeix de manera individual a Inés Arrimadas. 
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Objecte d’estudi: Junts per Catalunya denuncia la indefensió dels càrrecs electes davant 

l’arbitrarietat i sospita permanent a què estan sotmesos 

Número: 76. 

Grup polític: Junts per Catalunya. 

Autor/Protagonista: Junts per Catalunya. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Junts per Catalunya denuncia la indefensió dels càrrecs electes davant l’arbitrarietat i 

sospita permanent a què estan sotmesos 

Subtítol: Els diputats de Junts per Catalunya tornen a mostrar el seu suport als presos en vaga 

de fam que van iniciar ara fa 19 dies 

Text:  

[1] El diputat de Junts per Catalunya, Marc Solsona, ha denunciat aquesta al ple del Parlament 

d’aquest dimecres al matí la indefensió de centenars de càrrecs electes, davant l’arbitrarietat i 

la sospitat permanent a què estan sotmesos així com a “la repressió que viuen, noten i 

pateixen en totes les seves formes”. Durant la seva intervenció, el diputat i alcalde de 

Mollerussa ha lamentat que la repressió encara estigui present i ha volgut constatar que la 

Fiscalia actua a dos velocitats: “No s’actua amb igual celeritat amb la persecució de càrrecs 

electes que davant les pintades  accions de carrer o pintades”. El diputat ha assegurat que 

de cara a les eleccions municipals hi ha una preocupació perquè les investigacions que la 

Fiscalia encara manté obertes, es puguin condicionar les candidatures municipals. 

[2] D’altra banda, el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, en una pregunta adreçada 

al president del Parlament, Quim Torra, ha defensat l’acció pacifista dels diputats i consellers 

en vaga de fam – Jordi Turull i Jordi Sànchez ja fa 19 dies que la van començar; Josep Rull i 

Quim Forn ja sumen 16 dies. Batet ha lamentat que el proper divendres farà un any d’unes 

eleccions il·legítimes convocades per la monarquia del 155 i que malgrat ser derrotada encara 

avui segueix la repressió. 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-denuncia-la-indefensio-dels-carrecs-electes-davant-larbitrarietat-i-sospita-permanent-a-que-estan-sotmesos/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/junts-per-catalunya-denuncia-la-indefensio-dels-carrecs-electes-davant-larbitrarietat-i-sospita-permanent-a-que-estan-sotmesos/
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[3]La diputada de Junts per Catalunya, Anna Geli, ha lamentat que l’estat espanyol estigui 

vulnerant els Tractats Internacionals pel que fa a la venda d’armes i ha denunciat que el 

pressupost destinat a la despesa militar és gairebé tot el pressupost del Govern de la Generalitat 

en matèria de polítiques socials destinades a Salut. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: “Centenars de càrrecs electes” estan indefensos “davant l’arbitrarietat i la 

sospita permanent a què estan sotmesos” i “la repressió que viuen” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Arbitrarietat, càrrecs electes, sospita, repressió.  

Proposició 2: La Fiscalia s’esmerça més “la persecució de càrrecs electes” que en les 

“accions de carrer o pintades” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Fiscalia, càrrecs electes. 

 Proposició 3: Les eleccions autonòmiques de 2017 van ser il·legítimes i les va convocar 

“la monarquia del 155” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Il·legitimitat, article 155, monarquia. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

La Fiscalia actua a dos velocitats: “No s’actua amb igual celeritat amb la persecució 

de càrrecs electes que davant les pintades  accions de carrer o pintades”[Paràgraf 1]: rebat 

a la Fiscalia. 

Ha lamentat que el proper divendres farà un any d’unes eleccions il·legítimes 

convocades per la monarquia del 155 i que malgrat ser derrotada encara avui segueix la 

repressió [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que les eleccions convocades arran de l’aplicació de 

l’article 155 van ser legítimes i rebat els qui diuen que Ciutadans va guanyar la votació. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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 Rebaten sobre processaments judicials a representants independentistes i sobre 

l’aplicació de l’article 155 a Catalunya el 2017.. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

La Fiscalia actua a dos velocitats: “No s’actua amb igual celeritat amb la persecució 

de càrrecs electes que davant les pintades  accions de carrer o pintades”[Paràgraf 1]. 

Ha lamentat que el proper divendres farà un any d’unes eleccions il·legítimes 

convocades per la monarquia del 155 i que malgrat ser derrotada encara avui segueix la 

repressió [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenten les seves afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“La repressió que viuen, noten i pateixen en totes les seves formes” [Paràgraf 1]: 

hipèrbole. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la hipèrbole per reforçar la seva posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes a altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Josep Costa: “El problema, senyors del 155, és que han confós la democràcia 

amb la unitat d’Espanya” 

Número: 77. 

Grup polític: Junts per Catalunya. 

Autor/Protagonista: Josep Costa, diputat de Junts per Catalunya. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Josep Costa: “El problema, senyors del 155, és que han confós la democràcia amb la 

unitat d’Espanya” 

Subtítol: La diputada de Junts per Catalunya celebra que el Parlament hagi aconseguit arribar a 

grans consensos en matèria d’infància perquè ens permetrà seguir avançant cap a la construcció 

d’un món més just 

Text:  

[1] El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha defensat en el ple d’aquest dijous a 

la tarda que el ple del 6 i 7 de setembre del 2017 no va ser “un cop d’estat a la democràcia” 

com intenta fer creure Ciudadanos. “El problema és que han confós la democràcia amb la 

unitat d’Espanya” i ha seguit, i ha sentenciat que “han posat la unitat d’Espanya per 

damunt de la democràcia”. Tant és així, que Costa ha defensat la inviolabilitat parlamentària 

dels diputats enfront de les arbitrarietats dels tribunals i les interferències d’altres poders de 

l’estat, garantint el vot i les opinions dels diputats. És per això que denunciat que “un jutge a 

qui no ha votat ningú, substitueix, condiciona o usurpa els nostres vots i opinions, ens 

amenaça o impedeix expressar-nos, això no és democràcia” i ha lamentat que les opinions 

dels independentistes no estiguin protegides al parlament, “per això la presidenta Carme 

Forcadell és a la presó”.  

[2] D’altra banda, el vicepresident primer del Parlament ha denunciat que l’únic que es va 

aprovar al Parlament els dies 6 i 7 de setembre van ser les lleis que permetien celebrar un 

referèndum, “perquè la gent decidís”, el que ha qualificat com un acte de “democràcia en 

https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-el-problema-senyors-del-155-es-que-han-confos-la-democracia-amb-la-unitat-despanya/
https://juntspercatalunya.cat/noticies/josep-costa-el-problema-senyors-del-155-es-que-han-confos-la-democracia-amb-la-unitat-despanya/
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estat pur”, perquè es va posar en mans dels catalans i les catalanes la decisió sobre el futur 

polític del país amb l’eina més “radicalment democràtica de la qual disposem: el vot”. 

[3] La infància en el centre de totes les polítique 

[4] El Parlament de Catalunya també ha debatut un ple monogràfic sobre la infància, en què 

s’ha treballat l’impuls a la implementació de polítiques de prevenció, promoció i protecció dels 

drets dels infants. La diputada de Junts per Catalunya, Montse Macià, ha defensat que el 

pressupòsit fonamental que ha d’inspirar qualsevol política adreçada a la infància és “posar els 

nostres infants en el centre de totes les polítiques”. La diputada ha considerat que una de les 

grans responsabilitats de la política és garantir la igualtat d’oportunitats i és per això que “estem 

obligats, per justícia social, a donar resposta a aquestes desigualtats i minimitzar tant com 

puguem la pobresa infantil”. 

[5] Macià ha celebrat que el Parlament hagi arribat a consensos transversals perquè “ens haurà 

donat l’oportunitat de millorar com a institució i  com a societat avançant cap a la 

construcció d’un món més just i més solidària”, ha conclòs. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Ciutadans menteix quan diu que els plens del 6 i 7 de setembre van ser 

“un cop d’estat a la democràcia” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Ciutadans, mentides, cop d’estat a la democràcia. 

 Proposició 2: Ciutadans posa la unitat d’Espanya per damunt de la democràcia [Paràgraf 

1]. 

 Temes: Ciutadans, unionisme, democràcia. 

 Proposició 3: La justícia no és democràtica, condiciona, amenaça i impedeix expressar-

se als independentistes [Paràgraf 1]. 

 Temes: Justícia, democràcia, independentistes, censura. 
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Proposició 4: El referèndum va servir “perquè la gent decidís” i això és “democràcia 

en estat pur” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Referèndum de l’1O, democràcia. 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“El problema, senyors del 155, és que han confós la democràcia amb la unitat 

d’Espanya” [Títol]: rebat els qui van defensar l’aplicació de l’article 155. 

El ple del 6 i 7 de setembre del 2017 no va ser “un cop d’estat a la democràcia” com 

intenta fer creure Ciudadanos [Paràgraf 1]: rebat a Ciutadans. 

Ha defensat la inviolabilitat parlamentària dels diputats enfront de les arbitrarietats dels 

tribunals i les interferències d’altres poders de l’estat, garantint el vot i les opinions dels diputats 

[Paràgraf 1]: rebat els qui defensen l’acció del poder judicial. 

L’únic que es va aprovar al Parlament els dies 6 i 7 de setembre van ser les lleis que 

permetien celebrar un referèndum, “perquè la gent decidís”, el que ha qualificat com un acte 

de “democràcia en estat pur” [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que les lleis aprovades el 6 i 7 

de setembre de 2017 no són democràtiques. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebaten sobre provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

 “El problema, senyors del 155, és que han confós la democràcia amb la unitat 

d’Espanya” [Títol]. 

El ple del 6 i 7 de setembre del 2017 no va ser “un cop d’estat a la democràcia” com 

intenta fer creure Ciudadanos [Paràgraf 1]. 
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Ha defensat la inviolabilitat parlamentària dels diputats enfront de les arbitrarietats dels 

tribunals i les interferències d’altres poders de l’estat, garantint el vot i les opinions dels diputats 

[Paràgraf 1]. 

L’únic que es va aprovar al Parlament els dies 6 i 7 de setembre van ser les lleis que 

permetien celebrar un referèndum, “perquè la gent decidís”, el que ha qualificat com un acte 

de “democràcia en estat pur” [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Quan fa referència al cop d’Estat que denuncia Ciutadans no refuta, només nega. 

D’aquesta manera el debat es manté dins del marc que han establert els seus adversaris. Fa 

servir l’expressió “democràcia en estat pur”, que és buida de significat. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

“Han posat la unitat d’Espanya per damunt de la democràcia” [Paràgraf 1]: 

metàfora en què amunt és més important. 

Es va posar en mans dels catalans i les catalanes la decisió sobre el futur polític del país 

amb l’eina més “radicalment democràtica de la qual disposem: el vot” [Paràgraf 2]: 

hipèrbole. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metàfora per criticar els seus adversaris i la hipèrbole per defensar la posició 

del seu partit. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“El problema, senyors del 155, és que han confós la democràcia amb la unitat 

d’Espanya” [Títol]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma generalitzada a tots els partidaris de l’aplicació de l’article 155. 
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Objecte d’estudi: Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó 

venjança; i vostè se'n renta les mans" 

Número: 78. 

Grup polític: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Mirella Cortès, portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Senat. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança; i vostè 

se'n renta les mans" 

Subtítol: La portaveu d'Esquerra Republicana al Senat ha demanat coratge al president espanyol 

per fer a Catalunya un referèndum d'autodeterminació i li ha retret que, fins ara, no s'hagi 

implicat en el conflicte 

Text:  

[1] La portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Senat, Mirella Cortès, ha demanat aquest 

dimarts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, si de cara al Consell de Ministres de 

divendres a Barcelona "veurem avanços reals respecte a la seva proposta per Catalunya" o 

si simplement serà una reunió "de propaganda, per fer-se la foto" i continuar obviant un 

problema polític profund al qual fins ara el seu executiu ha estat incapaç de donar cap via de 

solució. Cortès li ha demanat coratge i ha insistit que la millor eina és el referèndum 

d'autodeterminació, que compta amb el 80% de suport de la ciutadania catalana. 

[2] La senadora republicana ha qüestionat que la reunió se celebri el 21 de desembre, just en el 

primer aniversari de les eleccions al Parlament imposades pel 155. "Creu que s'ha d'entendre 

com un gest concilador?", ha dit. I també li ha preguntat: "Considera normal haver-se 

d'envoltar de 9.000 policies per celebrar un Consell de Ministres? Més aviat n'hi ha per 

pensar que algun problema deu tenir l'Estat amb Catalunya", ha sentenciat. 

[3] Cortès ha interpel·lat Sánchez durant el ple en què el president del govern compareixia a la 

cambra alta. La portaveu republicana al Senat ha insistit una vegada més en la voluntat de 

https://www.esquerra.cat/ca/mirella-cortes-sanchez-compareixenca-senat-catalunya/press
https://www.esquerra.cat/ca/mirella-cortes-sanchez-compareixenca-senat-catalunya/press
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diàleg tant d'Esquerra Republicana com del Govern de la Generalitat. I això, malgrat 

tornar a denunciar la judicialització del procés i les acusacions infundades contra els presos 

polítics i la resta de dirigents independentistes que han de ser jutjats al Tribunal Suprem a partir 

del gener: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança", ha dit, "i fins ara 

vostè se n'ha rentat les mans". 

[4] Mirella Cortès té clar que "la presó preventiva demostra que els delictes estan decidits 

des d'abans de la instrucció", i que en tot el procediment "ha calgut construir un relat de 

violència, inexistent i que no ha reconegut cap altre tribunal europeu on s'ha vist la causa, per 

justificar les acusacions de rebel·lió i sedició". 

[5] "És mentida que sabessin a què s'exposaven", ha insistit Cortès en relació als presos polítics, 

"perquè sabien el que deia la llei i per tant sabien que sense violència no hi podia haver rebel·lió. 

Pensaven que tenien garantits els drets polítics i civils i la llibertat d'expressió". I davant 

de la injustícia i la ignomínia que representa aquest judici, ha afegit, "vostè s'hi posa de cantó". 

[6] Cortès ha reivindicat que l'única solució política per a Catalunya és el referèndum 

d'autodeterminació. I ha conclòs: "L'1 d'octubre vam guanyar perquè no vam caure en cap 

provocació i l'única violència va ser la de l'Estat". Va ser justament el fracàs a l'hora de 

generar una violència que expliqués la resposta judicial el que va obligar a fer-li entrar a partir 

d'un relat fals, ha apuntat. 

[7] Recuperant la idea que va llançar Sánchez durant la seva compareixença al Congrés la 

setmana passada, quan va instar l'independentisme a portar una solució que aplegui el 75% 

dels catalans perquè el seu govern pugui avalar-la, Cortès li ha insistit: "Ja la té. L'exercici 

del dret a l'autodeterminació, que aplega un 80% dels ciutadans de Catalunya". 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Pedro Sánchez no ha fet avanços en la seva proposta per Catalunya i 

només vol una reunió amb la Generalitat per “propaganda” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Pedro Sánchez, incompliment de propostes, propaganda, reunió entre governs. 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

277 

 

 Proposició 2: Sánchez ignora el conflicte nacional a Catalunya i és incapaç de 

solucionar-lo [Paràgraf 1]. 

 Temes: Pedro Sánchez, conflicte nacional, solucions. 

 Proposició 3: La millor solució és un referèndum d’autodeterminació, que té el suport 

del 80% de la ciutadania catalana [Paràgraf 1]. 

 Temes: Solucions, referèndum, conflicte nacional, suports. 

 Proposició 4: El Consell de Ministres a Barcelona, que coincideix amb el “primer 

aniversari de les eleccions al Parlament imposades pel 155” no és un gest conciliador [Paràgraf 

2]. 

 Temes: Consell de Ministres, article 155, conciliació, Govern espanyol. 

 Proposició 5: La presència de policies espanyols a Barcelona evidencia que l’Estat té un 

problema amb Catalunya [Paràgraf 2]. 

 Temes: Policia, conflicte nacional. 

 Proposició 6: Esquerra i la Generalitat volen diàleg amb l’Executiu espanyol [Paràgraf 

3]. 

 Temes: Diàleg entre governs, diàleg entre independentistes i unionistes. 

 Proposició 7: Sánchez és connivent amb la mala praxis del poder judicial [Paràgraf 3]. 

 Temes: Pedro Sánchez, mala praxis del poder judicial. 

 Proposició 8: Les acusacions als presos independentistes es basen en “un relat de 

violència” fals [Paràgraf 4]. 

 Temes: Presos, mentides, violència. 

 Proposició 9: El referèndum de l’1 d’octubre el vam guanyar els independentistes 

“perquè no vam caure en cap provocació i l'única violència va ser la de l'Estat" [Paràgraf 

6].  

 Temes: Referèndum de l’1O, provocacions, violència. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança; i vostè 

se'n renta les mans" [Títol]: rebat a Pedro Sánchez i als qui defensen l’actuació del poder 

judicial. 

Li ha retret que, fins ara, no s'hagi implicat en el conflicte [Subtítol]: rebat a Pedro 

Sánchez, que diu que està solucionant el conflicte. 

Si simplement serà una reunió "de propaganda, per fer-se la foto" i continuar obviant un 

problema polític profund al qual fins ara el seu executiu ha estat incapaç de donar cap via de 

solució [Paràgraf 1]: rebat a l’Executiu espanyol. 

Ha insistit que la millor eina és el referèndum d'autodeterminació, que compta amb el 

80% de suport de la ciutadania catalana [Paràgraf 1]: rebat els qui descarten el referèndum com 

a solució al conflicte nacional català. 

"Considera normal haver-se d'envoltar de 9.000 policies per celebrar un Consell 

de Ministres? Més aviat n'hi ha per pensar que algun problema deu tenir l'Estat amb Catalunya" 

[Paràgraf 2]: rebat al Govern espanyol. 

Tornar a denunciar la judicialització del procés i les acusacions infundades contra els 

presos polítics i la resta de dirigents independentistes que han de ser jutjats al Tribunal Suprem 

[Paràgraf 3]: rebat els qui defensen el processament judicial als independentistes. 

"Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança", ha dit, "i fins ara 

vostè se n'ha rentat les mans" [Paràgraf 3]: rebat el poder judicial i el president Pedro Sánchez. 

"La presó preventiva demostra que els delictes estan decidits des d'abans de la 

instrucció", i que en tot el procediment "ha calgut construir un relat de violència, inexistent 

i que no ha reconegut cap altre tribunal europeu on s'ha vist la causa, per justificar les acusacions 

de rebel·lió i sedició": rebat els qui diuen que els independentistes són violents i els qui defensen 

l’actuació del poder judicial espanyol. 

"L'1 d'octubre vam guanyar perquè no vam caure en cap provocació i l'única 

violència va ser la de l'Estat" [Paràgraf 6]: rebat els qui neguen el referèndum com una victòria 



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

279 

 

dels independentistes, els qui neguen que hi hagués violència policial i els qui diuen que hi va 

haver violència per part dels independentistes. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre el procés judicial a l’independentisme i sobre la presència de policia 

espanyola a Barcelona durant la reunió del Consell de Ministres. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança; i vostè 

se'n renta les mans" [Títol]. 

Li ha retret que, fins ara, no s'hagi implicat en el conflicte [Subtítol]. 

Si simplement serà una reunió "de propaganda, per fer-se la foto" i continuar obviant un 

problema polític profund al qual fins ara el seu executiu ha estat incapaç de donar cap via de 

solució [Paràgraf 1]. 

Ha insistit que la millor eina és el referèndum d'autodeterminació, que compta amb el 

80% de suport de la ciutadania catalana [Paràgraf 1]. 

"Considera normal haver-se d'envoltar de 9.000 policies per celebrar un Consell 

de Ministres? Més aviat n'hi ha per pensar que algun problema deu tenir l'Estat amb Catalunya" 

[Paràgraf 2]. 

Tornar a denunciar la judicialització del procés i les acusacions infundades contra els 

presos polítics i la resta de dirigents independentistes que han de ser jutjats al Tribunal Suprem 

[Paràgraf 3]. 

"Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança", ha dit, "i fins ara 

vostè se n'ha rentat les mans" [Paràgraf 3]. 

"La presó preventiva demostra que els delictes estan decidits des d'abans de la 

instrucció", i que en tot el procediment "ha calgut construir un relat de violència, inexistent 

i que no ha reconegut cap altre tribunal europeu on s'ha vist la causa, per justificar les acusacions 

de rebel·lió i sedició". 
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"L'1 d'octubre vam guanyar perquè no vam caure en cap provocació i l'única 

violència va ser la de l'Estat" [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Aporta una proposta –el referèndum—davant l’acusació d’inactivitat al president 

Sánchez. Justifica la crítica al procés judicial amb la falta de reconeixement d’altres tribunals. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

"Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança" [Títol]: antítesi. 

Ha demanat aquest dimarts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, si de cara 

al Consell de Ministres de divendres a Barcelona "veurem avanços reals respecte a la seva 

proposta per Catalunya" o si simplement serà una reunió "de propaganda, per fer-se la foto" 

[Paràgraf 1]: interrogació retòrica. 

"Creu que s'ha d'entendre com un gest concilador?" [Paràgraf 2]: interrogació retòrica. 

"Considera normal haver-se d'envoltar de 9.000 policies per celebrar un Consell 

de Ministres? [Paràgraf 2]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de  recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per criticar el seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Cortès, a Sánchez: "Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança; i vostè 

se'n renta les mans" [Títol]. 

Ha demanat coratge al president espanyol per fer a Catalunya un referèndum 

d'autodeterminació i li ha retret que, fins ara, no s'hagi implicat en el conflicte [Subtítol]. 
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"Considera normal haver-se d'envoltar de 9.000 policies per celebrar un Consell 

de Ministres? Més aviat n'hi ha per pensar que algun problema deu tenir l'Estat amb Catalunya" 

[Paràgraf 2]. 

"Els poders de l'Estat no volen aplicar justícia, sinó venjança", ha dit, "i fins ara 

vostè se n'ha rentat les mans" [Paràgraf 3]. 

Davant de la injustícia i la ignomínia que representa aquest judici, ha afegit, "vostè s'hi 

posa de cantó" [Paràgraf 5]. 

Cortès li ha insistit: "Ja la té. L'exercici del dret a l'autodeterminació, que aplega un 80% 

dels ciutadans de Catalunya" [Paràgraf 7]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de manera individual i retirada el president espanyol. 
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Objecte d’estudi: Sabrià: “Mentre uns criden i gesticulen, Economia ha preparat els 

pressupostos més socials de la història” 

Número: 79. 

Grup polític: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Sergi Sabrià, president d’Esquerra Republicana al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Sabrià: “Mentre uns criden i gesticulen, Economia ha preparat els pressupostos més 

socials de la història” 

Subtítol: El president del Grup Republicà defensa que els pressupostos permeten revertir 

definitivament els efectes de la crisi i reivindica la independència com “l’única manera de poder 

ajudar de veritat la gent d’aquest país” 

Text:  

[1] El president del Grup Republicà, Sergi Sabrià, ha defensat que “mentre uns generen sorolls 

constants, criden, gesticulen i fan pancartes, el departament d’Economia amb el Vicepresident 

al capdavant ha preparat uns pressupostos que són, de nou, els més socials de la història, que 

permeten revertir definitivament els efectes de la crisi”. Ho ha fet avui al Ple del Parlament, on 

també ha reivindicat que “som independentistes perquè som republicans i defensem la 

igualtat, la fraternitat i la justícia social”, i que la independència és “l’única manera de poder 

ajudar de veritat la gent d’aquest país”. 

[2] Sabrià ha assegurat que, malgrat “les moltíssimes dificultats que representa una arrencada 

amb el 155”, i “tot i la insuficiència financera crònica, la repressió, els presos polítics, la 

manca de respostes de l’Estat i els intents permanents de l’oposició de desacreditar la 

feina de les institucions catalanes, aquest Govern fa la feina”. El president del Grup 

Republicà ha repassat la situació actual d’alguns indicadors econòmics:  

https://www.esquerra.cat/ca/sabria-pressupostos-socials/press
https://www.esquerra.cat/ca/sabria-pressupostos-socials/press
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• [3] En el darrer any, el nombre d’empreses establertes a Catalunya ha augmentat un 

1,7%, segons l’INE, i Catalunya ja compta amb més de 630.000 empreses. “On és la 

suposada fuga d’empreses?”, ha preguntat Sabrià. 

• [4] “Un creixement robust del PIB, molt per sobre de l’economia espanyola i la mitjana 

de la zona euro” 

• [5] “Una reducció de la desocupació, que ens ha de permetre situar-nos per sota del 10% 

el 2019” 

[6] “Mentre en aquest hemicicle alguns només pretenen alimentar un conflicte, algú pren 

decisions. El Govern ha fet uns pressupostos que ens apropa a aquests objectius”, ha explicat 

Sabrià. Uns pressupostos que està convençut que “seran garantia de serveis públics de qualitat; 

permeten incrementar professors, Mossos i bombers; posen fil a l’agulla a la millora de les 

condicions dels Bombers Catalans; aposten per la renda garantida; reconverteixen l’ICF en una 

banca pública; aposten per la redistribució i per la cohesió social”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: L’oposició només fa propaganda però la Generalitat ha fet els 

pressupostos “més socials de la història”. 

 Temes: Oposició, propaganda, pressupostos. 

 Proposició 2: “Som independentistes perquè som republicans i defensem la igualtat, 

la fraternitat i la justícia social”, i la independència és “l’única manera de poder ajudar de 

veritat la gent d’aquest país”. 

 Temes: Independentisme, igualtat, fraternitat, justícia, ciutadania. 

 Proposició 3: L’Executiu català governa “tot i la insuficiència financera crònica, la 

repressió, els presos polítics, la manca de respostes de l’Estat i els intents permanents de 

l’oposició de desacreditar la feina de les institucions catalanes”. 

 Temes: Govern català, economia, repressió, conflicte nacional, oposició. 
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

“Som independentistes perquè som republicans i defensem la igualtat, la 

fraternitat i la justícia social” [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que l’independentisme és un 

moviment autoritari.  

Malgrat “les moltíssimes dificultats que representa una arrencada amb el 155”, i “tot i 

la insuficiència financera crònica, la repressió, els presos polítics, la manca de respostes 

de l’Estat i els intents permanents de l’oposició de desacreditar la feina de les institucions 

catalanes, aquest Govern fa la feina” [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que l’article 155 ha 

millorat la situació de Catalunya i els qui critiquen que el Govern no treballa més enllà de la 

qüestió nacional. 

“Mentre en aquest hemicicle alguns només pretenen alimentar un conflicte, algú pren 

decisions [Paràgraf 6]: rebat els qui diuen que la Generalitat només treballa pel conflicte 

nacional. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre independentisme, l’aplicació de l’article 155 i el debat sobre el conflicte 

nacional. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

“Som independentistes perquè som republicans i defensem la igualtat, la 

fraternitat i la justícia social” [Paràgraf 1].  

Malgrat “les moltíssimes dificultats que representa una arrencada amb el 155”, i “tot i 

la insuficiència financera crònica, la repressió, els presos polítics, la manca de respostes 

de l’Estat i els intents permanents de l’oposició de desacreditar la feina de les institucions 

catalanes, aquest Govern fa la feina” [Paràgraf 2]. 

“Mentre en aquest hemicicle alguns només pretenen alimentar un conflicte, algú pren 

decisions [Paràgraf 6]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa arguments nacionals per justificar decisions econòmiques. L’afirmació “som 

independentistes perquè som republicans i defensem la igualtat, la fraternitat i la justícia 

social” és buida de contingut perquè un unionista podria dir el mateix canviant 

“independentistes” per “espanyolistes”, “constitucionalistes”, o una altra paraula. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

El departament d’Economia amb el Vicepresident al capdavant ha preparat uns 

pressupostos que són, de nou, els més socials de la història, que permeten revertir 

definitivament els efectes de la crisi” [Paràgraf 1]: hipèrbole. 

La independència és “l’única manera de poder ajudar de veritat la gent d’aquest país” 

[Paràgraf 1]: hipèrbole. 

Malgrat “les moltíssimes dificultats que representa una arrencada amb el 155”, i “tot i 

la insuficiència financera crònica, la repressió, els presos polítics, la manca de respostes 

de l’Estat i els intents permanents de l’oposició de desacreditar la feina de les institucions 

catalanes, aquest Govern fa la feina” [Paràgraf 2]: hipèrbole. 

“On és la suposada fuga d’empreses?” [Paràgraf 3]: interrogació retòrica. 

Uns pressupostos que està convençut que “seran garantia de serveis públics de qualitat; 

permeten incrementar professors, Mossos i bombers; posen fil a l’agulla a la millora de les 

condicions dels Bombers Catalans; aposten per la renda garantida; reconverteixen l’ICF en una 

banca pública; aposten per la redistribució i per la cohesió social” [Paràgraf 6]: personificació 

dels pressupostos, a què s’atorga la capacitat d’apostar per alguna cosa. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per enaltir i embellir els arguments que el reforcen. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Desig de justícia, set de llibertat 

Número: 80. 

Grup polític: Esquerra Republicana de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Oriol Junqueras, president d’Esquerra, i Marta Rovira, secretària general 

d’Esquerra. 

Data de publicació: Dilluns, 24 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: Desig de justícia, set de llibertat 

Subtítol: Carta conjunta del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i de la 

secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira 

Text:  

[1] Penso 

que res no és en va; 

que res d’allò que dic 

ni d’allò que faig 

no es perd, 

si en el joc hi arrisco 

tot el que tinc 

sense temor de perdre. 

Miquel Martí Pol. Penso, dic, faig... 

[2] Torna a ser Nadal, el segon que no podrem passar tots junts en llibertat. El segon Nadal 

d’injustícia per defensar la democràcia. El segon en què els nostres fills no podran ser tots junts 

amb les seves famílies. Ens volen castigar per evitar allò que no són capaços d’aturar, perquè 

no saben ni poden convèncer. Ens volen callats pensant que així faran callar a més de 2 milions 

https://www.esquerra.cat/ca/carta-junqueras-rovira-erc-desig-justicia-set-llibertat/press
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de persones. Ens volen enfadats i tristos perquè desistim de seguir el camí cap a la llibertat. 

Definitivament, no ens coneixen. Seguim i seguirem sempre. 

[3] La seva injustícia reforça encara més els nostres anhels i conviccions, justifica cada dia la 

nostra set de llibertat. I la presó i l’exili els perseguirà a ells. Cada dia que ens mantenen en 

aquesta situació, el nostre moviment es fa més gran, més fort, més invencible, més 

internacional. Som molts i serem més; som lluny, més que mai, però no prou encara. I això 

només vol dir que hem de continuar treballant. 

[4] Ens volen dividits, ens volen competint, no caiguem a la trampa. Som molt més forts quan 

actuem coordinats, quan treballem amb unitat d’acció i fites compartides. Junts per avançar, 

des de la diversitat, amb el millor de la pluralitat, sense uniformitzar-nos, aprofitant el millor 

de cadascú. Coneixem la recepta, actuem. 

[5] Ens han volgut ignorar, menystenir, castigar i humiliar. També ens voldran comprar. La 

democràcia no té preu, la llibertat tampoc i la dignitat encara menys. El camí és la justícia i 

aquesta només pot ser l’absolució i de l’absolució a l’autodeterminació. 

[6] El crit de llibertat de l’1-O continua ressonant i movent els fonaments del règim del 78. 

Probablement caldrà remoure’ls més. Les conseqüències d’aquella jornada, però, són un 

tsunami viu i pràcticament només han arribat les primeres onades a la costa. Aquell dia durarà 

anys i sabem que ja res serà igual, ni res serà menys que aquell dia. 

[7] El judici tornarà a remoure el règim, perquè la injustícia mai pot ser en va. Seure la 

democràcia i el desig de llibertat al banc dels acusats pot ser el veritable càstig de l’Estat 

espanyol. Qui acusa injustament serà condemnat. Qui opta per fer un judici polític s’arrisca a 

trobar-se davant la dignitat, la veritat i la justícia. Això és el que farem. Menystenir a la 

democràcia té aquests riscos, especialment quan venen vents de canvi, et torna encara amb més 

força. 

[8] Som aquí per canviar-ho tot, som aquí per tots vosaltres, per la democràcia i per fer justícia. 

I el camí? El camí divers i en molts fronts a la vegada. Seguim cridant contra la repressió en 

tots els llocs i racons que vulguem, apel·lant a l’esperit transversal del 3-O i anant més enllà; 

treballem a Europa i al món perquè la causa dels catalans és la causa de la democràcia i la 

llibertat; governem per tothom i buscant la millor manera de treballar per qui més ho necessita, 
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que és la millor manera de demostrar que volem un país per tothom; mobilitzem-nos sempre, 

perquè això només té sentit si és amb la gent i per la gent. I treballem per tornar a refrendar la 

nostra causa perquè probablement això és el que ens caldrà, revalidar el mandat democràtic 

perquè sigui definitiu. 

[9] Som independentistes perquè som republicans i sabem que la construcció d’un nou estat en 

forma de república és la millor -i l’única- manera de poder ajudar de veritat els ciutadans 

d’aquest país, que és el nostre principal objectiu. Però abans que independentistes i republicans 

som demòcrates i ningú ens convencerà que hi hagi una via millor que la de la democràcia, el 

civisme i el pacifisme. Això sí, sense renunciar a res. 

[10] Som aquí, pacients, determinats i ferms, pacífics sempre, i segurs de la nostra raó. Camí 

de la República, amb desig de justícia i set de llibertat. I no podem acabar aquesta carta sense 

desitjar-vos a tots bon Nadal. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els presos i exiliats ho estem injustament i per defensar la democràcia 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Presos, exiliats, injustícia, democràcia. 

 Proposició 2: L’Estat espanyol no és capaç d’aturar la independència perquè “no saben 

ni poden convèncer” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Estat espanyol, independència. 

 Proposició 3: La repressió està fent a l’independentisme “més gran, més fort, més 

invencible, més internacional” [Paràgraf 3].  

Temes: Repressió, independentisme, força. 

 Proposició 4: L’Estat espanyol vol dividir l’independentisme però cal mantenir la unitat 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Estat espanyol, independentisme, unitat. 
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 Proposició 5: L’única solució justa al conflicte nacional és l’absolució dels encausats i 

l’autodeterminació de Catalunya [Paràgraf 5]. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional, absolució dels independentistes, 

autodeterminació. 

 Proposició 6: L’independentisme ha de seguir treballant contra la repressió, de manera 

transversal i a nivell internacional [Paràgraf 8]. 

 Temes: Independentisme, repressió, transversalitat, internacionalitat. 

 Proposició 7: L’independentisme ha de treballar per una votació sobre independència 

“perquè probablement això és el que ens caldrà, revalidar el mandat democràtic perquè sigui 

definitiu” [Paràgraf 8]. 

 Temes: Referèndum, repetició del referèndum. 

Proposició 8: “Abans que independentistes i republicans som demòcrates i ningú ens 

convencerà que hi hagi una via millor que la de la democràcia, el civisme i el pacifisme” 

[Paràgraf 9]. 

Temes: Independentisme, republicanisme, democràcia, civisme, pacifisme. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El segon Nadal d’injustícia per defensar la democràcia [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen 

que el judici és just i els qui diuen que estan encausats per cometre il·legalitats.  

Cada dia que ens mantenen en aquesta situació, el nostre moviment es fa més gran, més 

fort, més invencible, més internacional [Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que l’independentisme 

ha perdut simpatitzants. 

I treballem per tornar a refrendar la nostra causa perquè probablement això és el que ens 

caldrà, revalidar el mandat democràtic perquè sigui definitiu [Paràgraf 8]: rebat els qui diuen 

que la votació de l’1 d’octubre és suficient. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 
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 Rebaten sobre el procés judicial als independentistes. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El segon Nadal d’injustícia per defensar la democràcia [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen 

que el judici és just i els qui diuen que estan encausats per cometre il·legalitats.  

Cada dia que ens mantenen en aquesta situació, el nostre moviment es fa més gran, més 

fort, més invencible, més internacional [Paràgraf 3]: rebat els qui diuen que l’independentisme 

ha perdut simpatitzants. 

I treballem per tornar a refrendar la nostra causa perquè probablement això és el que ens 

caldrà, revalidar el mandat democràtic perquè sigui definitiu [Paràgraf 8]: rebat els qui diuen 

que la votació de l’1 d’octubre és suficient. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diuen que la causa judicial és injusta però no ho justifiquen. Tampoc expliquen com el 

procés judicial està enfortint l’independentisme ni per què cal una nova votació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

El segon que no podrem passar tots junts en llibertat. El segon Nadal d’injustícia per 

defensar la democràcia. El segon en què els nostres fills no podran ser tots junts amb les seves 

famílies [Paràgraf 2]: anàfora. 

El camí és la justícia i aquesta només pot ser l’absolució i de l’absolució a 

l’autodeterminació [Paràgraf 5]: metàfora en què el camí és l’estratègia política. 

El crit de llibertat de l’1-O continua ressonant i movent els fonaments del règim del 78 

[Paràgraf 6]: metàfora en què el referèndum és un “crit de llibertat” i metàfora del règim 

(l’Estat), que en aquest cas té fonaments com un edifici. 

Les conseqüències d’aquella jornada, però, són un tsunami viu i pràcticament només 

han arribat les primeres onades a la costa [Paràgraf 6]: metàfora en què les conseqüències de 

l’1 d’octubre s’equiparen a un tsunami. 

I el camí? El camí divers i en molts fronts a la vegada [Paràgraf 8]: interrogació retòrica. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fan servir els recursos retòrics per reforçar la seva posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Hem de reivindicar el paper del socialisme, que fa del diàleg la seva bandera 

Número: 81. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Dilluns, 17 de desembre de 2017. 

Títol: Hem de reivindicar el paper del socialisme, que fa del diàleg la seva bandera 

Subtítol: Iceta recorda la necessitat de diàleg per arribar a solucions i lamenta "que un cop a 

Espanya hi ha un president que defensa el diàleg, hi hagi partits que no el vulguin" 

Text:  

[1] "La discussió sobre el catalanisme i la unitat civil, voler interpretar les necessitats del 

poble i de la nació, és el que ha impulsat i motivat sempre el nostre partit" ha afirmat aquest 

matí el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en l'acte de presentació del llibre i de l'exposició 

dels 40 anys del PSC. 

[2] Iceta ha considerat un encert "recordar els 40 anys del PSC però també les nostres arrels 

més antigues, del moviment obrer i de la Catalunya popular" i ha afirmat que els pensaments i 

preocupacions dels orígens contenen "una actualitat brutal" fent referència al perill d'acabar 

amb la cohesió social, de gran actualitat aquests dies. 

[3] Iceta ha recordat que "hi ha qui diu que com més nacionalismes menys nació" i ha 

defensat la necessitat de diàleg "com a instrument imprescindible per l'avenç i arribar a 

acords". Per això s'ha lamentat que un cop a Espanya hi ha un president que defensa el diàleg, 

hi hagi partits que no el vulguin. En aquest sentit ha defensat la conveniència de "reivindicar 

el paper polític del socialisme català i espanyol que fa del diàleg la seva bandera" i ha 

alertat que el fracàs d'aquest, "no serà el fracàs d'un polític" sinó de la societat.  

[4] El primer secretari del PSC ha recordat que l'acord "només podrà venir sobre la base 

d'enfortir l'autogovern, millorar el finançament i contribuir a la transformació federal 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-reivindicar-el-paper-del-socialisme-que-fa-del-dialeg-la-seva-bandera
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d'Espanya i Europa" i ha emplaçat als i les socialistes a seguir defensant el diàleg i l'acord, 

en un 2019 en què "veurem si anem cap al conflicte o a una solució acordada". 

[5] Per la seva banda, Ferran Pedret, Secretari Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria, 

ha reivindicat el PSC com "un gran partit, amb una gran militància i un gran potencial 

per transformar el país i la nostra societat" i ha defensat que la celebració d'un 40 

aniversari "no pot ser només mirar enrere amb nostàlgia sinó que ha de ser un exercici 

d'afirmació sobre la nostra visió del món i el que creiem que és millor per la nostra 

societat".  

[6] Finalment la directora de la Fundació Rafael Campalans i diputada, Esther Niubó, ha 

destacat "el paper com a constructors de la societat" del partit dels socialistes de 

Catalunya, un paper que segons la diputada socialista "seguim fent, ara amb Pedro Sánchez 

al govern i les polítiques que està impulsant i el seu tarannà dialogant". Per Niubó, el PSC 

"no ha estat un projecte pensat en un plató de televisió, com d'altres, sinó que prové de la 

mateixa arrel de la societat" i ha reivindicat el futur del PSC "davant les lluites que encara 

ens queda per fer". 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Al PSC sempre l’ha mogut “la discussió sobre el catalanisme i la unitat 

civil, voler interpretar les necessitats del poble i de la nació”. 

 Temes: Catalanisme, unitat civil, necessitats, població, nació. 

 Proposició 2: Hi ha perill “d’acabar amb la cohesió social”. 

 Temes: Perill, cohesió social. 

 Proposició 3: El diàleg és un “instrument imprescindible per l’avenç i arribar a 

acords”. 

 Temes: Diàleg, acords. 
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 Proposició 4: L'acord "només podrà venir sobre la base d'enfortir l'autogovern, 

millorar el finançament i contribuir a la transformació federal d'Espanya i Europa". 

 Temes: Acords, autogovern, finançament, federalisme. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Lamenta "que un cop a Espanya hi ha un president que defensa el diàleg, hi hagi partits 

que no el vulguin" [Subtítol]: rebat els qui rebutgen el diàleg amb els seus oponents. 

Referència al perill d'acabar amb la cohesió social, de gran actualitat aquests dies 

[Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que no està en risc la cohesió social a Catalunya. 

El PSC "no ha estat un projecte pensat en un plató de televisió, com d'altres, sinó 

que prové de la mateixa arrel de la societat" [Paràgraf 6]: rebat a Ciutadans. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre cohesió social i falta de diàleg. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Lamenta "que un cop a Espanya hi ha un president que defensa el diàleg, hi hagi partits 

que no el vulguin" [Subtítol]. 

Referència al perill d'acabar amb la cohesió social, de gran actualitat aquests dies 

[Paràgraf 2].  

El PSC "no ha estat un projecte pensat en un plató de televisió, com d'altres, sinó 

que prové de la mateixa arrel de la societat" [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

No desenvolupa cap argument, només fa crítiques. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

És el que ha impulsat i motivat sempre el nostre partit [Paràgraf 1]: personificació 

de partit, a què s’atribueix la capacitat de sentir motivació. 
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Fa del diàleg la seva bandera [Paràgraf 3]: metàfora sobre el diàleg, que és una 

bandera. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per reforçar la lloança a les seves posicions. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el president Pedro Sánchez 

Número: 82. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Títol: No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el president Pedro Sánchez 

Subtítol: Iceta lamenta que "faci la proposta que faci el president Sánchez, sembla que la 

resposta negativa de Torra ja està preparada" 

Text:  

[1] "No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el president Pedro Sánchez" ha alertat 

aquest matí el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una roda de premsa en la qual també 

ha denunciat que "titllar de provocació una reunió del Consell de Ministres a Barcelona és un 

error." El líder socialista ha recordat que el dret a la lliure expressió i manifestació "estan 

emparats per la Constitució Espanyola" però ha alertat de la possibilitat que aquest dret 

col·lisioni amb altres. En aquest sentit, espera que la reunió del pròxim divendres "sigui una 

magnífica oportunitat de demostrar que es pot celebrar amb normalitat un Consell de Ministres 

assegurant també el lliure dret a la mobilitat ciutadana". 

[2] Pel que fa a la voluntat de diàleg, Iceta ha volgut destacar la defensa present en "diverses 

veus del món independentista" a la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra, fent referència 

a les entrevistes a Jordi Sánchez o Oriol Junqueras, aparegudes aquest cap de setmana, en que 

consideren una trobada entre els dos presidents com a una "oportunitat", i ha criticat les veus 

independentistes que reclamen vies unilaterals: "L'independentisme tindrà un problema a l'hora 

de formular la seva proposta electoral. Tornarà a dir que una solució unilateral és possible?" 

s'ha preguntat el primer secretari socialista, que ha considerat que "faci la proposta que faci el 

president Sánchez, sembla que la resposta negativa de Torra ja està preparada" i ha alertat sobre 

buscar referències a l'estranger: "Si trobem una solució serà una via catalana, en cap cas una 

via eslovena". 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/no-es-pot-dir-que-es-vol-dialeg-i-negar-se-a-rebre-el-president-pedro-sanchez
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[3] Preguntat per les declaracions de Pablo Casado urgint a Pedro Sánchez a aplicar la llei per 

il·legalitzar els partits independentistes, Iceta considera que "no hi ha raons per les quals cap 

partit que està en el Parlament de Catalunya hagi de ser il·legalitzat". El líder socialista ha 

lamentat que "sembli que a la dreta espanyola li molesti que es compleixi la llei" i ha instat a 

Casado a "anar a instàncies judicials si ell veu raons per il·legalitzar algun partit." 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La Generalitat diu que vol diàleg però es nega a rebre el president Sánchez. 

 Temes: Diàleg entre governs, Pedro Sánchez. 

 Proposició 2: El Consell de Ministres a Barcelona no és una provocació. 

 Temes: Consell de Ministres, provocació. 

 Proposició 3: El dret de manifestació ha de respectar el “dret a la mobilitat ciutadana”. 

 Temes: Dret de manifestació, dret de mobilitat. 

 Proposició 4: Torra diu no a qualsevol proposta de Sánchez. 

 Temes: Acords. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el president Pedro Sánchez [Títol]: 

rebat el president Torra.  

"Titllar de provocació una reunió del Consell de Ministres a Barcelona és un error" 

[Paràgraf 1]: rebat els independentistes. 

En aquest sentit, espera que la reunió del pròxim divendres "sigui una magnífica 

oportunitat de demostrar que es pot celebrar amb normalitat un Consell de Ministres assegurant 

també el lliure dret a la mobilitat ciutadana" [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que una 

manifestació té dret a tallar el trànsit. 
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Ha criticat les veus independentistes que reclamen vies unilaterals [Paràgraf 2]: rebat 

els qui defensen una proclamació unilateral d’independència. 

"Si trobem una solució serà una via catalana, en cap cas una via eslovena" [Paràgraf 2]: 

rebat el president Torra. 

"No hi ha raons per les quals cap partit que està en el Parlament de Catalunya hagi de 

ser il·legalitzat" [Paràgraf 3]: rebat el PP. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la falta de diàleg, els límits del dret a manifestació, la unilateralitat, el 

conflicte nacional i la il·legalització de partits independentistes. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No es pot dir que es vol diàleg i negar-se a rebre el president Pedro Sánchez [Títol].  

"Titllar de provocació una reunió del Consell de Ministres a Barcelona és un error" 

[Paràgraf 1]. 

En aquest sentit, espera que la reunió del pròxim divendres "sigui una magnífica 

oportunitat de demostrar que es pot celebrar amb normalitat un Consell de Ministres assegurant 

també el lliure dret a la mobilitat ciutadana" [Paràgraf 1]. 

Ha criticat les veus independentistes que reclamen vies unilaterals [Paràgraf 2]. 

"Si trobem una solució serà una via catalana, en cap cas una via eslovena" [Paràgraf 2]. 

"No hi ha raons per les quals cap partit que està en el Parlament de Catalunya hagi de 

ser il·legalitzat" [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que és un error titllar el Consell de Ministres de provocació, però no justifica que 

no ho sigui. En general, no argumenta les crítiques. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Tornarà a dir que una solució unilateral és possible? [Paràgraf 2]: interrogació retòrica. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar l’objecte d’estudi. 
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Objecte d’estudi: El PSC s’adhereix al manifest “En suport a la reunió a Barcelona del Govern 

d’Espanya” 

Número: 83. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Títol: El PSC s’adhereix al manifest “En suport a la reunió a Barcelona del Govern d’Espanya” 

Subtítol: El text valora positivament que l’Estat visualitzi la seva presència a Catalunya després 

d’anys d’inacció dels governs del PP 

Text:  

[1] El Partit dels Socialistes de Catalunya s’ha adherit al manifest “En suport a la reunió a 

Barcelona del Govern d’Espanya” promogut per l’Assemblea Social de l’Esquerra de Catalunya 

i a la què també s’hi ha sumat Federalistes d’Esquerres, Izquierda en Positivo, Alternativa 

Ciudadana Progresista, Asamblea Social de la Izquierda en Cataluña, Partido Socialista del 

Trabajo, Roj@s i Centro Izquierda de España. El text està obert a noves incorporacions. 

[2] El text defensa la celebració del Consell de Ministres previst pel proper divendres 21 de 

desembre a Barcelona i critica el president de la Generalitat, Quim Torra, per estimular els 

grups radicals identitaris que s’han proposat organitzar accions per impedir, boicotejar i 

desnaturalitzar la reunió, i valoren positivament que l’Estat visualitzi la seva presència a 

Catalunya després d’anys d’inacció dels governs del PP. 

[3] Els signants fan una crida a la ciutadania a manifestar el seu suport a la presència del Govern 

d’Espanya a Barcelona el proper divendres 21 de desembre amb independència de les seves 

preferències polítiques i ideològiques i fa una crida a organitzacions i societat civil a donar 

suport a la iniciativa mitjançant el manifest. 

 

 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-psc-s-adhereix-al-manifest-en-suport-a-la-reunio-a-barcelona-del-govern-d-espanya
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El PSC està d’acord que se celebri el Consell de Ministres a Barcelona. 

 Temes: Consell de Ministres. 

 Proposició 2: El President Torra estimula els CDR, que són “grups radicals identitaris 

que s’han proposat organitzar accions per impedir, boicotejar i desnaturalitzar la reunió”. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR, xenofòbia, boicot, Consell de Ministres. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Critica el president de la Generalitat, Quim Torra, per estimular els grups radicals 

identitaris que s’han proposat organitzar accions per impedir, boicotejar i desnaturalitzar la 

reunió [Paràgraf 2]: rebat el president Torra i els CDR.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions previstes pel 21D. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Critica el president de la Generalitat, Quim Torra, per estimular els grups radicals 

identitaris que s’han proposat organitzar accions per impedir, boicotejar i desnaturalitzar la 

reunió [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica que els CDR siguin identitaris. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usen recursos retòrics destacables. 
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Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Els signants fan una crida a la ciutadania a manifestar el seu suport a la presència del 

Govern d’Espanya a Barcelona [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Es dirigeixen a la ciutadania en general. 
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Objecte d’estudi: No hi ha fets jurídics que justifiquin l'aplicació del 155 

Número: 84. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: José Zaragoza, diputat del Partit dels Socialistes al Congrés. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Títol: No hi ha fets jurídics que justifiquin l'aplicació del 155 

Subtítol: El Congrés rebutja una Proposició no de llei presentada per C’s relativa a realitzar el 

requeriment previst al President de la Generalitat que contempla l’article 155 

Text:  

[1] El coordinador dels diputats i diputades del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha acusat 

Ciutadans de voler cremar la convivència a Espanya. “No fan més que tirar benzina al conflicte 

i practicar la política de terra cremada sense aportar ni una sola solució”, ha manifestat. 

[2] Durant la seva intervenció avui al Congrés, Zaragoza ha recordat que “no hi ha fets jurídics 

que justifiquin l'aplicació del 155” y ha criticat l’oportunisme polític de Ciutadans que, segons 

el diputat, “els ha portat a demanar l’article 155 permanentment. Perquè en el fons no el 

demanen per defensar la Constitució, el demanen per a atiar el conflicte i obtenir avantatges 

electorals". 

[3] “Defensar la Constitució és defensar-la tota, no solament una part. La Constitució no és un 

bufet lliure on s'agafa només el que interessa. També cal defensar-la contra els xenòfobs, els 

homòfobs i els que volen derogar les lleis de violència de gènere i tots els avanços que ens ha 

garantit la nostra Constitució”, ha defès el diputat. 

[4] Zaragoza ha criticat que “des que van votar en contra de la moció de censura al Sr. Rajoy, 

han quedat presoners del PP”, i ha afegit que “la petició d'un 155 perpetu és el primer pagament 

al contracte de Ciutadans amb el Partit Popular i Vox.”. 

[5] “Per què no li fan cas al senyor Valls que va demanar aïllar a la ultradreta francesa de Marine 

le Pen? En canvi, aquí estan disposats a blanquejar al senyor Abascal, el protegit i finançat per 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/no-hi-ha-fets-juridics-que-justifiquin-l-aplicacio-del-155
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Le Pen, o és que parar a la ultradreta només és vàlid de Pirineus cap amunt i no cap avall?, i 

això de la llista més votada només és vàlid de Despeñaperros cap amunt i no cap avall?, ha 

criticat el diputat. 

[6] Així mateix, Zaragoza ha destacat que “des que governen els socialistes s'ha aplicat tota la 

fermesa de la Llei i tota la força del diàleg, i els resultats són que la Llei es compleix a Catalunya 

i que es fa política”, i ha advertit Ciutadans que “d'un sol pacte s'han tret la careta de la 

moderació, el constitucionalisme i l'europeisme, ja només són el col·laborador necessari perquè 

governi el Partit Popular i Vox”. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Ciutadans vol “cremar la convivència a Espanya” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Ciutadans, convivència. 

 Proposició 2: No hi ha motius per aplicar l’article 155 a Catalunya [Paràgraf 2]. 

 Temes: Article 155. 

 Proposició 3: Ciutadans demana que s’apliqui l’article 155 per “atiar el conflicte i 

obtenir avantatges electorals”. 

 Temes: Article 155, Ciutadans, conflicte nacional, electoralisme. 

 Proposició 4: Ciutadans només defensa els articles de la Constitució que l’interessen 

[Paràgraf 3]. 

Temes: Ciutadans, electoralisme, Constitució Espanyola. 

 Proposició 5: Ciutadans és còmplice de la ultradreta [Paràgraf 4]. 

 Temes: Aliança de Ciutadans amb l’extrema dreta. 

 Proposició 6: L’Executiu de Sánchez ha “aplicat tota la fermesa de la Llei i tota la força 

del diàleg, i els resultats són que la Llei es compleix a Catalunya i que es fa política” [Paràgraf 

6]. 
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 Temes: Llei, Govern espanyol, diàleg. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No hi ha fets jurídics que justifiquin l'aplicació del 155 [Títol]: rebat els qui demanen 

que s’apliqui l’article 155 a Catalunya 

Ha acusat Ciutadans de voler cremar la convivència a Espanya. “No fan més que tirar 

benzina al conflicte i practicar la política de terra cremada sense aportar ni una sola solució”, 

ha manifestat [Paràgraf 1]: rebat a Ciutadans. 

Ha criticat l’oportunisme polític de Ciutadans que, segons el diputat, “els ha portat a 

demanar l’article 155 permanentment. Perquè en el fons no el demanen per defensar la 

Constitució, el demanen per a atiar el conflicte i obtenir avantatges electorals" [Paràgraf 2]: 

rebat a Ciutadans. 

“Defensar la Constitució és defensar-la tota, no solament una part. La Constitució no és 

un bufet lliure on s'agafa només el que interessa. També cal defensar-la contra els xenòfobs, els 

homòfobs i els que volen derogar les lleis de violència de gènere i tots els avanços que ens ha 

garantit la nostra Constitució” [Paràgraf 3]: rebat a Ciutadans. 

És que parar a la ultradreta només és vàlid de Pirineus cap amunt i no cap avall?, i això 

de la llista més votada només és vàlid de Despeñaperros cap amunt i no cap avall? [Paràgraf 5]: 

rebat a Ciutadans. 

Ha advertit Ciutadans que “d'un sol pacte s'han tret la careta de la moderació, el 

constitucionalisme i l'europeisme, ja només són el col·laborador necessari perquè governi el 

Partit Popular i Vox” [Paràgraf 6]: rebat a Ciutadans. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’aplicació de l’article 155 a Catalunya, sobre la falta convivència i sobre 

aliances amb l’extrema dreta. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No hi ha fets jurídics que justifiquin l'aplicació del 155 [Títol]. 
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Ha acusat Ciutadans de voler cremar la convivència a Espanya. “No fan més que tirar 

benzina al conflicte i practicar la política de terra cremada sense aportar ni una sola solució”, 

ha manifestat [Paràgraf 1]. 

Ha criticat l’oportunisme polític de Ciutadans que, segons el diputat, “els ha portat a 

demanar l’article 155 permanentment. Perquè en el fons no el demanen per defensar la 

Constitució, el demanen per a atiar el conflicte i obtenir avantatges electorals" [Paràgraf 2]. 

“Defensar la Constitució és defensar-la tota, no solament una part. La Constitució no és 

un bufet lliure on s'agafa només el que interessa. També cal defensar-la contra els xenòfobs, els 

homòfobs i els que volen derogar les lleis de violència de gènere i tots els avanços que ens ha 

garantit la nostra Constitució” [Paràgraf 3]. 

És que parar a la ultradreta només és vàlid de Pirineus cap amunt i no cap avall?, i això 

de la llista més votada només és vàlid de Despeñaperros cap amunt i no cap avall? [Paràgraf 5]. 

Ha advertit Ciutadans que “d'un sol pacte s'han tret la careta de la moderació, el 

constitucionalisme i l'europeisme, ja només són el col·laborador necessari perquè governi el 

Partit Popular i Vox” [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Desenvolupa la crítica sobre l’oportunisme polític i assenyala les contradiccions entre 

el discurs de Ciutadans i les seves accions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

 No fan més que tirar benzina al conflicte [Paràgraf 1]: metàfora en què el conflicte 

nacional és un foc i les declaracions polítiques són benzina. 

La petició d'un 155 perpetu és el primer pagament al contracte de Ciutadans amb el 

Partit Popular i Vox [Paràgraf 4]: metàfora en què una aliança política és un contracte. 

Per què no li fan cas al senyor Valls que va demanar aïllar a la ultradreta francesa de 

Marine le Pen? [Paràgraf 5]: interrogació retòrica. 
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És que parar a la ultradreta només és vàlid de Pirineus cap amunt i no cap avall?, i això 

de la llista més votada només és vàlid de Despeñaperros cap amunt i no cap avall? [Paràgraf 5]: 

interrogacions retòriques. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

“Per què no li fan cas al senyor Valls que va demanar aïllar a la ultradreta francesa de 

Marine le Pen? [Paràgraf 5]. 

Ha advertit Ciutadans que “d'un sol pacte s'han tret la careta de la moderació, el 

constitucionalisme i l'europeisme, ja només són el col·laborador necessari perquè governi el 

Partit Popular i Vox” [Paràgraf 6]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la el conjunt del partit. 
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Objecte d’estudi: Necessitem deixar de cavar trinxeres i començar de veritat a construir els 

ponts necessaris 

Número: 85. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Miquel Iceta, primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Divendres, 21 de desembre de 2018. 

Títol: Necessitem deixar de cavar trinxeres i començar de veritat a construir els ponts necessaris 

Subtítol: Miquel Iceta insta a Quim Torra a “parlar de tot” amb Pedro Sánchez i treballar perquè 

la relació institucional es mantingui i serveixi per arribar a acords 

Text:  

[1] El president del grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar, Miquel Iceta, ha instat 

avui al president de la Generalitat, Quim Torra, a “deixar de cavar trinxeres i començar a 

construir els ponts necessaris” a partir de la reunió que ha de mantenir amb el president del 

Govern d’Espanya prèvia al Consell de Ministres que divendres se celebrarà a Barcelona. Iceta 

ha instat a Torra a veure’s amb el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, i “parlar de 

tot” assumint riscos; “arriscar és sortir de les zones de confort, arriscar vol dir estar disposat de 

veritat a un diàleg, que vol dir estar disposat a escoltar coses que no ens agradaran, a reconèixer 

que potser les condicions per avançar no són no només les òptimes però que poden ser molt 

difícils, però complir amb la nostra obligació”. 

[2] Durant la sessió de control al president Miquel Iceta ha fet una crida al Govern a que la 

represa de les relacions institucionals d’ambdós governs que va ser possible gràcies al canvi de 

govern a Espanya es mantingui i serveixi per arribar a acords; “alguns ja els hem vist però en 

voldríem veure més de cara al futur”. “Des del nostre punt de vista la relació bilateral està més 

que garantida amb el contacte que es pugui produir però tampoc voldríem deixar de banda la 

nostra preocupació per l’abandó per part dels representants de la Generalitat dels mecanismes 

multilaterals de relació. Necessitem tenir tots els ponts, tots els fils, deixar de cavar trinxeres i 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/necessitem-deixar-de-cavar-trinxeres-i-comencar-de-veritat-a-construir-els-ponts-necessaris
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/necessitem-deixar-de-cavar-trinxeres-i-comencar-de-veritat-a-construir-els-ponts-necessaris
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començar de veritat a construir els ponts necessaris”, ha destacat el líder dels socialistes 

catalans. 

[3] Pregunta sobre l’acció del Govern en la lluita contra la violència de gènere 

[4] En el torn de control a l'Executiu, la diputada Beatriz Silva ha denunciat la innacció del 

Govern en la lluita contra la violència de gènere. Silva ha lamentat que "malgrat que el Govern 

s'autodefineixi com a feminista fins el moment la seva voluntat no s'hagi traduït en fets ni 

recursos" i ha recordat a la consellera Elsa Artadi que Catalunya és la segona comunitat que ha 

rebut més fons de l'Estat per lluitar contra la violència masclista. En aquest sentit, la diputada 

socialista reclama saber què esta fent el Govern amb els més de 17 milions d'euros rebuts i 

espera que en els propers pressupostos que presenti la Generalitat "facin efectiva la voluntat de 

lluitar contra la violència de gènere que diu tenir un Govern que, de moment, s'ha mostrat 

incapaç de retornar a la inversió del 2008". 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Quim Torra cava trinxeres i hauria de construir ponts de diàleg amb 

Sánchez [Paràgraf 1]. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

 Proposició 2: Els dos governs han de mantenir les relacions institucionals per arribar a 

acords [Paràgraf 2]. 

 Temes: Acords. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Ha instat avui al president de la Generalitat, Quim Torra, a “deixar de cavar trinxeres i 

començar a construir els ponts necessaris” [Paràgraf 1]: metàfora en què el sectarisme és una 

trinxera i el diàleg és un pont [Paràgraf 1]: rebat a Quim Torra. 

La nostra preocupació per l’abandó per part dels representants de la Generalitat dels 

mecanismes multilaterals de relació [Paràgraf 2]: rebat al Govern de la Generalitat. 
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la falta de diàleg entre independentistes i espanyolistes. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Ha instat avui al president de la Generalitat, Quim Torra, a “deixar de cavar trinxeres i 

començar a construir els ponts necessaris” [Paràgraf 1]: metàfora en què el sectarisme és una 

trinxera i el diàleg és un pont [Paràgraf 1]. 

La nostra preocupació per l’abandó per part dels representants de la Generalitat dels 

mecanismes multilaterals de relació [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Basa la crítica a la falta de diàleg en què la Generalitat ha abandonat alguns espais de 

debat. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Ha instat avui al president de la Generalitat, Quim Torra, a “deixar de cavar trinxeres i 

començar a construir els ponts necessaris” [Paràgraf 1]: metàfora en què el sectarisme és una 

trinxera i el diàleg és un pont. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa la metàfora per accentuar la crítica al seu adversari. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Ha instat avui al president de la Generalitat, Quim Torra, a “deixar de cavar trinxeres i 

començar a construir els ponts necessaris” [Paràgraf 1]. 
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Ha fet una crida al Govern a que la represa de les relacions institucionals d’ambdós 

governs que va ser possible gràcies al canvi de govern a Espanya es mantingui i serveixi per 

arribar a acords [Paràgraf 2]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el president Torra de forma individual. 
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Objecte d’estudi: El president Sánchez ha demostrat que està determinat a obrir una via de 

diàleg 

Número: 86. 

Grup polític: Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Salvador Illa, secretari d’organització del Partit dels Socialistes. 

Data de publicació: Dissabte, 22 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: Dimarts, 8 de gener de 2019. 

Títol: El president Sánchez ha demostrat que està determinat a obrir una via de diàleg 

Subtítol: Salvador Illa afirma que “hi ha dues actituds: la d'aquells que volem seguir un camí 

de diàleg i els que semblen recrear-se en el conflicte” 

Text:  

[1] El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha assegurat avui que la celebració del 

Consell de Ministres a Barcelona ahir va ser “positiva”. “El president Sánchez ha demostrat 

que està disposat i determinat a obrir una via política de diàleg, dins de la llei, que haurà 

de confrontar amb les vies extremistes dels que no volen diàleg o no volen respectar la 

llei”, ha afegit 

[2] Sobre les mobilitzacions, Illa ha afirmat que "crec que les coses van anar força millor del 

que molts pronosticaven. Els incidents minoritaris no han d'impedir veure que la majoria 

de gent que es va manifestar ahir ho fes de forma pacífica i cívica”. Illa també ha elogiat la 

feina que van fer els Mossos d'Esquadra per mantenir l'ordre públic. 

[3] Segons el dirigent socialista, “hi ha dues actituds davant la situació: la d'aquells que la 

volem solucionar i intentem seguir un camí de diàleg, i els que semblen recrear-se en el 

conflicte", i és per això que creu que la interpretació d'Inés Arrimadas del que va passar ahir 

“no es correspon amb la realitat”. 

 

 

 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-president-sanchez-ha-demostrat-que-esta-determinat-a-obrir-una-via-de-dialeg
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-president-sanchez-ha-demostrat-que-esta-determinat-a-obrir-una-via-de-dialeg
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FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez està disposat “a obrir una via política de diàleg, dins de la llei” 

[Títol]. 

 Temes: Diàleg entre governs, llei. 

 Proposició 2: Sánchez s’ha de confrontar amb els qui defensen “vies extremistes dels 

que no volen diàleg o no volen respectar la llei” [Paràgraf 1]. 

 Temes: Confrontació, Pedro Sánchez, diàleg, llei. 

 Proposició 3: Les mobilitzacions van ser pacífiques i cíviques però hi va haver 

“incidents minoritaris” [Paràgraf 2]. 

 Temes: Pacifisme, mobilitzacions, civisme, incidents. 

 Proposició 4: Els Mossos van actuar correctament durant les mobilitzacions [Paràgraf 

2]. 

 Temes: Actuacions policials, mobilitzacions. 

 Proposició 5: Arrimadas menteix quan parla de les mobilitzacions del 21D [Paràgraf 3]. 

 Temes: Mentides, Inés Arrimadas, mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Ha assegurat avui que la celebració del Consell de Ministres a Barcelona ahir va ser 

“positiva” [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que la reunió va ser una provocació.  

El president Sánchez ha demostrat que està disposat i determinat a obrir una via 

política de diàleg, dins de la llei, que haurà de confrontar amb les vies extremistes dels 

que no volen diàleg o no volen respectar la llei”, ha afegit [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen 

que l’independentisme és un moviment pacífic. 

Els incidents minoritaris no han d'impedir veure que la majoria de gent que es va 

manifestar ahir ho fes de forma pacífica i cívica [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que les 

manifestacions van ser violentes. 
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Illa també ha elogiat la feina que van fer els Mossos d'Esquadra per mantenir l'ordre 

públic [Paràgraf 2]: rebat els qui diuen que les càrregues policials van ser violentes. 

La interpretació d'Inés Arrimadas del que va passar ahir “no es correspon amb la 

realitat” [Paràgraf 3]: rebat Inés Arrimadas. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les mobilitzacions i l’actuació policial. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Ha assegurat avui que la celebració del Consell de Ministres a Barcelona ahir va ser 

“positiva” [Paràgraf 1].  

El president Sánchez ha demostrat que està disposat i determinat a obrir una via 

política de diàleg, dins de la llei, que haurà de confrontar amb les vies extremistes dels 

que no volen diàleg o no volen respectar la llei”, ha afegit [Paràgraf 1]. 

Els incidents minoritaris no han d'impedir veure que la majoria de gent que es va 

manifestar ahir ho fes de forma pacífica i cívica [Paràgraf 2]. 

Illa també ha elogiat la feina que van fer els Mossos d'Esquadra per mantenir l'ordre 

públic [Paràgraf 2]. 

La interpretació d'Inés Arrimadas del que va passar ahir “no es correspon amb la 

realitat” [Paràgraf 3]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que la celebració del Consell de Ministres va ser positiva, però no desenvolupa 

l’afirmació. Parla de “vies extremistes” que no respecten la llei, però no especifica qui són ni 

què volen fer. Rebat a Inés Arrimadas però només la nega, no la refuta. 
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Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

El president Sánchez ha demostrat que està determinat a obrir una via de diàleg [Títol]: 

metàfora en què una estratègia política és una via. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per ressaltar la seva posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️ @Lucia___M: "És molt positiu que la tensió entre els Govern de l'Estat 

i la Generalitat es rebaixi. 

Número: 87. 

Grup polític: Catalunya en Comú - Podem 

Autor/Protagonista: Lucia Martín, portaveu d’En Comú Podem al Congrés. 

Data de publicació: Dissabte, 15 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: 

[1] ▶️ @Lucia___M: "És molt positiu que la tensió entre els Govern de l'Estat i la Generalitat 

es rebaixi. El #21D ha de servir per abordar de manera serena i tranquil·la els problemes de la 

ciutadania i per trobar solucions polítiques al conflicte a Catalunya." 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La tensió entre governs ha baixat i això és positiu. 

 Temes: Tensió, diàleg entre governs. 

 Proposició 2: La reunió entre governs ha de servir per tractar “els problemes de la 

ciutadania i per trobar solucions polítiques al conflicte a Catalunya”. 

 Temes: Diàleg entre governs, problemes de la ciutadania, solucions, conflicte nacional. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

És molt positiu que la tensió entre els Govern de l'Estat i la Generalitat es rebaixi 

[Paràgraf 1]: rebat els qui defensen que la reunió no s’hauria de produir. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1073917538625613824
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1073917538625613824
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat en contra de la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

És molt positiu que la tensió entre els Govern de l'Estat i la Generalitat es rebaixi 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que la reunió farà baixar la tensió. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

  



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

319 

 

Objecte d’estudi: No aprovar uns nous pressupostos a la Generalitat significa continuar amb 

les retallades de l'última dècada 

Número: 88. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Catalunya en Comú - Podem 

Data de publicació: Diumenge, 16 de desembre de 2018 a les 12:15h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] No aprovar uns nous pressupostos a la Generalitat significa continuar amb les retallades de 

l'última dècada i augmentar la fractura social provocada per la desigualtat. Catalunya necessita 

passar pàgina als governs d'Artur Mas i posar-se en marxa 

[2] 👉 http://www.elcritic.cat/datacritic/que-en-queda-de-la-gran-retallada-del-govern-de-ciu-

i-artur-mas-26657 … 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El Govern de Mas va fer retallades i va causar desigualtat, que va fer 

augmentar la fractura social. 

 Temes: Retallades, desigualtat, fractura social. 

 Proposició 2: Cal aprovar uns pressupostos nous. 

 Temes: Pressupostos. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074246506310320128
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074246506310320128
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No aprovar uns nous pressupostos a la Generalitat significa continuar amb les retallades 

de l'última dècada i augmentar la fractura social provocada per la desigualtat [Paràgraf 1]: rebat 

el partit d’Artur Mas i els qui no volen aprovar els pressupostos. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre els pressupostos. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No aprovar uns nous pressupostos a la Generalitat significa continuar amb les retallades 

de l'última dècada i augmentar la fractura social provocada per la desigualtat [Paràgraf 1] 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica per què els actuals pressupostos són dolents. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Catalunya necessita passar pàgina als governs d'Artur Mas i posar-se en marxa: metàfora 

en què els pressupostos són una pàgina. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa la metàfora per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️ @joanmena: "Hem d'escollir entre el camí dels que empenyem cap al 

diàleg o el dels que es reclouen en les vies eslovenes. 

Número: 89. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 14:18h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: 

[1] ▶️ @joanmena: "Hem d'escollir entre el camí dels que empenyem cap al diàleg o el dels 

que es reclouen en les vies eslovenes. ERC ha d'expressar la seva opinió com a Govern i deixar 

de fer d'apagafocs. És el temps del diàleg i l'acord" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Hi ha un grup que vol diàleg i un grup que vol violència. 

 Temes: Diàleg, violència. 

 Proposició 2: ERC ha de posicionar-se. 

 Temes: ERC. 

 Proposició 3: Cal diàleg i acord. 

 Temes: Diàleg, acords. 

 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074639987759554560
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074639987759554560


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

322 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Hem d'escollir entre el camí dels que empenyem cap al diàleg o el dels que es reclouen 

en les vies eslovenes [Paràgraf 1]: rebat el president Torra.  

ERC ha d'expressar la seva opinió com a Govern i deixar de fer d'apagafocs [Paràgraf 

1]: rebat ERC. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Hem d'escollir entre el camí dels que empenyem cap al diàleg o el dels que es reclouen 

en les vies eslovenes [Paràgraf 1].  

ERC ha d'expressar la seva opinió com a Govern i deixar de fer d'apagafocs [Paràgraf 

1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No amplia ni justifica les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

ERC ha d'expressar la seva opinió com a Govern i deixar de fer d'apagafocs [Paràgraf 

1]: metàfora en què el foc són les discrepàncies polítiques. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metàfora per criticar ERC. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🎙️ [RdP] @joanmena: "És responsabilitat de Sánchez presentar propostes 

i encarar el diàleg. 

Número: 90. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 17:18h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🎙️ [RdP] @joanmena: "És responsabilitat de Sánchez presentar propostes i encarar el 

diàleg. Seria un enorme error, si no vol acabar com Susana Díaz, que fes cas d'alguns barons 

del PSOE i copiés les idees dels adversaris" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez ha de fer propostes i iniciar el diàleg. 

 Temes: Pedro Sánchez, diàleg. 

 Proposició 2: Susana Díaz ha acatat els barons del PSOE i ha copiat les idees dels seus 

adversaris. 

 Temes: Susana Díaz. 

 Proposició 3: Seria un error que Pedro Sánchez fes el mateix que Susana Díaz. 

 Temes: Susana Díaz. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074685315636453377
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074685315636453377
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

És responsabilitat de Sánchez presentar propostes i encarar el diàleg [Paràgraf 1]: rebat 

Pedro Sánchez. 

Seria un enorme error, si no vol acabar com Susana Díaz, que fes cas d'alguns barons 

del PSOE i copiés les idees dels adversaris [Paràgraf 1]: rebat Pedro Sánchez i Susana Díaz. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

És responsabilitat de Sánchez presentar propostes i encarar el diàleg [Paràgraf 1]. 

Seria un enorme error, si no vol acabar com Susana Díaz, que fes cas d'alguns barons 

del PSOE i copiés les idees dels adversaris [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No explica ni justifica les afirmacions, 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Tenemos que buscar todas las 

ventanas de oportunidad posibles para fortalecer el diálogo. 

Número: 91. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 21:36h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Tenemos que buscar todas las ventanas de 

oportunidad posibles para fortalecer el diálogo. Pero el Consejo de Ministros del viernes no 

puede ser solo una foto, hay que venir con propuestas"  

[2] En directe a 👉 http://www.rtve.es/radio/ 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal enfortir el diàleg. 

 Temes: Diàleg. 

 Proposició 2: El Consell de Ministres ha de fer propostes. 

 Temes: Consell de Ministres, propostes. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Pero el Consejo de Ministros del viernes no puede ser solo una foto, hay que venir con 

propuestas [Paràgraf 1]: rebat el Govern espanyol. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750118887342082
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750118887342082
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre les propostes per solucionar el conflicte. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Pero el Consejo de Ministros del viernes no puede ser solo una foto, hay que venir con 

propuestas [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 “Solo una foto” és una expressió que fa servir per dir que és una reunió estèril, però no 

ho explica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Pero el Consejo de Ministros del viernes no puede ser solo una foto, hay que venir con 

propuestas [Paràgraf 1]: metonímia. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metonímia per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No hi ha interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

  



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

328 

 

Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Catalunya es plural y diversa. 

Número: 92. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dilluns, 17 de desembre de 2018 a les 21:39h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach a @24horas_rne "Catalunya es plural y diversa. Es importante blindar 

los servicios públicos y para eso es importante aprobar los PGE, y a la vez hay que escuchar a 

los 2 M de catalanes y catalanas que salen a la calle" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La societat catalana és plural i diversa. 

 Temes: Pluralitat, diversitat. 

 Proposició 2: Cal aprovar els pressupostos per blindar els serveis públics. 

 Temes: Pressupostos, serveis públics. 

 Proposició 3: Cal escoltar els independentistes catalans 

 Temes: Independentistes. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Es importante blindar los servicios públicos y para eso es importante aprobar los PGE 

[Paràgraf 1]: rebat els qui critiques els pressupostos. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074750917302501376
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Hay que escuchar a los 2 M de catalanes y catalanas que salen a la calle [Paràgraf 1]: 

rebat els qui diuen que no s’ha de negociar amb els independentistes catalans. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’aprovació dels PGE i la necessitat de negociar amb els independentistes 

catalans. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Es importante blindar los servicios públicos y para eso es importante aprobar los PGE 

[Paràgraf 1]. 

Hay que escuchar a los 2 M de catalanes y catalanas que salen a la calle [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que per blindar els serveis públics cal aprovar els PGE, però no justifica que aquests 

pressupostos hagin de fer-ho. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions directes. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach a @L_Entrevista: "No ens podem omplir la boca de 

diàleg si això no va acompanyat de propostes. 

Número: 93. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 10:19h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

🗨️ @jessicaalbiach a @L_Entrevista: "No ens podem omplir la boca de diàleg si això no va 

acompanyat de propostes. Torra i Sánchez s'han de reunir. Cal diàleg real i amb fets" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal fer propostes a més de dialogar. 

 Temes: Propostes, diàleg. 

 Proposició 2: Cal que els dos governs es reuneixin. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

No ens podem omplir la boca de diàleg si això no va acompanyat de propostes [Paràgraf 

1]: rebat els qui diuen que estan disposats a negociar però no proposen cap solució al conflicte. 

Torra i Sánchez s'han de reunir [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que els dos presidents 

no s’haurien de reunir. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074942314777329664
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1074942314777329664
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre provocació política.. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

No ens podem omplir la boca de diàleg si això no va acompanyat de propostes [Paràgraf 

1]. 

Torra i Sánchez s'han de reunir [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Fa afirmacions breus i clares. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No ens podem omplir la boca de diàleg si això no va acompanyat de propostes [Paràgraf 

1]: “omplir-se la boca” és una metàfora de “parlar molt”. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa la metàfora per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: Comença el procés judicial amb l'ombra de la sospita per politització a sobre 

del TS 

Número: 94. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Joan Josep Nuet, diputat al Parlament. 

Data de publicació: Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 19:51h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] Comença el procés judicial amb l'ombra de la sospita per politització a sobre del TS, com 

vam veure amb la sentència de les hipoteques i l'elecció de Marchena. Tot el suport al company 

@NUET, acabem amb la judicialització i treballem per una sortida política i democràtica 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El TS està polititzat [Paràgraf 1]. 

 Temes: Separació de poders, Tribunal Suprem. 

 Proposició 2: El TS ha estat parcialitat amb la sentència de les hipoteques i l’elecció de 

Marchena [Paràgraf 1]. 

 Temes: Separació de poders, Tribunal Suprem.. 

 Proposició 3: Cal una solució política i democràtica al conflicte nacional [Paràgraf 1]. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional, democràcia. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075086091760340992
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075086091760340992
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Comença el procés judicial amb l'ombra de la sospita per politització a sobre del TS, 

com vam veure amb la sentència de les hipoteques i l'elecció de Marchena [Paràgraf 1]: rebat 

el poder judicial espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Comença el procés judicial amb l'ombra de la sospita per politització a sobre del TS, 

com vam veure amb la sentència de les hipoteques i l'elecció de Marchena [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que hi ha sospites sobre el TS, però no aporta proves. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️ @jessicaalbiach a Torra: "Catalunya es mereix avançar en bilateralitat, 

en una sortida democràtica. 

Número: 95. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 12:53h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ▶️ @jessicaalbiach a Torra: "Catalunya es mereix avançar en bilateralitat, en una sortida 

democràtica. Però també mereix parlar de l'agenda social, de les reivindicacions de la tardor 

calenta. Dialogui amb la Moncloa, però també a Catalunya. Tenim la Taula del Diàleg aturada" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal més diàleg entre independentistes i espanyolistes. 

 Temes: Diàleg. 

 Proposició 2: Cal una solució democràtica al conflicte nacional. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional. 

 Proposició 3: Cal tenir en compte els problemes socials. 

 Temes: Problemes socials. 

 Proposició 4: Cal reprendre les negociacions de la Taula de Diàleg. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075343397710368768
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075343397710368768
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 Temes: Diàleg. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Però també mereix parlar de l'agenda social, de les reivindicacions de la tardor calenta 

[Paràgraf 1]: rebat el president Torra. 

Dialogui amb la Moncloa, però també a Catalunya. Tenim la Taula del Diàleg aturada 

[Paràgraf 1]: rebat el president Torra. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre la necessitat de fer polítiques socials a Catalunya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Però també mereix parlar de l'agenda social, de les reivindicacions de la tardor calenta 

[Paràgraf 1]. 

Dialogui amb la Moncloa, però també a Catalunya. Tenim la Taula del Diàleg aturada 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Li dona la raó en el que fa però li demana que també atengui les polítiques en matèria 

social, no només nacional. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Però també mereix parlar de l'agenda social, de les reivindicacions de la tardor calenta 

[Paràgraf 1]: l’agenda social representen els problemes socials. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa el recurs retòric mentre el rebat. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

@jessicaalbiach a Torra [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el president Tora de forma individual. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach al ple sobre els dies 6 i 7 de setembre: "Va ser un error, 

es van vulnerar drets. 

Número: 96. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 17:12h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach al ple sobre els dies 6 i 7 de setembre: "Va ser un error, es van vulnerar 

drets. Però això no ens hauria d'impedir donar suport als que estan patint la judicialització de la 

política"  

[2] En directe a 👉 parlament.cat/web/canalparlament/directes/index.html?p_cp0=1 … 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els plens del 6 i 7 de setembre els independentistes van vulnerar drets. 

 Temes: Vulneració de drets. 

 Proposició 2: Cal donar suport als qui estan sent jutjats per fer política. 

 Temes: Judici als independentistes. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Va ser un error, es van vulnerar drets [Paràgraf 1]. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075408436047896576
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075408436047896576
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Va ser un error, es van vulnerar drets [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No explica quins drets es van vulnerar ni com. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach: "Partim del consens que Catalunya és un subjecte 

polític i ha de poder decidir el seu futur. 

Número: 97. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 17:24h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach: "Partim del consens que Catalunya és un subjecte polític i ha de poder 

decidir el seu futur. I sobre la necessitat de justícia social com a resposta a la crisi, després de 

la dècada de retallades" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Catalunya és un subjecte polític. 

 Temes: Catalunya. 

 Proposició 2: Catalunya ha de poder decidir el seu futur. 

 Temes: Autodeterminació. 

 Proposició 3: Cal que hi hagi justícia social després de la crisi i les retallades. 

 Temes: Justícia social, crisi, retallades. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075411600708984832
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075411600708984832


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

340 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Partim del consens que Catalunya és un subjecte polític i ha de poder decidir el seu futur 

[Paràgraf 1]: rebat els qui neguen el dret a l’autodeterminació. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Partim del consens que Catalunya és un subjecte polític i ha de poder decidir el seu futur 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que hi ha consens en el dret a l’autodeterminació, però hi ha una part que no hi estan 

d’acord. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach: "Si no rectifica, Torra serà recordat com el pitjor 

president de la Generalitat. 

Número: 98. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 17:28h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach: "Si no rectifica, Torra serà recordat com el pitjor president de la 

Generalitat. Deixi d'insistir en vies fracassades. No pot parlar de diàleg i d'ultimàtums" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Quim Torra ha de rectificar. 

 Temes: Quim Torra. 

 Proposició 2: Quim Torra és el pitjor president de la història. 

 Temes: Quim Torra. 

 Proposició 3: Torra defensa estratègies fracassades. 

 Temes: Quim Torra. 

 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075412669551833095
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075412669551833095
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Si no rectifica, Torra serà recordat com el pitjor president de la Generalitat [Paràgraf 1]: 

rebat Quim Torra. 

Deixi d'insistir en vies fracassades. No pot parlar de diàleg i d'ultimàtums [Paràgraf 1]: 

rebat Quim Torra. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Si no rectifica, Torra serà recordat com el pitjor president de la Generalitat [Paràgraf 1]. 

Deixi d'insistir en vies fracassades. No pot parlar de diàleg i d'ultimàtums [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que Torra és el pitjor president, però no diu per què. Diu que la seva estratègia ha 

fracassat, però tampoc diu per què. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Deixi d'insistir en vies fracassades [Paràgraf 1]: metàfora en què una via és una 

estratègia política. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metàfora per criticar els seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Deixi d'insistir en vies fracassades. No pot parlar de diàleg i d'ultimàtums [Paràgraf 1]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el president Torra de forma individual. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach: "ERC ha d'aclarir-se: 

Número: 99. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 17:34h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach: "ERC ha d'aclarir-se: o ser la nova Convergència del s. XXI que diu 

una cosa aquí i una altra a Madrid o ajudar a conformar un nou bloc de progrés i de defensa 

dels de baix" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: ERC ha de deixar de seguir la mateixa estratègia que Convergència. 

 Temes: ERC. 

 Proposició 2: Convergència fa un discurs diferent a Catalunya i a Madrid. 

 Temes: JxCat. 

 Proposició 3: ERC ha d’ajudar a conformar un nou bloc d’esquerres. 

 Temes: ERC, esquerres. 

 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075414189110382593


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

345 

 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

ERC ha d'aclarir-se: o ser la nova Convergència del s. XXI que diu una cosa aquí i una 

altra a Madrid o ajudar a conformar un nou bloc de progrés i de defensa dels de baix [Paràgraf 

1]: rebat ERC i CDC. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre la necessitat d’articular un bloc d’esquerres. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

ERC ha d'aclarir-se: o ser la nova Convergència del s. XXI que diu una cosa aquí i una 

altra a Madrid o ajudar a conformar un nou bloc de progrés i de defensa dels de baix [Paràgraf 

1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Presenta una disjuntiva amb dues opcions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

ERC ha d'aclarir-se [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Interpel·la el partit de forma general. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @jessicaalbiach: "Senyor Iceta, vull apel·lar als principis fundacionals 

del seu partit: 

Número: 100. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dimecres, 19 de desembre de 2018 a les 17:43h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @jessicaalbiach: "Senyor Iceta, vull apel·lar als principis fundacionals del seu partit: el 

catalanisme, el republicanisme i la democràcia com a forma de resolució dels conflictes socials. 

Deixin de pensar en el partit i pensin en el país" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El PSC ha de pensar en el catalanisme, el republicanisme i la democràcia. 

 Temes: PSC, catalanisme, republicanisme, democràcia. 

 Proposició 2: El PSC és partidista i no pensa en el país. 

 Temes: Partidisme, PSC. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Deixin de pensar en el partit i pensin en el país [Paràgraf 1]: rebat al PSC. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075416368915365889
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075416368915365889
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Rebat sobre la provocació política 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Deixin de pensar en el partit i pensin en el país [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 L’acusa de partidista però no ho justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Senyor Iceta, vull apel·lar als principis fundacionals del seu partit [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la Miquel Iceta de manera individual. 
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Objecte d’estudi: 🎙️[RdP] @susannasegovia: "Esperem que la de demà sigui una reunió 

productiva. 

Número: 101. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Susanna Segovia, diputada al Parlament. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre de 2018 a les 15:25h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🎙️[RdP] @susannasegovia: "Esperem que la de demà sigui una reunió productiva. A 

Sánchez li demanem que defensi l'acord dels PGE i que faci una proposta per Catalunya. I a 

Torra, que posi l'agenda social i les necessitats socials de Catalunya sobre la taula" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Pedro Sánchez ha de defensar l’acord de pressupostos. 

 Temes: Acords, pressupostos. 

 Proposició 2: Pedro Sánchez ha de fer una proposta per solucionar el conflicte nacional. 

 Temes: Pedro Sánchez, conflicte nacional. 

 Proposició 3: Quim Torra ha de tenir en compte els problemes socials de Catalunya. 

 Temes: Quim Torra, problemes socials. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075743908557217795
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075743908557217795
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

A Sánchez li demanem que defensi l'acord dels PGE i que faci una proposta per 

Catalunya [Paràgraf 1].  

I a Torra, que posi l'agenda social i les necessitats socials de Catalunya sobre la taula 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’aprovació dels PGE i els problemes socials de Catalunya. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

A Sánchez li demanem que defensi l'acord dels PGE i que faci una proposta per 

Catalunya [Paràgraf 1].  

I a Torra, que posi l'agenda social i les necessitats socials de Catalunya sobre la taula 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Els demana que tinguin en compte altres qüestions que la nacional. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

A Sánchez li demanem que defensi l'acord dels PGE i que faci una proposta per 

Catalunya. I a Torra, que posi l'agenda social i les necessitats socials de Catalunya sobre la taula 

[Paràgraf 1]. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la els presidents Sánchez i Torra de forma individual. 
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Objecte d’estudi: 📺 @susannasegovia al Ple del 6 i 7 de setembre: "La solució al conflicte 

que viu Catalunya només es solucionarà des de la política. 

Número: 102. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Susanna Segovia, diputada al Parlament. 

Data de publicació: Dijous, 20 de desembre a les 18:06h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 📺 @susannasegovia al Ple del 6 i 7 de setembre: "La solució al conflicte que viu Catalunya 

només es solucionarà des de la política. Mai des de la imposició. Mai des de la unilateralitat. 

Mai des de l’amenaça. La solució ha de venir des del diàleg" 

[2] 👉 https://www.parlament.cat/web/canal-parlament/directes/index.html?p_cp0=1 … 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El conflicte nacional català no es resoldrà des de la imposició. 

 Temes: Conflicte nacional, imposició. 

 Proposició 2: El conflicte nacional català no es resoldrà des de la unilateralitat. 

 Temes: Conflicte nacional, unilateralitat. 

 Proposició 3: El conflicte nacional català no es resoldrà des de l’amenaça. 

 Temes: Conflicte nacional, amenaces. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075784526977212416
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 Proposició 4: El conflicte nacional català es resoldrà des del diàleg. 

 Temes: Conflicte nacional, diàleg. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Mai des de la imposició. Mai des de la unilateralitat. Mai des de l’amenaça [Paràgraf 1]: 

rebat els qui neguen el diàleg entre independentistes i espanyolistes. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Mai des de la imposició. Mai des de la unilateralitat. Mai des de l’amenaça [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica cap de les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Mai des de la imposició. Mai des de la unilateralitat. Mai des de l’amenaça [Paràgraf 1]: 

anàfora. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir l’anàfora per reforçar la crítica als seus adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @susannasegovia: "L’error polític, estratègic i democràtic que es va 

cometre el 6 i 7 de setembre del 2017 no justifica la resposta de l’Estat: 

Número: 103. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Susanna Segovia, diputada al Parlament. 

Data de publicació: Dijous 20 de desembre de 2018 a les 18:11h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @susannasegovia: "L’error polític, estratègic i democràtic que es va cometre el 6 i 7 de 

setembre del 2017 no justifica la resposta de l’Estat: repressió judicial, persecució de drets i 

llibertats, intervenció de l’autonomia, líders socials i polítics empresonats..." 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els plens del 6 i 7 de setembre van ser un error polític, estratègic i 

democràtic. 

 Temes: Plens del 6 i 7 de setembre, estratègia, democràcia. 

 Proposició 2: L’Estat espanyol ha reprimit els independentistes, ha perseguit drets i 

llibertats, ha intervingut l’autonomia i ha empresonat independentistes. 

 Temes: Repressió, independentistes, drets, llibertats, article 155, presos. 

 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075785740347424769
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

L’error polític, estratègic i democràtic que es va cometre el 6 i 7 de setembre del 2017 

[Paràgraf 1]: rebat als independentistes. 

No justifica la resposta de l’Estat: repressió judicial, persecució de drets i llibertats, 

intervenció de l’autonomia, líders socials i polítics empresonats... [Paràgraf 1]: rebat a l’Estat 

espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre provocació política i repressió. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

L’error polític, estratègic i democràtic [Paràgraf 1]. 

No justifica la resposta de l’Estat: repressió judicial, persecució de drets i llibertats, 

intervenció de l’autonomia, líders socials i polítics empresonats... [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica cap de les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @susannasegovia: "Davant de la situació de bloqueig polític que vivim, 

és més necessari que mai ser valents a l’hora de reconèixer a l'altre. 

Número: 104. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Susanna Segovia, diputada al Parlament. 

Data de publicació: Dijous 20 de desembre de 2018 a les 18:17h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @susannasegovia: "El que cal és un nou acord nacional per Catalunya, un Pacte de 

Claredat que defineixi amb quin procediment, garanties i reconeixement ha de celebrar-se el 

referèndum en el que Catalunya decideixi el seu futur" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal un nou acord nacional per Catalunya, 

 Temes: Acords. 

 Proposició 2: Cal definir com es celebrarà el referèndum d’autodeterminació. 

 Temes: Referèndum, autodeterminació. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Que defineixi amb quin procediment, garanties i reconeixement ha de celebrar-se el 

referèndum en el que Catalunya decideixi el seu futur [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que no 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1075786571415281665ç
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es pot fer un referèndum d’autodeterminació i els qui diuen que ja es va fer l’1 d’octubre de 

2017. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre el dret a l’autodeterminació. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Que defineixi amb quin procediment, garanties i reconeixement ha de celebrar-se el 

referèndum en el que Catalunya decideixi el seu futur [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica com ha de ser l’acord pel referèndum. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@jessicaalbiach: "Hay que dejar ocurrencias, bandazos y vías eslovenas 

de lado e insistir en el diálogo. 

Número: 105. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dijous 21 de desembre de 2018 a les 10:57h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@jessicaalbiach: "Hay que dejar ocurrencias, bandazos y vías eslovenas de lado e insistir 

en el diálogo. Tenemos que encontrar soluciones políticas para resolver un problema que es 

político. Nuestra obligación es dialogar." #21DCatalunyaARV 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Els independentistes han d’abandonar l’estratègia actual. 

 Temes: Independentistes, estratègia. 

 Proposició 2: Cal diàleg per solucionar el conflicte. 

 Temes: Diàleg, conflicte nacional. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Hay que dejar ocurrencias, bandazos y vías eslovenas de lado e insistir en el dialogo 

[Paràgraf 1]: rebat els independentistes. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076038874684628993
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Hay que dejar ocurrencias, bandazos y vías eslovenas de lado e insistir en el dialogo 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Critica, però no justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@jessgicaalbiach: "El resultado es positivo. Se están recuperando las 

relaciones institucionales entre los dos gobiernos. 

Número: 106. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dijous 21 de desembre de 2018 a les 10:26h, 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@jessicaalbiach: "El resultado es positivo. Se están recuperando las relaciones 

institucionales entre los dos gobiernos. El diálogo está sobre la mesa y se han emplazado a 

seguir hablando. Es una buena noticia" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: És bo que s’hagin reunit els dos governs. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El diálogo está sobre la mesa y se han emplazado a seguir hablando. Es una buena 

noticia [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que els dos governs no s’haurien de reunir. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre el diàleg. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076031236668301313
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El diálogo está sobre la mesa y se han emplazado a seguir hablando. Es una buena 

noticia [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Celebra les declaracions dels presidents. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

El diálogo está sobre la mesa y se han emplazado a seguir hablando [Paràgraf 1]: 

personificació del diàleg, a què s’atribueix la capacitat d’ocupar un espai físic. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Usa la metàfora per reforçar la seva posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No fa interpel·lacions. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@jessicaalbiach: "La reunión de ayer facilita que se recuperen las 

relaciones institucionales entre ambos gobiernos. 

Número: 107. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Dijous 21 de desembre de 2018 a les 10:50h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@jessicaalbiach: "La reunión de ayer facilita que se recuperen las relaciones 

institucionales entre ambos gobiernos. Es muy positivo que se haya abierto una oportunidad 

para recuperar el diálogo." #21DCatalunyaARV 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: És positiu que els dos governs s’hagin reunit. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Es muy positivo que se haya abierto una oportunidad para recuperar el dialogo [Paràgraf 

1]: rebat els qui diuen que els dos governs no s’haurien de reunir. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre el diàleg entre governs. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076037168139825152
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Es muy positivo que se haya abierto una oportunidad para recuperar el dialogo [Paràgraf 

1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Celebra les declaracions dels presidents. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: El 21D ha estat una oportunitat pel diàleg, tal com havíem reclamat i 

treballat. 

Número: 108. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Diumenge 23 de desembre a les 17:00h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] El 21D ha estat una oportunitat pel diàleg, tal com havíem reclamat i treballat. Aprofitem-

la i avancem també per assolir compromisos com la regulació dels preus del lloguer, que Colau 

va aconseguir arrencar-li a Sánchez https://amp.europapress.es/catalunya/noticia-mena-

catcomu-pide-erc-pdecat-aprueben-pge-sigan-dialogo-gobierno-20181222153954.html … 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La reunió entre governs ha servit pel diàleg com volíem. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

 Proposició 2: Cal regular els preus del lloguer. 

 Temes: Lloguers. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El 21D ha estat una oportunitat pel diàleg, tal com havíem reclamat i treballat [Paràgraf 

1]: rebat els qui diuen que el 21D ha alimentat la polarització. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076854946002358273
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat contra la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El 21D ha estat una oportunitat pel diàleg, tal com havíem reclamat i treballat [Paràgraf 

1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Només afirma, no argumenta. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ "El 21D ha estat un èxit pel diàleg i per la bilateralitat 

Número: 109. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Jéssica Albiach, portaveu de CatECP al Parlament. 

Data de publicació: Diumenge 23 de desembre de 2018 a les 18:30h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: 

[1] 🗨️ "El 21D ha estat un èxit pel diàleg i per la bilateralitat. Ada Colau ha aconseguit el 

compromís per fixar el preu del lloguer. Hem de defensar el dret a somiar de la gent, però també 

el dret a tenir una vida digna"  

[2] Entrevista a @jessicaalbiach a 👉 http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-

politica/1525567-el-21-d-va-ser-un-exit-si-algu-hi-va-perdre-es-cs.html … 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: El 21D ha servit perquè hi hagi diàleg entre independentistes i 

espanyolistes. 

 Temes: Diàleg entre governs. 

 Proposició 2: Ada Colau ha aconseguit que Sánchez fixi el preu del lloguer. 

 Temes: Pedro Sánchez, lloguers. 

 Proposició 3: La gent té dret a una vida digna. 

 Temes: Drets, dignitat. 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1076877594887213056
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

El 21D ha estat un èxit pel diàleg i per la bilateralitat [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen 

que el 21D ha alimentat la polarització.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat contra la polarització política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

El 21D ha estat un èxit pel diàleg i per la bilateralitat [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Només afirma, no argumenta ni justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

  



ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

368 

 

Objecte d’estudi: 🗨️ @G_Pisarello sobre el discurs del Rei: "La monarquia té més passat que 

futur, és més part del problema que de la solució. 

Número: 110. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona. 

Data de publicació: Dimarts 25 de desembre de 2018 a les 12:52h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @G_Pisarello sobre el discurs del Rei: "La monarquia té més passat que futur, és més 

part del problema que de la solució. Ahir va mostrar que està qüestionada i que, per exemple, 

la joventut és partidària que es pugui consultar sobre quina forma de Govern volem" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La monarquia és una institució caduca. 

 Temes: Monarquia. 

 Proposició 2: La monarquia és part del problema i no de la solució. 

 Temes: Monarquia, conflicte nacional. 

 Proposició 3: La monarquia està deslegitimada i cal una consulta sobre si s’ha de 

mantenir. 

 Temes: Referèndum sobre la monarquia. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077517454727962624
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

 La monarquia té més passat que futur, és més part del problema que de la solució 

[Paràgraf 1]: rebat a la monarquia.  

Ahir va mostrar que està qüestionada i que, per exemple, la joventut és partidària que es 

pugui consultar sobre quina forma de Govern volem [Paràgraf 1]: rebat a la monarquia. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Rebat sobre la monarquia. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

 La monarquia té més passat que futur, és més part del problema que de la solució 

[Paràgraf 1].  

Ahir va mostrar que està qüestionada i que, per exemple, la joventut és partidària que es 

pugui consultar sobre quina forma de Govern volem [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Justifica la necessitat d’una consulta amb la falta d’acceptació popular. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 
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Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 🗨️ @G_Pisarello: "Ahir Felip VI va apel·lar al diàleg i a la concòrdia, que és 

el que hauria d'haver fet el 3 d'octubre. 

Número: 111. 

Grup polític: Catalunya en Comú – Podem. 

Autor/Protagonista: Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde de Barcelona. 

Data de publicació: Dimarts 25 de desembre de 2018 a les 12:56 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 🗨️ @G_Pisarello: "Ahir Felip VI va apel·lar al diàleg i a la concòrdia, que és el que hauria 

d'haver fet el 3 d'octubre. Malgrat els seus esforços de moderació, és incapaç de trencar els 

lligams amb els privilegis i la corrupció de la monarquia" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Felip VI fa tard en la crida al diàleg. 

 Temes: Diàleg, monarquia. 

 Proposició 2: Felip VI està vinculat als privilegis i la corrupció de la monarquia. 

 Temes: Monarquia, corrupció. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

És incapaç de trencar els lligams amb els privilegis i la corrupció de la monarquia 

[Paràgraf 1]. 

 

https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077518369866350595
https://twitter.com/CatEnComu_Podem/status/1077518369866350595
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

Rebat sobre la monarquia. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

És incapaç de trencar els lligams amb els privilegis i la corrupció de la monarquia 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Només afirma, no argumenta ni justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No fa servir recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: L’Esquerra Independentista presenta la campanya ‘Alcem-nos’ amb un gran 

acte aquest dimecres al teatre Poliorama 

Número: 112. 

Grup polític: Candidatura d’Unitat Popular. 

Autor/Protagonista: Esquerra Independentista. 

Data de publicació: Dimarts 18 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: L’Esquerra Independentista presenta la campanya ‘Alcem-nos’ amb un gran acte aquest 

dimecres al teatre Poliorama 

Subtítol: - 

Text: [1] L’Esquerra Independentista i organitzacions pròximes a ella inicien la campanya 

Alcem-nos amb un acte polític aquest dimecres a les 19h del vespre al Teatre Poliorama. La 

campanya Alcem-nos! Des del primer dia dels judicis, aturem-ho tot té com a objectiu iniciar 

un cicle de protesta i mobilització popular de cara als judicis en contra del dret a 

l’autodeterminació i crear un front ampli de lluites en defensa dels drets civils, socials i polítics 

i a favor de l’exercici del dret a l'autodeterminació. 

[2] L’Esquerra Independentista considera que l’autodeterminació és la única sortida política al 

conflicte que planteja l’Estat espanyol i per això cal que s’iniciï un nou cicle mobilitzador de 

protesta contra uns judicis sense cap garantia democràtica que precisament volen condemnar 

l’exercici del dret a l’autodeterminació i la manifestació. A més, cal que la clau dels judicis 

sigui l’activació popular, el desbordament, la resistència activa a la vulneració de drets polítics 

i civils, l’exercici de la desobediència civil activa i la construcció d’aliances internacionals que 

sumin forces contra la vulneració de drets civils i polítics, i per l’exercici de la plena sobirania.  

[3] A l’acte, hi intervindran els advocats Benet Salellas i Carles López, que introduïran la Causa 

General contra l’Autodeterminació davant de la celebració dels judicis polítics; els ex diputats 

de la CUP Crida Constituent Albert Botran i Isabel Vallet; les portaveus d’Arran Jovent Adriana 

Roca, del SEPC Laia Casas i de la COS i Càrnies en Lluita Montserrat Castanyé; David 

http://cup.cat/noticia/lesquerra-independentista-presenta-la-campanya-alcem-nos-amb-un-gran-acte-aquest-dimecres-al
http://cup.cat/noticia/lesquerra-independentista-presenta-la-campanya-alcem-nos-amb-un-gran-acte-aquest-dimecres-al
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Fernàndez i Natza Farré, Carles Riera, Mireia Boya i també Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, 

Valtonyc i Anna Gabriel.  

[4] La Taula de l’Esquerra Independentista està formada per Alerta Solidària, Arran, Cos, 

CUP, Endavant Osan i SEPC, i les organitzacions que s’han adherit a la campanya són: 

Constituents per la Ruptura, Crida Constituent, La Forja, Lluita Internacionalista, Pirates i 

Poble Lliure. 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Cal protestar i mobilitzar-se davant del judici als independentistes 

[Paràgraf 1]. 

 Temes: Crida a la mobilització, judici als independentistes. 

 Proposició 2: Cal defensar els drets civils, socials i polítics [Paràgraf 1]. 

 Temes: Defensa, drets civils, drets socials, drets polítics. 

 Proposició 3: Catalunya té dret a l’autodeterminació [Paràgraf 1]. 

 Temes: Dret a l’autodeterminació. 

 Proposició 4: L’autodeterminació és l’única solució al conflicte nacional [Paràgraf 2]. 

 Temes: Autodeterminació, solucions, conflicte nacional. 

 Proposició 5: El judici no té cap garantia democràtica [Paràgraf 2]. 

 Temes: Judici, democràcia. 

 Proposició 6: El judici vol condemnar el dret a l’autodeterminació i a la manifestació 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Judici, dret a l’autodeterminació, dret de manifestació. 

 Proposició 7: Cal exercir la desobediència civil i la resistència a la vulneració de drets 

civils i polítics [Paràgraf 2]. 
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 Temes: Desobediència civil, drets civils, drets polítics. 

 Proposició 8: Cal exercir la plena sobirania [Paràgraf 2]. 

 Temes: Sobirania. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Judicis en contra del dret a l’autodeterminació [Paràgraf 1]: rebat el poder judicial. 

Defensa dels drets civils, socials i polítics i a favor de l’exercici del dret a 

l'autodeterminació [Paràgraf 1]: rebat els espanyolistes. 

L’autodeterminació és la única sortida política al conflicte que planteja l’Estat espanyol 

[Paràgraf 2]: rebat els qui neguen el dret a l’autodeterminació de Catalunya. 

Uns judicis sense cap garantia democràtica que precisament volen condemnar l’exercici 

del dret a l’autodeterminació i la manifestació [Paràgraf 2]: rebat el poder judicial 

La vulneració de drets polítics i civils [Paràgraf 2]: rebat al Govern espanyol. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre vulneracions de drets i mobilitzacions. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Judicis en contra del dret a l’autodeterminació [Paràgraf 1]. 

Defensa dels drets civils, socials i polítics i a favor de l’exercici del dret a 

l'autodeterminació [Paràgraf 1]. 

L’autodeterminació és la única sortida política al conflicte que planteja l’Estat espanyol 

[Paràgraf 2]. 

Uns judicis sense cap garantia democràtica que precisament volen condemnar l’exercici 

del dret a l’autodeterminació i la manifestació [Paràgraf 2]. 

La vulneració de drets polítics i civils [Paràgraf 2]. 
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Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que l’autodeterminació és l’única solució al conflicte, però no ho argumenta. 

Denuncia unes vulneracions de dret que tampoc explica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Única sortida política al conflicte [Paràgraf 2]: la sortida és la solució. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

Fa servir els recursos retòrics quan reafirma la pròpia posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: L'únic desllorigador és l'autodeterminació 

Número: 113. 

Grup polític: CUP 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dissabte 22 de desembre de 2018. 

Darrera actualització: - 

Títol: L'únic desllorigador és l'autodeterminació 

Subtítol: L’Esquerra Independentista (Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant i SEPC) 

volem donar a conèixer diverses consideracions després de la celebració del Consell de 

Ministres ahir a Barcelona. 

Text: [1] En primer lloc, volem subratllar el fet que l’Estat espanyol va necessitar militaritzar 

la ciutat amb més de 9.000 policies i, ni tan sols així, van aconseguir que la reunió es 

desenvolupés amb normalitat. Tal com vam fer l'1-O i el 3-O, un poble mobilitzat és un poble 

que guanya, i així ho va tornar a demostrar ahir el poble català amb talls de carretera des de bon 

matí, concentracions de rebuig als voltants de la Llotja de Mar i arreu del territori i, el vespre, 

donant suport a les persones detingudes. 

[2] En segon lloc, des de l’Esquerra Independentista evidenciem que el Govern de JxCat i ERC 

està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic—el que el poble està obrint des de baix. 

En els darrers dies trobem alguns exemples que constaten això: la reunió de dijous a Pedralbes, 

amb comunicat conjunt inclòs, el sopar del govern Espanyol amb representants del Govern i la 

patronal, l’actuació dels Mossos el 21D o la criminalització de les protestes i les diverses formes 

de lluita, argumentat un fals esperit de diàleg i la necessitat de criticar tota expressió de protesta 

que ells no liderin. Dit d'una altra manera, els pactes que comporten les renúncies a què ens 

volen dur necessiten d'una escenificació simbòlica independentista que contrasta directament 

amb els fets materials i concrets que duu a terme el govern: repressió i criminalització de tothom 

qui se surt del guió escrit. 

[3] Per tot això, des de l’Esquerra Independentista denunciem com, a partir de la política de 

despatxos, ambdós governs aposten per un pacte autonòmic. Tenim clar que cap tipus de 

http://cup.cat/noticia/lunic-desllorigador-es-lautodeterminacio


ELS DISCURSOS DEL 21D 

 

378 

 

negociació amb l’estat és possible, sinó que el camí va en la línia que marquen les 

mobilitzacions d’ahir. És amb l'organització popular i la mobilització sostinguda que podrem 

lluitar per fer efectius els nostres drets polítics i socials així com exercir una veritable 

autodeterminació per tal que, efectivament, Tombem el Règim. Així mateix, considerem que 

l’actuació policial d’ahir va estar marcada, com ve sent habitual, per irregularitats i brutalitat; 

es tracta, doncs, d’un nou episodi de violència institucional  que també buscat inocular la por 

al poble i desmobilitzar la gent. 

[4] El conflicte polític generat per la negació de drets per part de l'Estat espanyol contra el poble 

català no es resol amb la força policíaca ni amb la imposició política, sinó garantint i exercint 

drets que garanteixin una vida digna per a tothom: l'únic desllorigador és l'autodeterminació. 

Per tot plegat, recuperant els aprenentatges de l'1-O i el 3-O, l'Esquerra Independentista 

mantenim la crida al poble dels Països Catalans: Alcem-nos, contra la repressió, per la llibertat 

dels presos i preses polítiques. Alcem-nos, pels nostres drets polítics i socials. Alcem-nos, per 

exercir l'autodeterminació. Alcem-nos, perquè, avui com ahir, la lluita és l'únic camí! 

 

Països Catalans, 22 de desembre de 2018 

Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant, SEPC 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: L'únic desllorigador és l'autodeterminació [Títol]. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional, autodeterminació 

 Proposició 2: La presència de policia no va evitar les mobilitzacions [Paràgraf 1]. 

 Temes: Policia, mobilitzacions. 

 Proposició 3: Les mobilitzacions van ser un èxit [Paràgraf 1]. 

 Temes: Mobilitzacions. 
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 Proposició 4: El Govern català no fa cas de les mobilitzacions [Paràgraf 2]. 

 Temes: Govern català, mobilitzacions. 

 Proposició 5: El Govern català busca un pacte autonòmic amb el Govern espanyol 

[Paràgraf 2]. 

 Temes: Pacte entre governs. 

 Proposició 6: El Govern català criminalitza les protestes que no lidera [Paràgraf 2]. 

 Temes: Criminalització, mobilitzacions, Govern català. 

 Proposició 7: El Govern català reprimeix els independentistes [Paràgraf 2]. 

 Temes: Repressió, Govern català. 

 Proposició 8: L’independentisme no ha de pactar amb el Govern espanyol [Paràgraf 3]. 

 Temes: Pacte entre governs. 

 Proposició 9: Els drets polítics, els drets socials i l’autodeterminació s’aconseguiran 

amb organització popular i mobilitzacions [Paràgraf 3]. 

 Temes: Drets polítics, drets socials, autodeterminació, organització popular, 

mobilitzacions. 

 Proposició 10: L’actuació policial del 21D va ser plena d’irregularitats i brutalitat, és a 

dir, va ser violència institucional per espantar i desmobilitzar [Paràgraf 3]. 

 Temes: Actuacions policials. 

 Proposició 11: El conflicte nacional no es resoldrà amb la força policial ni la imposició 

política [Paràgraf 4]. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional. 

 Proposició 12: El conflicte nacional es resoldrà amb el dret a l’ autodeterminació 

[Paràgraf 4]. 

 Temes: Solucions, conflicte nacional, dret a l’autodeterminació. 
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 Proposició 13: Cal mobilitzar-se contra la repressió, pels drets polítics i socials i per 

l’autodeterminació. 

 Temes: Mobilitzacions, repressió, drets polítics, drets socials, dret a l’autodeterminació. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

 L’Estat espanyol va militaritzar la ciutat amb més de 9.000 policies i, ni tan sols així, 

van aconseguir que la reunió es desenvolupés amb normalitat [Paràgraf 1]: rebat el Govern 

espanyol.  

 El Govern de JxCat i ERC està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic—el 

que el poble està obrint des de baix [Paràgraf 2]: rebat el Govern català.  

L’actuació dels Mossos el 21D o la criminalització de les protestes i les diverses formes 

de lluita, argumentat un fals esperit de diàleg i la necessitat de criticar tota expressió de protesta 

que ells no liderin [Paràgraf 2]: rebat els Mossos d’Esquadra i el Govern de la Generalitat. 

Els fets materials i concrets que duu a terme el govern: repressió i criminalització de 

tothom qui se surt del guió escrit [Paràgraf 2]: rebat el Govern català. 

Ambdós governs aposten per un pacte autonòmic [Paràgraf 3]: rebat els dos governs.  

Cap tipus de negociació amb l’estat és possible [Paràgraf 3]: rebat els qui defensen un 

pacte entre els dos governs. 

L’actuació policial d’ahir va estar marcada, com ve sent habitual, per irregularitats i 

brutalitat; es tracta, doncs, d’un nou episodi de violència institucional  que també buscat 

inocular la por al poble i desmobilitzar la gent [Paràgraf 3]: rebat els Mossos d’Esquadra i el 

Govern de la Generalitat. 

El conflicte polític generat per la negació de drets per part de l'Estat espanyol [Paràgraf 

4]: rebat els qui diuen que el conflicte l’han generat els independentistes. 

L'únic desllorigador és l'autodeterminació [Paràgraf 4]: rebat els qui neguen el dret a 

l’autodeterminació.  

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 
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 Rebat sobre les mobilitzacions i el conflicte polític. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

 L’Estat espanyol va militaritzar la ciutat amb més de 9.000 policies i, ni tan sols així, 

van aconseguir que la reunió es desenvolupés amb normalitat [Paràgraf 1].  

 El Govern de JxCat i ERC està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic—el 

que el poble està obrint des de baix [Paràgraf 2].  

L’actuació dels Mossos el 21D o la criminalització de les protestes i les diverses formes 

de lluita, argumentat un fals esperit de diàleg i la necessitat de criticar tota expressió de protesta 

que ells no liderin [Paràgraf 2]. 

Els fets materials i concrets que duu a terme el govern: repressió i criminalització de 

tothom qui se surt del guió escrit [Paràgraf 2]. 

Ambdós governs aposten per un pacte autonòmic [Paràgraf 3]. 

Cap tipus de negociació amb l’estat és possible [Paràgraf 3]. 

L’actuació policial d’ahir va estar marcada, com ve sent habitual, per irregularitats i 

brutalitat; es tracta, doncs, d’un nou episodi de violència institucional  que també buscat 

inocular la por al poble i desmobilitzar la gent [Paràgraf 3]. 

El conflicte polític generat per la negació de drets per part de l'Estat espanyol [Paràgraf 

4]. 

L'únic desllorigador és l'autodeterminació [Paràgraf 4].  

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Explica llargament les acusacions i afirmacions que fa. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Volem subratllar el fet que l’Estat espanyol va necessitar militaritzar la ciutat amb més 

de 9.000 policies [Paràgraf 1]: subratllar com a metàfora de donar importància. 
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El Govern de JxCat i ERC està intentant tancar per dalt –amb un pacte autonòmic—el 

que el poble està obrint des de baix [Paràgraf 2]: a dalt i a baix com a metàfora de governants i 

governats. 

Repressió i criminalització de tothom qui se surt del guió escrit [Paràgraf 2]: el guió 

escrit és una metàfora de l’estratègia del Govern català. 

L'únic desllorigador és l'autodeterminació [Paràgraf 4]: desllorigador és una metàfora 

de solució al conflicte.  

Alcem-nos, contra la repressió, per la llibertat dels presos i preses polítiques. Alcem-

nos, pels nostres drets polítics i socials. Alcem-nos, per exercir l'autodeterminació. Alcem-nos, 

perquè, avui com ahir, la lluita és l'únic camí! [Paràgraf 4]: alçar-se com a metàfora de 

manifestar-se. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir els recursos retòrics per reforçar les seves posicions i criticar les dels seus 

adversaris. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·len cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@pablocasado_ : " Lo que hay que decirle al Sr. Sanchez como y cuando 

va a aplicar el Art. 155 de la constitución en Catalunya" 

Número: 114. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Pablo Casado, president del PP. 

Data de publicació: Diumenge 16 de desembre de 2018 a les 14:26h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@pablocasado_ : " Lo que hay que decirle al Sr. Sanchez como y cuando va a aplicar el 

Art. 155 de la constitución en Catalunya" #BouBCN2019 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez ha d’aplicar l’article 155 a Catalunya. 

 Temes: Article 155. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Lo que hay que decirle al Sr. Sanchez como y cuando va a aplicar el Art. 155 de la constitución 

en Catalunya [Paràgraf 1]: rebat Sánchez i els independentistes. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’aplicació del 155. 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074279651206463488
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074279651206463488
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Lo que hay que decirle al Sr. Sanchez como y cuando va a aplicar el Art. 155 de la 

constitución en Catalunya [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Fa una petició clara. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No usa recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Lo que hay que decirle al Sr. Sanchez como y cuando va a aplicar el Art. 155 de la 

constitución en Catalunya [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la de forma individual el president Sánchez. 
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Objecte d’estudi: 💬@pablocasado_ : " Estamos en tiempos oscuros en Catalunya, es el 

momento que tengamos más firmes nuestras convicciones" 

Número: 115. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Pablo Casado, president del PP. 

Data de publicació: Diumenge 16 de desembre de 2018 a les 14:53 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@pablocasado_ : " Estamos en tiempos oscuros en Catalunya, es el momento que 

tengamos más firmes nuestras convicciones" #BouBCN2019 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Vivim mals temps a Catalunya. 

 Temes: Catalunya. 

 Proposició 2: Hem de reforçar les nostres conviccions. 

 Temes: Conviccions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Estamos en tiempos oscuros en Catalunya [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074286375086817280
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074286375086817280
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 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Estamos en tiempos oscuros en Catalunya [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No és concret. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

Estamos en tiempos oscuros en Catalunya [Paràgraf 1]: metàfora en què la foscor és 

alguna cosa dolenta. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metàfora per refermar la seva críticar. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@alejandroTGN: Cataluña no se puede permitir trasladar una imagen al 

resto de España y del mundo de sociedad rota y violenta 

Número: 116 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Dilluns 17 de desembre a les 15:14 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@alejandroTGN: Cataluña no se puede permitir trasladar una imagen al resto de España 

y del mundo de sociedad rota y violenta, pero la actitud de Torra y su vía eslovena hacen pensar 

que quiere transformar el 21D en un conflicto y nos preocupa lo que pueda pasar 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1:  Castalunya està trencada i violenta. 

 Temes: Trencament, Catalunya, violència. 

 Proposició 2: Torra vol un conflicte el 21D. 

 Temes: Quim Torra, conflicte. 

 Proposició 3: Estem preocupats pel que passi el 21D. 

 Temes: Preocupació. 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654038917087232
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654038917087232
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Cataluña no se puede permitir trasladar una imagen al resto de España y del mundo de 

sociedad rota y violenta [Paràgraf 1]: rebat els qui diuen que no hi ha trencament ni violència a 

la societat catalana. 

Torra y su vía eslovena hacen pensar que quiere transformar el 21D en un conflicto 

[Paràgraf 1]: rebat el president Torra. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre convivència i violència. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Cataluña no se puede permitir trasladar una imagen al resto de España y del mundo de 

sociedad rota y violenta [Paràgraf 1]. 

Torra y su vía eslovena hacen pensar que quiere transformar el 21D en un conflicto 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Diu que no s’ha de transmetre una imatge de violència, però no justifica que n’hi hagi. 

Diu que les declaracions de Torra “hacen pensar” que vol un conflicte, però no dona raons 

materials per justificar-ho. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@alejandroTGN: La democracia no es compatible con organizaciones 

políticas que apoyen la violencia. 

Número: 117. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Dilluns 17 de desembre de 2018 a les 15:17 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

💬@alejandroTGN: La democracia no es compatible con organizaciones políticas que apoyen 

la violencia. La ley de partidos en País Vasco fue terapéutica y garantizó que la kale borroka 

desapareciera, no debe escandalizar que se active si alguna organización apuesta por la 

violencia 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: A Catalunya hi ha organitzacions polítiques que defensen la violència 

[Implícit, paràgraf 1]. 

 Temes: Violència. 

 Proposició 2: Cal il·legalitzar les organitzacions polítiques que defensen la violència. 

 Temes: Il·legalització d’organitzacions polítiques, violència. 

 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654796706185216
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1074654796706185216
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Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

La democracia no es compatible con organizaciones políticas que apoyen la violència 

[Paràgraf 1]: rebat els qui defensen la violència política. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre violència política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

La democracia no es compatible con organizaciones políticas que apoyen la violència 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Treu el tema de la violència política per, implícitament, fer pensar que hi ha 

organitzacions independentistes que defensen la violència. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

La ley de partidos en País Vasco fue terapéutica [Paràgraf 1]: “terapéutica” és una 

metàfora per lloar l’ús que es va fer de la llei de partits. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Fa servir la metàfora per refermar la seva posició. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️No te pierdas como nuestro Presidente @alejandroTGN pide a Torra 

que garantice la libertad y la seguridad de todos los catalanes el [2-1D]. 

Número: 118. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Dimarts 19 de desembre de 2018 a les 13:27 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ▶️No te pierdas como nuestro Presidente @alejandroTGN pide a Torra que garantice la 

libertad y la seguridad de todos los catalanes el próximo viernes 21. Dentro vídeo 👇🏼 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Torra ha de garantir la seguretat i la llibertat dels catalans el 21D. 

 Temes: Seguretat, llibertat, mobilitzacions. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Pide a Torra que garantice la libertad y la seguridad de todos los catalanes el próximo 

viernes 21 [Paràgraf 1]: rebat el president Torra i els qui defensen les mobilitzacions, 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre l’ordre al carrer. 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075351996486553600
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075351996486553600
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Pide a Torra que garantice la libertad y la seguridad de todos los catalanes el próximo 

viernes 21 [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Implícitament diu que la seguretat i la llibertat no estan garantides ara per ara, però no 

ho justifica. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

Pide a Torra que garantice la libertad y la seguridad de todos los catalanes el próximo 

viernes 21 [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Interpel·la el president Torra de forma individual. 
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Objecte d’estudi: @Saltiveri_AF a @OndaCero_cat "Pedro Sánchez va a pedir a Torra que le 

deje seguir en la Moncloa 

Número: 119. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: - 

Data de publicació: Dijous 20 de desembre de 2018 a les 21:45 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

.@Saltiveri_AF a @OndaCero_cat "Pedro Sánchez va a pedir a Torra que le deje seguir en la 

Moncloa mientras la seguridad y la libertad de los catalanes constitucionalistas está en juego" 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Sánchez vol un acord amb Torra per seguir a la Presidència. 

 Temes: Acord entre governs, permanència de Sánchez a la Presidència. 

 Proposició 2: La seguretat i la llibertat dels espanyolistes no està garantida. 

 Temes: Seguretat, llibertat. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Pedro Sánchez va a pedir a Torra que le deje seguir en la Moncloa [Paràgraf 1]: rebat a 

Pedro Sánchez. 

La seguridad y la libertad de los catalanes constitucionalistas está en juego [Paràgraf 1]: 

rebat als independentistes. 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075839593751162880
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1075839593751162880
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Pedro Sánchez va a pedir a Torra que le deje seguir en la Moncloa [Paràgraf 1]. 

La seguridad y la libertad de los catalanes constitucionalistas está en juego [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta ni justifica les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la directament cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬 @alejandroTGN:"Las manifestaciones están siendo moduladas por el 

Sr. Torra. Lo que vimos ayer con Sanchez fue un chantaje" 

Número: 120. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Divendres 21 de desembre de 2018 a les 13:07 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

💬 @alejandroTGN:"Las manifestaciones están siendo moduladas por el Sr. Torra. Lo que 

vimos ayer con Sanchez fue un chantaje" @DebatAlRojoVivo 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Quim Torra dirigeix les manifestacions dels CDR: 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR. 

 Proposició 2: La reunió entre governs és un xantatge. 

 Temes: Xantatge, reunió entre governs. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Las manifestaciones están siendo moduladas por el Sr. Torra [Paràgraf 1]: rebat als CDR 

i al president Torra. 

Lo que vimos ayer con Sanchez fue un chantaje [Paràgraf 1]: rebat als dos governs. 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076071681683267584
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076071681683267584
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre les manifestacions i sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Las manifestaciones están siendo moduladas por el Sr. Torra [Paràgraf 1]. 

Lo que vimos ayer con Sanchez fue un chantaje [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta ni justifica les afirmacions que fa. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la directament altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: 💬@alejandroTGN:" Las protestas están incitadas, arengadas y moduladas 

en intensidad por el Govern" 

Número: 121. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Divendres 21 de desembre de 2018 a les 13:35 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] 💬@alejandroTGN:" Las protestas están incitadas, arengadas y moduladas en intensidad 

por el actual Govern" #21DCatalunyaARV 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: La Generalitat dirigeix les mobilitzacions dels CDR. 

 Temes: Aliança de Torra amb els CDR. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Las protestas están incitadas, arengadas y moduladas en intensidad por el actual Govern 

[Paràgraf 1]: rebat als CDR i a la Generalitat. 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre el lideratge de les manifestacions. 

 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076078772154191874
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076078772154191874
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Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Las protestas están incitadas, arengadas y moduladas en intensidad por el actual Govern 

[Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No justifica ni argumenta l’afirmació. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la directament altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️@alejandroTGN: "Retirar la palabra Constitución del comunicado de la 

reunión de ayer entre Sánchez y Torra no es casual 

Número: 122. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Divendres 21 de desembre de 2018 a les 15:49 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text:  

[1] ▶️@alejandroTGN: "Retirar la palabra Constitución del comunicado de la reunión de ayer 

entre Sánchez y Torra no es casual, es fruto del chantaje y una cesión inaceptable porque la 

convivencia solo cabe en la Constitución" #21DCatalunyaARV 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Torra ha fet xantatge a Sánchez per no parlar de la Constitució. 

 Temes: Xantatge. 

 Proposició 2: La Constitució és l’única manera que hi hagi convivència. 

 Temes: Convivència, Constitució Espanyola. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Retirar la palabra Constitución del comunicado de la reunión de ayer entre Sánchez y 

Torra no es casual, es fruto del chantaje [Paràgraf 1]: rebat als presidents Sánchez i Torra. 

La convivencia solo cabe en la Constitución [Paràgraf 1]: rebat als independentistes. 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076112477212028929
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1076112477212028929
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Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Retirar la palabra Constitución del comunicado de la reunión de ayer entre Sánchez y 

Torra no es casual, es fruto del chantaje [Paràgraf 1]. 

La convivencia solo cabe en la Constitución [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 No argumenta ni justifica les afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la directament cap actor. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 
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Objecte d’estudi: ▶️@alejandroTGN "Es inaceptable que Pedro Sánchez acepte utilizar la 

terminología 'conflicto entre España y Cataluña' 

Número: 123. 

Grup polític: Partit Popular de Catalunya. 

Autor/Protagonista: Alejandro Fernández, president del PP català. 

Data de publicació: Dilluns 24 de desembre de 2018 a les 11:50 h. 

Darrera actualització: - 

Títol: - 

Subtítol: - 

Text: [1] ▶️@alejandroTGN "Es inaceptable que Pedro Sánchez acepte utilizar la terminología 

'conflicto entre España y Cataluña' humillando al 53% de catalanes que no somos 

independentistas,mientras Torra se jacta de gobernar solo para el otro 47% de catalanes que sí 

lo son"@elprogramadear 

 

FITXA ANALÍTICA 

Objectiu 1: Identificar els temes dels comunicats i quines proposicions defensen 

 Proposició 1: Pedro Sánchez humilia als catalans que no són independentistes. 

 Temes: Humiliació, Pedro Sánchez. 

 Proposició 2: No hi ha un conflicte entre Espanya i Catalunya perquè no tots els catalans 

són independentistes. 

 Temes: Catalunya, Espanya. 

Objectiu 2. Identificar en quins punts es rebaten entre ells tant implícitament com explícitament. 

Es inaceptable que Pedro Sánchez acepte utilizar la terminología 'conflicto entre España 

y Cataluña' humillando al 53% de catalanes que no somos independentistes [Paràgraf 1]: rebat 

a Pedro Sánchez. 

https://twitter.com/PPCatalunya/status/1077139514655686656
https://twitter.com/PPCatalunya/status/1077139514655686656
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Torra se jacta de gobernar solo para el otro 47% de catalanes que sí lo son [Paràgraf 1]: 

rebat a Quim Torra. 

 

Hipòtesi 2. Es rebaten més sobre l’ordre al carrer i la provocació política. 

 L’objecte d’estudi confirma la hipòtesi. 

 Rebat sobre la provocació política. 

Objectiu 3. Identificar i analitzar els arguments que utilitzen quan es rebaten 

Es inaceptable que Pedro Sánchez acepte utilizar la terminología 'conflicto entre España 

y Cataluña' humillando al 53% de catalanes que no somos independentistes [Paràgraf 1]. 

Torra se jacta de gobernar solo para el otro 47% de catalanes que sí lo son [Paràgraf 1]. 

Hipòtesi 3. Es repeteixen utilitzant valoracions sense fonament. 

L’objecte d’estudi refuta la hipòtesi. 

 Dona xifres que suporten les seves afirmacions. 

Objectiu 4. Estudiar els recursos retòrics que usen. 

 No hi ha recursos retòrics destacables. 

Hipòtesi 4. En l’ús de recursos retòrics fan servir una lògica del quadrat de polarització 

ideològica. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

Objectiu 5. Identificar a qui interpel·len 

No interpel·la altres actors. 

Hipòtesi 5. Es dirigeixen als seus oponents de manera individualitzada. 

 No es pot confirmar ni refutar la hipòtesi. 

 

 



 

 

 

 


