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■ El X Congreso Confederal
de CCOO reeligió ayer a Ig-
nacio Fernández Toxo como
secretario general del sindi-
cato. Su candidatura recibió
el apoyo del 85,6% de los de-
legados acreditados (626 vo-
tos). De esta manera Toxo asu-
mirá su segundo mandato. En
su discurso de clausura del
congreso, que tuvo a la minis-
tra de Trabajo, Fátima Báñez,
como invitada, Toxo pidió al
Gobierno que recupere el diá-
logo social y «deje de tocar» el
Estatuto de los Trabajadores
«con reformas que no crean
puestos de trabajo, sino que los
precarizan». «El nuevo para-
digma no es el emprendimien-
to, sigue siendo el trabajo asa-
lariado», aseveró Toxo.

La lista de la comisión eje-
cutiva de CCOO liderada por
el propio Toxo, obtuvo el apo-
yo del 90,57% de los delega-
dos. Esta comisión pasará de
43 miembros a tener solo 14.

VILANOVA I LA GELTRÚ

Muere una mujer
en el incendio de
su vivienda
■ Una mujer de edad avanza-
da perdió la vida ayer en el
incendio de su vivienda en
Vilanova i la Geltrú, en el que
actuaron cuatro dotaciones de
los Bomberos de la Generali-
tat.

Según informó este cuer-
po en un comunicado, reci-
bieron el aviso a través del nú-
mero de emergencias 112 a las
14.54 horas. El fuego, en el nú-
mero 167 de la avenida Fran-
cesc Macià, quemó comple-
tamente la cocina.

La mujer fue encontrada
en el suelo de la cocina con
quemaduras, aunque la poli-
cía investiga las causas exac-
tas de su muerte.

Reelegido Toxo
al frente de
CCOO con el
85,6% de votos

SINDICATOS

Q ui fou director general
de Seguretat Ciutada-
na, Miquel Sallarès, de-

ia fa uns dies que «estem en guer-
ra» amb l’Estat espanyol, «una
guerra moderna, que vol dir sen-
se violència». Sallarès ho menci-
onava arran de les informacions
de suposat espionatge polític, i
recordava que l’ofensiva contra el
fet diferencial català no és nova i
no s’ha acabat. «L’Estat ha atacat
el nostre model d’ensenyament,
està atacant la nostra policia i avi-
at llançarà una ofensiva a tots els
nivells contra la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió».

He recordat les crítiques que
rebenlesoficinesdesuportalain-
novació i la internacionalització
del’empresacatalana,avuiACC1Ó,
que van néixer als 80, i que Josep
Lluís Carod-Rovira, com a vice-
president, va complementar amb
delegacions del Govern per pro-
jectar Catalunya en qüestions
culturals, turístiques i identitàri-
es. «Són ambaixades polítiques»,
van dir els crítics; com si el fet de
posar-los el nom d’«ambaixada»
les convertís immediatament en
il·legals.

ACC1Ó és un model d’èxit que
el mateix govern espanyol ha re-
plicat en l’ICEX, i que tot i abo-
car-himésrecursos,noaconsegueix
els nivells d’eficàcia que tenen les
oficines catalanes. Per això tam-
bé aquí recorren a la guerra bru-
ta. «Ens intenten robar els cli-
ents», m’explicava recentment
un director d’una oficina. «Quan
portem empreses catalanes en
missió comercial al país, algunes
tambévisitenlesoficinesdel’ICEX
–normalment ubicades a les am-
baixades espanyoles–, i en sortir
no són poques les que ens diuen
que els han intentat seduir per-
què deixin ACC1Ó i contractin
els seus serveis».

La feina de projecció espanyo-
la té –conscientment o inconsci-
entment– un ressort de malfian-
ça amb tot el que sigui català. N’he
estat testimoni des del primer

moment que vaig arribar a Wa-
shington, l’any 2007. És una ac-
titud de recel permanent per ac-
ceptar que Catalunya és una rea-
litat la qual necessita del constant
recordatori que forma part de
l’Estat espanyol.

Jo mateix, pel simple fet de
respondre «de Tarragona» a la
pregunta d’on sóc, noto el dub-
te permanent del meu interlo-
cutor sobre el meu esperat com-
promís amb el model d’estat que
defensen. La millor perla me la

van dir fa un parell d’anys «però
tu, amb la teva formació i expe-
riència... com pots ser naciona-
lista [català]?».

Catalunya, avui més que mai,
necessita projectar-se tal com
és, i les oficines catalanes a l’ex-
terior tenen tot el sentit. Per di-
ferència de teixit empresarial,
on el model de pimes i la inter-
nacionalització són les caracte-
rístiques de la realitat catalana;
per identitat cultural, on la nos-
tra llengua necessita de més su-
port institucional en coexistir a
un territori on la força del caste-
llà és immensament superior; i
per voluntat democràtica, on els
ciutadans han dit clarament que
ho volen.

I sí, aquestes oficines fan po-
lítica: política econòmica, polí-
tica cultural, política turística...
política per projectar el país. Fer
política consisteix en l’art de go-
vernar, d’organitzar i d’adminis-
trar els afers d’una comunitat.

Les nostres oficines van ser
creadesireforçadesseguintaquest
principi, i és el que els ciutadans
hem d’exigir que facin de la mi-
llor manera possible, més quan
altres no semblen gaire interes-
sats (¿com s’explica, per exem-
ple, que hi hagi oficines culturals
a ambaixades on cap funcionari
parli o entengui català?).

Ningú defensarà millor les
nostres empreses, la nostra cul-
tura, el nostre turisme o la nos-
tra identitat com a nació que les
nostres institucions.

Potser, com deia Sallarès, el
que hem de començar a assumir
és que no podem anar pel món
amb el lliri a la mà, i que la malfi-
ança, malauradament, ha de co-
mençar a ser mútua.

Gustau Alegret, periodista
corresponsal a Washington
@GustauAlegret

Ambaixades i guerra bruta

Les oficines de Catalunya a l’exterior, creades als anys 80, tenen ara encara més
sentit, ja que els pertoca defensar les empreses, el turisme, la cultura i la identitat

LA CRÒNICA | GUSTAU ALEGRET

El Govern que lidera el president Artur Mas ha explicitat la seva intenció
d’internacionalitzar la voluntat de Catalunya de decidir el seu futur. ACN

❞La feina de projecció
espanyola té un
ressort de malfiança
amb el que és català
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