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inalment s’han
superat totes les
pors i reticències i
Junts per Catalunya
i ERC han arribat a
un acord per ratificar la presidència de Carles Puigdemont. Acord al qual és d’esperar
que se sume en les pròximes hores
la CUP. La notícia és excel·lent.
Qualsevol acord que hagués implicat un candidat diferent de Puigdemont hauria estat una renúncia, des
del mateix camp independentista,
que hauria marcat tota la legislatura
per a mal. L’Estat espanyol pressionarà com mai el Parlament de Catalunya, que de cap manera podrà
funcionar en condicions de normalitat. Per això la pretensió d’una part
de l’independentisme d’alçar el peu
de l’accelerador, tot i ser comprensible ateses les circumstàncies personals de molta gent, no tenia viabilitat. Els presos no eixiran al carrer si
no és a través d’un pacte polític, i
aquest pacte polític només arribarà
si des de Catalunya s’avança en el

Qualsevol acord que
hagués implicat un candidat
diferent de Puigdemont
hauria estat una renúncia
que hauria marcat
tota la legislatura per a mal
desplegament republicà i es posa
Madrid contra les cordes.
Per aconseguir això era imprescindible començar amb bon peu, i
això és el que l’acord de dimarts a la
nit a Brussel·les assegura. És cert
que un cop investit president Puigdemont podria passar que el rei
d’Espanya es negués a signar el decret o que el Constitucional invalidés la votació amb alguna d’aquelles pelegrines excuses que sempre
sap trobar. Però si passés això després de la ratificació de Puigdemont
el joc polític a favor de l’independentisme d’una decisió com aquesta seria espectacular. En canvi, si
eren els partits independentistes els
qui, ells sols, es feien enrere, la sensació de desastre ja des del primer
dia era inevitable.
Ara caldrà molta imaginació i explorar camins inusuals per arribar a
posar contra les cordes l’Estat. Però
el més difícil, guanyar les eleccions i
retornar al seu lloc el president de
Catalunya, això ja està fet.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Substituts

V

inc del funeral d’Antoni Subirà,
a la parròquia de Sant Cristòfol
de Premià de Mar. El capellà oficiant i el difunt havien fet un pacte: el
que sobrevisqués a l’un, organitzaria
el funeral a l’altre segons els gustos
musicals que els dos amics s’havien
confiat. El capellà, que va fer cloure el
funeral de Subirà amb el Cant de la
Senyera, s’haurà de buscar un altre
marmessor. Tothom té un substitut,
per dolorós que sigui constatar-ho.
Hi havia Jordi Pujol, convalescent
d’una pneumònia i molt afectat per la
mort del marit de la seva cosina germana, que havia estat conseller dels
seus governs i ara era un dels seus
grans consultors. Hi havia Artur Mas,
adolorit pel nou “pas al costat” polític
que el dia abans havia fet en la presidència del seu partit. No hi era, en
canvi, el president “legítim”, el president in pectore, el president Puigdemont, exiliat a Brussel·les.
Els presidents poden excusar l’assistència a un bateig o a un casament
però han de presidir els funerals que, a
diferència dels altres sagraments, que
ho deixen tot obert i a l’expectativa,

“
Un president
ha d’assistir, també,
als funerals
inexcusables

tanquen una trajectòria vital i professional brillant, en el camp que sigui.
Puigdemont ha fet un gran servei al
país, ho ha arriscat tot: la família, la
persona, la residència... La història li
ho agrairà, sobretot si el “procés” acaba, tard o d’hora, amb èxit i si la mateixa història incideix més en els encerts que en els desencerts. Diu, es
diu, que recuperarà la presidència i
formarà govern en una cerimònia d’investidura al Parlament on ell es farà
present a través d’una connexió televisiva des de Brussel·les. Diu, es diu, que
immediatament tornarà. La previsió
és que, per molt president que sigui, el

condueixin a la presó a fer companyia
al vicepresident Oriol Junqueras, un altre que ha fet sacrificis suprems. L’Estat i la justícia que serveix l’Estat ho
maquinaran tot perquè els dos líders
no recuperin les seves funcions o per
entorpir-les. Si els presidents han de
presidir funerals, amb més motiu han
de presidir investidures, governs i inauguracions. No en forma d’ectoplasma,
sinó en carn i ossos. L’honor i la dignitat són virtuts molt importants, però
conduïdes a l’extrem ens porten als actes sagramentals d’altres temps. L’honor i la dignitat de Puigdemont, Junqueras i tots els altres es manté intacta, per això no han de patir. Artur Mas,
del PDeCAT, ha reiterat un pas al costat. El conseller Carles Mundó, d’ERC,
que està encausat i sonava per presidir
el Parlament, n’ha fet un altre. Tots dos
partits tenen líders de sobres per presidir la Generalitat i formar un govern
que governi amb eficàcia general, que
sigui durador i lliure d’ensurts legals i
que es dediqui a eixamplar la “base social” independentista si no volen que,
per absència o iinacció, l’eixamplin els
contraris.
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A la tres

“
A mi hi ha
moltes altres coses
que m’escandalitzen
més que investir
un president
a distància
extraordinàries, acords extraordinaris. I això, si finalment es confirma, no
ens hauria d’escandalitzar. Perquè el
que a mi m’escandalitza de veritat és
que es mantingui la privació de llibertat a aquells qui hem escollit per ser
els nostres representants polítics. Perquè és això el que ens porta a una situació extraordinària. Perquè no seria
el mateix si els investigats per tots
aquests delictes tan greus seguissin

De reüll
Pepa Masó

els seus processos judicials però en llibertat. La causa, sí, continuaria oberta, però el Parlament es podria constituir amb normalitat. I ja en parlaríem
si d’aquí a un temps (veurem amb quina velocitat ho faran anar tot plegat)
els suposats delictes de rebel·lió i sedició pels quals els mantenen a la presó
(o obligats a exiliar-se) acabarien amb
condemnes. Si la justícia és justa, ho
dubto. Perquè no sé veure enlloc que
cap d’ells hagi comès actes violents,
que hi hagi hagut actuacions tumultuoses i no sé quantres coses més que
se’ls imputa. Però no. Han decidit
mantenir-los a la presó, impedir la tornada dels de Brussel·les no comprometent-se a cap tracte just i ara, a més,
ampliant el nombre d’imputats. Que
Puigdemont pugui prendre possessió a
distància (si finalment l’acord és
aquest), d’acord, no és el més normal.
Però aquells qui se n’escandalitzen potser s’haurien de preguntar per què.

Les cares de la notícia
SECRETARI D’ESTAR D’ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

Roberto Bermúdez

On és
Soraya?

Mentides d’estat

D

esprés que fes de Catalunya la seva primera
residència, fa dies que no en sabem res, de la
vicepresidenta del govern espanyol, màxima autoritat a
Catalunya en virtut de l’article 155. Dies abans de les
eleccions, Sáenz de Santamaría es vantava que el
govern del PP havia aconseguit escapçar
l’independentisme. “On són Puigdemont i Junqueras?”,
es preguntava. Doncs vint-i-cinc dies després del 21-D la
pregunta és: on és Sáenz de Santamaría? On és la
vicepresidenta que l’últim dia de la campanya afirmava
al Senat que el procés era un fake?
La desfeta del El PP va viure el 21-D un bany de
realitat. Va poder comprovar que la
PP ha estat
estratègia per posar fi al
un fet i la seva seva
procés, lluny de funcionar, havia
responsable, consolidat una majoria
per ara, no ha independentista i havia portat el PP
donat la cara a treure els pitjors resultats
obtinguts mai a Catalunya. La cap
visible d’aquesta estratègia està desapareguda i el
malestar que hi ha dins del seu partit és més que
evident. Ara que els torrons i el cava deuen haver ajudat
a pair els resultats, ha arribat l’hora que el PP faci acte de
contrició. García Albiol va presentar la dimissió i Rajoy no
la hi va acceptar. Calia posar cara al desastre. El badaloní
carrega contra els estrategs de Génova que no van
atendre seves les peticions per aplicar la versió més dura
del 155, amb intervenció dels mitjans públics inclosa i
amb eleccions no abans de l’estiu. La desfeta ha estat un
fet i la seva responsable, per ara, no ha donat la cara.

http://epa.cat/c/voyyww

Nou govern
per afrontar
el ‘Brexit’

La resposta

L’

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

endemà que el Tribunal Suprem notifiqués que hi ha una
nova onada d’imputacions pel
procés (Mireia Boya, Anna Gabriel,
Marta Pascal i Artur Mas ara són oficialment investigats per un suposat
delicte de rebel·lió, després que també
el desembre passat ja s’hi hagi inclòs
Marta Rovira i Núria Lloveras); l’endemà mateix, deia, es va saber que JxCat
i ERC ultimen, finalment, un acord
que permetrà que hi hagi una mesa del
Parlament amb majoria independentista i que, molt probablement, permetrà la investidura de Puigdemont a
distància. No hi ha millor resposta. I
per a aquell qui ho trobi una barbaritat, un escàndol, una situació massa
extraordinària, potser que es pregunti
primer si la barbaritat, l’escàndol i la
situació extraordinària no és que hi
hagi uns quants diputats electes a la
presó i uns quants que s’han exiliat a
l’estranger per evitar-la. En situacions

Accedeix als
continguts del web

-+=

El responsable de l’aplicació del 155 diu que funcionen a meravella, igual que diu que a TV3 s’insulta la
meitat dels catalans. Es desmenteix sol i calla que el
consell tècnic que eleva la gestió als ministeris s’ha
quedat sense temes, perquè els projectes estan vetats. La paràlisi és total i la pateixen els ciutadans.
MINISTRE D’AFERS EXTERIORS ESPANYOL

Alfonso Dastis

Diplomàcia inquisitorial

-+=

El Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya continua
practicant la seva diplomàcia inquisitorial, aquest
cop forçant el govern filipí a destituir el cònsol honorari d’aquell país a Barcelona per haver-se manifestat amb milions de catalans el 3-O contra la
brutalitat policial de l’1-O amb el lema Keep calm.
INVESTIGADOR MÈDIC AL VALL D’HEBRON

Jorge Pagola

Perseguint l’ictus

-+=

Experts de la unitat d’ictus de l’hospital universitari
Vall d’Hebron, en col·laboració amb la unitat d’arrítmies, han dissenyat una armilla de tela, amb un
Holter incorporat, que ha incrementat des del 2%
fins al 20% la detecció de les arrítmies, causants
d’un percentatge important dels ictus.

Quan falten poques setmanes per a l’inici de la segona
tanda de negociacions del ‘Brexit’, la
primera ministra britànica, Theresa
May, ha dut a terme una remodelació del seu govern amb la intenció
de cohesionar l’executiu i el Partit
Conservador per afrontar les converses sobre les futures relacions
comercials entre el Regne Unit i la
Unió Europea. Aconseguir un bon
‘Brexit’ i la necessitat d’avançar en
l’agenda reformista han estat els arguments esgrimits per la primera
ministra per a la remodelació d’un
executiu tocat per escàndols i dimissions. May ha mantingut en el
seu càrrec els pesos pensants del
seu govern –Afers Exteriors, Economia, Interior i Defensa– així com el
ministre responsable de la negociació amb la Unió Europea, David Davis, molt criticat pels pro-‘Brexit’,
que consideren que ha cedit davant
de Brussel·les. Precisament per això ha col·locat de número dos en
aquest Ministeri un euroescèptic.
La primera ministra ha hagut de
fer mans i mànigues per mantenir
intactes els equilibris interns entre
els euroescèptics i els proeuropeus,
dues ànimes que conviuen dins el
partit conservador i que han deixat
en més d’una ocasió en evidència, i
en minoria al Parlament, Theresa
May. Per evitar-ho, entra al gabinet
el nou president del partit, en un intent de garantir la sintonia entre els
‘tories’ i l’executiu.
Arriba l’hora de la veritat per a
la primera ministra, que haurà de
demostrar si és capaç de liderar
amb solidesa el govern que ha
d’afrontar l’última etapa de la sortida de la Unió Europea, prevista per
al març del 2019, i també si aconsegueix deixar de ser considerada una
líder passatgera dels conservadors
per arribar amb possibilitats a les
eleccions previstes per al 2022.
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Amb permís i no
El vicepresident del govern,
Oriol Junqueras, deixa ben clar
a Sáenz de Santamaría que hi
haurà referèndum i ella reitera
el rebuig de l’executiu espanyol.

10
anys

Topada PSC-PSOE
El president català, José
Montilla, es planta perquè veu
inacceptable l’última proposta
de traspàs del servei de
rodalies.

20
anys

Clam per la pau
Desenes de milers de persones
manifesten el rebuig a ETA per
l’assassinat d’un regidor del PP.
Aznar dona suport a
l’Ertzaintza en públic.

Tribuna

Full de ruta
Mercè Ribé

José Rodríguez. Periodista

L’1-O vist en
perspectiva

A

ixò d’aturar-nos
un moment i mirar amb la serenor
que només et dona el
temps què ha passat
en els darrers mesos
és un exercici que hauríem de fer més
sovint. Reviure, dimarts al vespre, els
fets de l’1 d’octubre a través del Sense
ficció que ens va oferir la nostra televisió pública, aquesta TV3 que ara ens
volen ofegar, no va ser només fer aflorar emocions. La perspectiva d’aquests tres mesos fa més gran la gesta
i accentua la gravetat de la repressió
policial. Les imatges parlen per si soles, el so de les armes disparant pilotes
de goma talla la respiració i la impunitat en què ha quedat tot plegat fa disparar el baròmetre de la indignació,
més quan no fa ni una setmana que
ens hem hagut d’empassar els arguments d’un Tribunal Suprem justificant
l’injustificable i mantenint el vicepresident a la presó com a responsable de
les actituds violentes d’aquell dia, ordenades des del govern del PP.
Però, més enllà de retratar què va

És hora d’anar per feina, els
polítics que facin política i
que trobin la manera
d’entendre’s; els ciutadans
han d’avivar la força que els
va fer invencibles l’1-O
passar aquell dia, el documental realça
l’actiu més preuat en tota aquesta revolució, que és la unió de la gent del
carrer, el sentiment i l’orgull d’un poble
que no s’arronsa davant l’amenaça
perquè s’hi juga la dignitat. El referèndum el van organitzar els polítics però
el van defensar els ciutadans. I de quina manera! Ara, amb el record d’aquell
dia tatuat per sempre i amb el resultat
a favor d’unes altres urnes, imposades,
que no han fet més que ratificar el mateix anhel, és hora d’anar per feina. Els
polítics que facin política, que trobin la
manera d’entendre’s i les fórmules necessàries per tirar endavant el mandat
del poble que permeti aixecar el 155 i
consolidar un govern per als propers
quatre anys. Als ciutadans els toca avivar la força que els va fer invencibles
aquell 1 d’octubre. La feina no és només no oblidar què va passar sinó recordar que els carrers continuen sent
nostres i que l’obligació com a poble és
seguir omplint-los mentre hi hagi empresonats o exiliats. Defallir ara no és
una opció. ■

Menys argúcies

V

eient com ha funcionat la política
els darrers sis mesos algú pot
creure que aquesta és un conjunt
d’astúcies, cops d’efecte i girs teatrals.
Que fent tot això podrem aconseguir objectius a llarg termini. Amb trucs, fum,
miralls i llums distorsionadores podem
amagar urnes i obrir col·legis. Amb girs
teatrals amb amenaces de mocions de
censura podem forçar un aliat a votar a
favor.
EN L’ESFERA DE LA ‘REALPOLITIK’ els trucs,

cops d’efecte, argúcies i plans perfectes
tenen un límit. Intentar exercir el poder
amb aquesta panòplia d’enginys és més
una mostra de debilitat. Si apliquéssim
plans com fer el ple del Parlament a Brussel·les per eludir l’estat demofòbic o qualsevol altre pla enginyós com a solució al
bloqueig per a poder fer nou govern, a
“Europa” no s’interpretaria com un cop
de força. Tot el contrari, “Europa” veurà
la incapacitat de fer un govern independentista viable i en el seu lloc fem una
performance simbòlica. Les cancelleries
entenen un llenguatge, i és el del poder.
La realpolitik parla el llenguatge de les

majories i de l’ocupació de les institucions. Si per estirar la creença en les argúcies perdem la majoria a la mesa del Parlament o l’oportunitat de fer un govern independentista viable, el que estarem perdem no només és la minsa capacitat que
té el Parlament i el govern de Catalunya
de fer política, sinó que perdrem la credibilitat internacional que hem guanyat.
Em preocupa molt com persones amb
responsabilitat en l’esfera política i comunicativa continuen estirant el xiclet del
pla mestre del president Puigdemont.
Ens volen fer creure que podem tornar al
3 d’octubre per fer allò que no es van atre-

“
El temps dels
trucs, dels enginys i
dels plans perfectes
ja han passat, i toca
fer política dura

vir a fer. La veritat és que no han millorat
des de llavors les condicions objectives
per a executar la República (fet que reconeix fins i tot la CUP) i cada setmana que
passa estem molt més confusos i desorganitzats per la manca clara de lideratge.
EL TEMPS DE LA MASCARADA catalana, dels

trucs, dels enginys i dels plans perfectes ja
han passat, i toca fer política. Hem perdut
temps sense analitzar què ens ha faltat realment per executar la República, i sense
valorar els punts que hem guanyat amb l’1
d’octubre. Entenc que a alguns els costi
donar la cara i dir que no hi ha cap enginy,
que la caixa de trucs s’ha esgotat, que ara
toca fer dura política de trinxera, però
com més ho allarguin i més triguin a
afrontar-ho, més ho pagarem amb una
pèrdua de temps, energies i de recursos
emocionals per tirar endavant. Als líders
polítics els demano algunes coses, una
d’elles és compassió pel patiment aliè i
n’hi ha qui per “fer durar el relat” està endarrerint un dol emocional a molts independentistes, cosa que farà molt difícil fer
el canvi d’estratègia per aconseguir la independència de Catalunya.

El lector escriu
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Any Fabra
b Enguany, el 20 de febrer i el
dia de Nadal, es compliran 150
anys del naixement i 70 de la
mort, respectivament, del
mestre Pompeu Fabra (18681948), restaurador, vivificador i
codificador de la llengua catalana moderna. El més gran
dels insignes refugiats va morir
d’un atac de cor a Prada de
Conflent, tornant de celebrar el
Nadal amb la família. Per tal
com ostentava el títol de professor honoris causa per la universitat de Tolosa de Llenguadoc, l’Ajuntament va muntar
una capella ardent i durant tres
dies va ser vetllat el seu cos
embalsamat. Segons els testimonis, quan es van celebrar
els funerals a l’església de Prada, el mestre Pau Casals primer va tocar a l’orgue una
marxa fúnebre i, en acabat, va
baixar portant el seu violoncel i,
a tocar del fèretre, va interpretar Vine, dolça mort, de Bach; i
una nadala popular catalana, El
cant dels ocells. Per la trans-

cendència col·lectiva de la seva
obra, cabdal, decisiva i constructivament revolucionària,
penso que el 2018 hauria de
ser d’una manera oficial l’any
Pompeu Fabra.
Salvador Tarradas
Gualta (Baix Empordà)

‘Fake news’ vs.
veritats oficials
b Macron, el president de
França, ja ho ha anunciat: farà
una llei per evitar les notícies
falses a la xarxa. Hom hi pot
veure bones intencions, però el
més probable és que se’n faci
un ús pervers. Quan un governant diu que vol controlar la informació, sigui a través d’internet o dels diaris, perilla la democràcia. Per desgràcia, no és
el primer ni serà l’últim a fer
aquesta dubtosa proposta. El
que és preocupant és que
s’acabin establint “conselleries
de la veritat”, encara que tinguin un nom més subtil. Això
podria ser l’inici de règims feixistes disfressats de democrà-

cies formals. I qui sap si la porta per posar fi a la llibertat d’informació a internet. De fet, la
millor manera de controlar les
fake news és ben elemental:
que la gent tingui la cultura i els
coneixements suficients per
saber quan l’estan enganyant.
Ja se sap, però, que invertir en
cultura significa fer la gent més
lliure, cosa que massa governants volen evitar...
Joel Medir
Girona

Hem pujat un graó
b El discurs que ha fet la ministra Cospedal davant de totes les forces del 155 en ocasió
dels 80 anys del rei emèrit imposat pel dictador Franco ens
ha pujat de categoria com a
poble; pel franquisme érem
una “peculiaritat regional”, ara
ja som una “particularitat”,
hem pujat un graó més! Com
que volem deixar de ser tot això que ens diuen que som (en
definitiva, l’última colònia de
l’Imperi espanyol), lluitem pa-

cíficament per ser un estat
d’Europa i no ho deixarem de
fer. Per això l’Estat espanyol
utilitza tota la seva força contra
nosaltres, ocupant institucions,
destituint i empresonant polítics i activistes, i el nostre president i consellers, elegits democràticament, exiliats. La ministra ha dit la mateixa frase que
fa anys el ministre Fraga va dir
al meu pare: l’exèrcit espanyol
sempre està a punt per intervenir Catalunya. Res ha canviat. Nosaltres sí que hem canviat i no pararem fins aconseguir la llibertat. No cal ser independentista per voler-la, tan
sols cal la dignitat com a éssers humans. Tota la meva solidaritat i profunda estima al govern exiliat i als nostres presos
polítics: els Jordis, l’estimat
conseller i amic Quim Forn i el
vicepresident, Junqueras. I a la
ministra Cospedal, dir-li que la
nostra particularitat és que
som nació i una República en
construcció, no ens aturaran!
Rosamaria Cendrós
Barcelona
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La frase del dia

“Les portes giratòries existiran sempre, perquè si no
existissin seria una desgràcia per a la política”
Pedro Solves, EXMINISTRE D’ECONOMIA I EXCONSELLER D’ENEL I BARCLAYS

Tribuna

De set en set

Les dues alternatives

Prova
superada

Sara Muñoz

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

S

empre arriba un moment en què s’ha
d’optar. No és possible mantenir la
indefinició més enllà d’un punt. Les
conseqüències de la no opció són en general pitjors que la més dolenta de les opcions
en conflicte, per tant, és millor optar que
no fer-ho. L’independentisme a Catalunya
té ara dues opcions. Anar al xoc frontal
amb l’Estat, no ja amb el govern central sinó amb tot l’Estat incloent-hi els poders judicial i legislatiu, o buscar una solució que
permeti una pausa i millorar o, si es vol, no
empitjorar, les condicions actuals d’encaix de Catalunya i Espanya.

PER A L’ESTAT ESPANYOL la unitat és un bé

superior. Si cal afectar negativament la
imatge externa d’Espanya o erosionar alguns aspectes de la democràcia, s’ha de fer
per preservar-la. Aquesta és una constatació que ha de ser nítida com a condició de
contorn en el debat polític. Els fets i les decisions de l’Estat dels darrers tres mesos
ho demostren. Els valors són autodefinits
per cada poble i per tant no són criticables
si no van més enllà d’un conjunt de drets i
deures d’àmbit universal.
MALGRAT AIXÒ, ESPANYA ha tingut històri-

cament els majors fracassos com a estat
quan la posició a favor de la unitat no ha sigut ponderada. La pèrdua de Flandes i
Portugal i la guerra dels Segadors el 1640
per no equilibrar objectius i recursos. La
pèrdua de l’imperi americà per la carència
d’intel·ligència política que va convertir els
amics en enemics a partir del 1800 i la intransigència cega amb Cuba i les Filipines
el 1898. És indubtable que entre els responsables polítics i els intel·lectuals espanyols, per molt que mantinguin una posició blindada en favor de l’unitarisme sense
matisos, aquest record deu moure a la reflexió... perquè és la negació del problema
el que l’alimenta.
ESPANYA ÉS UNA DEMOCRÀCIA, imperfec-

ta, com totes, algunes ho són més que altres, però l’estat de dret és l’estructura del

Sísif
Jordi
Soler

nostre sistema polític malgrat certes decisions darrerament preses. S’ha criticat la
connivència del poder judicial amb el polític en casos coneguts i públics com els de
corrupció econòmica. Pot pensar-se també en relació de certes decisions relacionades amb actuacions polítiques. Malgrat això, l’actuació del poder judicial amb els detinguts en presó preventiva, més enllà de
la seva justícia, sembla més una decisió judicial independent que condicionada per
la política. Si el poder judicial forma part
imprescindible de l’Estat, i un valor superior d’aquest és la unitat, té lògica que la defensi dintre de la llei per preservar-la. Convé entendre que aquestes consideracions
no estan fetes des del que seria desitjable,
sinó la realitat dels fets, ara. D’altra banda
sembla clar que mentre no hi hagi una majoria independentista en vots, a les eleccions catalanes, i mentre aquesta no sigui
clara i estable en el temps, l’Estat no negociarà amb l’independentisme.
possibles és
mantenir el nomenament de l’expresident
Puigdemont com a nou president de la Generalitat a partir d’una interpretació del
reglament del Parlament i que els diputats
electes en presó preventiva o fora d’Espanya obtinguin les seves actes de diputats.
Si aquesta resolució del Parlament és portada al Tribunal Constitucional, com és altament probable, serà declarada nul·la.

UNA DE LES DUES OPCIONS

“
L’alternativa a
l’èpica és un govern
transversal per
quatre anys que
prioritzi el nou
finançament

Aquesta opció pot complicar el manteniment de les majories definides per les darreres eleccions. Preservar-les és la primera
i inescapable obligació dels polítics electes
perquè és la voluntat del poble que els ha
elegit. Aquesta opció portarà probablement a un govern independentista sense
participació d’altres partits i a una política
de confrontació amb l’Estat per un referèndum pactat a data fixa. D’aquesta opció
es desprèn un sentit de dignitat que molts
ciutadans demanen, però resulta inútil si
és certa la hipòtesi que no hi ha possibilitat
de negociació fins a tenir una majoria en
vots a favor de l’independentisme. Aquest
enfrontament té un cost alt, tant pels seus
efectes econòmics com pel finançament
autonòmic en tot allò que sigui potestatiu
del govern central.
LA SEGONA OPCIÓ, pragmàtica, és assegu-

rar que cap partit perd escons al Parlament, és a dir, aquells elegits que el poden
perdre renuncien en benefici del següent a
la llista del seu mateix partit. Ateses les circumstàncies extremes de l’elecció i amb la
voluntat de reconduir la partició de la societat catalana es fa un govern de coalició de
partits independentistes i unionistes no
diametralment antagònics, és a dir, amb el
PSC i/o els comuns. El programa de govern, sense renunciar als objectius últims
de cada partit, se centra en el termini dels
propers quatre anys i com a objectiu principal en la fixació d’un nou pla de finançament basat en els tres principis dels sistemes fiscals del País Basc i Navarra: agència
tributària compartida, càlcul públic del dèficit anual de Catalunya amb l’Estat i repartiment d’aquest entre Catalunya i l’Estat. Aquests principis són igualment aplicables a les Balears i València. El model podria resoldre el problema de les comunitats autònomes amb dèficit respecte de
l’Estat, tret de Madrid, que té un esquema
particular derivat de la capitalitat.
HAURÍEM DE SER CAPAÇOS de posar l’èpica

i la dignitat al servei del pragmatisme...

J

a hem superat els
àpats de Nadal i
aquelles temibles trobades familiars en
què molts apuntaven
que els que pensem
de forma diferent, tot i compartir cognom, acabaríem matant-nos a destralades. Doncs bé, dono fe que a casa no
s’ha produït l’apocalipsi familiar. Ans al
contrari, hem superat el repte i amb
matrícula d’honor. I no perquè haguem
passat de puntetes pel tema del moment, ja els ho certifico, ni perquè a la
taula no hi fossin representades opcions de tots colors. Simplement no
ens ve de gust barallar-nos. Ras i curt. I
precisament per això hem fet l’esforç

Hem superat les discussions
familiars perquè tenim clar que
ningú té la veritat absoluta
–admeto que no sempre és tasca fàcil– d’escoltar l’altre, d’aixecar la veu
només el just i necessari perquè arribi
al de l’altra punta de la taula i de defensar la nostra opinió tenint clar que ningú és amo de la veritat absoluta. I és
així com les discussions/reflexions a
taula entre un regidor de Ciutadans i
una votant independentista (per posar
un exemple real) no s’han hagut de
sentir a l’altra punta del planeta. Suposo que ho ha facilitat el fet que tothom,
al marge del bàndol que el representés, tenia clar que els presos polítics i
els exiliats han de poder tornar a casa i
que els conflictes polítics es resolen
des de la política, no des de la repressió i el càstig. Però el clima de cordialitat ha estat factible, sobretot, perquè
tots tenim clar que a la nostra vida no
volem envoltar-nos de persones que
pensin com nosaltres sinó d’aquells
que estimin com nosaltres. I arribats
aquí s’acaba la discussió.
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CONVERSES Puigdemont i Rovira
pacten a Brussel·les garantir una mesa
amb majoria independentista i intentar
una investidura a distància DETALLS
Les converses s’allarguen i Forcadell
aclarirà avui el seu futur polític
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Acord perquè es constitueixi una mesa del Parlament amb majoria independentista i per intentar
la investidura de Carles
Puigdemont. El president
de la Generalitat i la secretària general d’ERC, Marta Rovira, es van reunir dimarts a la nit a Brussel·les
per abordar la formació de
la cambra catalana en ple
compte enrere. Les negociacions van continuar durant el dia d’ahir a la capital belga. Segons fonts coneixedores de les converses, JxCat i ERC van descartar optar per un bloqueig institucional del
Parlament que encaminés
el mandat cap a unes noves eleccions, es van comprometre a intentar investir Puigdemont, malgrat
les dificultats físiques i reglamentàries perquè així
sigui, i es van conjurar per
continuar acostant posicions.
La resta dels termes de
la negociació són coneguts
i lliguen amb la lògica
anunciada d’intentar restituir el “govern legítim”
malgrat els impediments.
ERC nomenarà el pròxim
president del Parlament,
amb la possibilitat oberta
que Carme Forcadell no
repeteixi atesa la seva situació processal, i el vicepresident de l’executiu.
Les dues forces mantindrien un pes igualitari al
govern. Els republicans
voldrien que Junqueras
fos restituït en la vicepre-

El 155 manté
paralitzada,
ja del tot, la
Generalitat

El comitè previ a la
presa de decisions
del govern, via
ministeris, sense
cap tema aprovat

Represa
d’obres a
l’estació de la
Sagrera

Foment i Adif
tornen a treballar
en la llosa de
cobertura després
d’anys de paràlisi

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, en una roda de
premsa a Brussel·les del desembre
■ AFP

sidència però alhora són
molt realistes pel que fa a
la seva situació processal.
Per això preveuen també
la possibilitat que el jutge
del Tribunal Suprem Pablo Llarena n’impedeixi el
nomenament. Fonts dels
republicans indicaven que
Carme Forcadell aclarirà
avui si repetirà com a presidenta del Parlament. Un
moviment que aclariria
una de les principals incògnites que planen sobre
el ple de dimecres que ve,
que obrirà el mandat amb
la constitució de la mesa
d’edat, que deixarà pas a la
tria de la resta de membres de la mesa.
Delegació o telemàtica
Precisament ahir, la defensa de Junqueras va reclamar al jutge un trasllat
del republicà a una presó
catalana, que li permeti
assistir als plens de constitució del Parlament, dimecres vinent, i al d’investidura. JxCat no es mou, si
bé quedaria descartada
l’opció del bloqueig institucional que derivi en una
repetició electoral; des de
la llista del president remarquen que l’acord inclou la investidura de
Puigdemont. Es podria executar per via telemàtica o
per delegació representativa en un altre diputat,
que intervindria en nom
seu. Els dos grups estudien les vies jurídiques per
fer-ho, en espera que els
lletrats del Parlament s’hi
pronunciïn, però des de la
llista del president de la
Generalitat són partidaris

La data

—————————————————————————————————

17.01.18
A les 11 h començarà el ple de
constitució del Parlament, segons va fixar per decret ahir
Mariano Rajoy.

que la mesa de la cambra
tiri endavant la votació si
interpreta que el reglament de la cambra ho permet fer, tenint en compte
que no precisa que el candidat hagi d’estar físicament present a l’hemicicle
i que l’opció de la delegació
està regulada, encara que

no formi part del procediment fixat per als debats
d’investidura.
A JxCat, per tant, defensen tirar endavant la
ratificació de Puigdemont
malgrat la possibilitat que
la investidura sigui impugnada al Tribunal Constitucional pel govern espanyol. Des d’ERC assenyalen els riscos jurídics que,
si fos aquest el cas, la mesa
de la cambra ja hauria
d’assumir des del primer
moment, un escenari que
prefiguraria un inici molt
concret per a la nova legislatura.
A hores d’ara, però, planen encara moltes incògnites sobre el ple de consti-

tució del Parlament, tot i
que el temps apressa.
JxCat i ERC no poden garantir encara que els diputats que són a la presó puguin assistir a l’hemicicle,
i tampoc no han aclarit si
els quatre consellers que
són a Brussel·les renunciaran finalment a l’escó,
com s’havia indicat.
Dificultats per renunciar
Fonts dels republicans
alerten que són conscients que la Junta Electoral Central no facilitarà
que Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i
Clara Ponsatí renunciïn a
ser diputats per garantir
dimecres vinent el mante-

niment de la majoria independentista a la cambra i
el nomenament d’una mesa que la reprodueixi. Segons les mateixes fonts, la
tramitació de la renúncia
requeriria que anessin a
una ambaixada espanyola, amb els riscos que això
comporta tenint en compte l’ordre de detenció que
els amenaça en territori
espanyol, o que ho fessin a
través d’un notari belga
homologat per un notari
espanyol.
La CUP, mentrestant,
prioritza el projecte i exigeix que JxCat i ERC detallin el nou full de ruta per
determinar per on avançar. ■
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‘Costitucional’
Carles Sabaté

Els padres de la Constitució espanyola mereixen un
enorme respecte. Van posar les bases d’una convivència no fàcil després del franquisme i el seu invent va
durar força. Ahir, bona part d’ells reclamaven al Congrés dels Diputats la seva vigència. Només Roca Junyent advertia que els problemes polítics haurien de
resoldre’s des de la política. Però la convivència va co-

mençar a trencar-se no quan es protegien les urnes de
l’1-O, sinó el 2010, quan el Constitucional i el Congrés
de Diputats van laminar i revocar part d’un Estatut
que havia votat majoritàriament la ciutadania de Catalunya mitjançant referèndum. Refer allò que els ciutadans han decidit esquerda la convivència. Però deu
ser costitucional, sense n, que diuen a l’Estat.

Forcadell, amb
Maragall
—————————————————————————————————

La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, es va reunir
ahir amb el diputat electe
d’ERC Ernest Maragall, que
haurà de presidir la mesa
d’edat que conduirà el ple de
la constitució del Parlament i
l’elecció dels membres de la
mesa el 17 de gener. Mariano
Rajoy, com a president en
funcions de la Generalitat en
aplicació de l’article 155, va
signar ahir el decret de convocatòria d’aquesta sessió que
començarà a les 11 del matí. A
hores d’ara encara es desconeix si hi podran assistir vuit
dels electes del bloc independentista, que són a Brusselles i a la presó, la qual cosa
deixaria els sobiranistes amb
62 diputats respecte als 57
que formen Cs, el PSC i el PP.
En aquest context agafen força els vuit diputats dels comuns per escollir la presidència de la mesa, que tot indica
que serà per a un diputat
d’ERC. Avui Forcadell anunciarà si aspira a la reelecció encara que tot indica que desistirà
a causa de la pressió que pot
implicar la seva situació judicial per al càrrec. ■ E.A.

Els diputats electes de la CUP, ahir en la roda de premsa a la seu de la formació ■ EFE

La CUP no afluixa
i reclama programa
a Insta JxCat i ERC a buscar l’acord per investir el president i
fer la República a Reitera que l’única via és la unilateralitat
Emma Ansola
BARCELONA

República, república i més
república, tant des del
Parlament com des de la
Generalitat, a través de
l’acció de govern i de la legislatura i mitjançant
l’única “via possible”, la
unilateralitat. Aquest és el
full de ruta de la CUP i la
demanda que posarà sobre la taula de les negociacions amb Junts per Catalunya i ERC per donar inici
al nou curs polític.

Enrere deixen negociar
la possibilitat de crear
grup propi amb la cessió
d’un escó per un altre grup
parlamentari i/o tenir presència a la mesa del Parlament. “Això no serà moneda de canvi per al nostre
suport, ho serà el programa”, avisava ahir el diputat Carles Riera.
Els cupaires són del parer que les negociacions
encara no han començat i
que fins ara només s’han
fet trobades; dues amb
JxCat (una a Brussel·les i

l’altra abans-d’ahir a la
cambra catalana) i una
amb ERC la setmana passada. Van ser els primers
contactes entre les formacions independentistes i,
al marge de la configuració
de la mesa del Parlament
el dia 17, que Riera no augura problemàtica sempre
que es respecti la majoria
republicana sorgida el
21-D, d’aquest intercanvi
d’impressions no ha sorgit
un resultat que els permeti ser gaire optimistes. Al
contrari. “Hi ha el perill i el

risc de retornar a la pantalla de l’obediència constitucional”, va indicar. I la
raó principal d’aquest temor és que es desconeix
tot sobre l’acció del futur
govern que permeti pensar en un acord per al ple
d’investidura.
Aquest és el motiu pel
qual ahir els anticapitalistes van iniciar el seu petit
pressing a JxCat i a ERC
conscients, però, que la seva força és més dèbil que
en l’anterior legislatura i
que és suficient una abstenció dels quatre diputats perquè JxCat i ERC
puguin assolir la presidència de la Generalitat. I ahir
semblava que la formació
anticapitalista reclamava
arguments clars per justificar l’abstenció. “Ni propiciarem un executiu de
Ciutadans ni contribuirem a eleccions anticipades”, hi afegia el candidat
ahir en roda de premsa
flanquejat pels altres quatre diputats electes de la
formació.
La videoconferència
“Prou dificultats tenim
per afegir-ne més, el que
cal és tirar endavant l’acció política”, responia Riera quan se li va plantejar la
possibilitat de donar suport a una investidura de
Puigdemont per via telemàtica. Amb tot, és un mecanisme que no agrada als
anticapitalistes;
però,
com ahir recordaven ells
mateixos, no serà per la
CUP que es deixarà de
construir la República. ■

197415-1146004w
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Cs obre foc contra Podem al
Parlament mirant a Espanya
a Arrimadas carrega contra Domènech assegurant que Catalunya en Comú s’ha posat al servei dels
independentistes a Ciutadans i el PSC s’oposen a una elecció de Puigdemont des de Brussel·les
Jordi Panyella

Les frases

BARCELONA

801175-1179752w

Si no pots governar Catalunya, almenys que no
quedis en l’intent de poder
governar Espanya. Aquesta és la màxima que ha començat a aplicar Ciutadans en l’inici de la singladura de la nova legislatura
al Parlament i que es concreta en la intenció de continuar creixent a Espanya
a costa d’esprémer el missatge antiindependentista i projectar-lo contra Podem amb l’objectiu d’esgarrapar vots entre els seguidors de Pablo Iglesias.
A això es va dedicar fonamentalment ahir Inés
Arrimadas en la primera
compareixença pública
després de les eleccions
del 21 de desembre quan
va proclamar: “Podem,
sempre, sempre, sempre
es posa al costat dels partits independentistes.” La
líder de Ciutadans va fer
aquesta afirmació en explicar que no hi va haver
cap possibilitat d’acord en

—————————————————————————————————

“Tenir un president
per Skype suposa
continuar denigrant
el Parlament”
Inés Arrimadas
CAP DE LLISTA DE CIUTADANS

—————————————————————————————————

“Catalunya no mereix
tenir un president per
Skype i des del PSC
ens hi oposarem”
Salvador Illa
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSC

Inés Arrimadas, ahir, en la roda de premsa al Parlament de Catalunya ■ ANDREU DALMAU / EFE

la reunió de dimarts entre
els representants del seu
grup i els d’En Comú Podem per explorar si
aquests donarien suport a
la candidatura de José María Espejo Saavedra a la
presidència de la mesa del

Parlament. La mateixa
Arrimadas va reconèixer
que era una opció difícil i
que, amb el seu no, els comuns més que tancar una
porta a la possibilitat que
un diputat espanyolista
presideixi el Parlament

van tancar una “porteta”,
conscient que el seu
triomf en vots i escons en
les eleccions no dona per a
gaire més que intentar-ho
tot i no aconseguir gaire
res. Però, tot i que la realitat és que els escons inde-

pendentistes sumen més
que la suma de tots els que
podrien arribar sumant a
l’altre costat, Arrimadas
no va perdre l’ocasió per
tornar a responsabilitzar
Pablo Iglesias del fracàs
col·lectiu dels “constitucionalistes” vinculant una
i altra vegada “Podem”
amb una estratègia de suport a l’independentisme.
En la seva compareixença, la líder de Cs també

va aprofitar per criticar
durament la possibilitat
que Carles Puigdemont
pugui ser investit des de
Bèlgica, segons es desprèn
de l’acord al qual han arribat Junts per Catalunya i
Esquerra Republicana. “El
reglament del Parlament
no es discuteix menjant
musclos a Brussel·les”, va
sentenciar Arrimadas.
La mateixa valoració
negativa de Ciutadans, la
va fer ahir el PSC a través
del seu secretari d’organització, Salvador Illa, que va
deixar clar que “Catalunya
no mereix un president
per Skype” –la mateixa expressió que va utilitzar Arrimadas– i que s’oposaran
a aquesta eventualitat. Illa
va advertir que segona la
interpretació que fa el
PSC “el reglament del Parlament no permet” elegir
un president de la Generalitat que no estigui present
en el debat d’investidura.
Illa va advertir que el
PSC no només s’oposarà
de paraula al fet que Puigdemont sigui investit des
de Brussel·les, sinó que
plantarà batalla legal. “El
PSC actuarà amb tots els
mitjans que sigui possible
per articular una oposició”, va dir el portaveu socialista.
Illa i Arrimadas també
van coincidir a valorar negativament la figura d’Artur Mas després que
aquest anunciés que abandona la presidència del
PDeCAT. ■
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Junqueras demana el
trasllat a la presó de Brians
a El vicepresident també reclama al Suprem permís per participar en el ple de constitució i en el
d’investidura i reprendre l’activitat parlamentària a Al·lega que estaria més a prop de la família
Redacció
BARCELONA

La defensa del cap de llista
d’ERC i vicepresident català, Oriol Junqueras, ha
demanat al Tribunal Suprem (TS) que el traslladi
a la presó de Brians-1, a
Sant Esteve Sesrovires, i li
permeti sortir de la presó
per assistir al ple de constitució del Parlament i al
d’investidura, de manera
que el seu empresonament no alteri les majories
de la cambra. La defensa
de Junqueras sosté que el
trasllat a Brians-1 –preferentment i si no a un altre
centre en territori català–
garantiria que, per la seva
proximitat al Parlament,
pogués desenvolupar “la
seva activitat de participació política”, a més que estaria més a prop de la seva
dona i els seus fills, de 2 i 5
anys.
En l’escrit presentat davant del jutge Pablo Llanera, l’advocat Andreu van
den Eynde relata que la no
assistència del vicepresi-

Concentració al poble de Junqueras, Sant Vicenç dels Horts, demanant el seu alliberament i el dels altres presos polítics ■ EFE

dent afectaria la dinàmica
de les majories parlamentàries, atès que el seu vot
és indelegable i la seva funció en el ple no pot ser
substituïda. Recorda que
un diputat electe té el dret
a exercir “les seves funcions polítiques essencials” i adverteix que impedir a Junqueras assistir

a les sessions del Parlament “modificaria l’aritmètica parlamentària i alteraria la voluntat popular, que s’expressa a través
dels seus representants a
les cambres legislatives”.
A banda, insisteix que
la presència de Junqueras
en el ple de constitució
–amb les mesures de vigi-
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dies fa que el vicepresident
de la Generalitat està empresonat al centre penitenciari
d’Estremera, a Madrid.

Forn, Sánchez
i Cuixart tornen
avui al Suprem
a El testimoni davant

Llarena és clau per al
dia a dia al Parlament
dels diputats de JxCat

David Portabella
MADRID

El conseller de l’Interior
destituït pel 155, Joaquim
Forn, pres al penal d’Estremera des del 2 de novembre, i Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart, a Soto del
Real des del 16 d’octubre,
aniran avui de nou al Tribunal Suprem per comparèixer davant el jutge Pablo Llarena a dos quarts de

deu del matí. Tot i que els
tres pateixen una presó
preventiva que confien a
revertir i ser així posats en
llibertat, en el cas de Forn i
Sànchez es juguen també
saber si els serà permès
d’assistir a la constitució
del Parlament el dimecres
17 de gener i si podran actuar en el dia a dia com a
diputats de JxCat.
El jutge Llarena va decidir el passat 4 de desembre que l’exvicepresident
Oriol Junqueras, Joaquim
Forn i els líders d’ANC i
Òmnium Cultural continuessin en presó provisional per evitar que puguin

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a l’Audiencia ■ REUTERS

tornar a incitar al que ell
anomena –utilitzant un
pleonasme– una “explosió
violenta” en el procés independentista. En el cas de

Junqueras, a més, la sala
d’apel·lacions ha ratificat
la vigència de l’empresonament amb una dura resolució del 5 de gener en

650

quilòmetres al·lega la defensa que hi ha entre la presó
i el Parlament, fet que no permet l’activitat política.

què el barreja genèricament amb actes violents
tot i admetre que “no consta” que el republicà els “executés personalment” ni
els “ordenés” en cap cas.
Amb la declaració
d’avui es posarà a prova la
distinció que Llarena va
fer el 4 de desembre, quan
va decidir deixar en llibertat –amb una fiança de
100.000 euros– sis exconsellers catalans, però no
perquè considerés que hi
havia en els seus casos un
menor risc de tornar a delinquir, sinó per creure
que les conseqüències del
fet que ells ho fessin serien
menys greus que les dels
que continuen presos.
En el cas del conseller
Forn, el jutge el situa en el
nucli decisori d’una pretesa conspiració per a la rebel·lió –delicte amb penes
de fins a 30 anys– amb l’argument de la sospita que
hauria pogut aconseguir la
passivitat dels Mossos

lància que es considerin
adequades– és insubstituïble, ja que “determinarà
la majoria per a l’elecció de
la mesa”. Van den Eynde
posa en relleu també que
el reglament del Parlament estableix que els diputats tenen el deure d’assistir als debats i votacions
del ple. Per tots aquests
motius, demana a Llanera
que li permeti estar en una
presó catalana des de la
qual pugui fer “les sortides
pròpies de les seves funcions” a mesura que
s’anunciïn les sessions de
la cambra catalana. La defensa insisteix al jutge que
protegeixi “un dret tan fonamental com el de participació política” i adverteix que no es pot “sacrificar” el dret a vot de Junqueras “sense produir
danys irreparables i afectar drets i interessos legítims de tercers”.
Drets dels presos
Un dels arguments que
més sovint s’esgrimeix en
l’escrit presentat al Tribunal Suprem és que, als reclusos en espera de judici,
se’ls presumeix la presumpció d’innocència i
que, per tant, se’ls ha de
tractar de manera conseqüent. “Les persones privades de llibertat conserven tots els drets que no
els hagin estat retirats per
llei. Per la sentència condemnatòria o per l’acta de
presó preventiva”, hi conclou Van den Eynde. ■

d’Esquadra davant algunes mobilitzacions al carrer relacionades amb el referèndum de l’1-O i amb la
declaració d’independència.
En el cas dels aleshores
presidents d’Òmnium i de
l’ANC, els primers enviats
a presó per ordre de la jutgessa de l’Audiencia Carmen Lamela abans que
ella fos desposseïda del
cas, tots dos son etiquetats com a possibles promotors de “tumults”, com
ara els ocorreguts al voltant de l’operació de la
Guàrdia Civil el dia 20 de
setembre a la conselleria
d’Economia, i son acusats
de sedició, un delicte amb
penes de fins a 15 anys. A
diferència del que va passar dijous en la vista de
Junqueras, en què ERC es
va quedar sola al carrer, el
PDeCAT i la CUP s’afegiran als republicans en la
concentració de suport
avui davant el Suprem. ■
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El 155 paralitza la gestió
diària de la Generalitat
a El Consell Tècnic, que prepara els projectes perquè Madrid els aprovi, no es va reunir perquè no
hi havia cap tema a tractar a Els departaments denuncien que els veten les propostes rellevants
Marc Bataller
BARCELONA

L’última reunió del Consell Executiu, que es va celebrar el 24 d’octubre ■ ARXIU / JOSEP LOSADA
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persones han estat destituïdes arran de l’article 155, segons l’inventari de danys que
ha elaborat ServidorsCAT.

setmana assisteixen a la
reunió. Aquesta anul·lació
és una circumstància extraordinària i que s’ha produït molt poques vegades,
segons fonts del govern.
Després de l’aplicació

24

organismes han estat suprimits o dissolts, com per
exemple les delegacions a
l’exterior.

del 155, va haver-hi un parell de setmanes en què no
es va celebrar el Consell
Tècnic, però finalment es
va tornar a activar per la
necessitat que la Generalitat continués funcionant.

108
iniciatives normatives,
que s’estaven tramitant al
Parlament o al govern, han
decaigut.

La reunió té lloc els dimarts a la tarda al Departament de Presidència, a
l’edifici de Sant Honorat, i
és presidida pel secretari
del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, amb la

participació dels secretaris generals dels departaments. Cada conselleria
repassa els aspectes prioritaris i s’han d’elevar a Madrid perquè hi doni llum
verd. Però dimarts els secretaris van rebre l’avís
que la reunió se suspenia
perquè no hi havia cap assumpte a tractar. “És cert
que quan hi ha un govern
en funcions sempre baixa
l’activitat, però em va sorprendre i molt que s’hagués d’anul·lar la trobada”,
explica un altre alt càrrec.
“El problema és que Madrid no vol governar ni es

135055-1179785®

Ajuntament de
Cabrils
ANUNCI
En data 27 de desembre de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cabrils en sessió ordinària ha pres l’acord d’aprovar definitivament la
Proposta d’escriptura de Reparcel·lació voluntària, en la seva modalitat de compensació, del Text Refós del Pla Especial Urbanístic núm. 11 “Can Pons
Mas Grau”, del terme municipal de Cabrils, presentada per PROMOTORA XARET SA i Jaime Fitó Morató, amb les següents prescripcions:
2.1.- Les parcel·les adjudicades a l’Ajuntament de Cabrils en concepte de cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic han
de ser les parcel·les assenyalades, en el plànol de parcel·les resultants, com a 1, 2 i 3 de l’actual parcel·la resultant número I.1.
2.2.- S’ha de sol·licitar al Registrador la cancel·lació de les càrregues que trobem en les dues finques aportades consistents en servituds de mines, atès que les citades càrregues no resulten compatibles amb l’execució del planejament que ens ocupa i, a més, la seva funcionalitat resta
substituïda per l’execució de les obres d’urbanització previstes en el planejament.
2.3.- A la parcel·la resultant que es cedeix a l’Administració actuant en concepte del 10% de cessió obligatòria i gratuïta, no s’hi poden traslladar càrregues per subrogació.
2.4.- A la parcel·la resultant que es cedeix a l’Administració actuant en concepte del 10% de cessió obligatòria i gratuïta, s’ha de fer constar de
forma expressa que l’afecció al compte de liquidació provisional ho és, únicament i exclusivament, en concepte de compensació econòmica
d’excés d’adjudicació i que el citat saldo és definitiu i no provisional.
2.5.- S’ha de concretar l’adjudicació dels 39,63 m2 de sòl que en el planejament objecte d’execució resten qualificats com a Sistema hidrològic
(Zona de Servitud).

CONSTRUCCIONES ARGUTO, S.A. en liquidación
Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada
De conformidad con lo que se prevé en la Ley de Sociedades de Capital, el Reglamento del Registro Mercantil y la Ley de Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, se hace público que en la Junta General Extraordinaria
de accionistas de la Compañía “CONSTRUCCIONES ARGUTO, S.A.” En liquidación que se celebró el día 14 de diciembre de 2017, se adoptaron entre otros
los siguientes acuerdos:
Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin
cambio de personalidad jurídica ni denominación social, salvo el apéndice sobre
su naturaleza jurídica que, por tanto, pasará a ser CONSTRUCCIONES ARGUTO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, davant d’aquest Ajuntament de Cabrils, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això
sens perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

Se informa a los socios que no hayan votado a favor de la citada transformación
social del derecho que les asiste a separase de la Sociedad conforme a lo que
establece al respecto las normas referidas. También se les reitera el derecho que
les sigue asistiendo de poder disponer y obtener una copia gratuita de los documentos que exige la Ley para la adopción de los acuerdos ahora publicitados.

Cabrils, 28 de desembre de 2017
Alcaldessa, Signatura: Avelina Morales Serra

Sabadell, 5 de enero del año 2018. Juan Alsina Miró, Administrador único

179558-1179799w

“Tots els departaments de
la Generalitat estan funcionant amb plena normalitat.” Aquesta és una de
les frases estel·lars que va
dir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric
Millo, quan a finals del mes
d’octubre va comparèixer
en roda de premsa per
enumerar els primers
acords que havia pres el
Consell de Ministres en el
marc de l’article 155. Però
els fets l’han anat desmentint en les últimes setmanes. El 155 està paralitzant i anestesiant la gestió
diària de la Generalitat.
L’últim exemple s’ha
produït aquesta setmana,
quan es va haver de suspendre el Consell Tècnic,
l’òrgan que prepara els decrets, avantprojectes o altres propostes que abans
aprovava el Consell Executiu català, en la tradicional reunió de dimarts al
matí al Palau de la Generalitat, una tasca que ara fa el
Consell de Ministres. El
motiu de la suspensió va
ser que no hi havia cap
punt de l’ordre del dia.
“Només ens deixen tramitar aspectes ordinaris o
molt urgents. Res més. No
podem tirar endavant cap
tema transcendental ni
polític”, destaca un dels secretaris generals que cada

vol comprometre, i, a més,
hi ha qüestions de la nostra administració que no
entenen. Per tant, davant
del dubte o de la por que sigui un tema complicat bloquegen la gestió. Més d’un
cop ens diuen: «Aquest
conveni, val més que
l’aprovi el pròxim govern.»”
La situació de “paràlisi”,
segons fonts de la Generalitat, s’acabarà notant
d’aquí a uns mesos per a la
ciutadania, perquè els projectes o decrets que ara no
s’han pogut tramitar amb
el pressupost del 2017 per
culpa del 155, s’hauran de
fer amb el del 2018, que estarà prorrogat. Per tant, hi
haurà altres partides que
s’hauran de descartar.
També lamenten que
Millo i el govern espanyol
hagin fet servir el 155 com
a propaganda política i hagin anunciat a so de bombo
i platerets alguns acords
del Consell de Ministres
sobre Catalunya quan realment només eren uns
canvis de partides pressupostàries “Madrid ha volgut fer veure que han desbloquejat certes inversions, quan realment ja
s’estaven fent i l’únic que
han aprovat és un simple
tràmit.”
No a eleccions
La incògnita sobre com es
resoldrà la investidura del
nou president de la Generalitat i la formació del govern ha fet que plani sobre
el panorama polític la possibilitat d’unes noves eleccions. Un escenari desolador per a la Generalitat,
perquè Mariano Rajoy va
anunciar que només retirarà el 155 quan es formi
un nou executiu. “No podem aguantar més temps
així”, exclama un dels secretaris generals. ■
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Neus Lloveras no
repetirà a les
municipals de 2019
a L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú vol tancar la seva
etapa política a Comunicarà avui a l’AMI que plegarà
Redacció / Taempus
VILANOVA I LA GELTRÚ

La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, no repetirà com a cap de llista
del PDeCAT a les eleccions
municipals de 2019. Així
ho va anunciar ahir aprofitant la calma prèvia a la
constitució del nou Parlament i la investidura del
president de la Generalitat. Lloveras va explicar
que la decisió respon a la
voluntat de reincorporarse a la seva vida professio-

La frase
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“No tinc por. Tot el
que he fet en els meus
càrrecs polítics és
acceptable en un estat
de dret”
Neus Lloveras
PRESIDENTA DE L’AMI I ALCALDESSA
DE VILANOVA I LA GELTRÚ

nal després de dos mandats al capdavant del govern municipal, segons informa ACN. De fet, Lloveras va remarcar el seu
compromís amb la política
local fins al punt que no
descarta renunciar a la se-

va acta de diputada al Parlament si Jordi Sánchez,
Clara Ponsatí i Joaquim
Forn ho fan. Lloveras assegura que la seva vocació és
“fer política local” i que
“per coherència” amb ella
mateixa la seva prioritat
ara és centrar-se a acabar
el mandat i facilitar un
bon relleu al capdavant del
PDeCAT a Vilanova i la
Geltrú.
L’executiva de l’AMI
tractarà en la reunió
d’avui sobre la continuïtat
de Lloveras fins a les municipals del 2019. L’alcaldessa els comunicarà la seva
intenció de deixar l’asso-

Neus Lloveras amb Carles Puigdemont en la visita dels
alcaldes a Brussel·les el passat mes de novembre ■ AFP

ciació ja aquest any, abans
d’acabar el mandat, tot i
que espera a conèixer el
parer de la resta de membres de la direcció.
Precisament, Lloveras
assegura que no té “por”
de les conseqüències judicials vinculades a la seva
implicació en el procés sobiranista, perquè tot el

que ha fet en l’exercici dels
seus càrrecs polítics “és
acceptable en un estat de
dret.”
Neus Lloveras ja havia
dit diversos cops que no
estaria en el càrrec més de
dos mandats, però els esdeveniments polítics dels
darrers mesos la van obligar a ajornar l’anunci de la

seva decisió. “En circumstàncies normals el més recomanable, si no continues, és a mitja legislatura
preparar la persona que
t’ha de substituir, però ho
he ajornat perquè hi havia
tots aquests moviments
polítics que eren prioritaris i en els quals estava
molt implicada i hi he volgut participar al 100%”, ha
explicat l’alcaldessa.
Lloveras forma part de
la suposada llista d’investigats per part del jutge del
Tribunal Suprem Pablo
Llarena per un presumpte
delicte de rebel·lió i sedició
amb relació al procés sobiranista. L’’alcaldessa assegura que, per ara, no ha rebut cap notificació: “Segur
que rebré el mateix que
Artur Mas i Marta Pascal
perquè estic en la mateixa
situació, però estic tranquil·la perquè només faltaria que en un estat democràtic no es pogués ser
president d’una entitat legalment constituïda i convocar manifestacions”, ha
insistit. Així mateix, ha dit
que respondrà a les preguntes del jutge si ha de
comparèixer. ■
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Cònsol represaliat pel 3-O
DESTITUÏT · El Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya força el govern filipí a fer cessar el cònsol honorari per haver-se manifestat
el 3-O amb un ‘keep calm’ LAMENT · Jordi Puig lamenta que no es pensi en la comunitat filipina, amb qui havia reforçat lligams
Xavier Miró
BARCELONA

E

801175-1179754®

l 3 d’octubre milions de ciutadans van omplir pobles i
ciutats en les concentracions de protesta més multitudinàries de la història de Catalunya. Protestaven per les càrregues
de la Guàrdia Civil i la Policía Nacional als col·legis electorals amb el
resultat d’un miler de votants ferits
durant el referèndum prohibit de
l’1-O. Jordi Puig, el cònsol honorari
de les Filipines, també es va concentrar amb un cartell de “keep
calm”, es va fer una foto i la va penjar al seu compte de Facebook particular, que utilitza per relacionarse amb unes quatre mil persones de
la comunitat filipina de Barcelona a
la qual serveix.
“Tots sabem què comporta ocupar un càrrec com el meu. Però és
impossible no veure el que va passar l’1-O”, afirma Puig abans d’explicar que, al cap de tres dies, estava prevista la visita a Barcelona de
la dona del president Duterte i d’un
cardenal. Preocupades per la situació, les autoritats filipines van consultar a Puig si calia anul·lar el viatge i ell els va assegurar que no hi havia cap raó per preocupar-se. “El
més prudent em va semblar fotografiar-me amb el cartell de «Manteniu la calma» i penjar-lo al meu
Facebook per tranquil·litzar la comunitat filipina.”
El dia 30 d’octubre rebia un correu de l’ambaixador de Filipines a
Madrid en què li explicava el malestar expressat pel Ministeri d’Afers
Exteriors espanyol pel contingut de
la foto penjada a Facebook. El ministeri espanyol es mostrava molt
enfadat pel fet que el cònsol hagués

Jordi Puig, cònsol honorari de les Filipines, al Philippines Club, situat al costat del consolat, a la plaça Reial barcelonina ■ ORIOL DURAN

participat en una “manifestació independentista portant un pamflet
que mostra el nom d’una organització que ha estat clarament identificada com a partidària activa de la
independència”. El cartell de “keep
calm” que duia Puig aquell dia era
una iniciativa d’Hacercosas.cat, la
campanya de mobilització activa
que aquells dies duia a terme Barcelona en Comú, una formació no
independentista però sí partidària
de la celebració de la votació com a
símbol de reivindicació ciutadana.
El ministeri que dirigeix Alfonso
Dastis considerava el gest de Puig
com una “violació flagrant de l’article 55 de la Convenció de Viena” so-

bre relacions consulars, que prohibeix al personal diplomàtic “tafanejar en afers interns del país amfitrió”. El 20 de desembre, el Ministeri d’Exteriors filipí li comunicava
que havia decidit prescindir dels
seus serveis i li agraïa la feina feta
durant els darrers sis anys. Aquest
gener serà el seu últim mes com a
cònsol del país asiàtic.
Jordi Puig confessa que té una
sensació agredolça. D’una banda,
s’allibera d’uns costos de representació que assegura que li suposa el
càrrec i del temps de dedicació. No
li preocupa personalment el que
considera una “represàlia expeditiva, feta a pals de cec, per fer mal”,

Família
filipina
Puig té una relació de
trenta anys amb el
país asiàtic i dona i filla filipines. Amb les
associacions barcelonines ha impulsat
la celebració de la
diada nacional del
país asiàtic, ha creat
el Philippines Club,
participa en la vida
de la comunitat i
presta serveis també
als filipins d’Aragó i
les Illes.

del govern espanyol. Però lamenta
que no es tingui en compte els treballadors del consolat ni la comunitat de trenta mil filipins, sense
comptar amb els de segona i tercera generació, amb qui havia establert una relació estreta: “La comunitat està neguitosa.” Puig explica
que abans d’assumir el consolat la
comunitat filipina no tenia cap interlocutor a peu pla perquè tota la
representació del país a l’Estat espanyol era diplomàtica. Reivindica
haver traslladat el consolat de l’avinguda Diagonal a la plaça Reial, al
centre neuràlgic d’una comunitat
instal·lada majoritàriament al barri
del Raval. ■
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Herrero de Miñón: “No es
pot premiar delinqüents”
a El pare de la Constitució nega la via federal i equipara els líders del procés amb l’assassí d’un crim
masclista que diu que la dona era insuportable a Roca vol reformar la carta magna i Llorca el rebat

molt polèmic. Aixeca polseguera i entusiasme. Si
ens l’estalviem, com vam
fer el 1978, fem un gran
pas”, va dir.
Herrero va ser encara
més polèmic amb l’equiparació que va fer dels líders
del procés sobiranista amb
“delinqüents” i “criminals” de violència masclista. “Si em permeten la broma, que no és broma sinó
seriosa, però frívola... En
molts delictes de gènere,
dels quals ara desgraciadament se’n cometen tants,
quan compareix davant
del jutge l’assassí li diu: «És
que la meva dona era insuportable.» I el jutge li ha de
dir: «Sí, la seva dona devia

La frase
—————————————————————————————————

“La reforma de la
Constitució és possible
i desitjable si se sap
què cal reformar i es
nega la via federal”
Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón
PARE DE LA CONSTITUCIÓ

Herrero y Rodríguez de Miñón va comparèixer ahir en la comissió territorial del Congrés com un dels tres pares vius de la Constitució ■ ZIPI / EFE

Miñón, que va jutjar com a
“possible i desitjable” una
reforma del text del 1978
“si se sap què cal reformar i
si es fa de forma pactada”.
Dit això, però, l’exdiputat d’UCD i del PP va advertir del perill del federalisme i va aconsellar que
qualsevol retoc es faci
“partint de negar la via federal”, que és precisament
el contrari del que promou
el PSOE amb aquesta comissió al Congrés. “El federalisme és un concepte

ser insuportable, ho admeto, però vostè és un criminal.» No es pot premiar la
delinqüència criminal perquè l’altra part hagi comès
errors”, va equiparar. “I
aquí no parlem d’opinions
diferents, sinó de delinqüents i no-delinqüents”,
reblava Herrero.
Roca, al seu torn, va defensar que la carta magna
ofereix “molt marge” per a
canvis “transcendentals”
en el model territorial i que
“no hi ha vies al marge
d’ella”. Pérez Llorca, però,
el va rebatre adduint que
no és moment de canvis
quan “hi ha molta ira”. Per
Pérez Llorca, la independència de Catalunya seria
“un fracàs històric que
portaria mals sense fi”. ■

El Congrés dels Diputats
va obrir ahir les seves portes als tres pares vius de la
Constitució de 1978 –Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón (UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD) i
Miquel Roca (Minoria Catalana) en el marc de la comissió impulsada pel
PSOE sobre la crisi territorial. Si bé Pérez Llorca va
ser l’únic a desaconsellar

ara una reforma constitucional, Herrero de Miñón
la va considerar “desitjable” si no es fa per calmar
l’independentisme. “No es
pot premiar els delinqüents”, va advertir el pare de la carta magna per
UCD.
En la inauguració del fòrum amb el qual Pedro
Sánchez pretén obrir un
debat que Mariano Rajoy
acota a “parlar-ne”, el primer compareixent va ser
Herrero y Rodríguez de

El documental
‘1-O’ bat rècord
d’audiències

Tots els partits de
les Corts excepte el
PP creuen Correa

Foment del
Treball apressa a
formar govern

Últim adeu a
l’exconseller
Antoni Subirà

El documental ’1-O’, emès dimarts en el programa ’Sense
ficció’ de TV3, va batre el rècord històric de l’espai amb
un 34,4% de quota de pantalla a Catalunya. La cinta produïda per Mediapro i dirigida
per Lluís Arcarazo va ser seguida per 1.135.000 espectadors i va liderar de manera
destacada l’audiència del dia
a Catalunya (18,1%), amb
més del doble de quota de
pantalla que la segona cadena
més vista. ■ ACN

Tots els partits polítics amb
representació a les Corts valencianes, a excepció del Partit Popular, donen per bones
les acusacions fetes dimarts
pel cap de la trama Gürtel,
Francisco Correa, en què responsabilitzava l’expresident
valencià Francisco Camps
de permetre el saqueig de les
arques públiques de la Generalitat. El judici a Correas començarà a partir de dilluns a
l’Audiencia Nacional.

El secretari general de Foment
del Treball, Joan Pujol, ha demanat que es “formalitzi un
govern estable” com abans
millor perquè doni “seguretat i
estabilitat” al món empresarial, i ha desitjat que també sigui un govern amb “predictibilitat”. Joan Pujol ha alertat que
la repetició d’eleccions catalanes seria una “mala solució”
perquè deixaria Catalunya
sense un “govern efectiu” i
amb la intervenció estatal.

Els expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas
van ser algunes de les personalitats polítiques que van donar l’últim adeu ahir a l’exconseller Antoni Subirà, mort el
cap de setmana als 77 anys.
Al funeral, que es va celebrar
a Premià de Mar, hi van assistir també la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i els exconsellers Josep
Rull i Jordi Turull, entre altres
polítics de l’antiga CDC.

■ ACN

■ REDACCIÓ

David Portabella
MADRID

■ AGÈNCIES

El TC admet el recurs sobre el 155
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Podem, contra el 155

Ajuts als aturats

b El Tribunal Constitucional va admetre ahir a tràmit
el recurs de Podem contra
l’article 155 amb què Rajoy
va dissoldre el Parlament i
convocar eleccions el 21-D.
L’admissió no deixa en suspens el 155 ni pressuposa
cap dictamen, que pot trigar
anys i que tindrà la catalana
Encarnació Roca de ponent.

b El TC va donar ahir la raó
al govern basc en admetre
que la prestació per a aturats de llarga durada, de
426 euros i que atorgava el
servei estatal SEPE, és una
competència autonòmica
–també afectarà Catalunya– en estar emmarcada
dins les polítiques actives
d’ocupació.

Francisco Correa acusa directament Camps ■ ARXIU
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Pancarta de la concentració de Vic. El cant d’‘Els segadors’ va cloure l’acte a la plaça del Vi de Girona ■ ANNA AGUILAR / JOAN SABATER

Defensa unànime al carrer
del model educatiu català
a Docents per la República i els CDR convoquen concentracions a les principals ciutats per donar
suport a mestres i professors a Denuncien la repressió i la persecució de què són objecte avui
A. Aguilar / G. Busquets
VIC/ GIRONA

El model d’escola catalana
no es toca. Ni l’escola, ni els
valors democràtics, de
convivència i llibertat que
s’hi defensen. Amb aquest
missatge i amb l’objectiu
de donar suport a mestres
i professors –especialment perseguits i en el
punt de mira des de l’1-O–,
Docents per la República i
els CDR d’arreu del país
van congregar ahir a les set
de la tarda centenars de
persones davant dels ajuntaments de diverses ciutats, entre les quals hi va
haver Girona, Lleida, Terrassa, Reus, Manresa, Vic,
la Bisbal d’Empordà o Santa Coloma de Farners.
L’acte es va fer coincidint
amb l’aniversari del naixement del pedagog i fundador de l’Escola Moderna,
Francesc Ferrer i Guàrdia,
el 10 de gener del 1859.
A totes les ciutats les

concentracions van tenir
com a denominador comú
la lectura d’un manifest
conjunt, sorgit del CDR de
Folgueroles (Osona) i de
Docents per la República.
“L’ensenyament pot i ha
de discutir-ho tot, i situar
amb anticipació el nen en
la via simple i directa de la
investigació
personal.”
Amb aquesta cita de Ferrer i Guàrdia s’encapçalava una reflexió en veu alta
que no obviava el paral·lelisme amb l’actualitat.
“Tant Ferrer i Guàrdia
com, actualment, el conjunt del govern són acusats d’uns fets no vinculables i inexistents. I comencem a veure com els nostres docents són perseguits perquè eduquen en la
llibertat de pensament i això no ho permetrem.” El
manifest acabava dient:
“Els docents no podem tenir por, no tenim el dret a
tenir por, si eduquem amb
por, els nostres alumnes

no podran ser lliures.”
A Vic, on es van aplegar
vora 300 persones a la plaça Major, la concentració
es va cloure amb l’actuació
de Música per la Llibertat,
de Sant Julià de Vilatorta,
que va interpretar El cant
dels ocells, L’estaca, Quan
somrius (adaptada als Jordis) i Els segadors. Un dels
membres del CDR de Folgueroles explicava que
l’acte pretenia “donar suport a tots els mestres,
sense dir noms ni cognoms”, ja que “hi ha molts
partits i institucions que
volen destruir l’escola catalana”. Des de l’anonimat, un membre de Docents per la República de
Vic era clar: “Hi ha por, i
volem dir prou a la repressió; en alguns claustres es
diu d’anar alerta amb el
que s’explica i no volem
caure en el parany de l’autocensura”, hi afegia.
A la plaça del Vi de Girona, on es van concentrar

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Els docents no
podem tenir por (...), si
eduquem amb por, els
nostres alumnes no
podran ser lliures”
MANIFEST DE DOCENTS PER LA
REPÚBLICA I ELS CDR

“No hem de tenir cap
dubte de parlar de
qualsevol tema amb
els nostres alumnes”
Sergi Font
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL
GIRONA

Declaren dos professors
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ahir van declarar a la Ciutat
de la Justícia els dos últims
professors de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca pels suposats comentaris
fets a classe sobre l’1-O que
haurien violentat alguns
alumnes fills de guàrdies civils. Finalitzades les declaracions, que van durar mitja hora, Núria Vallduriola, directora dels serveis territorials
d’Ensenyament del Baix Llobregat, va destacar que els
docents havien sortit “con-

tents i alliberats” perquè amb
les preguntes que els havien
fet havien pogut manifestar
clarament “que sempre van
fer el que tocava”.
Vallduriola va confiar “que
s’imposi el seny” i que la causa quedi desestimada. Fa uns
dies havien declarat nou professors més d’aquest centre.
Els docents van ser denunciats per algunes famílies
perquè l’endemà del referèndum van debatre a l’aula l’actuació policial.

unes 300 persones, el president d’Òmnium Girona,
Sergi Font, va donar valor
a la diferència de pensaments com la “grandesa de
l’escola catalana”, alhora
que va assenyalar que amb
el discurs de la por el que es
pretén és que els estudiants no tinguin criteri:
“No hem de tenir cap dubte de parlar de qualsevol
tema amb els nostres
alumnes; no s’ha de tenir
por d’explicar el que s’hagi
d’explicar a l’aula.” En el
torn de parlaments, l’historiador Xavier Díez va
glossar la figura de Ferrer i
Guàrdia (perseguit i afusellat per l’Estat espanyol el
1909), i, com a representants de les AMPA, Joan
Quer, de l’escola Eiximenis, va voler recordar la seva àvia “republicana, analfabeta i anarquista”. La
lectura del manifest en
aquest cas va anar a càrrec
de l’escriptora i professora
Miracle Sala i de la professora Mònica Altarriba.
Alguns CDR, com ara el
de Reus o el de Vic, van
aprofitar l’acte per recordar que la fiscalia espanyola demana entre 11 i 14
anys de presó per a 27 joves “que van defensar l’escola pública”. “En aquest
context de bogeria, només
ens queda continuar plantant cara, somriure i seguir lluitant”, piulaven a
Twitter els reusencs. ■

