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El Suprem veta la presència
de Junqueras al Parlament
FET · Manté que el vicepresident,
Sànchez i Forn no han de sortir
de la presó i deixa a les mans
de la mesa la delegació del vot

ERC consulta als
lletrats si Llarena
s’ajusta al reglament

ESCRIT · El jutge argumenta
la seva negativa pel risc de
reiteració delictiva i que hi hagi
mobilitzacions violentes
Nacional

Any nou,
companyia
catalana

Bona part dels diputats del grup parlamentari es van reunir ahir a Brussel·les amb Puigdemont ■ EFE

JxCat: hi haurà investidura
El grup parlamentari no avança com farà president Puigdemont
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El context polític
mou canvis en el
mercat dels serveis
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

De la traïció

L

a metàfora de la
traïció és dissoldre la cola que cohesiona una relació densa. Ho teoritza Avishai Margalit, un dels
pensadors contemporanis més destacats per les seves reflexions sobre la
condició humana. Així se’l descriu a la
solapa del seu darrer llibre, De la traïció, que acaba de publicar, en traducció catalana de Fina Caball, l’editorial
Arcàdia. Un goig anar a l’avançada
amb aquest text d’aquest autor israelià. Cabdal. La traïció, el mal i greuge
cap a la víctima, la dissolució o l’afebliment d’aquesta relació densa entre
persones, amics, família o col·lectius
als quals ens lliga un sentit de pertinença, agafa aquests dies més d’un
sentit. En l’esfera política, la deslleialtat, el col·laboracionisme, són fenòmens que associem a la idea de traïció. La tensió entre transparència i la
confiança que reclamem i reclamen
polítics i ciutadania és un debat constant, i Margalit conclou que la transparència no encaixa amb la vida civilitza-

La lectura d’Avishai Margalit
se’m barreja d’una banda
amb el moment polític actual
da. Diu: “Si la traïció és el preu que
hem de pagar per amagar el que calgui per tenir una vida civilitzada, és un
preu que val la pena pagar.” La lectura
de Margalit se’m barreja d’una banda
amb el moment polític actual, on en
molts moviments, ja siguin judicials, ja
siguin parlamentaris, s’hi projecta
també la tesi de la doble veritat: una
per a les elits i l’altra per a la massa;
però també amb l’èxit teatral del moment. El de la història de Les noies de
Mossbank Road, que podeu veure a la
Villarroel, escrita per Amelia Bullmore,
traduïda per Roser Batalla, dirigida
magníficament per Sílvia Munt i interpretada magistralment per Marta
Marco, Cristina Genebat i Clara Segura. Una funció electritzant, que et capbussa en la història d’amistat entre
aquestes tres noies, aquestes tres dones que comparteixen pis d’estudiants, i on en la seva relació densa,
consistent i forta hi ha de tot: rialles i
llàgrimes, alegria i dolor, llibertats i retrets, ambicions i limitacions, confidències i traïcions. I és que com diu
Avishai Margalit: “La traïció, com el
riure, forma part del teixit bàsic de
l’existència humana.”

Ombres d’hivern
Imma Merino

El documental de l’1 d’octubre

C

omenço avui l’ocupació d’aquest
espai del diari durant una setmana, de manera que, havent-hi
transitat fugaçment durant l’última
primavera, les meves “ombres”, que
van originar-se en un mes d’agost i
s’han estès durant els estius amb referents literaris, es faran hivernals en
un moment en què, amb la constitució
incerta del nou Parlament de Catalunya, continuem vivint intensament
(amb una diversitat d’emocions i de
pensaments contradictoris) la política
en la recuperació que n’estem fent
com a compromís i participació en la
cosa pública. Així és que he decidit repensar, afinar i articular unes quantes
notes esbossades durant un període
que començaria el 20 de setembre passat (el dia en què, segons un meu
amic, el meu cervell va fer una explosió) i que, evidentment, passa de manera fonamental per l’1 d’octubre.
Aquesta va ser una jornada de joiós
apoderament d’una part de la societat
catalana, però no s’ha d’oblidar que
una altra part no hi va participar perquè, a banda de la seva posició respecte a la independència, no reconeix la

“
L’esperit de
revolta i insubmissió
que descriu no casa
amb la
convencionalitat del
muntatge. Calen
altres documentals

legitimitat del Parlament de Catalunya per convocar un referèndum partint del dret a l’autodeterminació.
És més que possible que bona part
dels ciutadans catalans que van abstenir-se en el referèndum no veiessin el
documental sobre l’1 d’octubre que,
produït per Mediapro de Jaume Roures, s’ha emès recentment a TV3. Sí
que el vam veure molts dels que hi
vam participar i, com exigien les cir-

cumstàncies, d’una manera que va
anar més enllà del fet de votar: protegint els col·legis electorals i les urnes
posant-hi els cossos. Així és que, dirigit per Lluís Arcarazo i construït amb
imatges rodades en cinc col·legis electorals, el documental va activar la
memòria d’un dia que, de fet, és molt
recent. L’emoció encara és a flor de
pell i no és difícil avivar-la amb imatges de la repressió, però també amb
l’evocació de la cadena d’accions que
van fer possible el referèndum, de
l’experiència de comunitat i dels vincles que van crear-se durant aquella
jornada. Tanmateix, en el documental se’n parla, d’aquesta experiència,
però, en canvi, poques imatges la reflecteixen. Hi ha un detall que em
sembla significatiu. Un testimoni explica que la tensió entre la policia i els
ciutadans resistents va crear dos minuts de silenci davant d’un col·legi
electoral. Si hi ha imatges d’aquests
dos minuts, per què no mostrar-los?
Per la convencionalitat de les formes
i del muntatge en desacord amb un
esperit d’insubmissió i revolta. Ens
calen altres documentals.
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Incapacitat perllongada

A

“
El resultat en
vots del 21-D facilita
l’elecció de la mesa
i del president, però
la justícia de l’Estat
la complica

cial és tan gran i vulnera tant els drets
sense cap pudor, que obliga a fer pinya
i decidir si es manté la pugna ja gairebé sense líders o si es plega veles durant un temps, tenint en compte que
els presos polítics –cada cop són més
ostatges– no sortiran de la presó en
un termini curt de temps.

De reüll
Maria Palau

l problema comença i acaba sempre en l’educació. I
la solució també, però almenys en el cas de la
cultura no sembla que els polítics estiguin disposats a
aplicar-la. L’Observatori Social de La Caixa ha fet públic
aquesta setmana l’estudi El consum cultural: qüestió de
gust o de preu?, fet per professors de la Universitat
d’Oviedo, i les conclusions no són cap sorpresa: els
ciutadans amb un nivell de formació bàsic tenen poc
interès, i fins i tot gens, per la cultura. L’informe recorda
que aquestes persones acostumen a ser les que tenen
rendes més baixes, però quan se’ls
Un estudi
ha demanat per què no
consumeixen cultura poques
vincula el
vegades han argumentat que no
desinterès
s’ho poden permetre sinó que
per les arts a prefereixen fer altres coses abans
la poca
d’anar a un concert o a un museu. El
percentatge de gent que no
formació
assisteix a cap activitat cultural per
desgana és altíssim. Per contra, els rics, que són els que
més cursen estudis superiors, frenen la seva
participació cultural per la butxaca (això mereixeria un
estudi a part) i per una oferta poc atractiva, però gairebé
mai per desinterès. Amb aquestes dades, podem seguir
posant-nos de perfil i anirem veient que la cultura es
converteix, emulant els vells temps, en un producte de
luxe per a les elits. Però també podem atacar el
problema d’arrel i, tal com assenyalen els autors de
l’estudi, exigir als governants que d’una vegada per
totes integrin la política cultural en la política educativa.

L’ofensiva judicial no té ni aturador
ni moderació, ni voluntat d’entesa,
com reclamava Roca Junyent dimecres. Més aviat és venjativa. Se’ls acusa “d’incapacitat legal perllongada per
complir el deure d’assistir al Parlament”. Per acabar-ho de complicar, el
jutge Llarena permetria un sistema de
participació i votació als presos al ple
del Parlament, i l’oposició i el govern
de l’Estat el voldrien impossibilitar i
recórrer-hi en contra.
La justícia complica allò que els ciutadans, amb més d’un 80% de participació, vàrem decidir i facilitar. S’acusa l’independentisme de ser tossut i de
situar a les llistes investigats, però hi
tenia dret, i així ho van fer seu també
bona part dels votants. L’aparell judicial revisarà i canviarà les decisions
d’una votació democràtica, com en
l’Estatut. Fins quan s’haurà d’aguantar aquesta incapacitat perllongada de
no voler respectar les urnes?

Les cares de la notícia
PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

Íñigo Méndez de Vigo

Cultura i
educació

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/uewkpl

EDITORIAL

A la tres
quatre dies de la constitució del
Parlament, el més calent és a
l’aigüera. I no precisament perquè les eleccions sobrevingudes del
21-D desemboquessin en una complicada tria de les dues primeres autoritats del país, perquè els resultats van
ser clarificadors i condueixen a una
sola opció majoritària d’acord, i cap altre pacte més és possible. En situació
normal, l’acord de les forces independentistes aplicaria la majoria i elegiria
president del Parlament i de la Generalitat. Però res és normal, fruit de la
negativa estatal a reconèixer la majoritària demanda de referèndum i els
intents de dur-lo a terme de bona part
de ciutadans i líders polítics.
Amb els caps de llista a la presó o a
l’exili, i alguns diputats en la mateixa
situació o amenaçats per dècades de
presó, l’independentisme intenta fer
valer els arguments amb què va guanyar les eleccions, però la pressió judi-

Accedeix als
continguts del web

No accepten el 21-D

-+=

El portaveu no va dissimular fent recompte dels
independentistes que pleguen per la cacera personal o judicial que pateixen i en la mateixa línia
deixa clar que no acceptaran que Carles Puigdemont, autèntic triomfador del 21-D, sigui investit
president. No accepten la democràcia.
JUTGE DEL TRIBUNAL SUPREM

Pablo Llarena

Els drets no són

-+=

La presumpció d’innocència no és res i el dret a la
representació política tampoc pel jutge del Suprem, que no permet que els diputats electes en
presó preventiva (ni judici ni sentència) participin i
votin al ple, amb l’excusa que tenen massa suport
social i hi podria haver un enfrontament violent.
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Donald Trump

President inapropiat

-+=

El magnat americà és l’exemple viu del tipus que
no està capacitat per ocupar un càrrec de la
transcendència i representativitat del de president dels EUA. L’última, referir-se a determinats
països d’Àfrica i Amèrica Central com a “forats de
merda”.

Voladura de
drets bàsics
democràtics
La interlocutòria dictada pel
jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena per justificar la prohibició al vicepresident, Oriol Junqueras –i al conseller Joaquim Forn i a
Jordi Sànchez–, d’assistir al Parlament com a diputat electe fa volar
pels aires el mínim respecte que tota instància judicial ha de tenir per
la garantia dels drets fonamentals
dels ciutadans. A la injusta presó
provisional, en el cas dels tres diputats, s’afegeix ara la vulneració del
dret de representació política, bàsic
en un estat de dret democràtic i
que en cap cas es pot perdre sense
sentència ferma. Argumentar que
es preservarà per la via de la delegació del vot –que sense cap potestat exigeix habilitar al Parlament–
és una fal·làcia que diu molt de quina és la baixa consideració del jutge
sobre l’activitat parlamentària, pilar
de la democràcia, que va molt més
enllà de les votacions.
La no excarceració dels diputats
vulnera també els drets de milers
de ciutadans que els han votat perquè els representin. I per tant suposa un segrest evident de la voluntat
popular. Basar la prohibició en el fet
que permetre l’activitat parlamentària dels diputats podria comportar reiteració de delicte és la prova
que el que el jutge considera un perill és l’activitat parlamentària dels
independentistes. I concloure que
el trasllat dels presos al Parlament
podria comportar “un greu enfrontament ciutadà” és una ofensiva
atribució violenta a la societat catalana que res té a veure amb la seva
realitat pacífica. Cal concloure que
s’està imposant una estratègia, per
sobre dels drets fonamentals, per
privar l’independentisme dels seus
principals líders, forçant el seu
abandonament de la política, amb
una evident i greu alteració de la voluntat democràtica expressada a
les urnes.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...
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No afluixa
Mariano Rajoy reclama a
Puigdemont que assisteixi a la
conferència de presidents i
reitera que cal dialogar, però no
concreta cap proposta.

Full de ruta

L’autogovern ha estat
suprimit i no es recuperarà.
El nou govern autonòmic no
tindrà el control de les
finances, el nou Parlament
no podrà aprovar cap llei
d’una certa transcendència
nyols els qui decidiran qui pot ser diputat, qui pot ser president, i fins i tot
l’abast de la seva actuació parlamentària. Amb l’exili i l’empresonament de
parlamentaris electes, sota acusacions
fantasioses de delictes inventats, es
condiciona de forma determinant el
nou Parlament. Hi ha diputats que han
hagut de condicionar el sentit i les limitacions de la seva actuació parlamentària futura, per mirar de recuperar la
llibertat.
L’estat d’excepció no s’acabarà fins
que Catalunya no sigui independent. Cal
tenir-ho clar i entendre que això condicionarà tota l’actuació política. L’autogovern ha estat suprimit i no es recuperarà.
El nou govern autonòmic no tindrà el
control de les finances, el nou Parlament
no podrà aprovar cap llei d’una certa
transcendència, les competències en
educació i seguretat seran recentralitzades, els mitjans públics s’afebliran fins
perdre la seva funció. Només ens queda
un camí, però caldran noves estratègies i
nous lideratges.

20
anys

Aclariment
Aznar aclareix que només
projecta rebaixar el tram estatal
de l’IRPF. Pujol demanarà una
modificació del finançament si
Catalunya hi perd ingressos.

Enric Roca Casas. Director d’Edu21 i professor d’educació a la UAB

Excepció

A

anys

Detecten 180 nenes en risc de
patir ablació. Tots els casos
s’han identificat a les
comarques de Girona des del
2005.

Tribuna

Germà Capdevila

questa setmana
es recuperarà el
Parlament dissolt a
cop de 155. Convé recordar-ho sempre que
calgui: estem en un
estat d’excepció conseqüència d’un
cop d’estat. Es va suprimir l’autogovern català de forma il·legal a partir del
20 de setembre de 2017 i ens trobem
sota un règim inconstitucional. L’aplicació i interpretació que s’ha fet de
l’article 155 és obertament inconstitucional. En una democràcia real, el TC
efectuaria un control de constitucionalitat i corregiria els abusos. A Espanya,
el TC ha rebut un recurs contra el 155
però ha decidit paralitzar-lo fins que es
deixi d’aplicar. S’entén l’abast d’aquesta supressió de l’estat de dret? El govern espanyol pot aplicar un article de
forma abusiva durant tot el temps que
vulgui i la justícia no hi intervindrà. Això vol dir que si l’aplicació del 155 fos
indefinida, el TC mai no s’hi pronunciaria? El sistema de controls creuats entre els poders de l’Estat, dinamitat.
Paral·lelament, són els jutges espa-
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L’ablació

L’educació republicana

V

enen temps en què la República,
més que proclamar-la com ja vam
fer, s’haurà d’explicar bé i així fer
possible la seva implantació a partir d’una
acceptació majoritària dels ciutadans de
Catalunya. L’1-O va significar el punt de
no retorn i es va consolidar el gruix necessari per fer irreversible el camí a seguir.
Aquell dia vam guanyar la República però
encara no som tots els que hem de ser.

TANT EN ELS PROLEGÒMENS del 9-N, com

en els mesos anteriors a l’1-O, hem estat
tan ocupats a discutir si podríem arribar
a votar o no, que no vam planificar l’aspecte més fonamental com era explicar
els beneficis que aportaria un estat independent en comparació a la Catalunya
autonòmica. Per adreçar-nos a aquells
que encara no han abraçat la causa sobiranista, necessitem disposar d’arguments i explicacions sòlides que els permetin albirar una millora substantiva, en
aspectes concrets, de les seves vides i, sobretot, de la dels seus fills, en la proposta
republicana. Arguments que dibuixin els
escenaris de millora en la sanitat, serveis
socials, habitatge, educació, infraestruc-

tures, pensions, model laboral i productiu, llibertats col·lectives, internacionalització, medi ambient, recerca, etc.

educatiu i, per altra banda, tenir a punt
una bona diagnosi dels aspectes a millorar en un context de canvi i de crisi dels
models tradicionals escolars.

EN EDUCACIÓ HAUREM DE DEFINIR i expli-

car quines millores introduirem en l’actual model quan tinguem plena sobirania
en l’organització i administració del sistema educatiu i, també, quan puguem disposar de molts més recursos derivats dels
impostos dels ciutadans. Hem d’explicar
en què s’inspiraria una educació republicana, què prioritzaria i què optimitzaria.
Per fer això ens cal consensuar els punts
forts que ja posseeix el nostre sistema

“
Hem de definir i
explicar com
milloraria el model
educatiu amb plena
sobirania i recursos

AFORTUNADAMENT DISPOSEM d’experièn-

cies molt diverses en molts centres docents i organitzacions, que es troben immersos en processos de reflexió i pràctiques innovadores, que ens permetran
disposar d’una sòlida base des de la qual
fonamentar les reformes necessàries
perquè els beneficis de la innovació i la recerca arribin arreu i permetin construir
un model educatiu dels més avançats
d’Europa. Haurem de prioritzar aquell
alumnat, aquells centres i aquells contextos on s’atén la població més necessitada
de suports. Caldrà garantir l’èxit educatiu per a tothom i aconseguir un veritable
sistema educatiu equitatiu i inclusiu que,
alhora, es basi en la pluralitat de projectes, en la seva autonomia de gestió i desenvolupament, i que ens permetin respectar, des de l’equitat del sistema, la diversitat de tradicions i opcions pedagògiques consubstancial de la societat catalana. Tenim, doncs, molta feina per fer.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Estat de dret a la
carta
b Recentment, un escrit satíric publicat a la revista d’una
associació de jutges espanyols
–el presumpte autor del qual
és magistrat– plantejava de
nou el fet que l’estereotip de la
dona com a objecte no semblaria estar encara del tot desterrat. Requerit a pronunciars’hi, el Consell General del Poder Judicial espanyol (CGPJ)
va adduir que no podia actuar
d’ofici perquè les expressions
de què se servia l’autor de l’escrit, que sens dubte haurien de
merèixer una reprovació, s’havien fet fora de l’exercici de la
seva professió. Evidentment, al
CGPJ se’l pot posar en dubte
pel fet de no actuar sempre
amb el mateix criteri; per
exemple, amb el jutge Santiago Vidal, qui no només va ser
objecte de reprovació sinó que
a més va ser suspès de les seves funcions, per bé que allò
que li retreia ho havia fet justament fora de l’exercici de la se-

va professió. És un exemple
més (entre molts altres, sobretot d’ençà de l’aplicació de l’article 155) de l’estat de salut de
l’anomenat estat de dret de
l’Estat espanyol.
MIQUEL-ÀNGEL SÀNCHEZ I FÈRRIZ
Barcelona

‘Dansa bruta’
b L’altre dia passant pel Tívoli
vaig veure que feien Dirty Dancing. Vaig pensar: “Ves-hi, serà
divertit.” Però després vaig recordar que les lletres serien en
castellà, així que ho vaig descartar. I això em va fer reflexionar. Per què traduïm les lletres
dels musicals, en aquest país?
Entenc perfectament que les
pel·lícules de Disney tinguin el
musical en castellà, ja que la
pel·lícula ha estat doblada en
aquest idioma. No obstant, no
acabo d’entendre per què traduïm pel·lícules com Dirty dancing i Grease. Són pel·lícules
amb cançons que ens hem
après en l’idioma original (nor-

malment, l’anglès) i, per tant,
és molt estrany anar a veure el
musical i que les tradueixin. Almenys, a mi se’m fa estrany.
NO hi trobo cap raó. Si anem a
veure una òpera de Wagner,
serà en alemany. Si l’òpera és
de Puccini, les lletres seran en
italià. No se us faria estrany
que La donna è mobile fos “La
dona és mòbil”? Doncs això
mateix em passa a mi amb els
musicals. Algú m’ho sap explicar?
NORA LAMA I CABRUJA
Girona

Separació de
poders
b El govern del PP no es cansa
de repetir que no pot fer res
per millorar la situació judicial
dels presos i exiliats catalans
perquè Espanya és una democràcia europea on preval la separació entre els poders legislatiu i judicial. Això no és cert,
tal com denuncia el Consell
d’Europa a través del Grup
d’Estats contra la Corrupció

(Greco). “Situació globalment
insatisfactòria” és la conclusió
del seu dictamen en analitzar
la relació entre el govern i la fiscalia. Recordem que al fiscal
general el nomena el govern
del qual depèn jeràrquicament. Per tant, si algú pot rebaixar la qualificació dels delictes de rebel·lió i sedició a altres
de més ajustats que permetin
als jutges suavitzar les presons preventives és la fiscalia
per recomanació del govern.
La realitat és que al PP ja li està bé l’eliminació dels principals líders de l’independentisme, sembla el seu objectiu. A
més, aviat hi pot haver noves
imputacions que, juntament
amb les querelles en marxa
tant a consellers com a alcaldes, completin el setge a l’independentisme. Si tot això es
confirma, la reconciliació serà
impossible i no hi podrà haver
cap negociació. Crec que és
una estratègia errònia que no
serà ben vista a Europa.
DIONÍS BEL LÓPEZ
Barcelona
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La frase del dia

“Investirem el president Puigdemont d’acord amb el
reglament i amb la legitimitat dels resultats del 21-D”
Elsa Artadi, DIPUTADA I VICEPORTAVEU DE JXCAT

Tribuna

De set en set

Millorar la circulació

D’una Ramona
i dos Ramons

Jordi Panyella

Eduard Albors. Enginyer de camins

R

ecentment s’ha publicat l’Enquesta de Serveis Municipals
que fa cada any l’Ajuntament de
Barcelona. Quan es pregunta quin és el
problema més important que té la ciutat, el tercer que apareix és la circulació i el trànsit en les respostes espontànies que donen els ciutadans, mentre
que quan es pregunta quin és el problema més important del barri de l’enquestat, en sisè lloc apareix l’aparcament i la circulació i el trànsit apareixen en desè lloc. Ara bé, quan es pregunta sobre la gestió municipal –amb
preguntes tancades–, la puntuació
més baixa la rep l’aparcament (3,7); en
segon lloc, la circulació (5,1), i en tercer lloc per la cua, el soroll (5,3). En
aquest mateix capítol (gestió municipal), el transport públic té una puntuació de notable: el tramvia (7,2), el metro (7,1) i els autobusos (7).
DE LES DADES ANTERIORS

podem inferir
que els problemes de mobilitat es tenen
en els desplaçaments entre barris, i la
dificultat per aparcar se sofreix quan
es vol deixar el cotxe prop de casa (al
barri), no quan un es desplaça fins a
una altra destinació. (L’aparcament no
apareix com a problema de “ciutat”,
perquè segurament quan un decideix
anar amb cotxe ja és coneixedor d’on
va a aparcar.) Per la seva banda, el
transport públic rep bones notes, per la
qual cosa el fet que no s’utilitzi es deu a
una major comoditat ( ja sigui del cotxe
o de la moto), a la inexistència de connexions directes o a un menor temps
de recorregut (un altre tema són els
desplaçaments entre municipis; recordem que l’enquesta només pregunta a
residents de Barcelona).

AMB AQUESTES PREMISSES,

com es pot
millorar la circulació a Barcelona?
Plantegem algunes idees que poden ser
d’utilitat.
-Ordenar la via pública tenint en comp-

Sísif
Jordi
Soler

te la realitat de la ciutat. Per exemple,
la nova ordenació del carrer Numància
entre Diagonal i l’estació de Sants colloca un doble carril bici a l’esquerra en
sentit descendent i un carril bus a la
dreta. La separació entre els carrils de
circulació i les bicicletes es fa mitjançant un aparcament de motos. Ara bé,
com que a la vorera esquerra hi ha hotels i comerços, és freqüent veure el
carril de circulació esquerre envaït per
furgonetes de repartiment i autocars
que esperen els clients dels hotels. Així
mateix, en el tram superior de la via,
poc després de l’encreuament amb
l’avinguda Diagonal, el carril bus és utilitzat per una terminal d’autobusos interurbans, amb la qual cosa els autobusos de les línies urbanes han d’abandonar el carril bus i envair un altre carril
de circulació. (Per a més inri, a l’estació
de Sants existeix una estació d’autobusos que podria encabir aquesta terminal situada en ple carril bus.)
-INCREMENTAR LA PRESÈNCIA de la Guàr-

dia Urbana a la via pública. Una major
presència de la Guàrdia Urbana patru-

“
Hi ha mesures
que permetrien
millorar la circulació
i l’aparcament i, per
tant, obtenir un
major nivell de
satisfacció de tots
els residents

llant en la via pública i vetllant pel compliment de les normes de circulació,
(no aparcament en doble filera, respecte pels semàfors, compliment dels límits de velocitat de cotxes i sobretot de
motos, etc.) milloraria les condicions
circulatòries i reduiria el nombre d’accidents.
-ESTABLIR ‘ONES VERDES’ en eixos impor-

tants de la ciutat. Actualment la sincronització semafòrica és cada vegada
més precària sense saber si això es deu
a una mancança de mitjans tècnics o a
una voluntat de reduir velocitats excessives de circulació. No obstant això,
una ona verda, limitada a 50 km/h
amb semàfors coordinats, millora la
fluïdesa de circulació i redueix la contaminació generada pels vehicles, que
han d’efectuar menys cicles de parada/
marxa.
-I FINALMENT CONSTRUIR

més aparcaments per a residents en zones amb dèficit d’aquestes infraestructures i amb
tarifes assequibles. Està comprovat
que l’existència d’una plaça d’aparcament en origen (al costat del domicili)
afavoreix l’ús del transport públic. (Hi
ha residents que estan obligats a utilitzar el cotxe perquè la plaça d’aparcament que han utilitzat a la nit durant el
dia està prohibida o és zona blava.) El
finançament d’aquests aparcaments
en èpoques anteriors –i abans de la seva parcial privatització– es feia per la
societat que gestiona les zones blaves,
les quals generen abundants beneficis.

EN DEFINITIVA, PENSEM que la circulació i

l’aparcament, encara que no són els
principals problemes dels barcelonins,
sí que són els que ocupen els llocs més
destacats, i existeixen mesures que
permetrien millorar-los i, per tant, obtenir un major nivell de satisfacció de
tots els residents.

H

i ha els Jordis,
però no només
hi ha els Jordis.
Hi ha, també, per exemple, una Ramona
que se’n diu perquè el
seu pare se’n deia. Fins aquí tot normal. Menys normal és que aquesta Ramona prengués el nom del pare, quasi
per error, també per dolor i, sobretot,
per amor. El pare Ramon va ser un dels
milers de catalans que van combatre a
la Guerra Civil i a la definitiva i sanguinolenta batalla de l’Ebre, on molts van
morir i molts altres van ser fets presoners per l’enemic (els nacionals, els feixistes, eren l’enemic. Ho eren aleshores i mai no han deixat de ser-ho).
I va ser poc després d’aquella derrota a l’Ebre quan la Ramona va decidir
venir al món, empesa per una dona valenta que la va parir el 13 de gener del
1939 –avui fa 79 d’anys d’aquella data– entre bombardejos i amb l’enemic
a les portes de la ciutat de Barcelona. I
com que el pare no hi era, i no se sabia
si hi era o no, la van batejar com a Ramona. I quan el pare va tornar, com
ressuscitat d’entre els morts, alliberat
per tornar entre els vius, el nom es va
quedar per sempre més, i encara avui.
N’hi ha un altre, de Ramon, fill de
Corbera d’Ebre, personatge que es dedica a explicar la història del poble on
va néixer l’any 47, en plena postguerra,
entre les parets que encara s’aguantaven dretes de casa Fredo, el mas familiar en aquest municipi de la Terra Alta
que va ser esborrat per les bombes feixistes. En Ramon fa de guia a la gent
que s’acosta a visitar el poble i quan
acaba, i abans d’acomiadar-se, demana a qui l’escolta que quan torni a casa
expliqui que cal visitar Corbera d’Ebre
per no perdre la memòria de tants Ramons que hi van patir tant. Doncs dit
queda; Corbera i ara també Estremera,
per sempre en la memòria.
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“condicionaments legals”
que ell veu, hi inclou precisament la seva decisió
d’empresonar preventivament els ara electes. I per
això insta els presos a sollicitar a la mesa del Parlament que els habiliti la delegació del seu vot.

El llaç de protesta dels funcionaris de diversos departaments de la Generalitat, ahir a la plaça de Sant Jaume ■ ORIOL DURAN

El Suprem reté els presos a
Madrid i els fa delegar el vot
a El jutge Llarena impedeix a Junqueras, Forn i Sànchez acudir al Parlament quan fins i tot l’etarra Yoldi
ho va poder fer el 1987 a Veu risc de reiteració delictiva si ocupen l’escó, i també de marxes violentes
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem va entrar ahir en col·lisió per
primer cop en democràcia
amb un Parlament sorgit
de les urnes violentant la
representació i els drets
dels diputats electes. En
una decisió sense precedents, el jutge Pablo Llarena va decidir retenir els
electes presos Oriol Junqueras, Joaquim Forn i
Jordi Sànchez als penals
madrilenys d’Estremera i
de Soto del Real i els va negar la possibilitat d’acudir
a la constitució del Parlament el 17 de gener, una
gràcia que el 1987 fins i tot
el pres Juan Carlos Yoldi,
més tard condemnat a 25
anys de presó per integració a ETA, va tenir per acudir al Parlament basc. A
Junqueras, Forn i Sànchez, el jutge els deixa
l’única via de delegar el seu
vot.
En una interlocutòria
en què el jutge Llarena va

tornar a sorprendre molts
juristes pel seu llenguatge,
la justícia espanyola fa el
pas inèdit d’eliminar l’acció d’un diputat en mera
presó preventiva i sense
els requisits de la condemna ferma o la inhabilitació.
La mesura d’ahir, a més,
consagra la dispersió per
als presos catalans, que no
seran traslladats a un penal de Barcelona on tindrien més a prop el Parlament i els seus advocats, i
que evitaria als familiars
haver de fer 650 quilòmetres per veure’ls. La dispersió és un càstig afegit que
el març del 2017 va dividir
el Tribunal Constitucional
en el cas d’un pres d’ETA
d’un penal de Madrid a qui
se li va denegar el trasllat a
Martutene o Zavalla, però
per vuit vots contra tres.
“Incapacitat legal”
El punt més xocant és que
Llarena es recorda a si mateix que no pot alterar
l’aritmètica del Parlament
i per això anima els presos

Les frases de la interlocutòria de Llarena

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

“La presó preventiva
vol evitar el risc d’una
reiteració delictiva
fruit del manteniment
de les funcions de
representació”

“S’aprecia una
incapacitat legal
perquè els investigats
en presó preventiva
puguin exercir el dret
de representació”

“Hi pot haver un greu
enfrontament ciutadà
que pot impulsar-se o
brollar pel trasllat de
presos que susciten
suport incondicional”

Forn i Sànchez presenten l’escrit de prec de llibertat

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

Els advocats de Joaquim
Forn i Jordi Sànchez (Junts
per Catalunya) van registrar
ahir els escrits en què sol·liciten al Suprem la seva posada
en llibertat perquè puguin ser
diputats de ple dret.
En el seu escrit, Forn recorda a Llarena que ja li va dir

dijous “sense ambigüitats,
reserves o ambivalències semàntiques” que té “convicció
i voluntat ferma” de “desplegar la seva activitat política
en relació amb els fins de
consecució d’un estat propi
per a Catalunya amb subjecció al marc i cursos normati-

us que la Constitució i l’Estatut preveuen” i que “mai va
posar els Mossos al servei de
l’independentisme”. Sànchez,
en el seu, diu que el rebuig a
la unilateralitat “no és oportunista” i reclama sortir després d’unes eleccions del
21-D “en plena pau social”.

a delegar el vot comparant
la situació de tots tres amb
la d’una “incapacitat”, un
supòsit que el reglament
del Parlament recull però
no per a presoners preventius, sinó per a malalts

greus. Segons l’article 93.2
del reglament del Parlament, “els diputats poden
delegar el seu vot en els supòsits d’hospitalització,
malaltia greu o incapacitat
prolongada degudament

acreditades”. Però el jutge
Llarena va més enllà del
que diu el reglament i interpreta ara que la “incapacitat prolongada” pot
ser per “condicionaments
físics o legals”, i entre els

Denegat el vot telemàtic
A l’hora de forçar que els
diputats presos només hi
siguin presents per vot delegat, Llarena arriba a estimar que el gest físic d’asseure’s a l’escó té un risc de
reiteració delictiva. Si en el
seu dia va dictar la presó
preventiva, segons ell, va
ser per “evitar el risc d’una
reiteració delictiva que estava marcada, precisament, pel manteniment
de les funcions de representació” de Junqueras,
justificació per la qual ara
el rebaixa al vot delegat. El
jutge. alhora, avisa que es
prohibeix el vot telemàtic i
que l’única via possible és
el vot delegat, amb una allusió a “altres” que sembla
adreçar tant a Carles
Puigdemont com als restants membres del govern
a l’exili per si tenen la
temptació de votar telemàticament. “S’aprecia
una incapacitat legal que
els investigats en situació
preventiva –i no d’altres–
puguin exercir el seu dret
de representació de manera prolongada i indefinida”, raona Llarena.
“Greu enfrontament”
La interlocutòria utilitza
les concentracions populars de solidaritat que
s’han produït arreu de Catalunya per exigir la llibertat dels presos com a pretext per no excarcerar-los,
perquè els “precedents”
fan sospitar a Llarena que
davant un trasllat de la
presó al Parlament hi podria haver un “greu enfrontament ciutadà que
podria impulsar-se o brotar arran del trasllat d’uns
presos que susciten el seu
suport incondicional”. Així, sosté que ja hi ha hagut
“mobilitzacions ciutadanes col·lectives violentes”
–no diu quines– i que es
poden tornar a produir
perquè “el substrat de risc
subsisteix”, i ho creu perquè “es visualitza suport
social als investigats que
han fugit” –que ell renuncia a perseguir a Bèlgica retirant l’euroordre– i perquè veu “mobilitzacions de
desenes de milers de ciutadans que rebutgen explícitament les mesures cautelars” que ell dicta. ■
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ERC consulta als lletrats si
Junqueras pot delegar el vot
a L’ordre del jutge Llarena afegeix complexitat a la constitució del Parlament a Juristes i partits s’hi
oposen perquè vulnera el reglament de la cambra a Forcadell només autoritza aquesta consulta
Emma Ansola
BARCELONA

Perplexitat i excepcionalitat. La decisió del jutge del
Tribunal Suprem Pablo
Llarena que el diputat electe Oriol Junqueras pugui
delegar el vot ha obert una
nova escletxa a l’hora d’interpretar el ja rebregat reglament del Parlament i
afegeix més complexitat a
la celebració el dia 17 del
ple de constitució de la
cambra i al començament
de la nova legislatura.
Arran de la proposta de
Llarena, ERC es va afegir
ahir a la sol·licitud de C’s i
el PSC i va demanar també
a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,
que autoritzi un informe
dels lletrats per avalar o no
un mecanisme de votació
que genera discrepàncies.
El tràmit ja està en dansa. Ara bé, el reglament de
la cambra només recull
aquest sistema en cas de
baixa per maternitat, paternitat, hospitalització,
malaltia greu i incapacitat

Els diputats electes d’ERC Marta Rovira i Josep Maria Jové, dijous passat en el Parlament ■ ANDREU PUIG

perllongada. A aquests supòsits s’acullen Ciutadans
i el PSC per pronunciar-se
en contra de permetre la
delegació de vot per als
vuit diputats electes que
estan en presó preventiva
o a Brussel·les. Els lletrats
del Parlament, en una primera valoració, també
s’han mostrat contraris a

fer cap altre variació i limiten el concepte d’incapacitat a un supòsit de malaltia
greu. Fins i tot ERC també
es referia al reglament per
exigir la sortida de Junqueras de la presó sota la
premissa que no podia delegar el vot.
No tan rígid és el grup de
Junts per Catalunya, par-

tidaris de fer una lectura
flexible del reglament que
permeti tant la delegació
del vot com la videoconferència per investir el president de la Generalitat el
dia 31. Sobre aquest darrer punt, Forcadell ha optat perquè sigui la pròxima
mesa del Parlament que
sorgeixi del ple del dia 17

Méndez de Vigo es
mofa de les baixes
en el procés
a Avisa que l’Estat

està preparat si
Puigdemont vol ser
investit per plasma

Redacció
MADRID

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de
Vigo, es va mostrar satisfet ahir de l’aplicació del
155 a Catalunya. Sobretot
pels resultats que han obtingut. I un d’aquests ha
estat el pas enrere que han
fet alguns noms de l’independentisme perseguits
per la justícia espanyola.

El portaveu de l’executiu
de Mariano Rajoy va fer
mofa de noms com els de
Carme Forcadell, Neus
Lloveras, Artur Mas, Carles Mundó i Jordi Sànchez, i hi va afegir que “no
hi ha possibilitat d’exercir
la política fora de la llei”
perquè la realitat és que
els secessionistes no han
aconseguit cap dels seus
objectius i l’únic que han
aconseguit és “fer mal” als
catalans en comptes de
servir als seus interessos. I
va tenir paraules poc amables també per a Puigdemont, titllant-lo de fugitiu
de la justícia i acusant-lo

de gener qui ho decideixi.
Enmig d’aquests posicionaments i amb l’espasa
del TC vigilant qualsevol
alteració del reglament o
vulneració de la llei, ahir
Llarena va sacsejar el posicionament de lletrats i
partits polítics, perquè
precisament el jutge s’agafa al concepte d’incapaci-

Alts càrrecs de
l’Ajuntament
defensen Forn
—————————————————————————————————

Una trentena de càrrecs de
l’Ajuntament de Barcelona,
entre els quals, el cap de la
Guàrdia Urbana, Evelio Vázquez, i el secretari general,
Jordi Cases, han signat un escrit, remès al Tribunal Suprem, en què sostenen que
l’exconseller –i exregidor–
Joaquim Forn és una persona
“dialogant” i de “valors ètics”.
El comunicat, difós per Efe,
lamenta que s’hagi presentat
l’exconseller com “una persona fanatitzada i intransigent”.
El portaveu del govern del PP, ahir en roda de premsa ■ EFE

d’actuar en ocasions “de
forma poc clara o poc racional” i d’estar en situació
“totalment anormal”, juntament amb els altres consellers fugitius.
I és que intentar avortar qualsevol possibilitat

que comporti la constitució d’un govern nacionalista al Parlament de Catalunya continua estant entre
les prioritats del PP. En
aquest sentit, va anunciar
que l’executiu espanyol recorrerà “immediatament”

i “sense cap vacil·lació”
contra qualsevol mena de
“trampa” per investir Carles Puigdemont de manera no presencial. En la roda de premsa posterior al
Consell de Ministres, va
insistir que la possibilitat

tat, en aquest cas “legal”,
afegeix ell mateix en la interlocutòria, per tal de denegar la llibertat a Junqueras per poder assistir al ple
amb la justificació que el
seu dret queda garantit
amb la delegació del vot. La
mateixa mesura aplica el
jutge per als també diputats electes en presó preventiva, Jordi Sánchez i
Joaquim Forn.
La mesa d’edat
Els serveis jurídics disposen fins al dia 17, data del
ple de constitució, per avalar o no aquest sistema de
votació, però l’informe no
és vinculant. Precisament
la situació és complexa pel
que fa a l’òrgan que ha de
decidir si s’accepta o no la
delegació de vot, perquè
fins a l’acabament del ple
no estarà configurada la
mesa del Parlament, l’òrgan amb plena potestat
per actuar, i l’actual Diputació permanent no té
competències més enllà
de la gestió ordinària de la
cambra en el període entre
sessions. En aquest cas serà rellevant el paper de la
mesa d’edat, formada pels
diputats d’ERC, Ernest
Maragall, Gerard Gómez
del Morral i Rut Ribas, que
podrien acabar decidint si
accepten la delegació de
vot en una votació que, a
més a més, és nominal i es
fa mitjançant paperetes
que es dipositen a l’urna
amb els noms dels candidats. ■

que no sigui a l’hemicicle
és “una fal·làcia” i una
“pretensió irrealitzable”
perquè va no només contra qualsevol normativa
jurídica, sinó també “contra tot sentit comú”. I és
en aquest context que va
anunciar una nova ofensiva judicial: estan preparats per actuar, ja que hi
ha raons jurídiques que
avalen que la investidura
del president ha de ser
presencial i el candidat
“ha de parlar des de la tribuna o l’escó, no des del
plasma”. Va voler posar en
relleu que el reglament del
Parlament és molt clar i
que aquest exigeix la presència del candidat perquè sol·liciti la confiança
del ple. “No preveu la possibilitat d’una presentació
que no sigui presencial, no
pot ser”, va insistir. El també ministre va concloure
que “el govern que va aplicar el 155 no dubtarà a seguir aplicant la llei”. ■
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Bona part del grup parlamentari de Junts per Catalunya gairebé al complet, ahir a Brussel·les, amb Carles Puigdemont, al centre ■ AFP

JxCat insisteix a investir
Puigdemont però no diu com
a El grup parlamentari diu que complirà el reglament i que l’última paraula no és dels lletrats, sinó del
ple a Artadi defensa que els diputats a l’exili o a la presó han de poder exercir els seus drets polítics
Laura
Pous
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Puigdemont o Puigdemont. Junts per Catalunya va insistir ahir que
s’investirà Carles Puigdemont com a president de
la Generalitat fent “les coses ben fetes” i “aplicant,
com cal, el reglament”. En
una roda de premsa a
Brussel·les després de la
primera reunió del grup
parlamentari, la cap de
campanya, Elsa Artadi, i el
seu portaveu, Eduard Pujol, van dir que no tenen
“cap dubte” que el reglament “permet la investidura de qualsevol dels diputats” i que Puigdemont
“és elegible com a president”.
En vista de la possibilitat que els lletrats de la
cambra opinin que la investidura a distància no és
possible, el grup de Puigdemont considera que són
el nou president de la cambra, la mesa i, en tot cas, la
majoria parlamentària,
els que tenen l’última pa-

raula. En qualsevol cas,
des de JxCat admeten que
encara no saben com investiran Puigdemont des
de Brussel·les i que no descarten res, ni una intervenció “telemàtica” ni que
sigui un altre diputat el
que llegeixi, en nom seu, el
discurs. “No ho decidirem
avui”, va dir Artadi, tot assegurant que, un cop arribin “al ple d’investidura”,
escolliran “entre les diverses opcions”. Tampoc va
revelar com participaran
en les votacions els consellers a l’exili, tot i que va insistir que la seva voluntat
és que cap d’ells, ni tampoc Forn ni Sànchez, hagin de renunciar a l’escó
per mantenir la majoria
independentista. “Seria
una aberració”, va dir Artadi sobre retirar els seus
drets polítics als consellers a l’exili.
Com ja van fer durant la
campanya electoral, 28
dels 34 candidats a ocupar
l’escó al Parlament de Catalunya per JxCat van
viatjar entre ahir i abansd’ahir a la capital belga per

Les frases

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

“No tenim cap dubte
que el reglament del
Parlament permet
la investidura de
qualsevol diputat
electe”

“Seria xocant que el
Parlament esculli qui
serà el president
i que després algú
a Espanya decideixi
que no els agrada”

“La manera com
Carles Puigdemont
intervindrà, la
decidirem quan arribi
el ple d’investidura”
Elsa Artadi
CAP DE CAMPANYA DE JXCAT

Millo, contra el govern de la República

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

Coincidint amb la visita dels
seus companys de llista, el
president i cap de llista de
JxCat, Carles Puigdemont, va
promocionar ahir al matí amb
una piulada a Twitter la nova
pàgina web del govern de Catalunya a l’exili. No és el primer cop que el president
anuncia una nova pàgina web
a través de les xarxes socials
intentant evitar així el bloqueig que l’Estat espanyol ha
fet de la informació institucional que la Generalitat ofereix a través d’internet
De fet, es tracta de la mateixa web impulsada des del
novembre sota el nom de Go-

vern Legítim, que ara ha passat a dir-se Govern de la República. A la pàgina es poden
llegir les darreres informacions sobre l’activitat a Brussel·les de Puigdemont i els
consellers que són amb ell, i
els ciutadans tenen accés a
un correu electrònic per posar-se en contacte amb el govern.
La nova pàgina no ha agradat gens a les autoritats espanyoles. El delegat del govern espanyol a Catalunya,
Enric Millo, ja va advertir ahir
que el portal és un “despropòsit” i que el denunciaran a
la fiscalia perquè impulsi me-

sures que acabin amb el seu
tancament. En la roda de
premsa posterior al Consell
de Ministres, Millo va advertir
que amb el web es vol “intentar mantenir viva una ficció,
que a ulls de tothom no deixa
de ser un esperpent, que ataca directament la imatge i la
dignitat de les institucions de
l’autogovern de Catalunya”.
En espera del que resolguin
les autoritats judicials, el delegat del govern espanyol a
Catalunya va assegurar que
“és de preveure que, com ha
passat amb altres webs,
aquesta també serà desactivada”.

celebrar la primera reunió
de grup. La trobada va començar a les 11 del matí a
l’hotel President Park, el
mateix on es va fer el primer acte de campanya de
la candidatura. A banda
del conseller Joaquim
Forn i el número dos de la
llista, Jordi Sànchez, que
encara són a la presó; els
consellers Josep Rull i Jordi Turull i l’exmembre de
la mesa del Parlament
Lluis Guinó tampoc van
poder desplaçar-se fins a
Brussel·les, perquè tenen
el passaport retirat, i un altre membre es va absentar
per motius laborals.
Al migdia els candidats
van aturar la reunió per
fer-se una fotografia conjunta al parc adjacent. Impacients per captar la primera imatge de l’any de
Puigdemont, una trentena de periodistes catalans,
espanyols i internacionals, i fins i tot alguns nens
belgues que cridaven el
nom del president, van seguir amb expectació la seva sortida des de l’hotel.
Artadi va evitar “anticipar-se” a un possible recurs del govern espanyol a
la investidura de Puigdemont, i va demanar que es
respecti “la democràcia
del Parlament de Catalunya”. “Seria xocant per als
catalans i per a la resta del
món que el Parlament esculli qui serà el president i
que després algú a Espanya decideixi que no els
agrada. Ho van fer una vegada i esperem que no ho
tornin a fer”, va dir. ■
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El Tribunal de
Comptes obre el
procediment pel
judici del 9-N
a L’ens dona per tancada la fase d’instrucció a El judici
contra Mas, Ortega, Rigau i Homs està més a prop a El cas

està ara a mans de l’exministra del PP Mariscal de Gante
Redacció
BARCELONA

801175-1179754®

El cas de l’organització de
la consulta del 9-N ja ha
passat a la fase de procediment judicial, cosa que vol
dir que s’accelera la celebració d’un judici. El Tribunal de Comptes va publicar ahir un edicte que dona per tancada la fase
d’instrucció del procediment contra l’expresident
de la Generalitat Artur
Mas, l’exvicepresidenta
Joana Ortega, l’exconsellera d’Educació Irene Rigau i
l’exconseller de la Presidència Francesc Homs per
les seves “suposades responsabilitats comptables “
per haver usat fons públics
per finançar la consulta
del 9-N”. Va ser en aquesta
fase d’instrucció que el Tribunal de Comptes va obligar a dipositar als quatre
polítics investigats una
fiança de 5,2 milions d’euros.
A partir d’ara el cas passa a mans de la secció d’en-

La xifra

—————————————————————————————————

5,2

milions d’euros de fiança han
hagut de dipositar els quatre
investigats. Per això se’ls han
embargat propietats.

La data

—————————————————————————————————

09.11.14
es va celebrar a Catalunya
una consulta popular sobre
l’autodeterminació de Catalunya que no era vinculant.

judiciament i se’n farà càrrec la responsable del departament 2n, que és l’exministra de Justícia del
primer govern d’Aznar
Margarita Mariscal de
Gante, que ja va ser l’encarregada d’iniciar la causa i de nomenar un delegat

instructor. Un cop resoltes
les al·legacions –de fet ara
hi ha 9 dies perquè les
parts puguin presentar allegacions– el Tribunal de
Comptes començarà les
audiències prèvies i farà citacions. A diferència del
cas d’instrucció, aquestes
audiències i citacions seran públiques.
El Tribunal de Comptes
no actua mai d’ofici, sinó
que ho fa per denúncies de
particulars o bé per instruccions de la fiscalia o
l’advocacia de l’Estat. En
aquest cas, va ser Societat
Civil Catalana i l’associació
Advocats Catalans per la
Constitució els que van
presentar una denúncia
per demanar que s’investigués si s’havien destinat 5
milions d’euros públics a
l’organització de la consulta popular del 2014. Posteriorment, la fiscalia es va
afegir a la denúncia.
Aquest mes de setembre el
tribunal va fixar als investigats la fiança i els ha embargat immobles. ■

Irene Rigau, Artur Mas i Joana Ortega, a la sortida de l’Audiència de Barcelona ■ J. LOSADA

Dubten que l’1-O hi hagués policies estatals ferits

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

Els advocats de la querella gironina per les càrregues policials de l’1-O contradiuen el
coronel Pérez de los Cobos i
asseguren que “no tenen cap
constància” que hi hagi policies ferits. Els lletrats recorden a qui va ser màxim dirigent de l’operació policial espanyola que, en cas que s’haguessin produït agressions

als agents, aquestes haurien
constat a la causa oberta “i
no ha estat així”, va dir Albert
Carreras, un dels advocats
voluntaris personats. Per altra banda, el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer s’ha reincorporat al jutjat d’instrucció
número 13 de Barcelona, després de recuperar-se d’una
malaltia que va motivar el seu

ingrés hospitalari i tornarà a
dirigir la investigació sobre
els preparatius del referèndum, ja que no han prosperat
les recusacions de les defenses contra ell. Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), Ramírez Sunyer, de
70 anys, va tornar dijous al
jutjat d’on és titular.
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Pascal assenyala
que usaran el nom
més competitiu
a El PDeCAT recorrerà a la marca de JxCat si el beneficia

per esdevenir la primera força a les municipals del 2019
Redacció
BARCELONA

181856-1179189w

La coordinadora general
del PDeCAT, Marta Pascal, va assenyalar ahir que
la decisió de concórrer a
les eleccions municipals
del 2019 amb la marca de
JxCat encara no està presa. A l’hora de determinarho, va dir, prioritzaran el
nom que els faci “electoralment més competitius”.
El seu objectiu és mantenir-se com a primera força
a les urnes, tal com ho va
aconseguir CiU el 2015 en
vots i en regidors. “JxCat i
el PDeCAT són la mateixa

cosa, formen part del mateix horitzó i defensem el
mateix projecte polític”,
va defensar Pascal. Per la
coordinadora general de la
formació, estan més pendents del “projecte, les
persones i els equips” que
del nom.
El PDeCAT va reunir
ahir el consell d’acció municipal a Vilafranca del Penedès amb l’objectiu de
preparar els comicis i
abordar l’estratègia a seguir. Està previst que, en
el consell nacional d’avui,
el PDeCAT validi el primer
centenar de caps de llista
que ja estan escollits en

municipis on no hi haurà
diversos candidats que es
disputin el cap de cartell
en unes primàries, com ho
estableixen els estatuts de
la formació. El d’aquest
matí serà, a més, el consell
nacional que acomiadarà
Artur Mas de la presidència del partit, després del
pas al costat que va fer dimarts per no obstaculitzar el creixement de les
bases de la formació a partir de JxCat, i centrar-se
en els processos judicials.
Tot plegat, quan faltaven
sis dies perquè es faci pública la sentència sobre el
cas Palau. El president de

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, amb l’alcalde de Mollerussa i president
del consell d’acció municipal, Marc Solsona ■ ACN

la Generalitat, Carles
Puigdemont, intervindrà
per videoconferència.
El partit de Pascal i David Bonvehí també va donar valor a la feina del món
local per aturar les conseqüències institucionals
negatives que ha provocat

l’aplicació de l’article 155
també sobre els municipis. “Volem continuar defensant les institucions
del país posant l’accent en
com fer política de proximitat”, va argumentar
Pascal.
D’altra banda, sobre la

investidura de Puigdemont des de Brussel·les, la
coordinadora general del
PDeCAT va insistir que
aquest és l’únic pla i es va
mostrar convençuda que
trobaran la manera “ben
feta” de poder executar la
investidura. ■

