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La vinyeta

Vicent Partal

Fer

Manel Marí

L

a cultura valenciana ha quedat
sacsejada amb la
mort sobtada del
poeta Manel Marí.
Marí, eivissenc resident a València primer i Alboraia després des de feia molts anys, s’havia
convertit en una figura clau de la ciutat, tant en l’àmbit cultural com en el
social. El fet de morir tan jove, als 42
anys només, i a conseqüència de les
complicacions provocades per una
grip A, ha causat una autèntica consternació que es va veure reflectida
clarament en les nombroses i tan variades reaccions de condol i dolor
que la seua mort ha congriat.
Marí era una veu singular, un poeta d’una força expressiva extraordinària. Però era molt més que això. En
els seus temps universitaris havia estat un dels líders del Bloc d’Estudiants Agermanats i posteriorment
va ser una de les ànimes de Ca Revolta, un punt de trobada imprescindible, espai d’oci i cultura alternatiu, refugi en les pitjors èpoques del règim

De la seua intensa vida ens
quedaran el seu exemple, els
seus llibres, el vídeos dels
seus recitals i, pels qui el van
conèixer, un record d’una
persona plena de vitalitat
de Rita i motor de tot d’iniciatives
culturals, polítiques i socials que estan en la base del canvi en la política
valenciana cap a posicions de progrés i valencianistes. Allà Marí va
destacar sobretot per la creació del
seu taller de poesia.
De la seua intensa vida ens quedaran, a part del seu exemple, els seus
llibres, el vídeos dels seus recitals i,
per tots els qui el van conèixer, un record intens d’una persona plena de
vitalitat que va transitar València en
un període especialment difícil. Resistir l’intent persistent d’aniquilació
de la cultura i la personalitat pròpies
que el PP va impulsar durant dècades ha estat possible precisament
per gent com ell. Gent que va resistir
des de la universitat com a estudiant
i des de la cultura després, des del
carrer, com a activista i des de la crítica ferotge al sistema sempre. Gent
que en tot moment va tenir clar que
la independència i la llibertat com a
persona, el rigor i la capacitat crítica
salvarien el país.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Cor i ànima dels bancs

L

a caixa on tenia uns diners va ser
fagocitada per un banc que no
m’agrada gens, i ahir em vaig decidir a anar-hi a cancel·lar el compte.
Pel camí vaig acumular mal humor
preventiu pensant que em farien fer
mil papers, que em sol·licitarien documentació que no portava, que se’m
quedarien una comissió... Vaig entrar
a l’establiment, i una màquina em va
expedir un número d’espera, com fan
algunes oficines de correus o algunes
comissaries de policia quan hi vas perquè et tramitin el carnet d’identitat o
el passaport. Vaig esperar el torn en
uns seients encarats a unes pantalles
que a més d’indicar els números que
anaven tocant i de distribuir els
clients per taules oferien notícies. Cap
d’inquietant, cap referència al procés
ni a la notícia del dia, que ja sabia de
casa: el govern espanyol vol que els independentistes presos o a l’exili no siguin mai indultats, un cop se’ls hagi
dictat la previsible sentència. Notícies
de futbol, recomanacions dietètiques,
coses així. Un moment va aparèixer
una frase de Gustave Flaubert sobre la
virtut de la paciència. Va ser un vist i

“
Em pensava
que em posarien

dificultats per
cancel·lar el compte

no vist, i no la vaig poder retenir.
Em va tocar el torn. Cap dificultat,
cap comissió, cap paper que hagués
d’anar a buscar a casa. Dues signatures, i demà o demà passat els diners
hauran estat desplaçats al banc on els
vull. Em vaig ofendre una mica. Entre
poc i massa. Quan vaig néixer, la Caixa d’Estalvis de Mataró em va obrir
una llibreta amb 25 pessetes. N’obria
llavors a tots els nadons de la ciutat.
Quan vaig ser major d’edat la vaig fer
servir per introduir-hi els estalvis i ferla receptora de la nòmina. Un dia vaig
decidir donar-la de baixa. M’havia pensat que l’empleat de la finestreta s’hi

resistiria, que aniria a alertar el director, que m’introduirien en un despatx
per demanar-me que m’ho repensés:
una llibreta tan històrica, un client
tan bo... Em vaig adonar aquell dia que
era un client irrellevant, un exacte pelat, perquè la llibreta va ser clausurada a la primera i amb la mateixa falta
de cerimònia que ahir. Quants diners
s’han de tenir al banc perquè l’empleada de la taula s’alarmi i el director
actuï? S’ha de dir que el banc on
he obert el nou compte tampoc m’ha
rebut amb una capsa de bombons ni
ha celebrat el salt que he fet a la competència. Dues signatures, i passi-ho
bé.
El president del Banc de Sabadell
ha dit que el cor se li va estripar quan,
per efectes del procés, va traslladar la
seu fora de Catalunya. Afirma que
aquest cor sagnant el tindrà sempre a
Sabadell. CaixaBank, que va fer el mateix moviment fugitiu, parla de l’“ànima de La Caixa”. Cor, ànima... La
transmigració de les ànimes, i nosaltres a la sala d’espera amb un número
a la mà i cultivant la paciència de Flaubert.
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A la tres

Tancats per injustícies

E

“
Sànchez resta a
la presó per “l’ideari

sobiranista”, que
aviat serà il·legal, i
per pensar com el
pallasso o el mecànic
L’avís de Rajoy i Sáenz s’encadenarà
aviat amb la il·legalització de les entitats i els partits independentistes. Les
interlocutòries del Suprem així ho albiren i segur que l’Estat es guarda
aquest roc a la faixa per acabar d’atemorir el sobiranisme. Tenen via lliure,
entre d’altres, perquè el progressisme

De reüll
Pepa Masó

d’esquerres espanyol no s’immuta veient passar el cadàver dels drets dels
empresonats per davant. La sempre
reivindicativa gala dels Goya en va ser
un exemple. És també decebedor l’argument que la insistència de JxCat a
investir Puigdemont, o del govern exiliat a fer valer els seus drets, complica
l’alliberament dels Jordis, Forn i Junqueras. És cert. Tant com el Suprem
els utilitza indignament d’ostatges per
intentar decapitar el procés. Cedir seria concedir-los la butlla per il·legalitzar allò que no els agrada, ni que hagi
estat votat per la ciutadania en unes
eleccions. La justícia ja tombarà allò
que van votar els catalans!
El pallasso de Sant Joan de Vilatorrada i el mecànic de Reus també van
tastar ahir aquesta injustícia. Les condemnes d’oci sí que tindrien indult, de
moment. Com bé deia ahir el cartell a
la porta abaixada del taller mecànic
reusenc: “Tancat per injustícia.”

Les cares de la notícia
MECÀNIC

Jordi Perelló

I ara,
l’indult

Persecució injusta

D’

ençà de les eleccions imposades del 21-D i vistos
els resultats, el govern del PP ha endurit encara
més el seu setge contra les formacions
independentistes, guanyadores dels comicis. El tot s’hi
val s’ha imposat, ja sigui per la via legislativa o per la
judicial, i ha elevat la seva intensitat quan ha arribat
l’hora de la investidura. Mentre el magistrat Llarena
denega sistemàticament la llibertat als empresonats
penalitzant la seva ideologia, des de l’executiu es van
llançant dia sí dia també amenaces als líders
independentistes, fins i tot utilitzant
El PP es troba els seus familiars. Si la setmana
passada el ministre de Justícia
en mode
donava per fet, avançant-se a la
amenaça
decisió judicial, que els diputats
permanent, electes investigats, tant a la presó
mogut per
com a l’exili, serien inhabilitats un
cop siguin processats, el PP ha
la revenja
donat ara la sorpresa entrant en
l’últim minut un seguit d’esmenes a una iniciativa del
PSOE sobre l’indult, abandonada en un calaix des de fa
un any, per prohibir-lo en el cas de condemnats per
rebel·lió, sedició i traïció, precisament els delictes que
s’imputen al govern de Carles Puigdemont, els Jordis i la
resta d’investigats per l’1-O i la declaració
d’independència. El PP es troba en mode amenaça
permanent contra l’independentisme, mogut per un
ànim de revenja impropi en un sistema democràtic, que
només confia a neutralitzar les idees, la ideologia, amb
la repressió.

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

EDITORIAL

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

l jutge Llarena empra l’argument que “mantenen l’ideari sobiranista” per mantenir a la presó Jordi Sànchez i Joaquim Forn. No
té en compte que s’avinguin a fer-ho
en el marc de la Constitució i que, en
el cas del conseller, hagi deixat l’escó.
Tenir un ideari, doncs, resulta prou
greu per decretar una presó preventiva que superarà aviat la presó que va
patir el ministre Barrionuevo per facilitar un segrest en la guerra bruta de
l’Estat contra el terrorisme d’ETA, per
exemple. L’Estat el va indultar, una
opció que aviat no quedarà ni oberta
per als sobiranistes, segons preparen
el PP i el PSOE. El fals argument estatal que es pot debatre qualsevol idea
política sense violència, ha quedat
desacreditat. No els importa.
S’exigeix a Torrent i Puigdemont
un candidat a president que es comprometi a seguir dins l’ordenament estatal i sense ganes de transgredir-lo.

Accedeix als
continguts del web

-+=

El mecànic de Reus, l’alcalde de Callús, el regidor
de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada... Ells i
d’altres són víctimes d’una persecució, via judicial, intolerable per esbiaixada i en el 99% dels casos injustificada amb relació als fets de l’1-O. Una
justícia creïble no pot encobrir tanta repressió.
LÍDER DE L’SPD A ALEMANYA

Martin Schulz

Bon pacte per a l’SPD

-+=

Els socialdemòcrates alemanys van treure un dels
pitjors resultats de la seva història en les últimes
eleccions però en trauran un rendiment notable,
amb ministeris importants i més quota de poder
que en l’última gran coalició de cara a la visibilitat i
al gir social que poden donar al govern alemany.
ALCALDESSA DE BARCELONA

Ada Colau

Rescat del Port Olímpic

-+=

Que el Port Olímpic deixi de ser un reducte de l’oci
nocturn, molt adreçat al turisme, que genera fricció
amb els veïns de l’entorn és una magnífica notícia.
El consistori ha aconseguit un acord amb l’oposició,
els operadors i els veïns que rescatarà el 2020
aquest espai privilegiat per a l’ús dels ciutadans.

Merkel,
un altre cop
El principi d’acord entre la
CDU d’Angela Merkel i l’SPD
de Martin Schulz per formar un nou
govern de coalició posa fi a quatre
mesos de paràlisi institucional a
Alemanya, però sobretot a les incerteses que planaven al voltant
d’una hipotètica repetició de les
eleccions i la possibilitat de veure
allargada una situació d’inestabilitat política. El pacte ha suposat
conquestes i renúncies a totes dues
formacions, però més enllà de quin
dels dos líders capitalitzarà més
des del punt de vista polític aquesta
‘gran coalició’, l’estabilitat és una
bona notícia per a la resta d’Europa,
perquè el que passa a Alemanya
ens acaba afectant a tots.
Merkel continuarà manant.
Les últimes eleccions van suposar
una considerable pèrdua de vots
per al bloc conservador (CDU-CSU)
i el fracàs en la negociació amb Liberals i Verds va deixar la seva continuïtat a la cancelleria per quarta
legislatura consecutiva a costa
d’una dura negociació amb els socialdemòcrates que l’ha obligat a
fer concessions importants, però
de la qual ha sortit conservant el
control sobre departaments clau,
com ara Economia, Sanitat, Defensa i Interior (immigració).
Schulz guanya poder respecte a
la passada legislatura, però haurà
d’exercir el seu lideratge per convèncer la militància de l’SPD, que
ara ha de validar, o no, un pacte de
govern que rebutjava majoritàriament fa només unes setmanes. Si
ho aconsegueix, l’SPD governarà
sis ministeris –els mateixos que la
CDU–, inclosos el de Finances, Treball i Afers Exteriors, que li poden
permetre impulsar el gir social i la fi
de l’austeritat que portava en el
programa socialdemòcrata i alhora
marcar el perfil propi que en la passada legislatura va quedar completament desdibuixat sota la figura
omnipotent de Merkel.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Mal exemple
El govern fa públic que l’Estat
no compleix ordres del TC i el
Suprem que donen la raó a la
Generalitat i denuncia que qui
desobeeix la llei és Rajoy.

10
anys

El túnel, a punt
Mentre el Parlament hi vota en
contra, les obres continuen.
ERC irrita el PSC en donar
suport a la moció de CiU,
adversa al traçat.

20
anys

Crim a Còrsega
Commoció a França per
l’assassinat a trets del prefecte
de Còrsega. El principal partit
independentista de l’illa
condemna l’atemptat.

Tribuna

Full de ruta
Mercè Ribé

José Rodríguez. Periodista

Prou excuses
a l’N-340

H

a calgut una altra
bufetada
d’aquestes que deixen els dits marcats
perquè el drama de
l’N-340 torni a figurar
a l’agenda, a la dels alcaldes del Pacte
de Berà, a la dels polítics i a la dels periodistes, també, perquè, tot i que ara
el ministre de Foment digui que era
una data orientativa, havíem publicat
que al gener es posaria en marxa l’aixecament parcial de barreres i el pas
obligatori de camions per l’autopista i
hem necessitat un cap de setmana
tràgic i sis morts en quatre dies per
tornar a posar el crit al cel.
La mort no fa concessions i no entén d’excuses i de poc serveix que ara
els uns i els altres s’assenyalin amb el
dit per expulsar-se les culpes. Els alcaldes apunten a Madrid i exigeixen, perquè arribats a aquest punt l’imperatiu
és obligatori, l’aplicació immediata de
les mesures anunciades per aturar la
sagnia de morts i tenir una via alternativa ràpida lliure de pagament. I des de
Madrid, que ara ho poden tot perquè

Els valents de veritat

“H

as claudicat”, “t’has rendit”,
“el que proposes és cedir al
155 i si ho fem ens aniquilaran com a poble”. Aquest és el reguitzell
d’arguments (i molts de pitjors) que rep
qualsevol que plantegi que si no és per fer
una ruptura democràtica real i efectiva (i
crec que ni tenim la força ni el suport intern per fer-ho) no es podrà votar com a
president de la Generalitat Carles Puigdemont. Tant oferir una resistència a l’Estat
de forma oberta com resistir el setge per
intentar acumular forces són dos escenaris molt dolents, i no entraré ara en les
mancances de cadascun d’ells. El que sí
que vull trencar és la fal·làcia argumental
que el segon escenari signifiqui claudicar i
rendir-te. Cap moviment polític va de victòria política en victòria política fins a la
victòria final. Tots han patit derrotes i passes enrere i no s’han rendit.
NO M’AGRADA ANAR al debat sobre qui és

més valent, qui té més esperit de lluita, qui
està disposat a més per aconseguir un objectiu polític, però ja que alguns han portat
aquest debat a aquest nivell, per un moment jo també m’arrossegaré per aquesta

Quants milions es recapten
a través de l’impost
d’hidrocarburs i a quines
infraestructures es destinen?

El lector escriu

en virtut del 155 manen allà i aquí, la
resposta que no poden donar és que
calen ultimar serrells amb el govern de
la Generalitat i que falten 12 milions no
pressupostats. Em recordava dimarts
el representant dels transportistes de
la província de Tarragona, un col·lectiu
que se sent criminalitzat pel simple fet
de fer la seva feina, que els que omplim el dipòsit per circular per carreteres i autopistes ja paguem l’impost
d’hidrocarburs. A un camioner, omplir
un dipòsit de 800 litres li costa uns
900 euros i, d’aquests, més del 50%
van a les arques públiques en virtut
d’un impost que va ser concebut per
costejar el manteniment i la construcció de carreteres. Qui més ús fa
d’aquesta xarxa pública i, per tant, més
omple el dipòsit, més contribueix a
amortitzar-ne el cost i el manteniment.
Acabat el torn de les excuses, arriba el
moment de preguntar: quants milions
es recapten a través d’aquest impost i a
quines infraestructures es destinen?
Sigui quina sigui la resposta no hi ha excusa que serveixi per justificar que en
una via sobreexplotada com l’N-340, i
per tant amb més carburant cremat, la
inversió feta sigui irrisòria.

El tramvia
per la Diagonal

via argumental. Pot semblar molt més valent i amb ganes de lluita qui ara fa comentaris abraonats. En canvi crec més valent
qui reconeix la situació real en la qual estem, qui ha fet el dol de què van significar
les decisions que es van prendre el 27 d’octubre, qui assumeix els costos emocionals
de tenir amics i líders a la presó i a l’exili.
CAL MOLTA VALENTIA i honestedat interior

per assumir que cap cop d’efecte ni pla
mestre resoldrà la situació. Hi ha més
compromís en qui sabent això encara vol
lluitar assumint la situació de setge a la
qual ens sotmetrà l’Estat espanyol. No sé
si es pot titllar de menys independentista
a qui fa seu que hem tingut baixes, que hi
ha una primera línia que ara està cremada

“
Mantenir la
lluita de la millor

manera que pots
no és cap rendició

i tard o d’hora acabarà imputada, i que si
no podem fer ara la ruptura democràtica,
plantejar el seu relleu.
li és nou
participar d’un moviment dissident i no
està tan acostumat com d’altres als costos que té aquesta dissidència i li costa
molt assumir pagar-los. Tenim quatre
presos polítics, unes dotzenes d’encausats i cinc persones a l’exili. Però només
les vagues generals del 2012 van acabar
amb 300 sindicalistes detinguts, alguns
durant mesos, com a presos polítics preventius i per molt menys del que van fer
els Jordis. Un altre exemple, el moviment
d’insubmissió va tenir milers de presos:
no va poder resistir-se a l’aparell judicial i
legal de l’Estat i sense claudicar al final
van guanyar. Quan lluites contra un estat
en batalles asimètriques i no pots fer la
ruptura democràtica per manca de forces, qualsevol estratègia que signifiqui
mantenir la lluita de la millor manera que
pots en cada moment no és cap rendició.
Es troben més a prop de claudicar aquells
que diuen que o la victòria l’aconseguim
ara o ja no tenim res a fer.

A PART DE L’INDEPENDENTISME
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b En l’edició del 5 de febrer
del diari el president de l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic defensava la
necessitat del tramvia de la
Diagonal. El debat tard o d’hora haurà d’acabar amb una
decisió. S’han donat arguments tant a favor com en
contra sobre un tema complex. Perquè els ciutadans que
som els que en última instància pagarem les obres i els inconvenients de la realització
puguem disposar de més elements per decidir, em permeto proposar la següent prova
pilot: a) Establir una línia d’autobusos llançadora entre les
places de Francesc Macià i de
les Glòries amb les parades
que hauria de fer el tramvia. b)
Preparar unes andanes a les
dues places perquè els usuaris puguin fer un intercanvi fàcil tramvia-autobús-tramvia.
c) Preparar les targetes i les

cancel·ladores de manera que
es pugui fer el recompte dels
usuaris segons els trams recorreguts. Em sembla que
d’aquesta manera tindríem
una certa aproximació a l’ús
definitiu. No seria bo fer una
obra costosa i molesta que
després no tingués els usuaris
necessaris per gaudir-ne i ferla rendible.
Xavier Oller Freixa
Barcelona

Raonaments
judicials
b Pel que es pot deduir de la
lectura de les interlocutòries
judicials que argumenten la
presó preventiva d’alguns ciutadans em semblen força inconsistents. Millet i Montull en
cap moment han pensat defugir la presó ni retornar els
diners robats i això és prou
greu, però justificar el seu ingrés a la presó per risc de fuga
em sembla incongruent. Han
tingut nou anys per fer-ho i no

ho han fet. Segur que hi ha
molts altres arguments però
el risc de fuga, no. Als polítics
actualment empresonats,
se’ls nega la llibertat provisional argumentant que hi ha
risc que es mantinguin en les
seves idees. Em sembla que
són raons poc sòlides, sobretot tenint en compte que no
s’ha demostrat cap conducta
delictiva real. A ningú se’l pot
condemnar per unes idees i
mantenir-les. Amb aquests tipus de raonaments només
s’incrementa la mala imatge
del sistema judicial espanyol,
fet que no convé a ningú. Ni
als mateixos jutges, ni a la ciutadania, ni al mateix govern.
Pilar Porcel i Omar
Sabadell (Vallès Occidental)

Legal o legítim
b És legal empresonar persones innocents? Es veu que sí.
Com ho confirmen l’empresonament inconcebible dels Jordis i dels membres del govern

legal i legítim escollit el 2015.
Persones bones, amb principis i dignes d’absolut respecte. És del tot legítim que
aquest govern ens pugui representar com a expressió de
la voluntat popular però, segons sembla, no ho és en un
país tan “legal” com Espanya.
Perquè aquesta és la perversió del poder de qui mana, de
qui té la força, no de la raó, sinó de la vergonya d’un estat
caduc i obsolet, que empresona les idees i les legítimes aspiracions de llibertat de tot un
poble, simplement, per por. La
por de guanyar en la millora i
en el canvi, en l’avenç i en la
justícia de debò. La por que
no dubta a pervertir allò que
és just fins a límits del tot indecents. Hem de maldar perquè els veritables culpables
acabin on han d’acabar i els
innocents siguin lliures... Si és
que encara volem seguir creient en la legítima justícia...
Carles Salvador
Barcelona
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La frase del dia

“Tant costa sacrificar un català quan han sacrificat les
seves empreses, els seus serveis públics i el seu benestar?”
Soraya Sáenz de Santamaría, VICEPRESIDENTA DEL GOVERN ESPANYOL

Tribuna

De set en set

Diarquia

Jo t’entenc,
Felip

Rafael de Ribot. Periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL)

L

a diarquia és una fórmula d’organització política en què dos líders, els anomenats diarques,
comparteixen el govern. N’hi va haver
unes quantes a l’antiguitat, des d’Esparta fins a Roma, conseqüència sovint
de la incapacitat d’un poder d’imposarse definitivament a un altre. La conseqüència era la necessitat d’arribar a un
acord per facilitar el desbloqueig de la
situació.

UNA PROPOSTA PER COMPARTIR el govern

–encara per definir– podria ser la que
servís l’acord polític per desbloquejar
la investidura del futur president de la
Generalitat. Però camina Catalunya
cap a una diarquia? Tenir dos presidents sembla la manera de deixar en
empat el dilema entre legitimitat i legalitat. Però només és una aparença.
que Junts per
Catalunya ha dissenyat per tal que el
Parlament investeixi Carles Puigdemont president de la Generalitat és
precisament que no ho faci. O que no sigui una elecció efectiva. Cal reconèixer
que d’imaginació no els en falta. Potser
seduïts pels rèdits que n’han tret fins
ara, de la seva innegable capacitat de
crear un relat d’èxit, han arribat a la
conclusió que no cal que les coses passin de veritat i que n’hi ha prou creant
una sensació o fent creïble una aparença. Per exemple ara sabem per les declaracions dels imputats davant del jutge que la declaració d’independència
del 27 d’octubre va ser un acte simbòlic
i, és clar, caldrà un president (simbòlic?) per desenvolupar-la mentre n’hi
haurà un altre que es dedicarà a gestionar una país que no és independent i
que no pot oblidar-se de les qüestions
de l’autonomia quan es recuperi, ni vol
renunciar a la llaminera gestió del
pressupost.

funcionament d’aquesta diarquia que
afirma que hi haurà una relació de jerarquia entre els presidents en què un
manarà –que serà Carles Puigdemont–
i l’altre –que no sabem qui seria– obeirà. Tot un paperot per al que hagués
d’ocupar el Palau de la Generalitat. El
que dictarà les ordres no serà investit
pel Parlament, qui sí que votarà el que
les haurà d’obeir. Ni la tan criticada intervenció de l’autogovern amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució havia previst limitar tant la capacitat de
la cambra de representants i, per tant,
la sobirania del poble de Catalunya. És
legítim preguntar-se si tot això es faria
amb l’objectiu o l’excusa de recuperar
les institucions?
del que
està passant és que la rumorologia, a la
qual s’atribueixen aquestes i altres su-

L’ÚNICA EXPLICACIÓ RAONABLE

LA FÓRMULA IMAGINATIVA

HI HA UNA ALTRE MANERA

Sísif
Jordi
Soler

d’explicar el

“
Tenir dos
presidents sembla

la manera de deixar
en empat el dilema
entre legitimitat i
legalitat. Però només
és una aparença

posades propostes, les ha distorsionat i
que no estem en condicions de valorar
els detalls trets de context. D’acord.
Potser és així. De fet seria un descans
que tot plegat fos un malentès o una filtració malintencionada. Però una sensació similar de desgavell van tenir els
diputats de la CUP que es van desplaçar fins a Brussel·les per escoltar-les de
viva veu i que quan van tornar a Barcelona van dir que, si no es volen asseure
plegades totes les forces independentistes, ja els tornarien a avisar quan hi
hagués un acord entre JxCat i Esquerra Republicana.
EL PAS DEL TEMPS no és mai neutre: malmet tot allò que no cura. I en política això es tradueix en el fet que quan no
s’avança es retrocedeix. Les solucions,
siguin quines siguin, no poden trigar
gaire. D’una banda existeix la pressió
de la interpretació de la norma sobre
els terminis que cal complir per no veure’s abocats a unes eleccions que ara ja
ningú no vol. Però també podria passar
que, un cop més, la demostració més
clara de la falta de lideratge real fos que
no es pogués evitar que passi allò que
no es desitja i que fins i tot la incapacitat, la prudència o la covardia acabessin precipitant-ho. Ha passat tantes vegades en els últims temps!

de
provocar l’Estat i el govern d’Espanya
els ha fet cometre molts errors, però
també ha empès a prendre decisions
encertades per defensar els seus interessos i sobretot ha aconseguit conjurar-los a actuar amb la màxima coordinació i contundència. El que abans
semblava difícil ara se sap impossible.
No hi haurà diarquia. Avui sona també
a plantejament de ficció la que pretenia
que el president de Catalunya governés
des d’una posició d’igualtat, amb un
pacte bilateral amb l’Estat, amb el president d’Espanya.

L’ESTRATÈGIA DE L’INDEPENDENTISME

Sara Muñoz

D

e debò, Felip, jo
t’entenc. Em poso en la teva pell i puc
comprendre l’odi que
transpires cap a alguns catalans. No és
ironia. Si jo estigués en el teu lloc, em
passaria exactament el mateix. Si a mi
l’Estat espanyol em traspassés uns 8
milions d’euros anuals al meu compte
per mantenir-me jo i la meva família,
més la pluja de milions que em reserva
per anar-me subvencionant un festeig
darrere un altre i per costejar-me un
ampli patrimoni, doncs és més que
probable que aquells catalans que
pensen que se m’ha d’acabar la ganga
no em fossin gens simpàtics. També

Entenc que defensis una
constitució que t’autoritza a
decidir tu solet el teu sou
arribo a entendre que defensis amb
tots els ets i uts una constitució que
impedeix que siguis perseguit judicialment (tot i que segur que tu no ets tan
xoriço com alguns de la teva família) i
que t’autoritza a decidir a tu solet quin
ha de ser el teu sou. I deu ser orgàstic
poder regalar a la teva filla un collaret
de 50.000 euros o un obsequi d’un valor similar. La meva farà anys i no sé si
li compraré una bicicleta o un joc de
taula (el toisó aquell, potser me’l llançaria pel cap), perquè la vaca no dona
per a més. Per tot plegat i per altres
motius que no em caben en aquest article, em solidaritzo amb tu i et dic sincerament que t’entenc i que sintonitzo
amb la ràbia que et desperten aquells
quatre arreplegats que enarboren l’estelada. Confiem, això sí, que no ho encomanin a la resta d’Espanya.
Signat: una catalana que no era independentista però que s’hi ha convertit gràcies a personatges com tu.
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La polèmica
presó
preventiva

Juristes de diversos
àmbits qüestionen
l’ús que n’està fent
la justícia de l’Estat

JxCat cerca
garanties per
sumar ERC

Les pluges
i la neu refan
el cabal
dels pantans

De mitjana s’ha
recuperat 8 hm³
a les conques
internes i els rius
baixen més plens

El portaveu d’ERC,
Sergi Sabrià, fent ahir
declaracions a la
premsa ■ RAFA GARRIDO
/ ACN

PAS Proposa modificar la llei de presidència i govern per facilitar la investidura de
Puigdemont MÉS ERC celebra que es detallin les propostes, però avisa que
n’estudiarà la viabilitat CANVI La CUP veu possible ara un altre candidat
Emma Ansola
BARCELONA

Junts per Catalunya i ERC
continuen buscant la fórmula màgica que els permeti signar un acord i donar inici a la legislatura
amb la investidura del president de la Generalitat i la
consegüent formació de
govern.
És gairebé la quadratura del cercle, ja que sobre
la taula hi ha dues exigències. D’una banda, ERC ha
reiterat que no farà cap
pas que torni a posar en
perill els seus càrrecs electes, i el president del Parlament és un d’ells. D’altra
banda, Junts pel Sí no vol
sentir a parlar d’una investidura simbòlica de Carles
Puigdemont i treballen
perquè el president pugui
tornar a ser investit a la
cambra catalana com un
clar designi del resultat de
les eleccions del 21 de desembre. Un acte, però, que
ja ha estat desautoritzat
pel Tribunal Constitucional, que ha advertit el president del Parlament i la
resta de membres de la
mesa que han d’impedir
aquesta investidura a
menys que Puigdemont es
presenti a la cambra catalana prèvia autorització
del jutge. El TC també indica que la investidura a

Les frases

—————————————————————————————————

“Les negociacions
han de passar sí
o sí per Brussel·les”
Elsa Artadi

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

—————————————————————————————————

“Treballem per un
acord com més aviat
millor que legitimi
Puigdemont i faci un
govern efectiu”
Sergi Sabrià
PORTAVEU D’ERC

—————————————————————————————————

“No es tracta d’una
persona, es tracta de
recuperar institucions
i calen alternatives”
Núria Gibert

PORTAVEU DE LA CUP

distància contravé el reglament de la cambra i la
llei de la presidència de la
Generalitat i del govern.
Arribats a aquest punt,
Junts per Catalunya es
proposa modificar aquesta primera norma amb
l’objectiu de “dotar de més
garanties” la investidura
de Puigdemont i facilitar
un pas endavant d’ERC.
Amb aquest objectiu, el
grup parlamentari de
Puigdemont, i més con-

cretament el vicepresident primer de la mesa,
Josep Costa, elabora una
proposició de llei per reformar la llei de presidència.
Seria un “text ras i curt”
que s’intentaria portar a
aprovació per lectura única, el tràmit que va validar
el Tribunal Constitucional
en l’anterior legislatura.
Tanmateix, aquest mecanisme no acaba d’agradar als republicans, que
ahir a la tarda encara mostraven el seu escepticisme
pel que fa a la viabilitat de
la reforma, que van qualificar de “complexa”, segons el diputat Sergi Sabrià. ERC tem que aquesta
reforma no passi més enllà
de la seva acceptació formal a la mesa del Parlament, ja que seria objecte
immediat d’impugnació
per La Moncloa i seria suspesa posteriorment pel
TC. Els republicans també
sospesen que els grups
parlamentaris a l’oposició
no els ho posaran fàcil i ho
bloquejarien a la mateixa
cambra catalana.
Junts per Catalunya, en
canvi, confia més en els
tempos i són partidaris de
portar l’embat amb l’Estat
més lluny per visualitzar
que, malgrat seguir els tramits legals per canviar
lleis i adaptar-les al que reclama el poble a través de

les urnes, és l’Estat el que
no accepta el resultat electoral.
A més a més de buscar
el mecanisme legal que
permeti avançar una mica
cap a la investidura, el
camp semàntic de l’acord
també provoca un estirai-arronsa entre els grups.
Junts per Catalunya no vol
sentir a parlar de moviments o presidències
“simbòliques” i l’acord
amb ERC podria consistir
a evitar l’ús d’adjectius.
Per ERC, en canvi, ja li esta bé que es parli de símbols, ja que, com ja van repetir en campanya electoral, cal una investidura
“real i efectiva” per poder
formar govern i agafar les
regnes de la Generalitat i
la candidatura de Puigdemont “no ho és”.
Junts per Catalunya rebutja entrar en l’acceptació del que considera que
són dictàmens del TC i de
La Moncloa i continua assegurant que l’únic candidat, escollit per la ciutadania, és Puigdemont.
La CUP afluixa
Aquesta posició era compartida fins ahir al matí
per la CUP, que reiterava
que no donaria suport a un
candidat imposat des dels
aparells de l’Estat. Al migdia, però, la portaveu de la

CUP, Núria Gibert, al canal de comunicació La
Xarxa abaixava el llistó i
indicava la possibilitat que
els anticapitalistes podrien finalment donar suport a un candidat que no
fos Puigdemont.
Segon document
Així, ni ERC ni la CUP van
voler posar data per a la
convocatòria d’un possible
ple d’investidura mentre
es mantingui el desacord.
Amb tot, els tres partits
consultats sí que coincideixen en un punt: cal posar fi com més aviat millor
a aquesta situació i investir president de la Generalitat. La fórmula, però, encara no s’albira gaire viable, però es continua intentant cosir un acord que
també estaria determinat
per un segon document
que ahir a la tarda arribava
als despatxos d’ERC. Es

tractaria d’una proposta
de resolució destinada a
impulsar l’acció política
que, en aquest cas, tindria
com a objectiu “restituir”
el govern legítim de Catalunya, que va ser destituït
per La Moncloa l’endemà
de la declaració simbòlica
—————————————————————————————————

JxCat rebutja
acceptar
dictàmens del TC
i de La Moncloa
—————————————————————————————————

de la República. Aquesta
proposta, que hauria de
ser debatuda i aprovada en
el ple, encara no té el vistiplau d’ERC. Ahir, fonts
dels republicans es limitaven a certificar el document que ara es disposaven a estudiar “políticament i jurídicament”, assenyalaven.
Sigui com sigui, totes
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El sacrifici
d’un català
Anna Serrano

“Tant costa sacrificar un català, quan han sacrificat les
seves empreses, serveis públics i el seu benestar?” Era
la resposta, ahir, de la vicepresidenta espanyola al republicà Joan Tardà. El “català” al qual fa referència Soraya Sáenz de Santamaría és, evidentment, Carles
Puigdemont, que el govern espanyol ha convertit en el
blanc a neutralitzar després de les eleccions. L’objec-

tiu: evitar la seva investidura costi el que costi. El 21-D
el candidat de Junts per Catalunya va obtenir més de
948.000 vots. Era el presidenciable que obtenia més
suports del bloc independentista. Com que l’executiu
estatal no reconeix un resultat que no és el que esperava, el menysté i pressiona ERC per al “sacrifici” de
Puigdemont. Una nova lliçó de democràcia.

Tensió entre lletrats
del Parlament per
la investidura
a El lletrat major no vol firmar l’informe sobre els terminis, refet
pel secretari general a La nova versió no fa consideracions extra

Antoni Bayona i Xavier Muro, en la reunió de la junta de portaveus de dimarts ■ ACN

Emili Bella
BARCELONA

tres formacions, malgrat
que ahir encara eren lluny
d’un acord, sí que es mostraven més satisfetes, sobretot els republicans, perquè començaven a tenir
sobre la taula “propostes
concretes” per anar cap al
ple d’investidura. Mesures, però, que per ERC, segons reiteraven ahir, han
de contenir elements que
el facin efectiu i que no posin en perill, des d’un punt
de vista judicial, els càrrecs electes ni les institucions. Tampoc cal oblidar
que entre els diputats que
hauran de votar la proposta de resolució hi ha electes imputats pel Suprem
en la causa general contra
l’independentisme i els
textos també es miren
amb lupa.
A més a més, i per afegir
complexitat a l’agenda política, cal tenir en compte
que la setmana que ve co-

mencen a declarar davant
el jutge Pablo Llarena una
nova tongada d’excàrrecs
polítics acusats de participar en els actes preparatius de l’1-O.
La primera persona citada a declarar serà l’exdiputada de la CUP Mireia
—————————————————————————————————

Proposen que la
cambra aprovi un
text de restitució
del govern
—————————————————————————————————

Boya, el dia 14, ja que finalment la seva companya
d’escó fins a la passada legislatura i també investigada Anna Gabriel ha estat citada per al dia 21 de
febrer després que ahir el
jutge instructor acceptés
la petició de la defensa
d’ajornar-ne la declaració.
El dia 19 de febrer serà el
torn de la coordinadora del

PDeCAT, Marta Pascal, i
de la secretària general
d’ERC, Marta Rovira.
Amb aquesta agenda judicial, el calendari polític
també es presenta complex i encara més quan cal
fixar un ple d’investidura
que es preveu polèmic,
tant pel que fa al candidat
que a hores d’ara es proposa, Carles Puigdemont,
com al contingut del programa que el presidenciable haurà de defensar a
l’hemicicle. I a tot això, encara ahir restava pendent
l’informe dels lletrats sobre els tempos parlamentaris arran de l’ajornament del ple. Amb tot, s’indica que hi ha unanimitat
per considerar que el rellotge resta aturat, la qual
cosa donaria temps a les
forces independentistes
per anar cercant un acord
que posi en marxa la legislatura. ■

L’elaboració de l’informe
encarregat per la mesa del
Parlament als lletrats de la
cambra per avaluar si corre el rellotge de la investidura està generant tensió
entre els serveis jurídics
de la institució. El secretari general del Parlament,
Xavier Muro, està reescrivint el document després
que el lletrat major, Antoni Bayona, que havia rebut
l’encàrrec de ser-ne el ponent, presentés dimarts la
seva versió. La discrepància és tal que, en un gest
inèdit, Bayona no té intenció de signar el nou text.
Fonts coneixedores de
la disputa van assegurar
ahir que la proposta de
Bayona anava molt més
enllà de l’encàrrec de la
mesa i no es limitava a
abordar la qüestió del calendari, sinó que també recollia tres escenaris per
desllorigar la investidura,
un fet que afegia pressió a
la negociació en curs entre
Junts per Catalunya
(JxCat), ERC i la CUP.

Segons les mateixes
fonts, la nova versió simplifica l’informe, l’escurça,
li rebaixa el to “doctrinal” i
s’estalvia consideracions
sobre el paper del president de la cambra, Roger
Torrent, i la seva responsabilitat en la investidura.
En qualsevol cas, el text
de Muro recull algunes
parts del treball de Bayona, però n’esporga d’altres, un fet que no ha agradat gens al lletrat major,
fins al punt que s’ha desvinculat completament de
la discussió jurídica.
On no hi ha discrepància és en els terminis per a
la investidura, que queden
congelats, segons l’equip
tècnic de la cambra, després de l’ajornament del
ple fet per Torrent la setmana passada –per a disgust de JxCat, la CUP i de
centenars de manifestants congregats al parc
de la Ciutadella. Els lletrats convenen que no han
començat a córrer els dos
mesos fins a la convocatòria d’unes altres eleccions,
ja que no hi va haver votació d’investidura. Bayona,

però, pretenia deixar clar
a Torrent que això no implica que el bloqueig de la
legislatura es pugui allargar sine die.
Les tres fórmules que
explicitava per sortir de
l’atzucac són que Torrent
valorés proposar un altre
candidat, que esperés que
el Tribunal Constitucional
resolgués l’admissió a tràmit de la impugnació i confirmés o no les mesures
cautelars que afecten Carles Puigdemont, i que el
president del Parlament
comuniqués al ple que no
hi ha un candidat en condicions i que comencin així a comptar els dos mesos, inspirant-se en el precedent de l’any 2003 a
l’Assemblea de Madrid en
l’anomenat Tamayazo.
“Ja hi haurà temps
d’entrar a valorar el nou
escenari si hi ha un canvi
de candidat; si això passa,
ja es farà, si cal, un altre informe”, observen les fonts
consultades. Tot plegat ha
endarrerit l’entrega de
l’encàrrec als membres de
la mesa, que l’esperen en
les pròximes hores. ■
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Els ponents en la xerrada, la magistrada Montserrat Comas, l’exfiscal José María Mena, el professor Marco Aparició i la penalista Anaïs Franquesa ■ ORIOL DURAN

Juristes denuncien el biaix
polític de fiscals i jutges

a “S’usa la ideologia com a germen de la violència”, alerta l’exfiscal Mena a L’Associació Catalana
de Juristes Demòcrates debat la causa dels independentistes a Àgora Judicial qüestiona la presó
Mayte Piulachs
BARCELONA

Les darreres resolucions
del magistrat del Tribunal
Suprem Pablo Llarena de
mantenir en presó preventiva el vicepresident, Oriol
Junqueras; el diputat de
JxCat i expresident de
l’ANC, Jordi Sànchez; l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, i el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
fa dies que ha descol·locat
més d’un jurista, inclosos
els no independentistes,
perquè –segons asseguren– utilitza uns raonaments vers la seva possible
reincidència, en el delicte
de rebel·lió, amb un biaix
polític, que pot derivar en
el dret penal de l’enemic,
sense encaix en un estat
de dret.
“S’utilitza la ideologia
pura com a germen de la
violència”, alertava l’exfiscal en cap del TSJC José

María Mena en un debat
organitzat per l’Associació
Catalana de Juristes Demòcrates, ahir al vespre al
Col·legi d’Advocats de Barcelona. Mena va afirmar
que “totes les resolucions
judicials han de ser complertes, però també criticades per a la seva millora
jurídica”. Es va remuntar a
la llei d’enjudiciament criminal del 1882 i vigent,
que parla “d’una veritat
d’artifici i una d’oficial” en
arribar a judici, i que el fiscal general de l’Estat, el difunt Manuel Maza, “va
crear una realitat d’artifici” per acusar del delicte de
rebel·lió el govern i els líders sobiranistes, sense
haver-hi cap acte violent.
En la seva intervenció, lúcida i salpebrada d’humor,
Mena va confessar que
creu que Maza no va rebre
directrius del govern del
PP, sinó que va fer la querella perquè “se lo pedía el

Les frases

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

“El jutge ha tret la
crosta a la causa i ha
anat al nucli, tot dient
que la secessió és
igual a violència”

“Estem així pel fracàs
de la política. Només
hi ha una sentència
per acte d’aixecament:
la de Tejero”

“Estem en una
excepcionalitat penal
i cal defensar el dret
de manifestació
i d’expressió”

José María Mena

Montserrat Comas

Anaïs Franquesa

EXFISCAL EN CAP DEL TSJC

MAGISTRADA I PORTAVEU JXD

ADVOCADA I DIRECTORA D’IRÍDIA

El jutge Vidal i el jurista Viver, citats a declarar
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El titular del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona,
que investiga unes trenta
persones per l’organització
de l’1-O, ha citat a declarar
com a investigats el magistrat Santiago Vidal i el jurista
Carles Viver Pi i Sunyer el 14
de febrer, a la tarda. En la causa s’investiguen els delictes
de revelació de secrets, desobediència, malversació i
prevaricació. És el primer cop
que el magistrat Juan Anto-

nio Ramírez els cita després
d’un any d’investigacions,
que es van iniciar per unes
declaracions del jutge Vidal
en una xerrada en què afirmava que la Generalitat podria tenir dades fiscals dels
contribuents, que va desmentir. La causa, però, es va
fer secreta per poder intervenir telèfons de caps del Departament d’Economia, i en
què la Guàrdia Civil ha usat
dades per fer els informes al

Suprem en la causa contra
els independentistes. És possible que les declaracions se
suspenguin perquè l’advocada de Vidal, Olga Tubau, també es defensora de l’exmajor
dels Mossos Josep Lluís Trapero, i té declaracions el mateix dia a l’Audiencia Nacional. El jutge manté les declaracions d’aquest diumenge
dels darrers cinc imputats, on
hi ha l’excap de gabinet de
Governació, Jordi Cabrafiga.

cuerpo”, com a molts jutges espanyols. Pel que fa a
la violència, va declarar
que el Suprem “va perfeccionant entre cometes” el
concepte de violència, i “de
la violència activa ha passat a la passiva i fins i tot a
la sociològica. Hi va afegir
que en les resolucions de
Llarena “falta una relació
de causalitat entenedora i
lògica”.
La magistrada i portaveu de Jutges per la Democràcia, Montserrat Comas,
es va mostrar més esperançada i va dir que espera
que en el judici els set magistrats del Suprem tombaran els indicis criminals
del seu company Llarena
“perquè s’ha forçat el tipus
penal de rebel·lió”. També
va exposar que si alguns
jutges catalans no van acceptar la seva falta de crítica, a la resta de l’Estat espanyol van criticar-los per
denunciar l’acció de la jutgessa Lamela i les càrregues policials de l’1-O. En
aquest sentit, la penalista
Anaïs Franquesa, del centre Irídia, que ha aconseguit que hi hagi els primers
policies imputats per l’1O, va fer una àmplia exposició del que significa el
dret de manifestació i
d’expressió, i va assegurar
que “l’Estat té obligacions
negatives de permetre’l,
segons recomanacions de
les Nacions Unides, les
quals s’han complert en
totes les manifestacions
de Catalunya del darrer
trimestre”.
Per la seva part, el professor de dret constitucional de la Universitat de Girona i president de l’Observatori DESC, Marco Aparicio, va recordar “als que
han usurpat el constitucionalisme que aquest terme
significa batallar cívicament i tècnicament per la
limitació dels poders”.
Aparicio va alertar que és
“urgent desmuntar l’excepcionalitat creada per
l’Estat per no perdre drets
civils i polítics”. La nova associació Àgora Judicial, en
un comunicat, va qüestionar el manteniment de la
presó preventiva dels presos polítics catalans, i manifesta que “el risc de reiteració delictiva no hauria de
poder basar-se en el simple
fet de tenir una determinada ideologia o la intenció de
desenvolupar una activitat
política”. I en l’acte d’ahir,
un dels seus components,
el magistrat Joan Agustí,
va concloure: “Ara qui no
combregui amb la Constitució no té drets.” ■
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Resistència i ofensiva

UPF · La Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya i l’Associació Catalana de Drets Civils fan un acte a
favor dels presos i exiliats DRETS · Sostenen que l’Estat vulnera la democràcia i els drets fonamentals
Mireia Rourera

Una placa francesa amb la
senyera ■ L’INDÉPENDANT

BARCELONA

“L

Fan treure la
senyera de
matrícules
franceses a la
Jonquera
A.R.
PERPINYÀ

La filla de l’exconseller Joaquim Forn; la presentadora, Empar Moliner, i Jordi Turull, ahir a la Pompeu ■ J. RAMOS

indescriptible i quan escorcollaven en Raül Romeva. Heu de
pensar que quan vam acabar de
declarar, cadascú per separat,
ens enviaven a un calabós fosc.
Ens van treure el rellotge, les
ulleres, tot el que portàvem i després de molta estona ens diuen:
a la presó. I t’emmanillen amb
—————————————————————————————————————————

“Quan vam acabar de
declarar, cadascú per
separat, ens enviaven a
un calabós fosc”
—————————————————————————————————————————

les mans al darrere per fer un
passadís de 35 metres”. Rull recorda que “no ens vam poder defensar” perquè l’Estat “va aplicar
el 155, ens van treure l’aforament i en comptes d’anar al Tri-

bunal Suprem van anar a l’Audiencia Nacional, perquè van
triar la jutgessa Lamela expressament per portar el cas i perquè
no van donar marge als advocats
a preparar la defensa”.
Entre els testimonis que ahir
van parlar davant dels estudiants hi havia la germana i el
company de l’exconseller Toni
Comín i els fills i un nebot d’altres presos. “Penseu que són joves que s’han trobat que d’una
vida estable que portaven han
passat a tenir el pare o la mare a
la presó i això els ha canviat la vida i els ha fet sortir a la llum pública i cada dia duen la veu dels
seus pares arreu perquè no deixi
de ser escoltada”, va recordar la
presentadora de l’acte, l’escriptora i periodista Empar Moliner.
Sergi Corbera, company de

Comín, que va explicar les dificultats de fer una vida normal i la
preocupació per la filla que tenen
de 5 anys, que no pot abraçar cada dia el seu pare, va dir que se
sentia indignat per, sobretot, els
infants i els joves. “Sou vides
truncades”, els va dir. El fill de
Jordi Sànchez, el nebot de Cuixart, la filla de Forn, la filla de
Rull van deixar clar que els seus
familiars, “facin el que facin, estan segrestats per l’Estat, que és
capaç d’incomplir totes les lleis
només per mantenir la unitat del
territori”. “Avui són ells, i un pallasso, i un actor, i un raper... i no
pararan. Això és molt gros”, va
dir Corbera. El fill de l’exconsellera Meritxell Borràs no confiava
en el futur: “Ara la mare és a casa
però, tal com van les coses, no sé
què pot arribar a passar”. ■

Automobilistes de la Catalunya del Nord han estat
obligats per la policia espanyola a retirar un adhesiu
amb la bandera catalana
de les matrícules franceses dels seus vehicles, segons ha informat el diari
perpinyanès L’Indépendant.
El fets han tingut lloc al
peatge de l’autopista a la
Jonquera, en territori de
l’Estat espanyol.
“És la primera vegada
que veig una cosa així”, ha
explicat a L’Indépendant
Philippe, un automobilista que creua sovint la frontera francoespanyola. El
conductor, davant l’actitud autoritària dels policies espanyols, afirma:
“No vaig voler cercar problemes, i vaig haver d’arrencar les quatre barres
amb un ganivet que els policies em van entregar. Tot
això és increïble.”
Casos similar, segons el
diari perpinyanès, es van
succeir durant tot el cap
de setmana passat. ■

197415-1146004w

a solidaritat no es
pot apagar com una
espelma perquè va
en contra de tots”,
va dir ahir Laura Masvidal, esposa de l’exconseller Joaquim
Forn, empresonat a Estremera. I
va encoratjar la societat a no només treballar per la defensa dels
presos polítics i els exiliats, sinó
“a passar a l’ofensiva”, entre altres coses perquè, al marge de la
independència de Catalunya,
“ens hi juguem la democràcia i
els drets fonamentals”, va dir.
Ahir, dia en què l’Estat espanyol va citar a declarar per delicte d’odi un pallasso de Sant Joan
de Vilatorrada i un mecànic de
Reus, l’auditori del campus del
Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va ser escenari
d’un acte de suport als presos polítics i els exiliats. L’acte estava
convocat per la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
(FNEC) i per l’Associació Catalana de Drets Civils (ACDC) – “sona eicidici, per ser més contundents”, va recordar Masvidal–,
l’entitat que agrupa les famílies i
els amics dels afectats per donarse suport mutu, dissenyar estratègies de lluita i recaptar fons
per poder pagar els viatges a Madrid i a Brussel·les.
Entre els assistents a l’acte,
Jordi Turull, que va explicar davant de tots els estudiants la humiliació a què van ser sotmesos
consellers i conselleres en el moment de ser empresonats. “Quan
t’emmanillen a tu no t’impressiona. El que em va deixar descol·locat va ser quan vaig veure
la Meritxell Borràs amb una cara
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El PSOE no rebutja vetar els
indults als independentistes

a Els de Sánchez diuen que “estudiaran” la proposta del PP d’impedir aixecar el càstig per delictes de
rebel·lió i sedició, mentre que Iceta no ho veu necessari a ERC i el PDeCAT clamen contra la “revenja”
Montse Oliva
MADRID

El PP ha tornat a posar
contra les cordes el PSOE
amb la seva esmena per
prohibir que el govern espanyol pugui concedir indults als condemnats per
rebel·lió, sedició i traïció, i,
de fet, la portaveu al Congrés, Margarita Robles,
ahir es va limitar a assenyalar que “ho estudiaran
en el seu moment”. Des de
la direcció de Pedro Sánchez s’admetia ahir que la
mesura del PP podria generar divisió interna i fer
que resulti difícil oposars’hi, i és per això que ahir
cap dirigent va sortir públicament a rebutjar-la. La
consigna era que ja ho analitzaran quan toqui. En
canvi, el primer secretari
del PSC, Miquel Iceta, tallava el debat sobre la proposta reblant: “No soc partidari de canviar les lleis
per a casos concrets.”
De fet, la possibilitat
d’indultar els polítics que
puguin acabar sent condemnats per les causes
obertes contra el procés va
ser una de les propostes de
campanya d’Iceta per al
21-D, si bé fonts socialistes
han recalcat, a posteriori,
que aquest oferiment va
ser una de les causes que
van impedir que el PSC tingués millor resultat. I, en
tot cas, ja en aquell mo-

cialistes adduint que la mesura presentada pel PP és
una “autèntica demanda
social”. Perquè no amagava que en un moment en
que el Tribunal Suprem està investigant polítics catalans per rebel·lió i sedició,
l’objectiu de Rajoy és enviar el missatge que en cap
cas s’indultarà ningú condemnat per delictes “tan
greus com aquests”. En la
pugna per mostrar-se durs
cap als artífexs del procés,
Ciutadans anunciava que
donaria suport al PP.
Des d’ERC i des del
PDeCAT es carregava contra el que Joan Tardà considerava una mostra més
de “repressió” i de la debilitat d’un estat “al qual només li queda la força bruta”, i Carles Campuzano
ho qualificava de “revenja”

La frase

—————————————————————————————————

“La prohibició
d’aquesta mena
d’indults és una
autèntica demanda
social”
Rafael Catalá

MINISTRE DE JUSTÍCIA

La portaveu del PSOE, Margarita Robles, es dirigeix a Mariano Rajoy durant la sessió de control d’ahir ■ EFE

ment, la direcció estatal es
va mostrar contrària a la
iniciativa d’Iceta.
El grup de Mariano Rajoy va colar aquesta mesura en la proposició de llei
presentada pel grup socialista al Congrés el febrer de
l’any passat per limitar la
política d’indults i enfocat,
sobretot, a deixar-ne fora
els condemnats per casos
de corrupció. Minuts
abans que conclogués la
darrera pròrroga per presentar esmenes, els populars introduïen la seva pro-

posta que, per força, necessitarà el vistiplau del PSOE
perquè prosperi. Ahir, si
més no, públicament, la
cúpula de Ferraz no anava
més enllà de criticar que
s’hagués presentar per tapar la veritable essència de
la proposició del PSOE: vetar els corruptes. Iceta, per
la seva banda, clamava
contra el PP per dedicar-se
“a jugar amb el Codi Penal
a cop de titular”.
Per la seva banda, el ministre de Justícia, Rafael
Catalá, pressionava els so-

Rajoy: “No s’ha usat el FLA per a l’1-0”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No s’ha destinat ni un sol euro del FLA a finançar el referèndum” de l’1-O. Mariano
Rajoy s’expressava de manera rotunda davant el setge al
qual l’estava sotmetent el líder de Cs, Albert Rivera, pel
fet que el magistrat del jutjat
número 13 de Barcelona hagi
indicat en un acte que creu
que part del referèndum es
va pagar amb diners del fons
estatal al qual s’ha acollit la

Generalitat per pagar els proveïdors. Evidenciant la mala
maror existent entre el PP i
Cs. Rivera li va arribar a preguntar “qui dimitirà?” del govern espanyol si es demostra
el contrari, mentre Rajoy li etzibava: “No s’equivoqui d’adversaris”, afegint-hi que té la
sensació que el líder del partit
taronja és més crític amb el
seu executiu que amb els responsables del procés.

per “castigar” els que
qüestionen la unitat d’Espanya. El portaveu del
PDeCAT va explicar que el
seu grup també va aprofitar el text socialista per
proposar una esmena en
la qual es reclama, precisament, la supressió de la
possibilitat de poder inhabilitar acusats de rebel·lió
en el moment en què es
dicta els processament.
Des de l’executiu espanyol
s’ha arribat a donar per fet
que Llarena ho aplicarà a
Carles Puigdemont i a
Oriol Junqueras cap al
març, un cop conclogui la
investigació. ■

Sáenz de Santamaría: “Tant els
costa sacrificar un català?”
Redacció
MADRID

Picabaralla entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, i el portaveu d’ERC al Congrés,
Joan Tardà. L’espanyola va apel·lar ahir a la responsabilitat dels republicans perquè hi hagi “un
president de la Generali-

tat que pugui ser-ho” i un
govern preocupat per Catalunya i “no només per un
català”. En el marc de la
sessió de control del ple de
la cambra baixa, a instàncies d’una pregunta de
Tardà, la vicepresidenta
va afirmar: “Venen aquí a
parlar d’independència
quan en privat reconeixen
que no és possible, i això

que van estar disposats a
sacrificar tot Catalunya
per tirar endavant una cosa que vostès pensaven
que era impossible. Tant
els costa sacrificar un català [en al·lusió a Carles
Puigdemont] quan han sacrificat les seves empreses, els seus serveis públics i el seu benestar?”
Tardà li va replicar amb un

paral·lelisme turc: “La violència caduca, la repressió
periclita, la força bruta
s’esvaeix davant la democràcia. Al segle XXI no es
poden construir societats
democràtiques sense el
consentiment dels ciutadans, llevat que vostès optin per clonar-se amb [el
president turc, Recep
Tayyip] Erdogan.” ■

Els republicans Joan Tardà i Gabriel Rufián, ahir durant la
sessió de control al Congrés ■ EFE / J.P. GANDUL
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Sànchez revela contactes
amb La Moncloa per l’1-O

a L’exlíder de l’ANC diu al jutge que, arran de l’intercanvi de missatges amb l’executiu de Rajoy, res
no feia preveure la duresa de l’actuació policial a Campuzano també admet haver fet trucades
Montse Oliva
MADRID

L’expresident de l’ANC,
empresonat a Soto del Real, va assegurar en la seva
declaració davant del jutge Pablo Llarena que tenia
a la seva disposició un seguit de missatges que va
intercanviar amb membres de l’executiu espanyol i que, en tot cas, li van
servir per concloure que
“no feien preveure en cap
cas el que va succeir l’1-O”,
en relació amb la violència
policial exercida sobre els
votants. Sànchez fins i tot
va oferir al magistrat l’accés a aquests missatges
que assegurava tenir guardats al seu telèfon mòbil.

La frase

—————————————————————————————————

“Aquelles converses,
en tot cas, no feien
preveure el que va
passar l’1-O”
Jordi Sànchez

DIPUTAT I EXLÍDER DE L’ANC

En una declaració al
Tribunal Suprem de l’11
de gener passat, que ahir
va difondre La Vanguardia, el diputat de
JuntsxCat afirmava haver
mantingut molts contactes les vigílies de la celebració del referèndum per
conèixer les intencions de
l’executiu espanyol da-

L’expresident de l’ANC i diputat al Parlament, Jordi Sànchez, durant la seva
compareixença el 16 d’octubre passat davant la justícia espanyola ■ AFP

a Després d’onze

anys presenta la
renúncia, i el rellevarà
Meritxell Roigé

Lurdes Moreso
TORTOSA

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel (PDeCAT), renunciarà avui al càrrec, després de gairebé onze anys,
en un ple extraordinari.
Bel ho va anunciar ahir públicament, tot i que la decisió fa mesos que la va prendre i, segons va explicar,
l’ha retardat per l’actual
context polític del país.
“Voldria haver-ho fet amb
un nou govern a la Generalitat, però ja no té sentit
demorar-ho més”, va manifestar Bel. Amb la seua
incorporació a l’executiva
nacional del PDeCAT, el
règim d’incompatibilitats
del partit el forçava a deixar l’alcaldia o bé l’escó al
Congrés dels Diputats,
que sí que mantindrà.
Pel que fa al pacte de govern amb ERC a l’Ajunta-

Bel deixa l’alcaldia ■ ACN

ment, es mantindrà, i serà
amb els vots dels regidors
republicans que es garantirà l’elecció de Meritxell
Roigé, actualment segona
tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, com a alcaldessa. El ple d’investidura de Roigé serà dissabte al migdia i serà la primera vegada en la història de
Tortosa que una dona accedeixi al càrrec. “La gent
pot estar tranquil·la perquè la feina tindrà conti-

nuïtat a través de Meritxell Roigé, que té més coneixement i bagatge de
servei públic del que tenia
jo fa onze anys”, va dir Bel.
Roigé, que ha estat diputada al Parlament, serà la
candidata del PDeCAT a
l’alcaldia de Tortosa.
L’acta de regidor que
deixarà Bel serà ocupada
per Josep Cugat, president de l’entitat municipal
descentralitzada (EMD)
de Bítem, ja que Rosa Cid,
la següent a la llista de CiU
en les eleccions municipals del 2015, hi ha renunciat.
Tot i que el balanç de la
seua dècada a l’alcaldia el
farà en el ple d’avui, Bel va
avançar que està satisfet
amb la feina feta, malgrat
el context de crisi econòmica que li ha tocat gestionar. El sanejament de les
finances municipals i la inversió de 18 milions d’euros per rehabilitar el nucli
antic tortosí són algunes
de les actuacions que l’encara alcalde de Tortosa va
posar en relleu. ■

135020-1181866L

Ferran Bel plega de
l’alcaldia de Tortosa

vant el fort desplegament
policial a Catalunya. El seu
parer és que podia haverhi tensió i algun aldarull,
però no les escenes viscudes als col·legis. Alguns
membres del govern espanyol, com ara el ministre
de l’Interior, Juan Ignacio
Zoido, van negar els contactes: “No conec aquest
senyor ni he tingut mai
cap conversa”, reblava. En
canvi, el delegat del govern
espanyol, Enric Millo, admetia haver-se comunicat
amb Sànchez subratllant
que va ser en “sentit positiu” i per demanar “prudència” i recomanar “que
no es fes cap il·legalitat”.
El
portaveu
del
PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, afirmava
ahir que la vigília de l’1-O
ell també s’havia posat en
contacte amb membres de
l’executiu espanyol per
copsar l’ambient. La resposta que va rebre va ser
que l’actuació policial seria “proporcional i professional”. Després de parlahi, Campuzano, a diferència de Sánchez, assegurava haver-se sentit força
“preocupat”. ■
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Odi o llibertat d’admissió

RAONAMENT · La denúncia per delicte d’odi contra el mecànic de Reus que no va voler arreglar el cotxe a una agent de la Policía
Nacional tiba les costures del Codi Penal DEBAT · El cas no hauria de tenir més recorregut judicial, segons penalistes consultats
Declaració

Teresa Márquez
BARCELONA

L’

acusació per delicte d’odi, i
la posterior i rapidíssima
citació al jutjat d’ahir mateix del mecànic de Reus
Jordi Perelló, que es va negar a arreglar el cotxe a una agent de la Policía Nacional pels fets de l’1-O han
revifat el debat, ja de per si prou enverinat, sobre els límits del Codi Penal. El tristament famós article 510
que assenyala aquells que “fomenten, promocionen o inciten directament o indirecta a l’odi, l’hostilitat,
la discriminació o la violència contra les persones” ha tornat a la palestra però sense resoldre ni de bon
tros els nombrosos dubtes que sorgeixen quan es tracta d’aplicar-lo
correctament. “Odiar no és cap delicte, en canvi fomentar que s’odiï
algú sí que ho és”, resumeix David
Aineto, professor de dret penal a la
Universitat de Barcelona, que manté que, per la informació coneguda
fins ara, “no hi ha cas, perquè la situació s’emmarca dins la llibertat
d’admissió del negoci del denunciat”. “El denunciat no ha fomentat
res, ni ha incitat res. Ha estat una
decisió personal d’un professional
privat”, comenta i afirma que, si es
respecta el Codi penal i el principi
de legitimitat, “no arribarà a cap
jutjat i la causa s’arxivarà”. Aineto
hi afegeix que, en qualsevol cas, la
part demandant no s’ajusta a cap
dels supòsits que preveu l’article
510 i que especifica motius racistes, antisemites, d’ideologia, religió
o creences, situació familiar, ètnia,
raça o nació, sexe o orientació sexual o raons de gènere, malaltia o
discapacitat.
Per Míriam Cugat, professora ti-

El mecànic Jordi Perelló va declarar ahir
al jutjat d’instrucció
número 3 de Reus
per un presumpte
delicte d’incitació a
l’odi. Ho va fer després de rebre l’escalf
a l’exterior de l’edifici
judicial d’un centenar de persones que
li van donar suport.
Perelló, tal com va
explicar el seu advocat, David Piqué, només va respondre a
les seves preguntes i
es va negar a contestar les del ministeri
fiscal i les de l’advocacia de l’Estat. Prèviament, havia declarat l’agent de la
policia espanyola i la
seva parella i denunciant, que és agent
dels Mossos d’Esquadra, en qualitat
de testimonis. Segons el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC),
s’han ordenat més
diligències testificals
que es practicaran
en els pròxims dies.
L’advocat de Perelló
confia que la causa
s’acabi arxivant i familiars del mecànic
han denunciat insults i amenaces a
les xarxes socials i
per telèfon.

Jordi Perelló, ahir al jutjat de Reus on va declarar com a investigat ■ ACN

tular de dret penal i directora del
Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (Sedij) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), “es podria plantejar el delicte de denegació d’una prestació en l’exercici
d’una activitat professional o empresarial tipificat a l’article 512 del
Codi Penal, castigat amb una pena

d’inhabilitació especial per a l’exercici de la professió, ofici, indústria o
comerç d’un a quatre anys”. Destaca que no hi ha antecedents per casos idèntics al del mecànic, però recorda que sí que n’hi ha hagut quan
s’ha denegat l’entrada a bars o discoteques “a minories ètniques” i
fins i tot un cas concret de denega-

ció de venda d’un vehicle per motius anàlegs (STS 1089/1998). Cugat
precisa que el nucli del problema recau “en el fet que, tal com està descrit el delicte al Codi Penal, s’ha de
denegar una prestació a la qual algú
tingui dret, i és discutible que existeixi un dret a entrar en locals privats o a l’ús de qualsevol servei privat, en sentit estricte”. Tot i això,
creu que “la línia jurisprudencial
majoritària ofereix arguments per
considerar delicte el cas plantejat”.
El professor titular de dret penal
de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) David Felip també considera
que el delicte que s’imputa a Jordi
Perelló s’emmarca millor en l’article 512 del Codi Penal que no pas en
el 510. “No està gens clar per la informació que ens arriba que una
conducta que pugui ser qualificada
de moralment reprovable acabi convertint-se en un delicte punible”, assenyala Felip, que alerta de l’ús ideològic que es pugui acabar fent dels
instruments legals, que parteixen
d’una premissa d’objectivitat i imparcialitat.“Aquests articles es van
fer per protegir col·lectius especialment vulnerables i aquest no és el
cas”, afirma. El professor de la UPF
també defensa que els fets denunciats no haurien de ser constitutius
de delicte. “Correspon a la jurisprudència posar fi als dubtes que generen les interpretacions de determinats articles del Codi Penal i necessàriament s’hauria de resoldre amb
rapidesa”, demana i alerta que,
mentre no sigui així, hi ha perill de
multiplicar el nombre de casos de
conformitat en què el denunciat
acaba acceptant un acord amb el
denunciant “per por d’una situació
legal poc clara que el pot perjudicar
encara més”. ■

El regidor bagenc investigat per
l’1-0 s’acull al dret de no declarar
Mar Vicente
MANRESA

El regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada (Bages), Jordi Pesarrodona,
investigat per desobediència en la causa de l’1-0, es
va acollir ahir al seu dret a
no declarar davant la jutgessa. En sortir del jutjat,

el republicà va valorar com
una “bona notícia” que la
jutgessa només l’acusi de
desobediència i que no hagi inclòs per ara l’informe
de la Guàrdia Civil, que li
atribueix també delictes
de resistència i incitació a
l’odi. L’advocat del regidor, David Caselles, va lamentar que els fets que relata la Guàrdia Civil són

“tergiversats” i que “no tenen cap base”.
Jordi
Pesarrodona
–que va ser ferit l’1-0 per la
policia– va atribuir l’actuació de la Guàrdia Civil a
Sant Joan de Vilatorrada
l’1 d’octubre al fet que el
20 de setembre el regidor,
que també és pallasso i actor, es va fer una foto amb
un nas de pallasso al costat

d’un policia que es va fer
viral a les xarxes socials.
“Quan els vaig veure venir
vaig saber que venien per
mi”, va dir. Ahir Pesarrodona va ser rebut per unes
150 persones que duien
nassos de pallasso en solidaritat. El regidor va
agrair el suport dient: “Salut, nassos de pallasso,
somriures i flors.” ■

Pesarrodona, amb ulleres al centre de la foto, envoltat de
gent que van donar-li suport amb nassos de pallasso ■ M.V.
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Lloveras fa efectiva
la dimissió com a
presidenta de l’AMI

Primers agents
antidisturbis
imputats per
lesions de l’1-O

a El vicepresident

ocuparà el càrrec en
funcions fins que no es
triï un nou president

a El jutge admet a tràmit la querella

interposada pel col·lectiu Irídia contra
dos membres de la Policía Nacional
Redacció
BARCELONA

El jutge de Barcelona que
investiga les càrregues policials de l’1-O va acordar
ahir la imputació dels dos
primers agents antidisturbis per la seva actuació durant la jornada del referèndum. El jutjat d’instrucció
número 7 de Barcelona va
admetre a tràmit la querella interposada pel col·lectiu defensor dels drets humans Irídia, que va aconseguir identificar un subinspector i un agent de la Poli-
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cía Nacional que, suposadament, van lesionar tres
persones a l’escola Mediterrània de Barcelona. En
una decisió contra la qual
es pot recórrer durant els
pròxims tres dies, el magistrat –que té sobre la taula més de 250 denúncies
presentades per lesionats
durant l’1-O– assenyala
que els fets denunciats podrien ser constitutius d’un
delicte contra la integritat
moral a càrrec d’un funcionari públic, a més d’un delicte de lesions a causa de
“l’ús d’un instrument peri-

Redacció
BARCELONA

Agents de la Policía Nacional durant les càrregues contra
els votants del referèndum de l’1-O ■ EL PUNT AVUI

llós”. Així, les diligències
obertes pel jutge inclouen
que s’exigeixi al Cuerpo Nacional de Policía que aporti
una còpia de les comunicacions que hi va haver entre
el centre de comandament
del dispositiu policial de
l’1-O i els responsables de
les operacions policials so-

bre el terreny. A més, hauran de testificar els querellants i les víctimes. En espera del resultat de les diligències, el magistrat també
cita com a testimoni el coordinador del dispositiu policial de l’1-O, Diego Pérez
de los Cobos, i dels dos policies com a investigats. ■

Neus Lloveras, fins ara
presidenta de l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), va deixar ahir el seu càrrec amb
efectes immediats. Ho va
anunciar formalment després d’una reunió de l’executiva de l’entitat, quan
va justificar que la decisió
es basa en la seva intenció
d’abandonar la vida política, perquè tampoc no es
presentarà a les eleccions
municipals vinents. Segons Lloveras, una entitat
com l’AMI necessita al
capdavant una persona
“en plena activitat políti-

Lloveras i Gaseni, a la
reunió de l’executiva ■ ACN

ca”. “L’entitat es mereix
algú que estigui al cent per
cent”, va dir. L’elecció del
nou president ha d’efectuar-se, segons els estatuts, abans del 15 de març.
Mentrestant, serà el vicepresident primer de l’AMI
i alcalde de l’Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni, qui assumeixi el càrrec en funcions i convoqui l’assemblea extraordinària. ■

