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Enquesta

E

l CEO (Chief
Executive Officer)
ha fet una enquesta a
1.200 persones per
avaluar el segon semestre del 2017. M’he
quedat sorpresa: els resultats són contundents: hi tenen un aprovat alt el govern de la Generalitat i els Mossos
d’Esquadra, i, en canvi, un suspens rotund el govern espanyol, la Policía Nacional i la Guardia Civil. La metodologia
és curosament científica.
Malgrat la insistència en il·legalitats
imaginàries, malgrat el menyspreu
als resultats del 21-D (i no cal dir a
l’1-O), malgrat les falsificacions que
sentim cada dia a la majoria de mitjans
espanyols, la població té molt clar què
va passar, per què va passar i el deteriorament de la democràcia a l’Estat
espanyol.
Les amenaces, els empresonaments, les pallisses brutals no han
minvat, però, la mirada implacable de
la població; com va dir Sáenz de Santamaría, “votan lo que les da la gana”.
Des del cor mateix del ranci espa-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La política espanyola ens
considera heretges. I volen
cremar-nos a la foguera.
Volen la ‘Santa Inquisición’.
En ple segle XXI!
nyolisme, antiquat com les corridas
de toros, s’havien imaginat que Catalunya estava totalment seduïda per
Madrid, i l’orgull hi va posar la resta.
Els jacobins francesos van matar occitans; de fet va ser un genocidi, però
París acabà essent un mirall de cultura, i els francesos s’hi van deixar seduir. Madrid no té història i no té la força cultural i el prestigi de París. Però la
política que emana (no els madrilenys,
que són gent com vosaltres i com jo)
és d’una altivesa que de vegades et fa
somriure. Creien que el desig d’autogovern de Catalunya era un esbufec
que a la força havia de minvar. Les fotos de la Policía Nacional pegant a ciutadans desarmats i indefensos ha fet,
però, la volta al món. Però ells creuen
que ho tenen “atado y bien atado”, i per
això van convocar eleccions. La lliçó va
ser espaterrant.
Aquest poble continua volent la llibertat. I la política espanyola ho considera un pecat mortal. Som no contrincants polítics sinó heretges. I volen
cremar-nos a la foguera. Volen la Santa
Inquisición. En ple segle XXI!

Carnaval a Vilanova

T

inc les sabates amb les soles en
remull i la carrosseria del cotxe
tota enfitada i enganxosa. És
diumenge al vespre i acabo d’arribar
del carnaval de Vilanova i la Geltrú,
que té en les guerres de caramels
l’atractiu més visible. Estesa de caramels per tots els carrers, també els
més allunyats del centre, com si fossin
les estores de flors del Corpus. El cotxe avança com si trepitgés palets de
riu. Els papers de colors s’enganxen a
les sabates. L’aire impregna de polsim
de sucre tot el que toca. Ja en tindrà
prou, el cotxe, amb una rentada?
Finalment el carnaval de Vilanova i
la Geltrú, després d’haver-ne sentit
parlar tant. L’amic Bienve Moya, el
que afirma que “cada dia és festa”, em
guia. De bon matí han sortit les comparses. Parelles de joves molt poc disfressades, res de màscares ni vestits
elaborats, avancen seguint una bandera sense parar de ballar. Molts duen
els projectils en un mocador de fer farcells. Sembla que tothom tingui una
trompeta a casa i que aquest dia hagin
sortit totes. “És la nostra festa major.”
“Que no és el cinc d’agost, Bienve?

“
Enmig del
pasdoble la gent

reivindica llibertat
per als presos

L’any passat us vaig fer el pregó...” “La
popular és aquesta. Socialitza. Convoca tots els barris. Els joves s’han de
buscar parella. Si consultéssim les
partides de naixement dels vilanovins
veuríem que una gran majoria són sagitari.” “Tu ets sagitari?” “Com la meva neta.” Vilanova i Mataró estan unides per un servei d’espionatge. Durant
anys ens hem copiat mútuament els
actes de la festa major d’estiu. L’any
passat, Vilanova va incorporar la “Nit
Boja”. Per què Mataró no ha imitat el
carnaval? El carnaval de Mataró és
trist, forçat, celebrat per gent que en
comptes d’alegre sembla com ressenti-

da. “S’hauria d’estudiar la composició
social, política, econòmica de la ciutat...” “Bienve, no em posis deures,
que és festa.” Les dones van amb mantó de Manila. La meva àvia n’havia tingut un. Era per assistir a un carnaval
que no hem sabut recuperar?
M’han convocat al balcó de l’ajuntament. En períodes regulars les comparses irrompen a la plaça al so d’una
gran orquestra. Les guerres de caramels arriben al paroxisme. Al balcó hi
ha l’alcaldessa, Neus Lloveras, Elsa Artadi, Eduard Pujol, Gabriel Rufián... Si
el balcó caigués, el procés s’hauria acabat. També hi veig Salvador Illa, del
PSC. Ara els de la plaça ballen un pasdoble, el més espanyol dels balls. Molts
treuen unes pancartes: “Llibertat presos polítics”, “Independència”. Aquesta setmana l’alcaldessa ha de declarar
al jutjat. La por que “se la quedin”...
Em diuen: “En les últimes eleccions,
Ciutadans va triomfar a Vilanova.”
Com a Mataró. “Socialització”, “convivència”, i d’aquí a nou mesos tots sagitaris. O la festa de la “llibertat”, que
també és la de la “transgressió”, fa
reus uns de “rebel·lió tumultuària”?
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Tots a la presó

“
El front judicial
serà llarg i dur. La
societat catalana
haurà de crear
sòlides estructures
antirepressives

nyol, passant de víctimes a sospitosos.
I ara viurem una llarga corrua de declaracions al jutjat 13 de Barcelona i al
Suprem de destacats dirigents independentistes.
Més enllà de l’estratègia política que
acordi l’independentisme, el front judicial serà llarg i dur. Té la presó com

De reüll
Marga Moreno

la cara més ferotge, però puc predir
també una allau de multes i l’assetjament policial a la ciutadania. Per no
parlar de possibles dissolucions d’entitats i/o il·legalització de partits. Davant d’això, la societat catalana haurà
de plantejar-se crear estructures antirepressives sòlides i ben organitzades
que vagin més enllà de la inestimable
tasca que fan diverses agrupacions
d’advocats. Els Comitès de Solidaritat
amb els Patriotes Catalans, Alerta Solidària o Rescat són exemples que
brinda la història antirepressiva
d’aquest país, tot i que responen a moments històrics diferents i acotats a
un independentisme minoritari i ideològicament concentrat. Ara estem davant la repressió a un immens moviment republicà transversal i cal articular una gran xarxa de suport, que
faci costat als presos polítics mentre
en quedi un de sol a les presons espanyoles, i als represaliats de tota mena.

Les cares de la notícia
ALCALDESSA DE GIRONA

Marta Madrenas

Bou per
bèstia grossa

Plaça 1 d’Octubre

E

l diner és poruc, diuen; l’estabilitat és la clau del
creixement, comenten; no hi ha res més perillós per
a l’economia que la incertesa, subratllen. En definitiva,
allò de “la pela és la pela” de tota la vida. De vegades cal
observar bé el contingut d’aquests missatges, la major
part dels quals, no ho dubto, emesos amb la millor de les
intencions. D’entrada, quan parlen del “diner” es dona
per fet que es tracta del gran capital, dels gegants
inversors, dels macroesdeveniments que ens arruixaran
de prosperitat, com si els ciutadans del carrer no en
duguéssim a les butxaques, o en
Hi ha una línia qualsevol cas no importés tant com
els guanys de dos dígits de les grans
molt fina
corporacions. El cas és que, amb
entre la
aquest argument, hem vist trasllats
prudència
de seus de grans companyies
legítima i
històriques enmig de crides al seny
més o menys diplomàtiques. Però
el xantatge
també fugides o desinversions
argüint, sense eufemismes, que es duien a terme per
picar el crostó a uns arrauxats que no fan prou bondat.
Senyors del “diner”, hi ha una línia molt fina entre la
prudència o fins i tot la covardia, que són legítimes, i el
xantatge econòmic contra la reivindicació. En aquest
últim cas, la crida a la quietud esdevé amenaça i llavors
ja no parlem de cautela sinó d’abús de poder. Tot plegat
em ve al cap perquè, igual com ens mostren la porta de
l’infern als curts d’armilla que gosem alçar la veu, també
se’ls haurien d’abaixar els fums, a alguns que en van
sobrats i que en fan molt mal ús.

http://epa.cat/c/mxadtq

S’escampa la
taca en el PP

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

L’

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

EDITORIAL

A la tres
estratègia de l’Estat davant les
reivindicacions
democràtiques d’una part majoritària de
la ciutadania de Catalunya s’emmarca
ja clarament en l’escenari berlanguià
que dibuixa el cineasta en la seva gran
pel·lícula Todos a la cárcel. Els actuals
presos polítics catalans, com són el vicepresident Junqueras, el diputat Jordi Sànchez, Quim Forn i Jordi Cuixart, són ostatges que cap demòcrata
hauria de tolerar. Situació que en cap
cas podem normalitzar. Per això calen
campanyes de pressió com la que es va
iniciar dissabte a Sant Vicenç dels
Horts amb Free Junqueras. Cada dia
que passa els jutjats s’omplen de ciutadans denunciats per haver plantat cara a l’autoritarisme de l’Estat. Per no
parlar de com es van sentir ahir les
víctimes de les agressions policials de
l’1-O als jutjats de Girona en veure’s
més amenaçades que assistides en els
seus drets pel sistema judicial espa-

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’alcaldessa va portar al ple de l’Ajuntament el
canvi de nom de la plaça de la Constitució, que
ara s’anomenarà plaça 1 d’Octubre. Més enllà de
la polèmica entre partidaris i detractors, el referèndum d’independència i la violència policial
d’aquell dia són història que val la pena recordar.
ESQUIADOR

Martin Fourcade

Or nord-català a Corea

-+=

Després d’un inici de competició decebedor en els
Jocs d’hivern a Corea del Sud, l’esquiador de Ceret
(Catalunya del Nord) va complir el pronòstic i va
guanyar la medalla d’or en la prova de persecució
(12,5 km) del biatló. És la tercera medalla d’or olímpica (dues a Sotxi 2014) i la cinquena en total.
CINEASTA

Pere Portabella

Cinema, art i política

-+=

El veterà cineasta català (91 anys) presenta una
exposició al Museu Can Framis de Barcelona sota
el títol Cinema, art i política, que repassa la seva
obra cinematogràfica. A l’esmentada exposició,
s’hi acompanya una retrospectiva de cinc sessions a la Filmoteca.

La trama de finançament il·legal del PP s’ha convertit en
una novel·la per entregues que, fascicle a fascicle, va implicant figures de
primera línia del partit a escala estatal o regional i completant el trencaclosques de la corrupció associada al
partit que governa l’Estat espanyol
des de fa més de vuit anys. L’últim
capítol s’ha escrit a l’Audiencia Nacional en el marc del cas Púnica, amb
la declaració de Francisco Granados,
ex-secretari general del PP de Madrid i home de confiança d’Esperanza Aguirre, que ha implicat directament l’expresidenta de la Comunitat
de Madrid i els seus successors en el
càrrec, Ignacio González i Cristina Cifuentes, en el finançament irregular
del PP a través d’una caixa B engreixada per empreses vinculades a la
comunitat.
El testimoni de l’exnúmero dos del
partit, incriminant els seus superiors
és una rèplica del que va fer fa pocs
dies l’exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa en el marc del
cas Gürtel, acusant l’expresident
Francisco Camps d’ordenar el finançament de campanyes electorals
amb diner negre de la caixa B del partit, provinent de contractistes de la
Generalitat. El patró de conducta
sembla clar i el presumpte cap de la
trama Gürtel, Francisco Correa, es va
encarregar la setmana passada d’elevar-lo a la cúpula ‘nacional’del PP, assenyalant el mateix Mariano Rajoy.
Necessàriament, caldrà esperar
a veure com finalitzen les investigacions judicials en curs per treure conclusions fermes i, si s’escau, exigir
responsabilitats polítiques i penals,
però ja són molts els testimonis i les
coincidències que vinculen el PP amb
la corrupció com a eina habitual per
al finançament del partit i en alguns
casos per al benefici personal. I fa tota
la impressió que això, que és molt
més que una sospita o una presumpció, no ha tingut el càstig electoral
que mereix.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Vol fer por
El president de l’executiu de
l’Estat amenaça Catalunya
dient que la independència
és una “amputació terrible
i dolorosa”.

Full de ruta

10
anys

Anunci electoral
El TAV entre Madrid i Barcelona
posa fi a 12 anys d’obres just a
l’inici de la campanya. Tots els
partits excepte el PSC qualifiquen
d’electoralista la data d’arribada.

20
anys

Baixada dels tipus
Clam unànime per reclamar
una nova baixada dels tipus
d’interès. Tots els sectors
polítics i socials reaccionen
al baix IPC del gener.

Tribuna

Emili Bella

Santiago Vilanova. Periodista

Llegibilitat

M’

agradaria llegir els episodis de catalanofòbia
que van apareixent a
l’Estat espanyol com
a fenòmens puntuals,
desconnectats, aïllats. M’agradaria relativitzar-los, poder afirmar sense risc
d’equivocar-me que no es poden generalitzar, que exageraríem si els remarquéssim, per exemple, en un article
com aquest. Però una cosa és no magnificar el devessall de piulades d’odi
espanyolista contra els catalans a
Twitter, encara que sigui dia sí dia també, i una altra de ben diferent és no posar l’accent en la disminució de les donacions a l’ONG Proactiva Open Arms
pel fet de ser catalana, tal com va revelar el responsable de l’entitat, Òscar
Camps, en una entrevista diumenge al
programa Via lliure de RAC1. Una cosa
és no amplificar l’estirabot o l’insult regular d’algun tertulià furibund i una altra deixar de censurar que a la cooperativa valenciana de supermercats
Consum l’esporugueix perdre vendes
en comunitats monolingües per la ca-

Consum deixa d’etiquetar
productes en català per por de
la catalanofòbia. Es comença
així i t’acabes dient Consumo
talanofòbia que hi nia, motiu pel qual
ha deixat d’etiquetar el nom dels productes de marca pròpia en català, com
fins ara, amb l’excusa perversa de “millorar la llegibilitat”. Es comença així i
t’acabes dient Consumo.
És un fet, la catalanofòbia és una xacra real ben viva i present a la societat
espanyola. Dit cruament, hi ha qui ens
odia pel fet de ser catalans. Res de
nou. El més preocupant, però, és la cobertura que li donen les institucions
espanyoles i alguns mitjans de comunicació d’allà. L’aporellisme viu moments àlgids amb la pensada d’una associació d’hotelers murcians d’allotjar
gratis un cap de setmana 210 agents
de la Guàrdia Civil i la Policía Nacional i
les seves parelles com a reconeixement a la violència emprada contra els
catalans l’1-O, una iniciativa que disposa del suport del govern espanyol i del
de la regió de Múrcia. Hotelers dels Pirineus han replicat convidant als seus
establiments veïns de Múrcia víctimes
de la repressió policial per les protestes dels partidaris de fer subterrani el
TGV al seu pas per la regió. Tot plegat,
d’una gran llegibilitat.

El futur de JxCat

P

assen els dies i els mitjans de comunicació no es pregunten sobre el futur immediat de la llista del president. Eduard Pujol i Elsa Artadi s’atipen de
declarar “Puigdemont o Puigdemont”
com única alternativa a la presidència de la
Generalitat representant el parer de tots
els que vam formar part de la candidatura.
Ara bé, els nostre electorat espera quelcom més relacionat amb el nostre projecte
de societat. La llista estava integrada per
dones i homes amb una llarga trajectòria
professional i política que, hagin sortit o no
diputades i diputats, haurien de poder explicar-se sobre com superar l’atzucac provocat per l’aplicació del 155 i els brutals
atacs de l’Estat contra el sobiranisme. Es
produirà aquest debat intern? L’impulsarà el president exiliat?

INTENTARÉ OPINAR solidàriament i aprofi-

tant aquest Punt de Vista. Considero que
JxCat ha aconseguit un bateig electoral extraordinari a causa no únicament del lideratge telemàtic del president i de la bona
tasca de la directora de campanya, Elsa Artadi, sinó també gràcies a la transversalitat
política, social i cultural de la llista; una

transversalitat que intueix un projecte que
aglutina liberalisme, socialdemocràcia i
ecologisme. Una opció innovadora capaç
d’impulsar en una dècada l’economia circular (que pot donat milers de llocs de treball), la transició energètica i una gestió
sostenible del territori. Caldrà mitigar l’impacte del canvi climàtic i aquest repte únicament es podrà satisfer superant la dicotomia dreta-esquerra; dirigint el timó cap a
una economia justa i solidària. La llei sobre
el canvi climàtic, suspesa cautelarment pel
Tribunal Constitucional, és una eina fonamental per iniciar aquesta governabilitat.
JXCAT HA DE CONSTITUIR-SE com a organit-

“
JxCat ha
d’esdevenir un espai
polític autònom,
creïble i net de
corrupcions

zació política d’àmplia base social i connectar amb l’electorat constitucionalista. Millorar la qualitat de vida és una fita per a tota la població. I és un reclam per ampliar el
suport al procés. El repte és recuperar les
nostres institucions i gestionar el territori
afectat per l’especulació financera, les màfies i una globalització sense ànima. JxCat
no pot quedar “sacrificada” pels objectius
partidistes del PDeCAT. La llista del president ha d’esdevenir un espai polític autònom, creïble i net de corrupcions. S’espera
de nosaltres un projecte de govern radicalment diferent dels que s’han fet durant la
transició democràtica; una resposta esperançadora i creativa per liderar la crisi econòmica, social i ecològica més greu de l’era
postindustrial. Objectiu difícil que requerirà un gran pacte amb els sectors empresarials i sindicals. JxCat ha d’esdevenir la primera força política del país (pensem que
caldrà definir un projecte alternatiu per a
Barcelona) i governar amb les altres formacions sobiranistes. El dilema és com iniciar aquest full de ruta amb l’amenaça del
Tribunal Suprem d’inhabilitar la cúpula dirigent del procés. El risc de fer-ho, però, el
veig inevitable.

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

Els propers
sereu vosaltres
b Aquest escrit va per als
meus amics, que en tinc, i
molts, i bons, espanyols. Bona
gent que es mira el que passa
a Catalunya amb sentiments
que van des de l’entusiasme
més abrandat de molts, fins a
l’empatia cap a nosaltres d’uns
pocs, passant per la indiferència d’una altra part important
de la població. Als entusiastes i
als indiferents els dic: els propers sereu vosaltres; si l’Estat
espanyol amb l’ajuda de tota la
seva maquinària mediàtica,
policial, militar i judicial aconseguís –caldrà veure-ho– reduir-nos al que ells consideren
que som, ni més ni menys que
una colònia, doncs sí, els propers sereu vosaltres. L’Estat
espanyol, que no sou vosaltres
sinó les oligarquies que fa segles que manen, considera que
el país és seu, que és la seva
finca. Volen que els ciutadans
passeu a ser súbdits i la totali-

tat del país, una colònia, una
colònia no d’un estat, sinó
d’una classe, d’una “casta” que
deien els avui desapareguts
comuns. Ja us ho he dit; després no digueu que no estàveu
advertits.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

Desllorigar
i avançar
b Davant el camí difícil que viu
el país i els problemes derivats
de les mesures totalment injustes que representa la deriva
totalitarista del gobierno del
Estado , seria bo proposar Jordi Sànchez com a president de
la Generalitat. Això a) posaria
de manifest el rebuig al 155, b)
legitimaria la línia de continuïtat del govern anterior i n’amplia el seu registre reivindicatiu,
c) posaria de manifest la importància de la societat civil en
el procés, d) posaria en un atzucac legal el sistema judicial
espanyol (haver de respectar

els drets del càrrec electe), e)
deixaria de banda l’argument
“si vol governar, que vingui”
que s’utilitza amb el president
Puigdemont, ja que Sànchez ja
és aquí (allí, desgraciadament),
f) Sànchez és el més proper de
la llista a Puigdemont, g) és un
gest de dignitat més, h) permetria a Puigdemont mantenir-se a Brussel·les internacionalitzant el conflicte. Així i tot,
cal repetir sempre que Puigdemont és el nostre president legítim ara i aquí, i així ho repetirem fins a l’autèntica i justa
normalització del país.
TONI GILI
Barcelona

Núvols negres
b Llegeixo que la consellera de
Cultura del govern d’Aragó, la
socialista Mayte Pérez, ha triat
com a data el 23-F per reobrir
el reial monestir de Santa Maria de Sixena. En l’afer de les
obres d’art procedents de Sixena, que estaven legítima-

ment salvaguardades al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida, ha quedat demostrat el
modus operandi del ministre
de Cultura, que fent ús i abús
de l’article 155 i amb la Generalitat intervinguda pel govern de
l’Estat i sense esperar el 21-D,
va ordenar entregar amb nocturnitat les obres d’art sacre
reclamades –gratis et amoreper Aragó. El procedir del citat
ministre ens trasllada als
temps dels despropòsits protagonitzats pel dictador Primo
de Rivera, l’ús i abús dels quals
finalment comportaren l’exili
del rei Alfons XIII i la proclamació de la República Espanyola.
A l’horitzó de la política espanyola s’hi entreveuen núvols
negres...
JORDI PAUSAS
París
FE D’ERRADES:L’evolució de

l’import recaptat per l’IRB
aparegut a l’article del 12 de
febrer són la suma de donatius, mecenatges i llegats.
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La frase del dia

“Si entro a la presó, no en sortiré
fins que tinguem la República”
Mireia Boya, DIPUTADA DE LA CUP AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

1978: febleses i foscors (I)

Delictes
d’amor i odi

Jordi Cors i Meya. Catedràtic emèrit de filologia grega de la UAB

A

dreço aquest escrit a tots els lectors, però sobretot a juristes i
historiadors. Parteixo de la democràcia grega i la seva recepció antiga
i moderna. Destaco aquí un fet actual:
la Constitució de 1978, afeblida per
una interpretació restrictiva.
Ometo punts bàsics que ja he analitzat
en altres articles a El Punt Avui: a) démos: arrel de la democràcia; b) exigència prèvia: establir límits territorials i
personals del démos; no pas els d’estatnació fruit de pactes oligàrquics o, més
sovint, violència (límits potser admissibles després, però sols per ratificació
democràtica expressa i conscient,
sempre revisable); c) sobirania o llibertat de decisió: personal en origen, cedida en part al démos, que així esdevé sobirà.

da en els mitjans (d’eleccions i de referèndum) o debats si foren difosos.
Unes dades significatives:
- Amb precedents al PSOE, des de Suresnes, 1974, el programa electoral de
1977 del PSC, majoritari a Catalunya
en vots i escons, inclou l’autodeterminació (“la nova Constitució ha de posar
les bases jurídiques del dret a l’autode-

3. SI PER CONTRA S’ENTENGUÉS

1. ÉS PREVI ACLARIR

el terme ratificar:
“aprobar o confirmar escritos dándolos por valederos y ciertos” (RAE –pel
text original–). Segons el text (CE, portada i preàmbul, i cf. arts. 167-168), les
Corts l’aproven i el poble espanyol (no
diu “tot”) el ratifica en referèndum. El
text de la Constitució, conegut bé i
aprovat per les Corts, és punt de referència, però no decisiu. El poble és qui
aprova i dona validesa definitiva al text
legal. El poble votant és el legislador decisiu. Els votants, objectivament (pels
mitjans, propaganda de partits, cartells...) –a part casos subjectius–, hauran de conèixer bé el contingut de la
llei, almenys els seus punts cabdals.
No totes les constitucions es ratifiquen
amb referèndum. És més democràtic, i
molt més exigent.
2. EN CONSEQÜÈNCIA,

per saber el contingut real del text ratificat cal cercar a
fons la informació rebuda pels votantslegisladors: programes d’eleccions prèvies (de 1977, de fet constituents) dels
defensors del sí i del no –perquè orientaven els votants–, cartells i propagan-

Sísif
Jordi
Soler

terminació dels pobles, nacionalitats”
–I.2, p. 4–, “l’acceptació per la Constitució del fet nacional... i el reconeixement del dret d’autodeterminació per
als diferents pobles de l’Estat.” –II.2.1,
p. 17–). I defensà el sí.
- Els cartells a favor del sí sols parlen en
eslògans senzills de mirar al futur, de
les lleis franquistes derogades... Cap altre aclariment cabdal.
- Un sector influent de defensors del no
rebutjaren la Constitució perquè admetia les nacionalitats (i, així, la plurinacionalitat). Ara han canviat i la defensen en partits hereus: s’ha imposat
la seva interpretació restrictiva, en lloc
de la genuïna i oberta en un context de
pacte dels votants del sí.

“
La Constitució
va ser una gran

oferta al principi,
però a partir del
23-F de 1981 ha
esdevingut feble per
enganyosa,
interpretada en una
literalitat restrictiva
que no respon al
sentit dels redactors
ni al vot dels
ciutadans

només el
text segons la lletra, sense atendre a
l’esperit o sentit que hi donaren els votants, no s’acceptaria com cal la voluntat del legislador i es falsejaria la llei.
Seria un cas greu, polític, d’una gran
oferta preferent malmesa per la miopia
d’una gestió restrictiva. O sigui, de primer, oferta als votants (lligant-los amb
un compromís definitiu si s’aprova)
d’un text que la majoria tanmateix no
llegirà complet ni n’entendrà bé unes
implicacions poc explicades. I segon,
una progressiva interpretació tancada,
literal, on certs polítics podran moure’s per interès partidista sense respectar el sentit del compromís dels votants.

ÉS A DIR, UNA GRAN OFERTA

esdevinguda
feble per enganyosa. No al principi, sinó sobretot des del 23-F de 1981, amb
profit polític clar, contra molts votants
del sí, de votants del no (i d’alguns del
sí) que han maldat per controlar, amb
la seva visió literal restrictiva, els fruits
de l’engany, apel·lant a una certa literalitat que no respon prou al sentit que li
donaren els redactors i és aliena al sentit que validaren els votants.

Enric Serra

S

ovint em pregunto
si no és lícit odiar
algú, no per qualsevol
condició seva –física,
intel·lectual, o ètnica,
cosa que seria miserable i que, de fet, la llei sanciona quan
se’n fa apologia– sinó pel mal que ocasionen els seus actes. Ja sabem que diferents creences insten a parar l’altra
galta, a respondre pacíficament a les
agressions i a no fer-se mal amb la corrosió interna que deixen la ira i l’odi. Però
una víctima o els seus familiars no poden evitar majoritàriament odiar qui els
infligeix el mal, i aquesta posició no pot
ser penalment sancionable perquè, estrictament, ni pot ser considerat un acte

Fer pinya amb els espanyols
sotmesos a altres abusos és
una bona resposta als que
premien l’agressivitat
ni ultrapassa els límits dels sentiments.
Aquesta actitud, tan comprensible quan
es tracta dels efectes de delictes comuns, ha de ser criminalitzada quan
l’actor protagonista és l’Estat –i per extensió els qui el governen–, que imposa
accions repressives per resoldre diferències polítiques? De cap manera. No
obstant això, cal que remarquem, també, la positivitat dels actes d’amor com
a resposta. Com el d’uns hostalers de la
Cerdanya i l’Alt Urgell que han decidit
obsequiar amb estades als seus establiments els ciutadans murcians que van
ser represaliats per haver-se oposat a
les obres de l’AVE. Solidaritzar-se i fer pinya amb els espanyols sotmesos a altres abusos de poder és, probablement,
un camí extraordinàriament interessant
per a explicar-nos i per a respondre amb
exquisida elegància moral als que premien l’agressivitat o la practiquen. El “Pirineus con ellos” contra el “a por ellos”.
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Nacional

Denúncies per
la brutalitat
policial
durant l’1-O

Els primers
denunciants surten
amb la sensació que
el fiscal els acusa
en lloc d’escoltar-los

El ministeri
connectarà el Prat
i Vilobí amb AVE
perquè es
complementin

Foment
promet ara
inversions per
als aeroports

L’ofensiva judicia
CITATS Dos dels quatre jutges de l’1-O
citen nous imputats FISCAL El fiscal
general de l’Estat recita Serrat per, diu,
rebaixar la tensió NINGÚ Cap membre
del Parlament, a l’acte dels nous fiscals
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’ofensiva judicial contra
els sobiranistes catalans
prem l’accelerador aquesta setmana i la vinent,
amb la declaració de nous
imputats per dos dels quatre jutges que actualment
investiguen l’organització
del referèndum de l’1-O, la
declaració d’independència i l’aprovació de lleis. Paral·lelament, mentre ahir,
en la seva primera visita a
Catalunya com a fiscal general de l’Estat, Julián
Sánchez Melgar, recitava
Aquellas pequeñas cosas
de Serrat per “normalitzar” la situació i que la
“gent torni a riure a la
Rambla”, veïns de Girona
sortien indignats del jutjat
perquè van anar-hi a denunciar les càrregues policials i van ser qüestionats
per la jutgessa i la fiscal,
segons van assegurar.
La normalitat és imposada. I una mostra evident
és que en l’acte de presa de
possessió del nou fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, i de la fiscal
en cap de Barcelona, Concepción Talón, al Palau de
Justícia, no hi havia cap
representant del Parlament de Catalunya. I
l’únic representant de la
Generalitat intervinguda
a l’acte va ser Francesc Esteve, actual director del
Gabinet Jurídic de la Generalitat. Es dona la circumstància que Esteve és
l’únic imputat que queda
actualment en la causa
que va obrir el Tribunal
Superior de Justícia de Ca-

talunya (TSJC) contra el
govern per organitzar l’1O i el conveni per la compra d’urnes —abans que el
Suprem ho assumís tot—,
i que continua obert malgrat que Esteve no és pas
aforat, insisteix a denunciar el penalista Andreu
van den Eynde.
L’Audiència de Barcelona, en un recurs presentat
per Van den Eynde qüestionant el procediment del
titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, va
aclarir que hi podia haver
dues causes obertes pels
mateixos fets, ja que el jutge de Barcelona investiga
persones no aforades i el
Suprem sí. Tots dos, però,
investiguen una mateixa
malversació atribuïda al
govern, mentre el TSJC
també té la querella oberta
contra el govern (la de la
mesa del Parlament sí que
va ser derivada al Suprem), i l’Audiencia Nacional també investiga la
gran manifestació del 20
de setembre passat i el referèndum de l’1 d’octubre,
amb el cos dels Mossos sota sospita.
Forn replica De los Cobos
Precisament, l’exconseller d’Interior Joaquim
Forn va demanar ahir al
magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena que
assumeixi la causa de l’Audiencia Nacional en la qual
estan imputats l’exmajor
dels Mossos, Josep Lluís
Trapero, destituït el 28
d’octubre passat, i la intendenta Teresa Laplana,
perquè provoca “distorsions” en el procediment

Front judicial contra l’independentisme
4 jutges investiguen l’organització de l’1-O i la declaració d’independència de Catalunya
Jutjat d’instrucció
13 de Barcelona

Tribunal
Suprem

Audiencia
Nacional

Tribunal Superior de
Justícia de Cataluna

30 acusats (del
Departament d'Economia,
CTTI i empresaris)

28 acusats (govern i la
mesa del Parlament)

2 acusats (exmajor
Trapero i intendent
Laplana)

1 acusat (Francesc Esteve,
no aforat)

Noves citacions
Al Tribunal Suprem

Al jutjat 13 de Barcelona

Mireia Boya

Marta Pascal

Marta Rovira

Artur Mas

Santiago Vidal

(CUP)
14 febrer

(PDeCAT)
19 febrer

(ERC)
19 febrer

(PDeCAT)
20 febrer

13 febrer

Neus Lloveras

Anna Gabriel

(PDeCAT)
20 febrer

(CUP)
21 febrer

contra ell al Suprem.
En l’escrit, l’advocat de
Forn, el penalista Daniel
Pérez-Esqué, també sol·licita al jutge que citi com a
testimonis la cúpula dels
Mossos d’Esquadra per
poder rebatre les afirmacions incriminatòries “radicalment inexactes” que
va realitzar, en la seva declaració al Suprem com a
testimoni, el coordinador
del dispositiu de l’1-O, Diego Pérez de los Cobos, i en
què denunciava la passivitat de la policia catalana.
En concret, la defensa de
Forn, empresonat des del
2 de novembre passat, insta el Suprem a citar com a
testimonis l’actual cap
dels Mossos, Ferran López, i els comissaris Joan
Carles Molinero, cap de la
comissaria superior de co-

Ja hi han passat:
· Tot el govern, excepte el president Carles
Puigdemont i els quatre consellers a l’exili.
· Part de l’anterior mesa del Parlament,
amb l'expresidenta Carme Forcadell.
· El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i
l'expresident de l'ANC i diputat de JxCat,
Jordi Sànchez.

ordinació central; Emili
Quevedo, cap de la comissaria general tècnica de
planificació de la seguretat, i Manel Castellví, excap de la comissaria general d’informació. L’objectiu és que la cúpula dels
Mossos pugui detallar davant del jutge la planificació del seu dispositiu per a
l’1-O i les reunions que van
mantenir amb representants d’altres cossos i amb
Pérez de los Cobos.
En aquesta segona fase
penal contra el procés,
avui declaren com a investigats al jutjat d’instrucció
13 de Barcelona el jutge
Santiago Vidal i el jurista
Carles Viver Pi-Sunyer,
que van ser denunciats
ara fa un any per l’advocat
Miguel Duran i després
per VOX, als quals es va

afegir la fiscalia, per unes
declaracions de Vidal sobre que el govern tenia les
dades fiscals dels contribuents i sobre el cens per
utilitzar en el referèndum,
—————————————————————————————————

L’únic integrant
de la Generalitat a
l’acte, imputat en
el TSJC pel procés
—————————————————————————————————

que va desmentir als mitjans de comunicació. El
magistrat Juan Antonio
Ramírez, però, no ha citat
cap vegada Vidal, mentre
permetia a la Guàrdia Civil
fer escoltes telefòniques i
prendre declaracions a
testimonis i imputats de
diferents departaments i
empreses privades, ac-

Carles Viver
Pi-Sunyer
13 febrer

· Lluís Salvadó i Josep Maria Jové es van
negar a declarar el 20 de setembre en ser
detinguts. Ara són aforats i el seu cas ha
d'anar al TSJC o al Suprem.

cions denunciades per les
defenses dels investigats.
Per la seva part, l’exdiputada de la CUP Mireia
Boya, imputada per rebellió al Suprem, va explicar
ahir que dimecres defensarà davant del jutge Llarena que “el dret d’autodeterminació el tenen tots
els pobles i que van aplicar
el seu programa”. La setmana vinent han d’anar a
declarar la secretària general d’ERC, Marta Rovira; la coordinadora general del PDeCAT, Marta
Pascal; l’expresident Artur Mas; l’expresidenta de
l’Associació de Municipis
per la Independència,
Neus Lloveras, i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a qui el jutge del Suprem va acceptar de canviar la data de la seva de-
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L’APUNT

Un aeroport nou
a can Puigdemont
Jordi Panyella

Fracassada l’operació diàleg de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i fracassada també l’operació Zoido i Llarena –ni un pas enrere!–, ara sembla haver-se activat una nova estratègia que cal batejar amb
el nom d’operació Foment o operació pluja de milions.
Quan una administració pública projecta una obra cal
fixar-se en dues coses, la quantitat de diners que es

gasta i, sobretot, el lloc on es fa la infraestructura. Pregunta: Per què si els aeroports de Reus i Girona estan
amb les mateixes condicions de competir per ser la
nova pista de l’aeroport del Prat, es tria l’opció nord i
no la del sud? Resposta: No hi ha dubte que algú ha
decidit llançar-se a la conquesta de la irreductible Catalunya de Puigdemont fent servir d’ariet el talonari.

al accelera
Mireia Boya explica l’estratègia que utilitzarà dimecres en la
seva declaració davant el magistrat Pablo Llarena ■ ACN

Boya defensarà
la victòria de
l’1-O davant
del Suprem
a L’exdiputada de la CUP assumeix els
riscos d’entrar a la presó a Denuncia

que se la jutja per la seva ideologia
Redacció
LLEIDA

El fiscal general de l’Estat, amb els nous fiscals de Catalunya i de Barcelona, ahir ■ EFE

claració al dimecres 21 de
febrer perquè al seu advocat, Benet Salellas, li coincidia amb un judici a l’Audiencia Nacional.
Ahir també es va saber
que la sala penal del Suprem ha refusat la recusació d’un dels seus membres, el magistrat Francisco Monterde Ferrer, feta
pel diputat de JxCat a la
presó, Jordi Sànchez, per
les manifestacions crítiques amb el procés que es
van fer a través de l’Associació Professional de la
Magistratura (APM), de la
qual és vicepresident. Per
la sala, no es poden atribuir a Monterde les declaracions de l’entitat, i el seu
nomenament a la sala és
fet des de l’any passat.
Així, mentre el fiscal general de l’Estat feia ahir un

Les frases

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

“Els atacs a l’ordre
constitucional
provoquen incertesa i
un retrocés en les
relacions socials”

“Paco i Conxa, el
vostre nomenament
és un encert pel
moment històric que
us toca viure”

“La fiscalia no pren
partit per ideologies;
només demana
mesures cautelars pel
respecte a la llei”

Francisco Bañeres

Julián Sánchez Melgar

Concepción Talón

FISCAL SUPERIOR DE CATALUNYA

FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

FISCAL EN CAP DE BARCELONA

discurs intimista, recordant els seus anys com a
fiscal a Barcelona, els nous
fiscals nomenats van
aportar realisme amb to
serè, en discursos en què
van combinar amb naturalitat el català i el castellà.“Barcelona és la meva
ciutat i on he format una
família; és terra d’acollida”, després de deixar la
seva València natal, el
1972, va explicar la fiscal

en cap de Barcelona, Concepción Talón. Talón va
ser la més directa en el debat obert contra l’independentisme. “El ministeri fiscal no pren partit per
ideologies o opinions, ni
tampoc per elles sol·licita
mesures cautelars o formula acusacions, només
ho fa pel respecte a la llei,
la qual permet un marc de
convivència”, va assegurar Talón, la madrina de la

qual va ser la seva antecessora, Ana Magaldi.
El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, apadrinat pels fiscals
Pedro Ariche i Lucía Ferrer, va declarar que “en un
estat democràtic de dret
no és possible concebre
justícia sense legalitat”, i
va afegir: “La Constitució,
que ens regula i legitima,
no pot ser concebuda només com un límit.” ■

L’exdiputada de la CUP
per Lleida al Parlament,
Mireia Boya, que demà declararà davant el Tribunal
Suprem per un presumpte
delicte de rebel·lió, va explicar ahir que “anirà de
cara” i que no renunciarà
“ni una coma” al programa
electoral amb què el partit
es va presentar a les eleccions del 27-S: “Com que
no serveix de res abjurar
de la pròpia ideologia per
evitar la presó, prefereixo
anar de cara i reivindicaré
davant del jutge que l’1
d’octubre vam guanyar.”
En una roda de premsa a
Lleida, Boya va dir que té
assumits els riscos als
quals s’enfronta amb la seva declaració davant del
jutge Pablo Llarena, tot i
que es va mostrar confiada que, “si es dona el pitjor
dels escenaris, les forces
polítiques independentistes sàpiguen reaccionar
amb una estratègia conjunta i coordinada”. I és
que Boya va augurar que si
entra a la presó, només en
sortirà “quan tinguem la

república”, alhora que va
reivindicar que és hora
d’implementar-la.
Segons l’exdiputada de
la formació antisistema, la
causa per la qual és investigada s’ha basat en un
atestat de la Guàrdia Civil
que és “parcial i interessat”, ja que assegura que
“construeix un relat de
violència que només va
existir per part de la Policía Nacional i la Guàrdia
Civil als col·legis electorals
el passat 1 d’octubre”. En
aquest sentit, Boya va denunciar que “se’ns jutja
pel que pensem amb penes totalment desproporcionades de fins a 30 anys
de presó, com és el meu
cas”. “Si hem de convertir
aquesta causa en un veritable judici polític, doncs
fem-ho”, va desafiar Boya,
que va assenyalar que “la
justícia polititzada és el taló d’Aquil·les de l’Estat espanyol”.
Pel que fa a la seva possible resposta a les preguntes del fiscal, l’exdiputada de la CUP va preferir
mantenir en secret aquesta decisió com a part de la
seva estratègia. ■
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Sergi Sabrià i Roger Torrent, divendres passat, sortint dels despatxos dels republicans al Parlament ■ ACN

Les declaracions al TS frenen
la negociació de JxCat i ERC
a Torrent no inclou a la reunió de la mesa la tramitació per a la investidura a distància a Els de Puigdemont,
disconformes amb la decisió a Junqueras manté que la presidència no serà “efectiva” des de Brussel·les
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Les declaracions dels darrers investigats pel procés
que comencen al Tribunal
Suprem a partir de demà,
pesen decisivament en les
negociacions per la investidura. JxCat i ERC no es
van tornar a reunir ahir,
segons fonts de les dues
formacions, i a l’esllanguiment de les converses s’hi
afegia la discrepància per
la tramitació de la reforma
de la llei de la presidència i
del govern, amb què els de
Carles Puigdemont volen
regular la investidura a
distància.
JxCat pretenia que la
mesa del Parlament avalués avui l’encarrilament
de la norma, però no va ser
inclosa en l’ordre del dia de
la reunió d’aquest matí. La

topada entre els de Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, es
produïa en una jornada en
què no hi va haver avenços
i les discrepàncies s’enrocaven. ERC no va veure
clara des del primer moment la determinació de
JxCat de reformar la llei,
cosa que va portar a aparcar la iniciativa en les negociacions. Divendres, però, els de Puigdemont van
registrar-la en solitari per
pressionar els republicans. Fonts parlamentàries recordaven ahir que la
iniciativa per permetre la
investidura a distància es
va entrar a registre sense
estar consensuada, de manera que tan sols disposa
de l’aval dels 34 de diputats de JxCat. Segons les
mateixes fonts, Torrent
estaria disposat a assumir

Les frases

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

“El problema és si
seria una presidència
efectiva. I és obvi que
l’Estat espanyol mai
ho permetria”

“Puigdemont
no serà un president
simbòlic;
serà un president
legítim i operatiu”

“No en tenim prou
amb la investidura;
s’ha d’incloure un pla
de govern efectiu i el
pla de legislatura”

Oriol Junqueras

Josep Rull

Sergi Sabrià

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

DIPUTAT DE JXCAT I CONSELLER

PORTAVEU D’ERC

JxCat al·lega al TC que s’extralimita
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

JxCat argumenta davant del
Tribunal Constitucional la seva oposició al fet que l’alt tribunal admeti a tràmit el recurs de Mariano Rajoy contra
la investidura de Carles Puigdemont. El grup del president
de la Generalitat va presentar
ahir les seves al·legacions a la
decisió, mentre que es preveu que el Parlament faci avui

públiques les seves. JxCat argumenta que si el TC suspèn
la investidura estaria “extralimitant” de les seves funcions.
Considera que seria un “abús
de dret” tenint en compte
que Puigdemont “no té causes d’il·legibilitat”, atès que
no està inhabilitat judicialment, i impedir que es produís la votació en el ple vulne-

raria els seus drets com a
candidat, a més dels de la
resta de diputats, a qui se’ls
nega el dret de participar en
aquest debat parlamentari. A
més, JxCat alerta el TC que la
impugnació es fonamenta en
“situacions hipotètiques” i
“meres presumpcions” que, a
més, vulneren l’article 23 de
la Constitució.

les responsabilitats que
calguin però sempre que
se sustentin en una estratègia. I és que el PP va amenaçar de recórrer la reforma immediatament. La
decisió d’admetre-la a tràmit podria tornar a situar
la mesa de la cambra en el
punt de mira del Consell de
Ministres i del Tribunal
Constitucional. JxCat va
expressar la seva disconformitat amb Torrent i esperava que rectifiqués
aquest matí per incloure la
iniciativa a l’ordre del dia.
Una data està marcada
amb vermell en el calendari d’ERC: la de dilluns vinent, quan la seva secretària general, Marta Rovira, ha de declarar davant
del TS. Diverses fonts de
la negociació apunten
que els republicans van comunicar la seva voluntat
d’ajornar l’abordatge de
les qüestions clau fins
després que es produeixin
les declaracions a l’alt
tribunal. Des d’ERC, però,
ho negaven oficialment:
diuen que no volen unes altres eleccions i, per tant,
reclamen formar govern
tan aviat com sigui possible. La primera a declarar
serà la cupaire Mireia Boya
aquest dimecres; dilluns
ho faran Rovira, Marta
Pascal, Artur Mas i Neus
Lloveras, i dos dies després, Anna Gabriel. La
possibilitat que el jutge decreti presons preventives
inquieta els partits independentistes quan la
investidura està encara
lluny d’aclarir-se.
En una entrevista a Tele
5 feta per escrit, Oriol Junqueras insistia des d’Estremera que el problema
de voler presidir el país
des de Brussel·les és si seria una “presidència efectiva”. “És obvi que l’Estat
espanyol mai permetria
que fos efectiva”, va al·legar Junqueras. Les respostes eren de fa gairebé
un mes, segons ERC, que
també va denunciar que la
cadena va manipular la
pregunta. El portaveu dels
republicans, Sergi Sabrià,
va insistir que busquen un
“acord global” amb JxCat.
I és dins d’aquest pacte
complet que creuen que
s’ha de decidir si es tramita la reforma de la llei
de la presidència, la resolució per reconèixer el govern destituït pel 155, la
composició de l’executiu i
el paper dels de Brussel·les. JxCat reiterava que
Puigdemont ha de ser
un president “legítim i
operatiu”. ■
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Els líders socialista i popular, en una sessió parlamentària del mandat passat ■ ACN

PSC i PP avisen que
no valen comissions
abans d’investir
a Socialistes i populars alerten la mesa que el reglament

no permet comissions legislatives sense tenir president
BARCELONA

El PP s’afegia ahir a la petició per escrit realitzada
divendres pel grup parlamentari socialista demanant a la mesa del
Parlament que no permeti
la constitució de la comissió de reglament abans
que s’hagi investit president. En el marc de les
negociacions amb ERC
per investir president,
Junts per Catalunya
(JxCat) entrava dijous un
escrit a la cambra per tal
que es designessin els diputats a integrar l’esmentada comissió.
Sense plantejar-ho explícitament, el gest de
JxCat s’interpreta en el
marc d’explorar la modificació legislativa per permetre una investidura de
Puigdemont a distància o
bé per mitjà d’un diputat
que el substitueixi i el representi en el ple. Divendres mateix, el PSC responia dirigint un escrit a la
mesa i a la junta de portaveus perquè no atenguessin la petició de JxCat.
L’escrit, signat per la por-

La frase

—————————————————————————————————

“Altera l’ordre de
prioritats que les lleis i
el reglament preveu
per a aquests moments
de la legislatura”
Xavier García Albiol
REPRESENTANT DEL SUBGRUP DEL PP

taveu parlamentària, Eva
Granados, recorda que
l’article 59 del reglament
estableix que no es poden
decidir els membres ni la
finalitat de les comissions
legislatives fins a la setmana després d’haver-se investit president.
Comissió legislativa
A més, l’article 60 determina que la comissió de reglament té caràcter legislatiu. Granados recordava
que els grups no havien posat cap inconvenient a la
constitució de les comissions precisament no legislatives, que el reglament sí que permet formar encara que no hi hagi
govern. Ahir els diputats
del PP presentaven la seva
demanda a la mesa amb la

mateixa finalitat que la del
grup del PSC-Units afegint encara un argument
d’ordre polític.
Altera les prioritats
El president del PP català,
Xavier García Albiol, advertia ahir al president
Torrent i als membres de
la mesa que constituir la
comissió de reglament
quan encara no s’ha investit president de la Generalitat “no només és contrari
al que disposa el reglament del Parlament i, per
tant, vulnera els drets dels
diputats de la cambra, sinó que també altera l’ordre de prioritats que les
lleis i el mateix reglament
preveu per a aquests moments inicials de la legislatura”. El reglament i la seva interpretació jurídica
centren l’atenció dels
grups en aquest inici de legislatura marcat per la
conflictiva investidura. La
mesa i la junta de portaveus podrien abordar i resoldre avui les peticions en
sentit contrari de JxCat
respecte de les del grup del
PSC-Units i del subgrup
del PP. ■

136209-1179500®

Xavier Miró
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Una plaça en homenatge

OFICIAL · Girona aprova el canvi de nom de la plaça Constitució pel de plaça 1 d’Octubre del 2017 DECISIÓ Marta Madrenas
ho considera “un acte de dignitat i coratge”EXPECTACIÓ · Concentració fora del consistori per seguir la retransmissió del ple
Lurdes Artigas / Gemma Busquets
GIRONA

G

irona ja té oficialment plaça d’homenatge als ciutadans que van defensar el
referèndum. En el ple
d’ahir al vespre, que es va poder seguir a través de dues pantalles instal·lades a fora del consistori, l’Ajuntament que presideix Marta Madrenas va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern de CiU, a
més dels d’ERC-MES i la CUP, el
canvi de nom de la “plaça Constitució” pel de “plaça 1 d’Octubre del
2017”. El PSC, Ciutadans i el PP,
que ja havien votat en contra del
canvi durant la comissió del Nomenclàtor, també s’hi van oposar.
De fet, Ciutadans va intentar bloquejar ahir la votació argumentant
un incompliment del reglament,
però l’equip de govern va fer una
junta de govern ahir a la tarda mateix per resoldre-ho.
La decisió es va prendre en un
intens i, en alguns moments, tens
debat en el ple, que va tancar l’alcaldessa, que va considerar la decisió
de rebatejar la plaça un “acte de
dignitat i coratge”, ja que l’equip de
govern veu “imprescindible” que
Girona tingui una plaça per homenatjar “els que van defensar la democràcia posant els seus cossos” i
per “no oblidar el que va passar”
aquell dia. Davant les crítiques del
PSC, Ciutadans i el PP perquè l’espai triat fos justament el que fins
ara s’anomenava plaça Constitució,
que aquests tres grups van defensar com a “llei de lleis” i “punt de
trobada de tots”, Madrenas va subratllar que “la Constitució ha perdut la legitimitat per ser aquesta
llei de lleis” i que és gràcies a aques-

L’equip de govern de CiU, i els regidors d’ERC i la CUP hi van votar a favor. El ple va ser seguit per un bon nombre de gironins a la plaça del Vi ■ M. LLADÓ

ta que “hi tornen a haver presos polítics, exiliats i ens apliquen el 155”.
Així, va remarcar que “el seu error
és pensar que la Constitució és
igual a democràcia, quan la democràcia és la voluntat del poble”.
En un sentit semblant es van
manifestar els altres dos grups sobiranistes del ple. La portaveu d’ERCMES, Maria Mercè Roca, va dir que
l’1 d’octubre “sempre més serà un
dia escrit en majúscules en la història personal i col·lectiva” mentre
que la Constitució, arran de la interpretació que se n’està fent, és
“arbitrària i reaccionaria”. Des de la
CUP-Crida per Girona, Lluc Salellas
va contraposar un text que “representa una cadena o una opressió
per a centenars de persones” a “un
exercici de dignitat i autoorganitza-

ció popular”. En canvi, des del PP,
Ciutadans i el PSC es va criticar sobretot que per voler fer un homenatge a l’1 d’octubre s’hagi volgut
treure el nom en honor de la Constitució. Especialment significativa va
ser la intervenció de Sílvia Paneque, del PSC, que havia governat
amb CiU fins al 27 d’octubre.
“Aquesta d’avui és la decisió menys
encertada que considero que vostè
ha pres”, va dir-li, a Madrenas, ja
que la portaveu socialista va defensar que per “honorar l’1 d’octubre”
no calia “pretendre esborrar una fita de la nostra historia col·lectiva”
com va opinar que és la Constitució.
Paneque va advocar per la “moderació” i per “buscar consensos”.
El ple es va seguir amb molta expectació des de la plaça del Vi, on es

Els llaços grocs de Nadal
a Calella, investigats
T. Márquez
CALELLA

La Guàrdia Civil investiga
si els llaços grocs que
l’Ajuntament de Calella va
instal·lar com a complement de l’enllumenat nadalenc a la ciutat poden ser
delicte. Segons va explicar
ahir a Ràdio Calella el tinent d’alcalde de Territori,

Albert Torrent (PDeCAT),
a finals de desembre el cap
de la brigada municipal va
rebre una trucada de la
Guàrdia Civil de Barcelona
que el citava a la comissaria de Calella. “Hi va anar
acompanyat dels serveis
jurídics del consistori i allà
li van preguntar qui havia
donat l’ordre d’instal·lar
els llaços grocs, un total de

quatre, integrats dins dels
tradicionals llums de Nadal”, relata el regidor. Marta Lluís, advocada dels serveis jurídics de l’Ajuntament, explica que la investigació se centraria a determinar si hi va haver defraudació del fluid elèctric
i també malversació de
fons públics en la compra
dels llaços. “Segons cre-

uen, dins dels elements
propis de l’enllumenat de
Nadal un llaç groc no és tipificat com a tal”, assenyala Lluís, que recorda que al
gener la Guàrdia Civil va
demanar més informació,
aquest cop per escrit, al
treballador. Albert Torrent no amaga la seva sorpresa i el seu malestar arran d’una situació que considera “fora de lloc i del tot
desmesurada” i lamenta
que la Guàrdia Civil cités
directament el treballador
municipal sense passar
pels canals habituals i sense informar l’Ajuntament. ■

600

gironins
van seguir la retransmissió des de la plaça
del Vi i també es va
omplir la sala de plens.

Sant Julià de
Ramis,
el municipi del Gironès on havia de votar
Puigdemont i on hi
va haver més violència policial, ja va canviar el nom de la plaça del pavelló.

van concentrar prop de 600 persones, la majoria a favor del canvi de
nom, que es van fer sentir amb crits
de “Som República!” i xiulets durant les intervencions del PSC, C’s i
el PP. Una dotzena de concentrats,
un dels quals portava una bandera
espanyola, cridaven lemes com ara
“Constitució és democràcia” i xiulaven el discurs de Madrenas. Un dels
concentrats es va voler encarar
amb membres de Girona Vota situats darrere de la pancarta “Democràcia”. La plaça va esclatar en
aplaudiments i crits de “Llibertat”
quan es va aprovar el canvi. Sense
aldarulls, i amb un fort dispositiu
policial, el president d’Òmnium Gironès, Sergi Font, destacava que “la
nostra democràcia és el que ha passat avui a la plaça”. ■

Un dels llaços grocs de l’enllumenat del Nadal passat a la
façana de l’ajuntament de Calella ■ AJ. CALELLA
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De víctimes de brutalitat
policial a sospitosos
a Els primers afectats per les càrregues policials de l’1-O van començar a declarar ahir al jutjat de
Girona a Els denunciants surten amb la sensació que els han interrogat com a sospitosos d’un delicte

Alguns dels afectats per les càrregues de l’1-O, acompanyats del seu advocat, ahir a les portes del jutjat de Girona ■ XAVIER PI / ACN

Redacció
GIRONA

849770-1136658w

La vintena d’afectats per
les càrregues policials de
l’1-O, que ahir van començar a declarar al jutjat de
Girona, van sortir de la sala de vistes amb un sentiment d’incredulitat: “A vegades, semblava que et
culpabilitzessin a tu del
que va passar”, explicava
una de les denunciants, la
Montse Oller, en referència a l’actitud “insistent”
de la fiscal i, fins i tot de la

jutgessa. “Som aquí per intentar que hi hagi una mica de justícia, però el que
m’han preguntat és què fèiem nosaltres allà, si havíem oposat resistència i si
havíem sigut violents”, explicava la mateixa afectada.
El jutjat d’instrucció
número 2 de Girona, que
investiga les càrregues policials de l’1-O, començava
ahir a prendre declaració
als més de 200 afectats
que van presentar denúncia. En declaracions a

aquest diari, Albert Toy,
un dels advocats voluntaris que assessora els afectats, confirma que no és
gens habitual que el ministeri fiscal assisteixi a la declaració dels denunciants
que venen a ratificar la seva denúncia, però ahir va
ser així. Assistides pels advocats voluntaris, les declaracions d’aquestes vint
primeres persones s’uniran a la querella conjunta
interposada pels ajuntaments, en una tramitació
que s’allargarà fins al 12

Les frases

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

“La nostra posició és
demostrar que
l’actuació policial
va ser del tot
desproporcionada”

“Amb la insistència,
a vegades semblava
que et culpabilitzessin
a tu del que va
passar”

Jordi Colomer

Montse Oller

ADVOCAT VOLUNTARI QUE ASSISTEIX
ELS DENUNCIANTS

UNA DE LA VINTENA DE DENUNCIANTS
QUE AHIR VAN DECLARAR

d’abril. El dia del referèndum totes aquestes persones eren als col·legis electorals gironins que hi havia a Pedret, al centre cívic

Ernest Lluch o al pavelló
de Sant Julià de Ramis. Els
advocats voluntaris que
assisteixen aquestes persones se centren a demos-

trar que l’actuació policial
va ser desproporcionada.
Una posició que contrasta
amb la de la fiscal. En declaracions a l’ACN, un
dels advocats voluntaris,
Jordi Colomer, també admetia que les preguntes
de la fiscalia “van més encaminades a justificar
l’actuació policial” i fer
veure que els denunciants
“podrien estar obstruint”
l’acció dels agents. “Nosaltres entenem que en cap
moment hi va haver obstrucció, sinó brutalitat policial”, deia l’avocat.
Culpabilitzats
El dia 1 d’octubre, Montse
Oller era a Pedret i recorda
la càrrega policial “com un
malson”. Una altra afectada, Mireia Ripoll, explica
que a Pedret va perdre una
arracada, li van estripar el
jersei i ahir portava fotos
que testificaven les lesions
que va patir. L’Anna i en
Hicham Fellahi eren en un
altre centre de vot, a Sant
Narcís. L’1-O, l’Anna va
anar a defensar un home
gran a qui la policia colpejava. Va ser aleshores, explica, quan un agent la va
empentar, la va fer caure
al terra, li va donar una
puntada de peu als ronyons i li va trencar una
costella. Després de declarar ahir, l’Anna explicava
que s’havia sentit com si
fiscal i jutgessa volguessin
“convertir una denúncia
per violència policial” en
un delicte “per impedir
una votació que consideren il·legal”.
Per la seva banda, en
Hicham Fellahi considera
que les càrregues policials
van ser “inhumanes”.
“Aquell dia vaig anar a votar i, mentre m’esperava,
va entrar la policia i va començar a colpejar tothom”, recorda. ■
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Rajoy a Puigdemont: “No
tindrem cap contemplació”
a El govern espanyol impugnarà el “sou” i el rol “simbòlic” del president perquè “no es pot consentir
de cap manera” a Barons com l’extremeny Monago lamenten que el 155 ajorni el nou finançament
David Portabella
MADRID

“Qui ha fet que avui ERC, el
PDeCAT, no, perquè ja no
són el PDeCAT, sinó Junts
per Catalunya, i la resta
dels independentistes no
tinguin líders perquè estan
escapçats? Mariano Rajoy
i el Partit Popular!” Aquesta va ser la proclama feta el
16 de desembre per la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i, tot i que el trumfo que
posava en qüestió la separació de poders va ser esgrimit en el marc de la
campanya electoral del
21-D, ara el govern de Mariano Rajoy no vol que una
investidura o un gest simbòlic amb Carles Puigdemont desmenteixi el verb
“escapçar”. “No tindrem
cap contemplació amb ell”,
va arribar a dir el portaveu,
Íñigo Méndez de Vigo, fent
ahir un nou salt en l’escalada verbal.
Després de boicotejar la
investidura
tradicional
gràcies a un recurs davant

el Tribunal Constitucional
–en contra del Consell
d’Estat– que va reeixir per
les mesures cautelars que
els magistrats van dictar
motu proprio, el govern de
Rajoy es disposa ara a impugnar tot pas que reservi
un paper futur a Puigdemont. “Què es això de [presidència] simbòlica? Això
només serveix per donar-li
un sou a aquest senyor”, va
jutjar el portaveu del govern espanyol a RNE. Que
un dels més bel·ligerants
contra Puigdemont precisament sigui Méndez de
Vigo topa amb el seu passat
recent, perquè tant des de
la taula del Consell de Ministres com en declaracions a Reuters a l’octubre
encoratjava el president
–“seria bo”, va afirmar textualment– a presentar-se
el 21-D. “És un fugitiu de la
justícia que està acusat de
delictes molt greus, com
ara rebel·lió i sedició”, sosté ara el mateix Méndez de
Vigo per advertir que “no
es consentirà de cap manera” que tingui cap rol.

Méndez de Vigo, portaveu del govern ■ J. C. HIDALGO / EFE

Conscient que el persegueixen els seus ànims a
Puigdemont perquè es presentés, Méndez de Vigo va
endurir ahir el to per alertar que el 155 continuarà
“fins que faci falta”.

Si bé el govern de Rajoy
s’esforça a transmetre una
imatge de normalitat amb
la prolongació del 155, ahir
a les portes de la seu de Gènova 13 alguns barons populars airejaven el seu ma-

lestar pel fet que La Moncloa utilitzi la suspensió de
l’autogovern català –i la
falta d’un govern constituït– com a excusa per ajornar sine die el nou model
de finançament. “És molt
difícil d’abordar tenint en
compte el pes que té Catalunya en l’economia”, va
admetre el baró extremeny José Antonio Monago,
tot desitjant que “com més
aviat millor deixi d’aplicarse el 155 i es retorni a la
normalitat”.
A més d’impossibilitar
la negociació dels pressupostos del 2018 –el PNB no
vol la foto amb el ministre
Cristóbal Montoro amb el
155 en vigor– i forçar Rajoy a viure aquest any amb
els comptes prorrogats del
2017, els vets de la Moncloa a la investidura li estan fent infringir la llei i incomplir la gran promesa
de la conferència de presidents autonòmics del gener del 2017 de tenir el nou
finançament ja en marxa a
partir de l’1 de gener del
2018. ■

El Constitucional nega
l’ús preferent de l’aranès
a Sentencia que no

pot tenir primacia
davant del català
i el castellà

Redacció
VIELHA E MIJARAN

El TC ha anul·lat la consideració de preferent que la
llei 35/2010 de l’occità,
aranès a l’Aran, del Parlament atorga a l’ús d’aquesta llengua respecte del castellà i el català, tot i que ha
considerat constitucional
que la norma faciliti el seu
ús normalitzat.
L’article 2 d’aquesta llei
diu que l’aranès és la llengua pròpia de l’Aran, “d’ús
preferent de totes les insti-

tucions de l’Aran, especialment del Conselh Generau
d’Aran, de l’Administració
local i de les entitats que en
depenen, dels mitjans de
comunicació públics, de
l’ensenyament i de la toponímia”. També estableix
que és “la llengua normalment emprada per les administracions catalanes
en les seves relacions amb
l’Aran”. El govern espanyol va recórrer contra la
llei amb l’argument que
atorgar preferència en l’ús
per part dels poders públics a una llengua oficial
en relació amb d’altres que
també ho són és contrari a
la Constitució. Aquesta és
la tesi del TC, que es remet
a la seva doctrina d’acord

amb la qual “la declaració
d’una llengua com d’ús
preferent a les administracions públiques i els mitjans de comunicació públics és inconstitucional
perquè transcendeix la
mera descripció d’una realitat lingüística i implica la
primacia d’una llengua sobre una altra en el territori
d’una comunitat autònoma”.
El TC no considera inconstitucional la disposició de la llei sobre el fet que
l’occità és la llengua normalment utilitzada per les
administracions catalanes
en les seves relacions amb
Aran, ni tampoc que els
ciutadans puguin acudir al
seu ús lliurement. ■

El Conselh Generau votant l’1 de novembre un manifest en
defensa de les institucions araneses ■ ACN

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
Periodista

—————————————————————————————————

Barra lliure

T

othom coincideix que
és urgent que hi hagi
un govern a Catalunya. Des de Catalunya i
des de Madrid ho veuen
imprescindible per normalitzar la situació. Tothom
pregunta per què tot plegat està resultant tan difícil. Ara mateix el principal
problema és el calendari
judicial. Aritmèticament,
va guanyar el candidat de
JxCat, Carles Puigdemont.
Però està avisat i amenaçat que, en cas que torni a
Catalunya, serà immediatament empresonat. Amb
l’aritmètica a la mà, Oriol
Junqueras també podria
ser un candidat viable, però és la presó. I el número
dos de JxCat, Jordi Sànchez, també és a la presó.
I els altres candidats resten en silenci en espera
d’esdeveniments que desencallin la situació, com
ara un acord de les forces
independentistes sobre el
futur de Puigdemont.
Tot està pendent de la
justícia, fins al punt que
tot indica que res es mourà al Parlament de Catalunya sobre el ple d’investidura fins que no hagin declarat davant del Tribunal
Suprem, entre d’altres,
Marta Pascal, del PDeCAT,
i Marta Rovira, d’ERC, que
ho faran dilluns vinent, per
les seves presumptes relacions amb l’organització
de l’1 d’octubre. En mitjans
parlamentaris s’ha començat a assumir que la investidura va per a llarg. Que continuarà el bloqueig i que el
temps és mort. I encara
més quan els lletrats van
escriure en el seu informe
que el temps de la legislatura no corre perquè no va
haver-hi ni debat ni votació
d’investidura.
S’espera un miracle d’un
acord per a la investidura,
com va passar l’any 2015,
quan en el darrer minut
dels dos mesos de termini
per repetir eleccions Jordi
Sànchez, llavors actiu president de l’ANC, va escriure
en una piulada: “Acord JxSí
i la CUP, Puigdemont cridat
a Palau.” El miracle no arriba i el fre està posat. Mentrestant, la Generalitat no té
cap tipus de control parlamentari. Barra lliure.
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La Paeria, a judici pels
noms de carrer franquistes
a La plataforma Lleida Lliure de Franquisme ha presentat una demanda contra l’Ajuntament per
vulnerar la llei de memòria històrica a La vista tindrà lloc dijous a l’audiència de Lleida
David Marín
LLEIDA

143329-1182065T

La plataforma Lleida Lliure de Franquisme ha portat l’Ajuntament de la ciutat als jutjats per mantenir
al nomenclàtor noms de
carrer vinculats al règim
franquista. L’acusa de vulnerar la llei de memòria
històrica aprovada l’any
2007 pel govern socialista
de José Luis Rodríguez Zapatero. En la denúncia,
presentada al jutjat del
contenciós administratiu
de Lleida, se cita l’article
15.1 d’aquella llei, segons
què “les administracions
públiques, en l’exercici de
les seves competències,
prendran les mesures

oportunes per a la retirada
d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o
mencions commemoratives d’exaltació, personal o
col·lectiva, de la insurrecció militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la dictadura”.
La vista tindrà lloc dijous. Els demandants portaran com a testimonis els
historiadors David Sancho
i Antonieta Jarne, i Rosa
Peñafiel, impulsora de la
plataforma i neta d’un represaliat del franquisme,
Antonio Cantano, de qui la
família es va oposar que la
Paeria li dediqués un carrer mentre hi hagués noms
franquistes al nomenclàtor de la ciutat. A més, la

L’historiador David Sancho i la impulsora de Lleida Lliure de
Franquisme, Rosa Peñafiel ■ D.M.

plataforma Lleida Lliure
de Franquisme ha recollit
un miler de signatures de
ciutadans que reclamen la
retirada d’aquests noms.
Es tracta de nou personalitats amb noms als carrers de Lleida: Alcalde Recasens, dedicat al carlista
Juan Recasens, qui havia
de ser alcalde pels colpistes
de 1936, tot i que no va arribar a exercir perquè el
colp va ser derrotat a Lleida i el van afusellar els republicans; Germans Recasens, dedicat a Jesús i Luis,
fills de Juan Recasens;
Lluís Besa, militant carlista; Alcalde Areny, que va
ser alcalde entre el 1939 i
el 1941, en el moment de
màxima repressió a la ciu-

tat amb afusellaments i
camps de concentració a
Lleida; Carmelo Fenech,
delegat d’Hisenda durant
el règim i fundador del
grup Caliu Ilerdenc, promotor del leridanismo que
pretenia separar Lleida de
la resta de Catalunya; Alcalde Sangenís, conseller
provincial del Movimiento
i paer en cap entre el 1967 i
el 1974; Alcalde Montaña,
alcalde entre el 1974 i el
1976, i Juan Manuel Nada i
Gaya, que formava part de
l’exèrcit franquista i va ser
membre del Caliu Ilerdenc
i president de la Fira i la
Cambra Agrària.
La demanda per retirarlos va iniciar-la la CUP, el
2015. El 2016, la comissió
de nomenclàtor ho va estudiar sense arribar a cap
acord. L’alcalde socialista
Àngel Ros ho ha rebutjat
fins ara, argumentant que
van fer coses positives per
la ciutat, que el canvi tindria un cost per als veïns
afectats i que l’any 1980 ja
es van retirar noms de la
dictadura sense que ningú
es queixés fins ara per haver-ne
mantingut
aquests. ■
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Quadern d’economia

Sopar Groc
multitudinari a
Vilafranca

Polítics tècnics

La Comissió Onze de Setembre, Òmnium a l’Alt Penedès i
l’Assemblea Nacional Catalana s’han unit per organitzar
un Sopar Groc multitudinari
amb espectacle i subhasta de
vins al Teatre el Casal el dia 1
de març a les 20.30 h. Els tiquets estan a la venda en diferents establiments de Vilafranca i al restaurant Cal Blay
25 de Sant Sadurní. Al web
www.marxadetorxes.cat hi ha
tota la informació sobre el sopar. ■ TAEMPUS
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Per desgràcia i
amb plena injustícia, hi ha
presos polítics,
però hi ha
també polítics
tècnics que és
Francesc
una altra cosa
Cabana
i molt positiva.
No sempre ha
estat així. Lluís Companys va ser
ministre de Marina en un curt govern de la II República. Companys només devia haver vist peixos en el plat i cuinats. El meu
amic Ernest Lluch va ser ministre
de Sanitat en un govern socialista. Ell era economista i no tenia
idea del que representava un ministeri de Sanitat, però el president del govern li va donar
aquest càrrec tenint en compte
que volia un expert en economia
que li fes una llei de farmàcia i li
regulés les activitats farmacèutiques de la Seguretat Social.
Quan parlo de polítics tècnics
em refereixo que la Generalitat
de Catalunya hauria de tenir un
president polític amb una pàtina
de tècnica, mentre que els consellers haurien de tenir uns bons
coneixements tècnics i una pàtina de diplomàcia.
M’interessa destacar, en el cas
dels consellers de la Generalitat,
que no tan sols han de ser tècnics en la matèria, sinó que han
de ser excel·lents tècnics, triats
entre el millor que tinguem a la
nostra disposició.
Andreu Mas-Colell i Albert
Carreras van formar un bon
equip a la conselleria d’Economia
amb el president Artur Mas, un
bon polític amb patina tècnica.
Complien amb el que reclamo.
No ha estat sempre així. Una co-

El Suprem rebutja
la recusació de
Jordi Sànchez

————————————————————

Sala Tàpies, al Palau de la Generalitat, on se celebren les reunions del govern ■ C.C. / ARXIU

sa és un conseller trempat, amb
bones relacions socials, i una altra, un conseller que trauria un
cum laude en la seva assignatura,
sempre que el cum laude integrés una experiència pràctica sobre el tema als seus coneixements teòrics.
Gairebé totes les conselleries
tenen una part d’economia. Els
consellers han d’actuar sabent
del que disposen i el que pretenen fer. Normalment no es pot
fer tot el que es vol, però aleshores es presenta una de les
qüestions més delicades en tot
tipus de govern: la prioritat. Prioritat vol dir posar en ordre les coses que es volen fer, amb plena
consciència que la capacitat de
fer-les s’aturarà en un moment
donat i haurem de passar els al-

tres projectes als pressupostos
posteriors.
Insisteixo que és molt important l’excel·lència o la primera divisió dels consellers tècnics. Han
de conèixer la seva feina, l’han de

Han de conèixer
molt bé la seva feina
i ser d’entre els
millors del seu ram
conèixer molt bé i ser d’entre els
millors del seu ram. Ja sé que això és difícil, però el govern de la
Generalitat hauria de comptar
amb un president de gran categoria política i uns consellers de
gran categoria tècnica.

En les circumstàncies actuals
s’accentua la necessitat d’aquesta
excel·lència. Les relacions del govern de la Generalitat amb el govern central, amb o sense autonomia, amb o sense aplicació de l’article 155, seran tibants a deu anys
vista, com a mínim, i a l’hora de
negociar necessitem que els nostres consellers superin els del govern central per tècnica i coneixements del ram que els hagi tocat.
No hi ha res més satisfactori
que veure com un conseller català
es carrega un projecte del ministre espanyol de torn per incorrecte i per mal plantejat. Aquesta
situació dona un clar avantatge
en les negociacions. El president
ha de negociar com a polític, els
consellers han de negociar com a
tècnics.

El Tribunal Suprem no va admetre a tràmit, per extemporània, la recusació presentada
per la defensa del número dos
de JxCat, Jordi Sànchez, contra el magistrat Francisco
Monterde, que forma part de
la secció de la sala penal del
Suprem que revisa els recursos contra les decisions del
jutge Pablo Llarena. Sànchez
al·legava que Monterde té interès que ell sigui condemnat.
■ REDACCIÓ

L’ANC denunciarà
una traducció
errònia de TVE
L’ANC emprendrà accions legals contra RTVE després que
TVE traduís valentes per violentes en unes informacions
relatives a l’entitat, “per tal
d’exigir una rectificació”.
L’ANC va denunciar ahir a
Twitter que “diversos informatius” de la cadena van reproduir una frase d’un comunicat
de l’entitat dient: “Programem
mobilitzacions per donar suport a accions violentes o per
exigir-les”, quan en el comunicat original hi deia “accions
valentes”. ■ REDACCIÓ
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les 17 h

