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Josep Maria Sauret. Director del Festival de Pasqua de Cervera

“Cervera sempre
ha estat un lloc
d’efervescència
musical”

CULTURA
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Aragó vol
un centenar
més d’obres
d’art que
són a Lleida
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Europa-Món
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Alta tensió

Europa condemna
Espanya pel tracte
a dos etarres

ACCIÓ · Torrent demanarà
mesures cautelars a Estrasburg
pel dret a investir Puigdemont i
fa disparar la tibantor amb JxCat

El Tribunal de Drets Humans diu que
l’Estat no va investigar prou els abusos

PARLAMENT · Els retrets
van en augment i ERC frena a la
mesa la tramitació de la reforma
de la llei de la presidència

Entrevista Joan-Lluís Lluís

P26,27

Escriptor. Premi Sant Jordi 2017

“He vist com
desapareixia el
català al nord”
Nacional
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Bárcenas també sabia
de la caixa B valenciana
Opinió

P12

L’aeroport de Girona
i el territori
Ricard Font i Hereu
Secretari d’Infraestructures i Mobilitat

Passant el tràngol judicial
El jutge Vidal diu en la seva declaració al jutjat que parlava d’hipòtesis
de futur i Viver Pi-Sunyer afirma que feia informes tècnics

134405-1164106®

El jurista Viver Pi-Sunyer, investigat pels fets de l’1-O, arribant ahir a la tarda al jutjat acompanyat del seu advocat ■ J. RAMOS
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Daltabaix
del pont

J

a sé que es fa amb
molt bona intenció, fins i tot entenc
els motius, però ho
trobo ridícul. No porta
enlloc i és de pati
d’escola. Tu fas una cosa, doncs jo, la
contrària, per fotre au! Em refereixo al
gest que ha fet la plataforma i iniciativa
ciutadana Pirineus con ellos, que convida els murcians que hagin estat víctimes de la repressió i violència policial per les seves protestes contra
el mur de l’AVE a Múrcia a passar uns
dies al Pirineu català. La iniciativa neix
com a reacció i resposta a l’oferiment
d’estades i activitats gratuïtes que una
cadena hotelera de Múrcia ha fet als
policies i guàrdies civils desplaçats a
Catalunya amb motiu del referèndum
de l’1 d’octubre. Per premiar l’“a por
ellos”. Els impulsors de la idea diuen
que busquen donar una resposta en
positiu com a poble solidari també
amb Espanya, que no busca l’enfrontament ni el rancor, sinó simplement
“lluitar pels nostres drets com a poble”.
D’acord. Molt lloable. Crec, però, que

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

No seguim el seu joc perquè
l’únic que aconsegueixen és
fer-nos fer seguidisme d’una
actitud engegada per bona
part dels aparells de l’Estat
ens posem en una dinàmica d’accióreacció que no porta enlloc i que ja
hem demostrat, de sobres, el nostre
tarannà lluitador, solidari, pacífic, obert
i acollidor. Si realment volíem reconèixer i premiar aquestes persones que
es van encarar a la policia per protestar per les obres del mur de l’AVE, pregunto: ¿per què no les obsequiàvem
abans? Havíem d’esperar a actuar moguts pel recel a una iniciativa que és
obscena per respondre amb una de si
fa no fa semblant? No ens cal anar fent
accions d’aquesta mena. No piquem
l’ham i no seguim el seu joc perquè
l’únic que aconsegueixen és fer-nos fer
seguidisme d’una actitud engegada i
beneïda per bona part dels aparells de
l’Estat. Nosaltres som més originals.
No caiguem de quatre grapes en la
provocació que, al capdavall, és el que
busquen des de l’altra banda. És allò
que sempre ens deien a casa, apel·lant
al seny, quan seguíem les passes d’un
amic o veí que ens feia fer alguna malifeta: “Si ell es llança daltabaix d’un
pont, tu també t’hi tiraràs?!” Doncs això, mantinguem-nos ferms.

Les dones i Simenon

D

e la cuina francesa, jo trio els estofats i rostits que elaborava la
dona de Maigret. O aquesta “empanada lorenesa” (una quiche lorraine)
que se li refreda a taula perquè aquest
dissabte al vespre el comissari ha rebut
a casa la visita inoportuna d’un home
que li anuncia que està disposat a matar la pròpia esposa i el seu amant.
Mentre atén la visita al saló, Maigret
sent l’olor evanescent de l’empanada i
observa desolat el televisor que per primer cop s’acaba de comprar: havia imaginat que després de sopar hi miraria
un programa fumant la pipa mentre
ella faria mitja.
Ja els vaig dir que per evadir-me de
l’actualitat he tornat als llibres de La
Cua de Palla. Passats trenta o quaranta
anys, hi he tornat d’una altra manera.
Com es diu la dona de Maigret? No té
nom, si no és que Simenon no el desvela en algun dels llibres de la sèrie del comissari que no he llegit o que ara no recordo. La dona de Maigret cuina i fa
mitja. Els diumenges es lleva molt d’hora per passar l’aspiradora abans que el
marit no es desperti. El desperta amb
un cafè calent. De vegades ell i ella sur-

“
A la comissaria,
Maigret no hi té
secretària, i menys
encara agent

ten a passejar o al cine. De vegades ella
té una “intuïció” que ajuda Maigret a
resoldre un cas. Una intuïció “femenina” elaborada a casa. I les altres dones
que poblen les novel·les? N’hi ha que
maten el marit perquè no s’ha comportat com un home. “Comportar-se com
un home” vol dir servir-li comoditats i
diners. A banda les cambreres, les meuques i algunes empresàries agressives i
suspectes, què més fan les dones de Simenon? A la comissaria, Maigret no hi
té secretària, i menys encara agent.
El paper subaltern de la dona abunda en les novel·les, parlant en general.
Si són del segle XIX en avall, el lector

hi projecta la “comprensió” de l’època.
Però és que amb Simenon parlem dels
anys cinquanta i seixanta del segle XX.
Hi ha televisió a les cases. Pels carrers
circulen automòbils, no carros. És
França, no l’Espanya de la Sección Femenina. Manuel de Pedrolo, director
de La Cua de Palla, va confiar la traducció d’algunes novel·les de Simenon
a Maria Aurèlia Capmany, pionera del
feminisme a Catalunya. Les traduïa
amb incomoditat? O és que llavors era
obvi i normal el que ara ja no ho és,
malgrat que algú encara qüestioni que
una dona pugui ser presidenta de la
Generalitat? Les novel·les de Maigret
que tant m’havien agradat, i m’agraden, se’m fan anacròniques, cosa que
en la remota lectura no m’havia passat. I això que, a casa, la mare treballava. Sembla més modern Madame Bovary.
Maigret és un policia comprensiu
amb els delinqüents. El que més. Entra
en un restaurant de menú seguint-ne
un, i se li fa la boca aigua veient uns
obrers que mengen salsitxes. A casa, la
dona li serveix rostit. Li ordena sense
dir res més: “demà, salsitxes.”
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A la tres

El fugitiu Puigdemont

T

“
El fals relat
de la fugida del

president s’afegeix
al de la violència, al
de l’adoctrinament...
l’Audiència Nacional Carmen Lamela
empresonava tots els membres del govern que s’havien quedat a Catalunya.
El dia 3 cursava una ordre de detenció
contra Puigdemont i els consellers que
són a Bèlgica, els quals s’havien ofert a
declarar des d’allà. El diumenge dia 5,
el president i els consellers es lliuraven, voluntàriament, a la justícia belga. Després de declarar, el jutge belga,
que no es va passar l’estona jugant

De reüll
Anna Serrano

amb el mòbil, els deixava en llibertat i
els donava fins al dia 4 de desembre
per preparar la seva defensa. Als consellers empresonats se’ls havien donat
hores. Després d’escoltar les parts el
dia 4, el jutge belga anunciava que fallaria el dia 14 de desembre. Però, en
un gir inesperat, el jutge del Suprem
que havia assumit la causa contra ell,
els consellers i el Jordis, Pablo Llarena, retirava l’euroordre.
Aquest exercici de memòria és només per desmentir una de les mentides del relat unionista: Puigdemont
no va fugir, ja que quan va marxar del
país no hi havia cap causa contra ell, ja
que es va lliurar a la justícia belga i ja
que l’espanyola va renunciar a l’extradició. Com en el cas de la violència, de
la fractura social, de l’adoctrinament
escolar i tants altres, un relat ple de
mentides construït gràcies a la força
d’un Estat que controla, fins i tot, l’a
por ellos mediàtic.

Les cares de la notícia
EXMINISTRE DE L’INTERIOR ESPANYOL

Alfredo Pérez Rubalcaba

L’anorac
d’Artadi

Espanya, condemnada

E

l masclisme nostre de cada dia es fa més visible i
llegible davant la possibilitat que una dona faci un
pas endavant i ocupi una posició de poder. Hi ha infinitat
d’exemples. L’últim, el d’Elsa Artadi, diputada de Junts
per Catalunya, que apareix en totes les travesses com a
possible alternativa si no hi ha possibilitat d’investir
Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.
Situada en el focus mediàtic, i amb un currículum més
que remarcable, que inclou un doctorat a Harvard, la
majoria de les biografies d’Artadi s’han engreixat amb
xafarderies impensables si el text
La majoria de en qüestió fos sobre un home.
les biografies Detalls sobre la seva vida personal,
roba que vesteix o la llargada dels
d’Artadi s’han la
seus cabells, a què dedica el temps
engreixat
lliure... Un cúmul d’informació
amb
irrellevant que en alguns moments
sembla sols encaminada a
xafarderies
desacreditar-la. Artadi no és l’única
que ha patit una exposició que, malgrat la censura
pública i el rebuig que generen aquest tipus d’articles, es
va repetint i repetint. De casos, a cabassos. I de tot tipus.
El masclisme no fa diferenciacions. D’Anna Gabriel, la
roba i el cabell; de Soraya Sáenz de Santamaría, les
noves ulleres; d’Inés Arrimadas, els vestits més o menys
acolorits; de Joana Ortega, les aficions esportives;
d’Irene Montero, la relació sentimental... La llista és tan
llarga com vergonyant. Enfoquem, si us plau, a la
trajectòria, les propostes i, en definitiva, al treball.
L’anorac d’Artadi no m’interessa.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/gzl8pa

EDITORIAL

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda

ot i que va ser fa quatre dies, la
brutalitat de tot el que ha passat
des de llavors fa que sembli que
parlem de la prehistòria. Com deia, fa
quatre dies, el 27 d’octubre passat, un
divendres, el Parlament va proclamar
la República. Aquell mateix dia, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va anunciar que calia preparar-se per mantenir el país des de la
pau, el civisme i la dignitat. El dia 28
se’l va veure per Girona. I el dia 30, dilluns, es va saber que era a Brussel·les,
on hi hauria arribat entre dissabte a la
nit i diumenge. Aquell mateix dilluns,
el llavors fiscal general de l’Estat, José
Manuel Maza, va presentar una querella per rebel·lió, sedició i malversació
de fons contra ell i la resta del govern.
Encara no 24 hores després, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem acceptaven a tràmit les querelles i els citaven tots a Madrid. El dia 2, sis dies
després de la declaració, la jutgessa de

Accedeix als
continguts del web

-+=

El Tribunal Europeu de Drets Humans torna a condemnar Espanya (5 cops el 2017, 16 cops el 2016),
aquest cop per haver violat la prohibició de tracte
inhumà o degradant als etarres responsables de
l’atemptat de la T4 de Barajas el 2006. Espanya és
molt deficitària en la defensa de drets i llibertats.
DIRECTORA ADJUNTA D’OXFAM

Penny Lawrence

Qüestionar la confiança

-+=

L’escàndol d’Oxfam a Haití té molt de misèria humana dels que el van perpetrar sobre el terreny, però
també d’irresponsabilitat dels que ho van permetre
o no ho van investigar, castigar i denunciar amb contundència per erradicar comportaments i merèixer
la confiança dels milions de donants d’aquesta ONG.
XEF DEL CELLER DE CAN ROCA

Joan Roca

Cuina d’Oscar

-+=

L’encàrrec de preparar el sopar de la fundació benèfica d’Elton John, un dels tres esdeveniments
més importants que se celebren a Los Angeles a
rebuf de la cerimònia dels Oscar, amb un miler de
comensals, és un reconeixement més a la cuina
dels germans Roca i al prestigi d’El Celler.

‘Pluges’ de
milions
El govern espanyol ha aprofitat l’aplicació de l’article 155 i
l’absència forçosa de les autoritats
polítiques catalanes per anunciar
una inversió multimilionària per
desbloquejar el creixement de l’aeroport de Barcelona, que inclou la
construcció d’una tercera terminal
(T3), la connexió ferroviària de la T1
i T2 amb Barcelona i la connexió en
alta velocitat amb l’aeroport de Girona, que faria la funció de quarta
pista del Prat. Tot plegat, vells projectes proposats des de Catalunya
fa bastants anys, alguns fa una dècada, però ignorats reiteradament
per Aena i el Ministeri de Foment, és
a dir, per Madrid.
La realitat és que Catalunya
és el territori més atractiu del sud
d’Europa per als inversors –segons
acaba de publicar el ‘Financial Times’–, que és un dels més visitats
pel turisme any darrere any i que
l’aeroport del Prat, malgrat els bastons a les rodes del projecte centralitzat d’Aena i una connectivitat clarament insuficient, ja supera els 47
milions de passatgers anuals i
s’aproxima perillosament al límit de
la seva capacitat. L’ampliació de
Barcelona i la connexió amb Girona
i també Reus són una necessitat
objectiva per evitar el col·lapse i
desenvolupar la potencialitat econòmica de la regió.
Anuncis com el del ministre
De la Serna ja fa temps que van deixar de ser bones notícies. Ho són
les execucions dels projectes i la
posada en funcionament de les infraestructures, que són escandalosament més escasses, com ha passat amb el pla de Rodalies del 2008
o l’última pluja de milions en infraestructures viàries anunciada
per Rajoy l’estiu passat i ignorada
després en els pressupostos del
ministre Montoro. Davant una credibilitat sota mínims i l’oportunisme polític per bandera, l’escepticisme és l’actitud més prudent.
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No investigaran
La fiscalia no investigarà Rajoy
per desobediència al TC. El
fiscal arxiva la denúncia d’Homs
per haver incomplert les
sentències del 0,7% de l’IRPF.

Miquel Riera

20
anys

Bloqueig basc
La confrontació entre PP i PNB,
vuit mesos abans de la campanya
electoral, ha refredat qualsevol
expectativa d’acord sobre el
traspàs de noves competències.

Queralt Garriga Gimeno. Doctora arquitecta

Millor contra
Catalunya

A

anys

Mas assumeix la campanya per
la malaltia de Duran i Lleida.
Extirpen un tumor al pulmó al
candidat nacionalista i estarà
entre vuit i deu dies a l’hospital.

Tribuna

Full de ruta

ra fa una setmana, una vintena
d’encaputxats, membres d’un clan de narcotraficants, van entrar de manera violenta a l’hospital de la Línea de la Concepción, a Cadis, i van alliberar un company seu que una estona abans havia
estat detingut. Tot seguit dels fets, els
sindicats policials i també el govern
andalús van posar el crit al cel i van reclamar al ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, que arribin finalment al
territori els reforços promesos per lluitar contra un narcotràfic que, segons
van assegurar, es mou amb total impunitat a la zona. Cap d’ells, però, va retreure al ministre el fet que, mentre
que al Camp de Gibraltar falten policies, el ministeri continua reforçant,
sense motiu, la seguretat a Catalunya.
Ja se sap, però, que la “unidad de la
patria” passa pel damunt de tot des de
fa temps. Per això, centenars d’agents
de la Policía Nacional i de la Guàrdia
Civil estan dedicats ara mateix –i sense que se’n sàpiga el cost, que ja es pot
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La baixa de Duran

Mirar i veure-hi

F

a pocs dies que el Museu Nacional
d’Art de Catalunya ha inaugurat
la nova narració museogràfica de
la seva secció de renaixement i barroc.
Aquesta notícia se suma a la relectura
que, el 2014, el museu ja va fer de la seva col·lecció d’art modern i que deixava
clara una forma diferent d’entendre la
col·lecció i la seva exposició al públic.
Sovint, el coneixement artístic és llunyà, intimida. I això és així perquè la
nostra educació sobre les arts ha estat
tradicionalment basada més en la memorització de les respostes d’altres que
en l’estímul de la conversa espontània i
sempre vàlida que pot donar-se enfront
de la realitat artística. I una exposició
no és sinó l’oportunitat de confirmarho o tot el contrari: fomentar que el visitant es permeti mirar, sense dades
prèvies, allò que se li presenta davant
dels ulls.

mostra algunes
peces no exposades anteriorment; augmenta l’espai i el nombre d’obres; integra els llegats de les col·leccions Cambó
i Thyssen; remarca l’especificitat cata-

EL NOU RELAT DEL MNAC

El narcotràfic fa el que vol
a Andalusia, però l’Estat
prefereix enviar reforços
policials a Catalunya

El lector escriu

intuir que és desorbitat– a esbrinar-ho
tot i més sobre el procés. Tot sovint, és
clar, perdent miserablement el temps
en investigacions absurdes, com ara el
cas del llaç groc penjat a l’ajuntament
de Calella per Nadal o el que vam comentar fa unes setmanes de la pintada
contra la Guàrdia Civil en un carrer de
Girona (sis folis d’atestat, a tant l’hora... feu números).
Francament, si un servidor fos un
agent al qual haguessin destinat a
aquest tipus de tasques estaria ben
empipat i no entendria de cap manera
que els meus superiors dediquessin
recursos humans i diners a perdre el
temps a buscar proves contra el que
va ser una clara expressió de democràcia protagonitzada pel poble. I tampoc comprendria, evidentment, que el
ministre Zoido no enviés ben aviat reforços –al crit d’“A por ellos!” si fes falta– a lluitar contra el narcotràfic a Andalusia, per evitar almenys escenes
dignes de qualsevol país tercermundista com ara l’esdevinguda fa una setmana a La Línia. La conclusió és que
potser ja els està bé. De fet, l’anticatalanisme encara dona més rèdits que
les polítiques més lògiques, no?

Democràcia
normal

lana... però sobretot construeix l’exposició des de la complicitat amb el visitant i la confiança en la seva mirada.
L’exposició facilita la recepció de les
peces, agrupant-les temàticament i no
tan sols des de la cronologia. Fomenta
la relació entre les obres, i per tant la
seva comparativa i anàlisi. Els quadres
no es presenten a una alçada única sinó
que s’agrupen formant conjunts que
emfatitzen un punt de vista, un cromatisme, una textura o un gest... Les
obres construeixen context, facilitant

la comprensió del moment i del lloc on
s’originen. De la mostra se’n deriva una
seqüència construïda per intensitats i
pauses, escenes recognoscibles, quasi
quotidianes: “Art i devoció”, “Amor i
maternitat”, “La il·luminació”, “Natura morta”, “Biografies pintades”... esdeveniments relatius a habitar el món.
Tot plegat per estimular la recepció de
l’obra per part del visitant que, interpel·lat, inicia una conversa espontània,
directa, íntima i genuïna amb la realitat artística.
EL RELAT NO ÉS ÚNIC sinó que es basa en

“
El més
interessant de l’art
i l’arquitectura
és l’efecte que
produeix en
nosaltres

les pròpies peces i la seva relació. I els
lligams es construeixen de nou cada vegada, amb cada visitant, amb cada nova mirada. El més interessant de l’art, i
també de l’arquitectura, no és l’obra en
si sinó l’efecte que produeix en nosaltres. Però perquè això s’esdevingui,
l’hem de deixar presentar-se, estar disposats a escoltar-la. Només veiem allò
que mirem, diu John Berger. I això vol
dir posar-hi temps i permetre-s’ho. Les
noves presentacions de les col·leccions
del MNAC són una invitació a fer-ho.

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

b Cada dia em treuen més de
polleguera les declaracions
que fa el govern d’Espanya
parlant de Catalunya i alhora
cada dia em sorprèn més que
la resta de partits polítics
ignorin aquestes declaracions
amb un silenci vergonyós que
dona carta blanca al PP per
continuar actuant impunement. El senyor Rajoy, tractant els catalans d’incultes,
ens ha recomanat elegir un
president normal d’una forma
normal i... s’ha quedat tan ample! Com es pot ser tan cínic!
A Catalunya, senyor Rajoy,
ja en teníem un, de president
normal: el que vostès, amb
l’aplicació del 155 interpretat
de manera clarament inconstitucional i amb el consentiment del PSOE i Cs, van destituir. Després d’avenir-nos a
participar en unes eleccions
imposades, com que el resultat amb majoria independen-

tista del 21-D no els ha agradat, ara resulta que el nostre
Parlament no pot investir un
candidat normal. Li recordo,
senyor Rajoy, que en Carles
Puigdemont és el cap de llista
de JxCat i candidat proposat
pel president del nostre Parlament normal a ser investit novament president de la Generalitat. El problema és que
com que es va veure obligat a
exiliar-se per no ser empresonat com la resta del govern, la
seva investidura no pot ser
normal.
El senyor Carles Puigdemont, li agradi o no, senyor
Rajoy, ha de ser investit president de la Generalitat, i no per
un afany de personalisme,
com vostès ens volen fer
creure, sinó perquè ell és el
candidat democràtic que la
gent ha elegit. Aquesta és la
democràcia que volem i només aquesta és la democràcia normal!
ROSA BOVER SERRA
Barcelona

Cs hi torna
amb el català
b Be, el llop ja comença a ensenyar les orelles. He llegit
que el grup parlamentari de
Ciutadans registrarà els pròxims dies al Congrés una proposició de llei per prohibir que
el coneixement de les llengües
cooficials sigui un requisit per
a l’accés a la funció pública a
les comunitats que tinguin
dues llengües oficials Tots sabem per què va néixer aquest
partit, el seu principal objectiu
és i serà l’eliminació del català
com a llengua necessària a
Catalunya.
Ells ja saben que és la nostra mostra d’identitat més important, una llengua amb història i cultura que ens defineix
com una nació. Nosaltres no
anem en contra de la llengua
castellana, ben al contrari, estem orgullosos de tenir dues
llengües, és una riquesa que
volem oferir als nouvinguts,

però mai en contra de la seva
llengua materna.
ROSA MARIA MARTORELL
Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès)

Ciclistes
a la Gran Via
b Afortunadament es varen
fer els vials per tal que els ciclistes passessin pel lateral i
molt ben senyalitzat de la
Gran Via, però, ara ve el però,
els responsables de l’Ajuntament de Barcelona es varen
oblidar d’esborrar o tapar els
antics senyals, per la qual cosa molts ciclistes continuen
anant pel mig del passeig i
provocant ensurts entre els
vianants, molt especialment
els que porten criatures. A
veure si aquestes curtes línies
poden servir perquè els responsables de l’Ajuntament
prenguin mesures i tapin els
antics senyals.
JOAN GIMÉNEZ RÀFOLS
Barcelona
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La frase del dia

“El deute espanyol és impagable; el país està en fallida”
José María Gay de Liébana, ECONOMISTA

Tribuna

De set en set

La pols de la derrota

Enamorats

Ignasi Riera

Josep Vallverdú. Escriptor

A

quell cap de govern, president
d’un gran partit polític, conegut
com Partit Prepotent (dues P),
tenia els seus objectius polítics molt
concentrats a vigilar de prop una regió
de l’Estat a l’extrem nord-oriental del
mapa, on s’hi manifestava escàs o nul
patriotisme unitari. Va manar que s’hi
fessin unes eleccions autonòmiques,
ben cregut que guanyaria el seu partit o
almenys les forces centralistes. I vet
aquí que va obtenir uns resultats minsos, quasi impresentables, que eren el
retrat del refús de la majoria d’habitants de la regió envers el seu Partit
Prepotent. Retinguem només que de
135 diputats del Parlament de la zona
autonòmica referida, el seu partit en va
obtenir només 4. No va poder fer més,
era una derrota, i al cap de govern li encenia les genives que els partits independentistes de la regió s’alcessin amb
la majoria absoluta.
va recórrer al
seu arsenal d’amenaces, repressions,
recursos als tribunals contra independentistes i simpatitzants, posant-ne a
la presó, tot prevenint el parlament autonòmic resultant de les eleccions que,
segons quin govern es formés en aquella zona, el portaria davant el Tribunal
Inquisitorial. L’objectiu era clar: separatisme mai. La regió, malgrat un ofec
econòmic en transferències, aportacions estatals i mesures adverses, prosperava en el camp econòmic, cultural,
industrial, turístic, tecnològic i exportador, i això, com havia passat en tota
la història, era gràcies a la iniciativa i
esforç dels seus laboriosos ciutadans,
que sempre estaven per la feina i l’eina.
Les velles i les noves generacions de la
zona tenien el convenciment que, si
mai podien governar-se en plenitud política, dins un estat propi, els resultats
en progrés educatiu, riquesa material,
cultura, benestar social i projecció exterior serien espectaculars a curt ter-

mini, i exemplars davant el món.
AQUESTA CONVICCIÓ els menava a sortir

sovint als carrers i places en grans, milionàries concentracions, manifestacions tothora pacífiques i cíviques, úniques en la història europea, que sempre eren minimitzades als súbdits de la
resta del mapa des de les televisions i
premsa afí al govern d’allà, rebaixant
ridículament la xifra de manifestants i,
en el cas que es produís acció policial
contra els concentrats, l’acció repressiva era explicada pels ministres com
una reacció professional i proporcional, (= dues altres P).
EL CAS MÉS PINTORESC viscut pel cap del

govern central fou el de la pols: cada
matí, en entrar al seu despatx, hi trobava molta pols: a la taula, a les catifes, als
prestatges, a les butaques, sobre els ex-

COM TENIA PER COSTUM

Sísif
Jordi
Soler

“
La repressió
posterior a l’1

d’octubre no podrà
esborrar mai la
derrota que suposa
per a l’Estat el
referèndum

pedients. Enutjat, va cridar el cap de
neteja del palau del govern per demanar-li explicacions del fenomen, entre
altres motius perquè donaria una mala
imatge si quedava algun rastre de pols
quan vinguessin visites, no fos cas que,
acabada l’entrevista, els il·lustres visitants de l’ocasió sortissin amb el cul
empolsegat.
L’ENCARREGAT DE NETEJA del palau presi-

dencial, compungit, va assegurar al cap
del govern que els seus equips netejaven diàriament amb tota cura, i que la
pols, amb permís, era, segons opinió
que corria per palau, la pols de la derrota, que és contumaç, insistent, i dies i
dies després de la batalla encara no pot
dissoldre’s.
es va enfurismar,
perquè es temia que el servei de neteja
tenia tota la raó: ell, el cap del govern,
havia perdut i la pols de la derrota el
perseguia arreu. I va cridar: “Aquí de
derrota no n’hi ha hagut cap! Ho tens
entès? Mai cap, la nostra pàtria és immortal, va conquerir universos on mai
es ponia el sol i els nostres enemics sí
que van mossegar la pols. Com goses
parlar de derrota? Malgrat els teus
molts anys de servei en aquesta casa,
t’haig de castigar: aquesta nit dormiràs
a la presó.”
– Em dona permís, senyor, per parlar? – feu el servent.
– Parla,
– Amb la vènia: li volia recordar un
fragment del Quijote que sens dubte
vostè ha llegit: Quan Sancho Panza, a
la facècia del fals castell dels ducs, és
grotescament coronat governador de
l’Ínsula Barataria, presideix un judici
de faltes i condemna un pagès amb la
següent sentència:.
– Aquesta nit dormiràs a la presó.
El camperol respon: “Governador, tu
pots enviar-me a la presó, però dormir
o no és llibertat meva.”
EL CAP DEL GOVERN

N’

és el dia oficial,
a l’estesa pell de
brau. No a Catalunya,
on el patró dels enamorats és sant Jordi,
com l’amor, tan hipotètic. Ens ensenyaven, de petits, que
l’amor i l’odi es repel·lien. Per això em
passaré aquest 14 de febrer recordant
dos Jordis –un Sànchez i un Cuixart–,
un Oriol Junqueras i un Joaquim Forn,
empresonats des de fa prop de quatre
mesos, i això que no han estat ni tan
sols jutjats. Perquè resulten perillosíssims a les autoritats, tan autònomes, ai!,
com les del poder judicial i les de l’executiu, sota l’ombra, o sospita... ¿o desig? d’haver comès delictes de sedició
(article 544 del Codi Penal), i fins i tot de
“rebel·lió” pel fet d’haver dit que volen
viure en una Catalunya independent,
perversió encomanadissa que s’oposa a
la Constitució espanyola, sancionada
per sa Majestat la vigília dels Innocents
de 1978. ¿És així com n’interpreten el
preàmbul de la dita Carta Magna quan
exigeix a qui mana ”promoure el progrés de la cultura i de l’economia per tal
d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna i establir una societat democràtica avançada”? ¿Com és que els tribunals no han detingut encara tots els
membres del govern quan hi ha tanta
gent que no gaudeix d’una “qualitat de
vida digna”? ¿Obliden l’article 1.2. quan
llegim: “la sobirania nacional resideix en
el poble”? ¿O l’article 20.1.a. on es reconeix i es protegeix el dret “a expressar i
difondre lliurement els pensaments, les
idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de
reproducció”? Com les dones que
s’oposaven a la repressió de l’adulteri i
sortien al carrer cantant: “Jo també sóc
adúltera”, els dic: “Empresoneu-me, sisplau!” (El responsable de les accions criminals del GAL, Barrionuevo, només va
passar 106 dies empresonat).
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Nacional

La suspensió de
la investidura,
inconstitucional

El Parlament al·lega
que el TC només
podia suspendre-la
si admetia a tràmit
el recurs del PP

Un banc
de ‘neurones’
per a la
investigació

L’hospital del Mar
engega un projecte
per facilitar l’accés
a la informació del
cervell

JxCat i ERC aguditzen el b
ENCALLATS Torrent anuncia una demanda de mesures
cautelars a Estrasburg i els de Puigdemont l’acusen d’actuar
unilateralment PRÈVIA Els republicans frenen la tramitació
de la reforma de la llei de la presidència impulsada per JxCat
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

El bloqueig per les discrepàncies de fons en les negociacions entre JxCat i
ERC va explotar ahir en
forma de retrets. Els dos
partits van expressar públicament les seves diferències amb acusacions
encreuades després d’una
complicada reunió de la
mesa del Parlament que es
preveia moguda des de la
vigília, per la decisió de Roger Torrent de no incloure
a l’ordre del dia la tramitació de la reforma de la llei
de la presidència impulsada per JxCat per regular la
investidura a distància, a
falta d’un acord global
amb els de Carles Puigdemont. Torrent va acompanyar l’ajornament de la
tramitació amb l’anunci
de la presentació d’una demanda de mesures cautelars al Tribunal Europeu
de Drets Humans (TEDH)
d’Estrasburg perquè asseguri que el candidat de
JxCat sigui investit amb
garanties.
El moviment, però, va
molestar
especialment
JxCat perquè no havia estat consensuat –asseguren– i perquè interfereix
en l’estratègia de defensa
que el president de la Generalitat treballa amb els
seus advocats des de Brussel·les. ERC, però, va
anunciar la represa de les
converses per intentar de
nou encarrilar l’acord. La
junta de portaveus, a més,
abordarà la setmana vinent la constitució de la
comissió de reglament,
que podria obrir una altra
reforma encara no concretada per regular la investidura a distància.
El d’ahir va ser un punt
d’inflexió. Des de la crisi

Les frases

—————————————————————————————————

“Ens hauríem trobat
còmodes amb més
diàleg i sense tirar
pel dret”
Eduard Pujol

PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT
—————————————————————————————————

“Cal que tots
treballem propostes
de manera seriosa; no
una proposta al matí i
una altra a la tarda”
Sergi Sabrià
PORTAVEU D’ERC

del 30 de gener, quan Torrent va ajornar el ple on
s’havia d’investir Puigdemont després que el Tribunal Constitucional imposés unes mesures cautelars que impossibilitaven
un debat a distància sense
desobediència, les dues
forces es van conjurar per
tancar un acord que permetés iniciar la legislatura. Un intent que no va evitar, durant aquest temps,
les filtracions interessades i els moviments per
pressionar les converses.
Dues setmanes després, a més, les discrepàncies de fons es mantenien
entre l’equip negociador
dels republicans i el nucli
dur dels de Puigdemont en
les qüestions clau sense
que se’n divisés a l’horitzó
cap desllorigador: l’intent
d’investidura que reclama
JxCat per al president destituït pel 155 al Parlament, el reconeixement
declaratiu del govern legítim, el pla de govern, l’articulació de l’executiu autonòmic, i la relació d’aquest
amb el pinyol que vol comandar Puigdemont des
de Brussel·les i que JxCat
pretén que tingui pes i po-

der sobre el Palau de la Generalitat. El relaxament
pel que fa al termini temporal per a la convocatòria
d’unes noves eleccions, en
espera del que determini
el Tribunal Constitucional
sobre la qüestió, ha destensat la corda per una
banda. Però el Tribunal
Suprem tiba amb força
per l’altra.
Les discrepàncies entre
els que pretenen ser socis
de govern afloraven amb
cruesa en un context en
què les converses es mantenen condicionades per
les declaracions al TS de la
darrera onada d’investigats, que comença avui
amb la cupaire Mireia
Boya, i que continuarà la
setmana vinent amb Marta Rovira, Marta Pascal,
Artur Mas, Neus Lloveras i
Anna Gabriel.
La demanda a Estrasburg pretén reclamar la
tutela dels drets polítics de
Puigdemont. En concret,
el de la participació política, a través de l’exercici
del dret a sotmetre’s a un
debat d’investidura com a
diputat electe i a sortir elegit si així ho vol la majoria
de la cambra. La petició es
vehicularia a través de l’article 39 del reglament del
TEDH, reservat per a casos molt específics. Si fos
estimada, el tribunal la resoldria en 24 hores i podria garantir, en el millor
dels casos, la investidura
de Puigdemont, tot i que
els precedents indiquen
que és una via complexa.
ERC va decidir activar-la
després que Puigdemont
va demanar a Torrent per
carta garanties per a la investidura. Després que
JxCat expressés “perplexitat” per la iniciativa del
president del Parlament,
el portaveu dels republi-

La mesa del
Parlament durant la
reunió d’ahir ■ EFE

cans, Sergi Sabrià, va assegurar que es coordinaran amb la defensa de
Puigdemont abans de presentar-la. No obstant això,
ERC va respondre a les crítiques de JxCat d’haver actuat de manera “unilateral” assegurant que Torrent havia comunicat la
seva voluntat d’impulsar
la demanda al vicepresident primer de la cambra i
diputat de JxCat, Josep
Costa. Un extrem que neguen des del grup de Puigdemont.
“Hi ha estratègies que
no cal anar a buscar gaire
lluny, ni a Estrasburg ni
enlloc. Les tenim a l’abast,

aquestes garanties, al reglament i al Parlament, i el
que cal és posar-s’hi”, va
al·legar Eduard Pujol, portaveu adjunt de JxCat, sobre l’activació d’una primera via al TEDH. “Aquestes coses s’han de poder
treballar, cosir... No és el
cas. Ens hauríem trobat
còmodes amb més diàleg”,
hi va afegir Pujol. ERC, finalment, feia una crida a la
conciliació. “Deixem enrere els retrets i posem-nos a
treballar”, va rematar Sabrià. El portaveu acompanyava l’afirmació d’una petició de seriositat, de posar
fi als “rumors” i als “intents de desgastar-se”. Des

de la nit de dilluns, fonts
parlamentàries argumentaven la decisió de Torrent
de no incloure en l’ordre
del dia la tramitació de la
reforma de llei de la presidència per la falta de suports, tenint en compte
que només compta amb
l’aval de JxCat, i la falta
d’una estratègia conjunta
per entomar l’anunciada
impugnació del TC. Ahir hi
van afegir un problema de
forma. JxCat va registrar
la proposició de llei per
dues vies: lectura única i
via d’urgència. El que per a
uns no era compatible, per
als altres garantia el dret
d’esmenes de l’oposició. ■
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Pluja sense milions
David Brugué

Era el març del 2004 quan el candidat Enric Millo posava la primera pedra del desdoblament de l’N-II a les
comarques de Girona en plena campanya. La junta
electoral ho va autoritzar i el llavors número 2 de Foment, Benigno Blanco, anunciava una pluja de milions
per a la carretera. Catorze anys després, hi ha poc més
de 12 quilòmetres desdoblats. Catorze anys després,

Millo continua fent el que feia Blanco: prometre calés
per a Catalunya. Prometre com si ens fessin un favor
quan l’Estat inverteix al país i com si els haguéssim de
donar les gràcies. Uns diners que, de fet, provenen de
Catalunya i que si els gestionéssim des d’aquí segurament estarien millor invertits. O almenys invertits, perquè l’Estat sol prometre i no fer gaire res.

bloqueig
La seu del Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg ■ JORDI FONT / ACN

Estrasburg, una
aposta arriscada?

DIFÍCIL · El Tribunal Europeu de Drets Humans només accepta el 7,5% de les
peticions de mesures cautelars CASOS · La immensa majoria són per frenar
expulsions i extradicions pel risc de la vida i per evitar possibles tortures
Natàlia Segura / Laura Pous
ESTRASBURG

D
L’oposició ho veu inviable
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els partits constitucionalistes van coincidir a carregar
contra la iniciativa de Roger
Torrent de demanar mesures
cautelars al TEDH; consideren que és inviable, atès que
abans s’han d’esgotar tots els
camins judicials a l’Estat espanyol. El portaveu de Cs al
Parlament, Carlos Carrizosa,
va acusar el president de la
cambra d’actuar com a “advocat defensor” de Puigdemont i va denunciar la paràlisi
del Parlament. La portaveu
parlamentària del PSC, Eva
Granados, va insistir que és

un recurs d’última instància i
va atribuir el moviment a una
“fugida d’estudi” que “no va
enlloc”. Pel PP, en paraules del
diputat Alejandro Fernández,
és un “postureig”.
Els comuns van proposar
que es faci un debat públic al
Parlament, amb la fórmula
que sigui, per abordar la situació actual i acordar una
possible sortida al “bloqueig”.
Aquesta solució a la situació
“extremadament delicada”,
diu, s’ha de dirimir públicament i no als “despatxos” i a
“porta tancada”.

recera exprés a Estrasburg
per esquivar el vet del Tribunal Constitucional a la
investidura de Puigdemont. El president del Parlament,
Roger Torrent, demanarà al Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH) que imposi “mesures cautelars” per protegir el dret de Carles
Puigdemont a sotmetre’s al debat
d’investidura. Un moviment que ha
deixat “perplexos” els membres de
JxCat i que pot ser arriscat, ja que
les possibilitats d’èxit són minses,
segons els experts.
Malgrat la seva lentitud habitual,
amb judicis que es poden allargar
fins a sis o set anys, el TEDH pot
imposar mesures cautelars quan hi
ha “un risc imminent de dany irreparable” dels drets fonamentals. Ho
preveu l’article 39 del seu reglament, que només s’ha utilitzat en
“casos limitats”, normalment per
frenar extradicions o expulsions
pel risc a la vida de la persona o pel
temor que pugui ser víctima de tortures o maltractaments en el país
que la reclama. De fet, el 2017 el

70% de les sol·licituds acceptades
van anar en aquesta línia. El TEDH
també ha acceptat, “excepcionalment”, casos en què es pretén frenar una extradició per preocupacions sobre el dret a un judici just o
el respecte a la vida privada.
“Tinc un coneixement bastant
ampli sobre aquest tipus de casos i
no crec que el tribunal accepti” la
petició de Torrent, assegura a El
Punt Avui el professor de Drets Humans de la Universitat de Gant,
Yves Haeck. Per aquest expert, és
complicat que Estrasburg es vulgui
implicar en un procés on s’apel·la
als drets polítics d’un ciutadà. Per
exemple, el TEDH va rebutjar una
demanda contra França per no haver permès un referèndum sobre el
Tractat de Lisboa, i va oposar-se,
també, a aplicar mesures cautelars
per frenar la il·legalització del partit
d’Erdogan a Turquia pel Tribunal
Constitucional –una decisió que, finalment, el tribunal turc no va arribar a prendre. Tampoc s’ha acceptat deixar presos en llibertat cautelarment pels dubtes sobre si tenen
o no un judici just.
En qualsevol cas, no hi ha una
llista tancada de com ni quan ac-

ceptar mesures cautelars, i sempre
es valora cas per cas, normalment
basant-se en la jurisprudència prèvia. Però els números no criden a
l’optimisme: segons les dades oficials, des del 2015 s’han presentat
unes 5.413 peticions de mesures
cautelars, però poc més de 400
s’han acceptat. És a dir, en els últims tres anys només en un 7,5%
dels casos el tribunal ha vist motius
per actuar. En el cas de l’Estat espanyol, el percentatge d’èxit és encara
menor, del 6,8%. El TEDH només
ha acceptat 8 dels 177 casos requerits des de l’Estat en tres anys.
Un cop presentada la demanda,
el TEDH ha de decidir “com més
aviat millor”, però no està estipulat
quants dies pot trigar a fer-ho. La
decisió la comunica per escrit (o
per telèfon si la urgència del cas ho
requereix) a les parts involucrades i
en cap cas es pot apel·lar. Tanmateix, hi ha signants del Conveni Europeu de Drets Humans que han fet
cas omís a Estrasburg, entre
aquests l’Estat. Segons el comitè
d’afers legals del Consell d’Europa,
l’Estat va violar el 2006 unes cautelars imposades davant la petició
d’un presumpte terrorista peruà. ■
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El Parlament veu
inconstitucional
la suspensió de
la investidura

a Al·lega que el TC només podia suspendre-la si admetia a
tràmit el recurs del PP a Coincideix amb el Consell d’Estat

que no es podia pressuposar que Puigdemont no hi seria

BARCELONA

El Tribunal Constitucional (TC) s’ha situat fora de
l’empara legal en suspendre cautelarment la investidura de Puigdemont. O
bé rebutjava la impugnació preventiva del govern
de Rajoy, o bé l’admetia a
tràmit per tal de suspendre la investidura. No va
fer ni una cosa ni l’altra.
No la va admetre a tràmit
perquè havia d’escoltar les
al·legacions dels afectats
però, en canvi, va suspendre cautelarment la investidura en determinar
“com s’havia de fer”, un aspecte que no preveu el seu
propi ordenament.
Així ho conclou l’informe d’al·legacions del Parlament signat pel lletrat
Joan Ridao, que considera
que adoptar mesures cautelars sense haver-se pronunciat sobre l’admissió a
tràmit “és mereixedor del
major retret d’inconstitucionalitat”. En el docu-

ment es recorda que la llei
orgànica del TC només
preveu la suspensió i les
mesures cautelars en el
moment de resoldre “l’admissió a tràmit”. Com que
en la seva interlocutòria del
27 de gener l’alt tribunal no
admet la impugnació preventiva de Rajoy acaba justificant la suspensió cautelar de la investidura per
“raons d’urgència” com adduïa l’executiu espanyol,
“sense major raonament” i
en el que considera “un salt
com a mínim audaç”.
Extralimitació del TC
Per tot plegat, els serveis
jurídics del Parlament
consideren que el TC s’ha
“extralimitat” en les seves
funcions i ha “usurpat” les
funcions que corresponen
al Parlament perquè ha
determinat “la manera en
què pot portar-se a terme
la sessió d’investidura”
com si es tractés d’una mesura cautelar. Cal recordar que la interlocutòria
del TC condiciona la inves-

tidura de Puigdemont al
fet que es presenti en persona al Parlament i que
tingui el permís del jutge
Llarena. L’informe del
Parlament conclou que el
Tribunal Constitucional
posa aquestes condicions
fent seu l’argument del govern de Rajoy segons el
qual Puigdemont no es
presentarà a la investidura quan això només és una
hipòtesi. I recorda que així
ho va entendre el Consell
d’Estat, que va establir
que no es podia considerar
inconstitucional la proposta d’investidura de
Puigdemont feta pel president del Parlament “basant-se la hipòtesi” que el
candidat no compareixerà
a la cambra el dia previst
per a la sessió.
Així, l’informe recorda
que la funció de l’alt tribunal és determinar la constitucionalitat de les resolucions impugnades i no
altra cosa perquè el seu “és
un control jurídic, no polític ni d’oportunitat”. ■

Façana de la seu del Tribunal Constitucional, a Madrid ■ ACN

Es dona per fet que no tindrà permís del jutge
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pel que fa al fons de la impugnació de l’advocat de l’Estat,
l’informe del Parlament considera desmesurat pressuposar en el mateix moment de
la impugnació que el candidat “no farà acte de presència a la cambra el dia i l’hora
assenyalats”. En aquest sentit, recorda l’“especial zel”
amb què les forces i cossos
de seguretat de l’Estat es van
desplegar per si Puigdemont
entrava a l’Estat espanyol o
accedia al Parlament. També

qualifica de “fal·laç” i “barroer” l’argumentari de l’advocat de l’Estat segons el qual el
president del Parlament, Roger Torrent, va proposar la investidura de Puigdemont tot i
saber que no seria possible,
cometent un “flagrant incompliment constitucional” i
mogut per un “clar afany partidista d’índole independentista”. Contràriament, les allegacions del Parlament consideren que Torrent sí que
hauria incomplert la Consti-

tució i l’Estatut si no hagués
proposat “el candidat que reunia la majoria necessària”. El
Parlament també al·lega que
Puigdemont, que no ha estat
condemnat per cap tribunal,
podria haver assistit a la investidura, fins i tot en cas de
ser detingut, amb permís del
jutge com va passar amb
l’etarra Yoldi. En canvi, retreu
l’informe, la impugnació de
l’Estat ja dona per fet que el
jutge no hauria concedit el
permís.
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El jutge Vidal admet que tot el
que va afirmar eren hipòtesis

a Declara al magistrat de l’1-O que parlava de dades fiscals en un context polític a Viver Pi-Sunyer afirma que feia informes
tècnics al govern i alertava que si es publicaven al DOGC s’havien d’executar a Quatre empresaris, nous investigats
el 7 de març, quatre empresaris vinculats a la fabricació i distribució de publicitat per a l’1-O. Els empresaris ja van ser citats a
declarar per un delicte de
desobediència a la Guàrdia
Civil. La fiscalia també va
seguir el rastre de les seves

Mayte Piulachs
BARCELONA

El jutge Santiago Vidal va
declarar ahir a la tarda,
com a investigat pels delictes de rebel·lió, revelació de
secrets i malversació de
fons públics, que les afirmacions que va fer, ara fa
un any, sobre el fet que el
govern tenia les dades fiscals dels catalans de forma
il·legal i que s’elaborava un
cens per al referèndum, no
s’ajustaven a la realitat, i
eren hipòtesis de futur,
que va fer en un context
polític i com a senador
d’ERC. Per això, hi va afegir que va dimitir del càrrec quan les seves intervencions en conferències
van ser recopilades per un
diari i denunciades, segons
fonts presents en la declaració. Per la seva part, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, també com a investigat, va manifestar al jutge
de Barcelona que va tenir
diferents càrrecs al govern
i que feia informes tècnics
sobre accions i la futura
República i sempre alertava els departaments que
no ho publiquessin al
DOGC perquè llavors s’havia d’executar i podrien ser
autors d’un delicte de desobediència al Tribunal
Constitucional, davant les
seves restriccions.
Les polèmiques declaracions del jutge Vidal –que

La data

—————————————————————————————————

6

de març es reincorpora Santiago Vidal a la carrera judicial, després d’haver estat
suspès tres anys per l’esborrany de Constitució catalana.
Encara no sap la destinació.

El jutge Vidal i el jurista Viver Pi-Sunyer, ahir en anar a declarar com a investigats per l’1-O, a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

només va respondre a les
preguntes de la seva advocada, Olga Tubau– van provocar la denúncia de l’advocat Miguel Duran i de VOX
contra ell i Viver, que el titular del jutjat d’instrucció
número 13 de Barcelona,
Juan Antonio Ramírez Sunyer, va assumir, i ha anat
ampliant els fets a investigar fins a l’organització de
l’1-O, que ara acumula uns
trenta investigats.
D’altra banda, el jutge
Ramírez ha citat a declarar com a nous investigats,

La CUP demana al Suprem un informe del ‘¡A por ellos!’
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els advocats de les dues exdiputades de la CUP Mireia
Boya i Anna Gabriel investigades en la causa contra els
independentistes al Suprem,
Benet Salellas i Carles López,
han demanat a l’instructor
Pablo Llarena diverses diligències per contrastar els informes de la Guàrdia Civil,
que fonamenten la causa.
En concret, sol·liciten que
s’ordeni a la policia judicial

Arxiven la denúncia
contra cinc veïns per l’1-O
M. Piulachs
BARCELONA

El jutge d’instrucció 3 de
Cornellà, Antonio Baños,
ha arxivat la denúncia per
un delicte de desobediència oberta contra cinc veïns de Cornellà de Llobregat per haver enganxat
cartells a favor del referèndum i la República setma-

nes abans de l’1-O, en considerar que aquests fets
“no són constitutius de delicte”. La fiscal es va mostrar a favor de l’arxivament perquè la policia
tampoc va aclarir “la procedència ni el finançament del material”.
Els veïns van ser identificats pels Mossos, per ordres de la fiscalia general

de l’Estat, i la policia espanyola els va cridar a declarar, abans d’anar al jutjat.
L’associació de juristes
Drets, amb l’advocat Sergi
Blázquez al capdavant, va
representar “desinteressadament” dues de les persones denunciades, i va informar ahir d’aquest arxivament. Drets recorda
que sempre va assegurar

factures per descobrir un
delicte de malversació de
fons, malgrat que la majoria d’encàrrecs són de partits polítics. Són el gerent
de l’empresa Buzoneo Directo SL, José Oriol González; el conseller delegat de
Novoprint SA, Sergio Bellido; l’administrador únic de
Global Solutions, Sergi Aymerich, i Ricard Martí, de
Marc Martí Publicitat.
El jutge també va detallar que ha aixecat el secret
de sumari, de dos mesos,
d’una part de la causa, la
relativa a l’empresa Unipost, per descobrir qui va
pagar les paperetes dels votants, comissades. ■

adscrita al Suprem que elabori un informe sobre els fets
“documentats als mitjans de
comunicació” en dies previs a
l’1-O, en què es mostren comiats a membres de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola desplaçats a Catalunya
amb el lema ¡A por ellos! Els
penalistes demanen que el
facin els Mossos o l’Ertzaintza per tal d’aclarir la “neutralitat” de la Guàrdia Civil, ja

que alhora són la policia judicial en aquesta causa. I per
contrarestar les manifestacions al Suprem fetes pel coordinador policial de l’1-O, el
coronel Diego Pérez de los
Cobos, en les quals assegurava que eren falses les xifres
de ferits, que declarin com a
testimonis el director general
de CatSalut, David Elvira, i
observadors internacionals
que van veure les càrregues.

que “un particular no cometia cap delicte l’1-O” i
que “l’acció de la policia i la
fiscalia era per atemorir”.
D’altra banda, el magistrat del jutjat d’instrucció
7 de Barcelona, que porta
les més de 200 denúncies
contra agents de la policia
espanyola per l’1-O, va acceptar ahir tres noves querelles, en aquest cas de
l’escola Pau Claris, inclosa
la de la dona magrejada i
ferida als dits. El centre
Irídia també representa
dos ferits, a banda dels de
l’escola Mediterrània, en
què estan imputat els dos
primers agents. ■

Veïns de l’Anoia, en una encartellada popular dies abans del
referèndum de l’1-O ■ ÒSCAR LÓPEZ
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Cs es queda sol explotant el
gihadisme i la pugna lingüística

a Ciutadans s’endú el revés del Congrés quan volia investigar el 17-A pel procés i abolir la llengua
cooficial per als funcionaris a El PP exigeix a Rivera la dimissió i els nacionalistes el titllen de “fanàtic”
David Portabella
MADRID

La lluita de Ciutadans i el
PP per l’hegemonia a la
dreta espanyola es lliura
amb retrets, però també
amb l’agenda política que
l’un i l’altre imposen al
Congrés per erosionar-se.
En un dia hiperactiu d’Albert Rivera, en què va proposar una comissió d’investigació dels atemptats
gihadistes del 17 d’agost
“per saber si el procés independentista de Catalunya ha pogut afectar negativament la coordinació
entre cossos”, i en què
també va exigir l’abolició
del coneixement de llengües cooficials per als funcionaris en territoris bilingües, Cs va assolir la fita
d’irritar tot el Congrés, del
PP a ERC, i es va quedar
sol en l’intent d’explotar
els dos afers.
En la croada de desgast
al PP, Ciutadans va registrar ahir la proposta que el
coneixement de llengües
cooficials com el català no

sigui un requisit per accedir a la funció pública i que
sigui només un mèrit. “No
podem vetar un bon cirurgià ni un bon metge en cap
racó d’Espanya, una cosa
és un mèrit i l’altra és una
barrera”, va alliçonar el líder de Cs, Albert Rivera.
A Rivera el rebatia Rafael Hernando, portaveu
del PP al Congrés, que li va
negar el suport servint-se
del seu exemple: “El sistema funciona raonablement bé i, evidentment, si
un metge arriba a les Balears i parla castellà i guanya l’oposició i hi treballa i
és bon metge, cal deixar-lo
allà; jo no crec que ningú
tingui interès a fer-lo fora.”
En el PSC, Meritxell Batet
recordava que la formació
dels empleats públics ha de
respectar els drets lingüístics dels ciutadans. Més dur
era Jordi Xuclà (PDeCAT):
“Cs és un partit de fanàtics
d’un neoconstitucionalisme espanyol que només vol
treure profit de la situació
actual i un grapat de vots.”
En el PNB, el diputat Ai-

Albert Rivera i José Manuel Villegas, als seus escons del Congrés en el ple d’ahir ■ ZIPI / EFE

tor Esteban (PNB) definia
Cs com un “partit incendiari” que “utilitza qualsevol
fet demagògic i cridaner
per guanyar un grapat de
vots”, com ara els drets lingüístics més enllà del castellà. A En Marea, Miguel Anxo Ferrán culpava Rivera
de voler el retrocés d’Espanya a una etapa “gairebé
preconstitucional”, i Joan
Tardà (ERC) va recordar

que el 2005 ell ja va abanderar un projecte de llei de
llengües cooficials per albirar un “Estat plurilingüe” i
que el tornarà a registrar.
Hores després, Juan
Carlos Girauta (Cs) pujava
a la tribuna del Congrés per
exigir una investigació dels
atemptats del 17-A a la
Rambla de Barcelona i
Cambrils vinculant-ho al
procés i refutant l’opinió

d’Hernando (PP) de deixar-ho en mans del Parlament. “Per quina peregrina
raó els ha d’investigar el
Parlament? Que l’11-M el
va investigar l’assemblea
de Madrid? Els morts de
Barcelona són menys
morts? Qui té por?”, va dir
Girauta interpel·lant el PP i
acusant els Mossos de “no
relacionar fins a les onze de
la nit l’atemptat amb l’ex-

plosió del 16 d’agost de 120
bombones de butà, de
120!”.
Es-Satti i el silenci al CNI
En el PDeCAT, el diputat
Feliu Guillaumes va tenir
un record pel conseller
d’Interior: “Qui va abatre la
cèl·lula, Joaquim Forn, és a
la presó per motius polítics.” “Forn a la presó i Trapero fent fotocòpies quan el
cervell, Es-Satti, era col·laborador del CNI i el CNI encara avui no ho ha aclarit”,
va etzibar Gabriel Rufián
(ERC). Al seu torn, el PP i el
PSOE van retreure a Cs la
deslleialtat de violar el pacte antiterrorista per electoralisme. “El que volen és saber els punts que obtenen
amb això en les enquestes.
Ni el PP d’Acebes i Mayor
Oreja va fer la perversió
d’unir independentisme i
terrorisme!”, va etzibar Felipe Sicilia (PSOE) a Cs.
“Pocavergonya!”, li va dir
Girauta. La votació: 30 dels
32 de Cs a favor (tenia dos
absents) per 238 vots en
contra i 73 abstencions.
Com que el president del
Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda,
va dir ahir al Congrés que
no avala els comptes de Cs
del 2015 per irregulars, el
diputat del PP Juan Bravo
va evocar que Rivera vol dimissions si el FLA ha pagat
l’1-O i va esclatar: “S’ha acabat Rivera pel fet de tenir irregularitats en la gestió de
Cs? Qui dimitirà? Rivera ho
hauria de fer.” ■

El Congrés insta a no
reprivatitzar l’AP-7 i l’AP-2
a Podem promou

una proposició no de
llei per garantir que
siguin públiques

M. Oliva
MADRID

El Congrés va tirar endavant ahir una proposició
no de llei per la qual s’insta
l’executiu espanyol a no
renovar les concessions
per a l’explotació privada
dels diferents trams de
vuit autopistes, entre les
quals s’inclourien l’AP-7 i
l’AP-2 a l’altura de Catalunya, i que caduquen entre
els anys 2019 i 2021. La
iniciativa, impulsada pel
grup de Podem, va obtenir

ahir a la nit el suport del
PSOE, ERC, el PDeCAT i el
PNB, mentre que el PP i Cs
es van abstenir.
Pel que fa a les autopistes afectades, en el cas català són els trams de Tarragona-València –la primera a caducar, el desembre del 2019– i també el
Barcelona-Tarragona, el
Montmeló-la Jonquera, el
Montmeló-el Papiol i el Saragossa-Mediterrani. Tots
vencen l’agost del 2021.
La proposició, si més
no, no vincula el govern espanyol amb les decisions
futures que es prenguin
sobre aquestes vies. Tot i
això, el grup de Mariano
Rajoy havia presentat una
esmena al text dels de Pa-

blo Iglesias en què, si bé defensaven que no es renovessin les concessions, no
acabaven de concretar
com es faria la seva explotació futura, i deixaven el
criteri exclusivament en
mans del Ministeri de Foment. I, en tot cas, tampoc
no en garantien la gratuïtat. La proposició de Podem tampoc no entra a
discutir que totes quedessin lliures de peatges, però
sí que reiterava el criteri
que s’analitzés cas per cas
i, sobretot, que es vetllés
perquè no es produeixin
preus abusius i greuges
entre territoris, avançava
la portaveu, Irene Montero, que va reblar que, si són
públiques, “serà més fàcil

Imatge d’un peatge de l’autopista AP-7 a l’altura de Girona ■ ARXIU

controlar que no hi hagi
abusos”.
Des de l’executiu del PP
es recordava ahir que en
diverses ocasions ja s’ha
garantit que no es renovaran les concessions, però
insistien en que no es pot
condicionar la decisió so-

bre la seva futura explotació. Finalment, Podem va
rebutjar incorporar la proposta dels populars, insistint en la necessitat que
s’asseguri que seran públiques i, en canvi, sí que en
va acceptar una del grup
d’ERC perquè no s’incre-

mentin els preus dels peatges als trams en què s’ha
esgotat la concessió. La
iniciativa de Podem incloïa altres trams estatals i
l’obligatorietat que les autopistes rescatades per haver fet fallida també quedin en mans estatals. ■

