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Els socis de la presidenta insten el PP
a proposar un relleu interí

Dues de les noves jutgesses es fan una ‘selfie’ al costat del jutge Llarena, ahir a l’Auditori de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Llarena, el rei

El magistrat, estrella de l’acte de graduació dels nous jutges, el dia
que el tribunal alemany posa en dubte el delicte de malversació
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Ramón
Cotarelo

E

stic exultant per
les sentències europees i la llibertat del
president Puigdemont. Estic també
fastiguejada per la
vulgaritat de la Letícia i les trampes de
la Cifuentes. El ridícul és cada cop més
gros, com la bola de neu que cau des
de dalt d’un muntanya nevada i que es
va engrossint a cada minut.
Altrament he tingut l’oportunitat de
llegir un llibre admirable: España quedó atrás, de Ramón Cotarelo. Vet aquí
un espanyol d’esquerres que ha mirat
de prop la situació de Catalunya. Però
el llibre és sobretot un balanç.
Cotarelo és catedràtic emèrit de
ciència política i a fe que és un home
culte i meticulós. Les raons amb les
quals fonamenta la seva afirmació “El
Estado español como Estado fallido”, el
culte repàs de la història recent –o la
que ha donat pas a la situació contemporània–, la vivesa de la seva prosa i la
contundència de les seves paraules
–sempre farcides d’arguments– són
admirables.

Hem clamat per l’esquerra
espanyola, muda com si
tingués por... Vet aquí un
espanyol d’esquerres que ha
mirat de prop la situació de
Catalunya
La segona part del llibre la dedica a
Catalunya: arreplega els greuges, l’actuació judicial i policial, i ho fa abans
que Europa donés una monumental
bufetada al govern espanyol.
Hem clamat per l’esquerra espanyola, muda com si tingués por, i, per
tant, és molt ben rebut un llibre com
aquest. No, no estem tan sols com ens
volen fer veure.
No puc acabar aquest article sense
un record emocionat a Paco Camarasa, que ha revifat la novel·la negra i ha
gestat un caliu que, sense ell, se’n pot
anar en orris. Recordo que Vázquez
Montalbán, que tant enyorem, deia
que hi ha la novel·la d’enginy, a veure si
el lector endevina qui és l’assassí (dita
també novel·la de lladres i serenos), i la
novel·la denúncia d’una societat tèrbola i malvada (dita també novel·la negra).
Ara mateix estem vivint en un Estat
grotesc, que s’ha equivocat amb Catalunya i que no ho reconeixerà mai.
I acabo amb una efusiva felicitació a
Ramón Cotarelo.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Basat en fets reals

A

ra moltes pel·lícules es promocionen dient que estan “basades
en fets reals”. No és una estratègia comercial. És una manera de fer-se
perdonar les incongruències dels guions. “Això no lliga”, diu un espectador.
“Però està basat en fets reals.” “Aquesta història no s’aguanta”, diu el productor. “Direm que està basada en fets
reals.” Representa que els fets reals
són una olla comparats amb els ficticis, on tot lliga. La majoria dels guionistes d’ara no saben lligar res. Comencen bé, però al cap de mitja hora
tot s’enfonsa. “A la vida també tot
s’enfonsa.” Basada en fets reals,
doncs. Quan els fets són històrics, per
exemple la vida de Churchill, personatge molt explotat pel cine britànic
des que hi ha el Brexit perquè va ser el
defensor del “nosaltres sols ens en sortirem”, es dona per entès que són reals. Mal fet: Churchill no havia pogut
preveure el Brexit que a la pel·lícula
defensa amb ardor premonitori.
Un dia o altre s’haurà de fer una
pel·lícula del procés independentista
català. Tothom ho diu: “És com una
pel·lícula.” De moment ens limitem a

“
Un dia o altre
haurem de fer la
pel·lícula sobre el
procés

seguir-ne l’evolució pels diaris i pels llibres que se’n publiquen. Aquests llibres tenen un problema: el final és
sempre provisional i decebedor. Mentre els llegeixes saps que l’empresonament de Carles Puigdemont a Alemanya, que ho canvia tot, no hi sortirà
perquè s’acaba de produir avui mateix.
Si hi arriba a sortir perquè és un llibre
molt en calent, no hi surt l’alliberament, que també ho canvia tot i també
ha tingut lloc avui. Amb les diaris passa igual. Al vespre han quedat caducats els del matí. Haurien de sortir cada hora. O cada cop que hi hagués una
notícia, com feien alguns diaris de Mè-

xic, segons llegeixo en els dietaris de
Bladé i Desumvila sobre el seu exili en
aquell país. Dijous a la nit havia d’intervenir en la tertúlia del Més 3/24
que presenta Xavier Graset. Em vaig
passar el dia rumiant què diria sobre
les acusacions gravíssimes que al matí
l’Audiència havia projectat sobre Josep Lluís Trapero, el cap dels Mossos.
A mitja tarda es va saber que Puigdemont havia sortit de la presó, i no vam
parlar de res més. Haurà de ser una
pel·lícula trepidant. No sé si la sabrem
fer. Som cinematogràficament uns encantats. Amb molts girs de guió. Una
pel·lícula que ho tindrà tot: bons i dolents, herois i traïdors, reis, política,
judicis, presons, espionatge, persecucions, països diversos... Amb un sol
d’aquests ingredients, Hollywood feia
una pel·lícula sencera. Si hi eren tots,
els sortia Ben Hur, que dura tres hores. Hi haurem d’introduir una història d’amor, perquè sigui completa. No
sé si el resultat final serà creïble. Els
informes fantasiosos del jutge Llarena
i la política de Rajoy no hi ajuden.
Haurem d’explotar a fons el “basat en
fets reals”.
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Millor que callis, Felipe!

B

“
L’exili haurà
acabat essent la

millor estratègia de
pressió per alliberar
els presos polítics

Però què s’ha cregut, aquest senyor?
No té vergonya? González repassava
la situació política catalana i, més enllà que puguem estar satisfets que digui que ell no veu clara la presó preventiva dels acusats de rebel·lió per
Llarena, en va deixar anar una de l’alçada d’un campanar. Quan parlava del
vicepresident, Oriol Junqueras, va dir:
“Alguns dels seus companys de govern
prefereixen tenir-lo a la presó; entre
d’altres coses perquè el senyor Puigdemont va abandonar el vaixell i, com a

De reüll
Marga Moreno

mínim, Junqueras va aguantar al peu
del canó i n’està pagant les conseqüències.” Què insinua? Que una actitud és
més heroica que l’altra? Que continua
a la presó perquè Puigdemont va fugir? El que diu Felipe González és
menyspreable i roí. Perquè pretén fer
bons i dolents entre empresonats i
exiliats i, si pot, enfrontar-los. És un
demagog i un agitador barat. I el que
hauria d’haver dit és que Junqueras i
els seus companys són a la presó per
culpa de l’Estat, i d’unes decisions que
el seu PSOE ha aplaudit. I que és en
l’exili de Puigdemont i de la resta de consellers, i també de Rovira, d’on pot sortir, com s’està demostrant, el millor argument per treure la resta del govern de
la presó. Perquè, s’imaginen que tots haguessin ingressat a la presó? On seríem
ara, sense Alemanya, Bèlgica, Suïssa i
Escòcia? És, simplement, una vergonya
el que ha dit González. És inhumà. Millor que callis, Felipe, de veritat.

Les cares de la notícia
PRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

Cristina Cifuentes

Llarga vida
i prosperitat

S’estreny el setge

E

l segle passat ens va deixar pensadors i
pensaments conspicus. Alguns de molta
anomenada, d’altres d’amagats en suports modestos,
com ara lemes universals popularitzats en humils
pintades als murs o màximes eternes en guions
fugissers de pel·lícules o sèries. Veient la situació actual,
em ve al cap una gran frase de Mr. Spock, un dels
personatges protagonistes de la saga Star Trek, quan,
encarnat per un deliciós Leonard Nimoy d’orelles
vulcanianes, va dir, citant al seu torn Conan Doyle:
“Quan eliminem tot l’impossible, el
La realitat és que queda, ni que sigui improbable,
ha de ser la veritat.”
la que és i
amonestacions ha rebut
caldran anys Quantes
l’economia catalana en aquests
per saber ben últims temps? Quantes amenaces
bé el que ha dubtosament documentades s’han
emès? Quants insults impúdics als
passat
mitjans i a les xarxes? La realitat és
la que és, i és impossible enfonsar una economia
catalana tan fàcilment com voldrien alguns. Ens caldran
uns anyets de perspectiva per valorar el que s’ha
esdevingut, és cert. Però les últimes xifres de la
comptabilitat de l’Estat indiquen que el Principat
continua sent el seu motor econòmic i que cada cop hi
té més pes. El PIB català, que el 2013 equivalia a un
18,8% de l’estatal, va passar a ser-ne un 19,2%,
ponderació que, a més, va créixer una dècima el 2017.
Tot plegat referma una altra reflexió de Spock: “La falta
de dades és una invitació al perill.” Observem-les, doncs.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/5ib4aj

EDITORIAL

A la tres
en mirat, en comptes de Felipe,
potser al títol de l’article d’avui
hi hauria d’haver posat Felipes,
així en plural, perquè això em permetria poder parlar també del rei Felipe,
que ahir va tornar a ser per Catalunya.
Però no, jo d’aquest rei avui no els en
volia pas parlar. L’empatia i l’estima
que el monarca espanyol genera a hores d’ara a Catalunya ja van quedar
clares en veure la fredor institucional i
l’ambient gèlid i estrictament protocol·lari que es respirava durant l’acte
que es va fer ahir a l’Escola Judicial, i
on no van ni convidar les autoritats
catalanes per no córrer el risc (ni passar la vergonya) que el deixessin sol.
Jo avui, deia, els volia parlar (tornar a
parlar, de fet), de Felipe González.
Perquè he trobat un escàndol, una
vergonya, una infàmia i una ignomínia
les declaracions mesquines i miserables que l’expresident espanyol va fer
diumenge al programa de Jordi Évole.

Accedeix als
continguts del web

-+=

Mentre tant la presidenta de Madrid com el seu
partit, el PP, fan veure que no passa res, el setge polític es va estrenyent, d’una banda, amb la moció de
censura plantejada pel PSOE, que té el suport de
Podem, i, de l’altra, per la petició de dimissió de
Ciutadans, que sosté el govern del PP a Madrid.
PRES. DEL CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carlos Lesmes

Respecte inexistent

-+=

L’entrega de despatxos a la nova promoció de jutges de l’Escola Judicial de Barcelona, amb la presència del rei, del president del CGPJ, del ministre
de Justícia i fins i tot del jutge Llarena, però cap
representant català, ha tornat a visualitzar l’estat
d’excepció i de dominació a Catalunya.
MÚSIC

Quimi Portet

Novè disc

-+=

Quatre anys després d’Oh my love, el músic presenta el seu novè disc en solitari, Os bipolar, en el
qual ha col·laborat amb Manolo García, Núria Graham i Joan Miquel Oliver. La setmana que ve el
presentarà en el festival Strenes de Girona i el 12
de maig, en el Guitar BCN de Barcelona.

El PP no
reacciona
El PP avança de manera impertorbable cap al que les
enquestes plantegen com una patacada electoral històrica. La convenció del partit a Sevilla el cap de
setmana passat, organitzada amb
el propòsit de fer pinya i enfortir la
formació amb vista a les eleccions
municipals i autonòmiques de l’any
que ve i amb l’objectiu gens dissimulat de frenar l’ascens imparable
de Ciutadans, va quedar en una nova exhibició d’immobilisme i de
llenguatge triomfalista, sense autocrítica, ni novetat i sense afrontar
els problemes que assetgen el partit. Qüestions com ara la corrupció,
amb múltiples causes judicials
obertes; com per exemple la plantofada de la justícia alemanya a l’estratègia de repressió judicial al procés sobiranista català; o com la crisi
a la comunitat de Madrid arran de
l’escàndol conegut ja com a ‘mastergate’ o no es van esmentar o van
mirar de passar-hi de puntetes. En
el cas de Madrid, el partit oficialment va fer costat a Cristina Cifuentes, però ‘off the record’ alguns
van deixar clars els seus dubtes,
mentre que el partit d’Albert Rivera
–suport necessari del govern del
PP a Madrid– agreujava la crisi en
demanar la dimissió de la presidenta de Madrid abans que es materialitzi la moció de censura amb el suport del PSOE i Podem. I respecte a
Catalunya, amb tot el que ha passat
els últims mesos i el que encara pot
passar, amb el revés de la justícia
alemanya a la petició d’extradició
de Carles Puigdemont, amb la petició expressa de l’ONU de respectar
els drets polítics de Jordi Sànchez, i
sense cap perspectiva de solució
del conflicte a la vista, el missatge
breu i eufòric de M. Rajoy sobre la
unitat d’Espanya i la mort imminent
del procés és un missatge buit,
gens ambiciós, un punt irreal i demostra un cop més la incapacitat
del PP per pensar en Catalunya
com en alguna cosa més que un
territori conquerit.
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Tal dia
com
avui fa...
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Mor Chacón

10

L’exministra socialista Carme
Chacón mor als 46 anys d’una
aturada cardíaca. Patia una
cardiopatia des que tenia 10
anys.

Full de ruta

anys

No convenç
Només els diputats del PSOE
voten José Luis Rodríguez
Zapatero, que s’haurà de
sotmetre, demà, a una segona
volta al Congrés

20
anys

Acord històric
Irlanda del Nord va viure, ahir,
un dia històric. Després de 32
hores de negociació
ininterrompudes, se signa
l’esperat acord de pau.

Tribuna

Emili Bella

Jordi Mayoral. Galerista

Catalunya, afer
intern alemany

L

làstima que el socialdemòcrata
alemany Martin
Schulz, que posturejava amb lectures de
Jaume Cabré i senyeres penjades al balcó de l’ajuntament
on havia governat, renunciés a la cartera d’Afers Estrangers el febrer passat. Ara hauria tingut l’oportunitat de
demostrar des del govern alemany tota aquella empatia cap a Catalunya
que no va saber traduir en res quan va
ser president del Parlament Europeu.
Catalunya ha passat de ser un presumpte afer intern espanyol a convertir-se en tot un afer intern alemany. La
ministra de Justícia ha aplaudit l’alliberament de Carles Puigdemont. L’Estat
espanyol, que encara s’està recuperant de la bufetada de l’Audiència de
Schleswig-Holstein, ha descobert la
separació de poders i el federalisme
més enllà de les seves fronteres. Tots
aquests menysteniments del PP al tribunal alemany pel fet de ser regional i
per haver esmenat la plana a tot un Tribunal Suprem espanyol generen ver-

La catalanofòbia porta a la
germanofòbia i la
germanofòbia a l’eurofòbia. I
així s’acaba reclamant l’‘Spexit’
judicial, la sortida d’Espanya
de la UE en matèria de justícia
gonya aliena. Què deuen pensar els
tres jutges de Schleswig-Holstein quan
senten Xavier García Albiol menyspreant-los? Què deu pensar el govern
alemany quan Federico Jiménez Losantos fantasieja amb explosions a les
cerveseries alemanyes? I quan llegeix
les piulades de celebració per l’atropellament mortal a Münster fetes per
l’expresident de Societat Civil Catalana, premiada pel Parlament Europeu?
Espanya exporta les seves fòbies, no
ho pot evitar. La catalanofòbia porta a
la germanofòbia i la germanofòbia mena a l’eurofòbia. I així s’acaba plantejant la reforma de les euroordres, de
Schengen o l’Spexit judicial, la sortida
d’Espanya de la UE en matèria de justícia. Catalunya, quin afer més intern,
sobretot quan s’hi pronuncia l’ONU.
Mariano Rajoy i el jutge Llarena han
donat dimensió continental al problema. El més intel·ligent que podrien fer
és alliberar Oriol Junqueras per embolicar la troca de l’independentisme
amb la investidura. Però la fòbia no els
deixa veure el bosc, que és frondós.

L’escletxa que cal

¿

Quantes persones admirables i rellevants de la història ho són precisament per haver anat més lluny
del marc legal que imperava en el seu moment? La grandíssima majoria. ¿Com
pot avançar una societat sense cap mena
de tensió no violenta és clar, però una
tensió sostinguda i coherent per canviar
les coses? ¿En algun lloc del món no hi ha
conflictes, discussions, protestes i propostes? ¿No és precisament més mediocre el conformisme, l’anar fent, l’acriticisme i el passar els dies sense grans somnis i projectes? ¿Què hauria d’estar més
penalitzat: qui pren la iniciativa, qui s’arrisca i és motor de canvi o els que arrosseguen els peus i toquen el crostó als que
s’atreveixen a pensar diferent?

es considera normal s’ha assolit prèviament fruit de les lluites democràtiques,
polítiques i socials, habitualment contra
els poders fàctics. Cal constatar que tothom sol tenir una part de raó i que, per
tant, el més raonable no és imposar, sinó
votar i decidir col·lectivament, sabent
ser generosos amb el resultat i respectar
les minories. I sí, és d’una miopia esfereïdora no entendre que les persones que
van contra corrent, que són dissidència
del poder, que busquen sortides divergents a les convencionals, que cerquen
nous camins, que inventen, que tenen la
capacitat d’imaginar i transformar la
realitat, no se les ha d’empresonar, ni
criminalitzar, ni arraconar, sinó tot al
contrari. Normalment són aquestes persones un tresor social, malgrat que els

CAL REIVINDICAR FINS A LA SACIETAT

que
no n’hi ha prou a ser presoners de les
lleis, ja que la legislació ha d’estar al servei de les persones i no al revés. Cal recordar que és sensat fer un ús de les lleis
en favor de les solucions, dels acords i no
només per castigar, recriminar i menysprear. Cal repetir tantes vegades com faci falta que tot allò que tenim i que ara ja

“
Els rebels d’ahir
són els herois d’avui

sectors més rancis no entenguin o no
vulguin entendre que contribueixen
enormement al futur que entre tots hem
d’escriure. Quan en lloc de potenciar,
gaudir i remarcar la diferència s’opta
pels anticossos a la pluralitat, l’al·lèrgia a
les vies del reconeixement a l’altre, se sol
generar un problema greu.
¿COM ES PODEN ENCAMINAR les reclama-

cions que, fins i tot, poden sentir-se com
una amenaça? ¿Com ho fem per evitar
l’insult permanent, fer ús de l’autocrítica i la rectificació posterior? ¿Són les
nostres contradiccions les nostres esperances? Massa vegades hem evidenciat
com allò que es qualifica de provocació o
de violència és, simplement, la voluntat
d’existir. Existir de forma pròpia, amb
coherència. I aquesta particularitat, la
capacitat de ser allò que es vulgui, s’hauria de poder dur a terme amb naturalitat. Els rebels d’ahir són els herois d’avui
i els que ara s’apoderen de futur són els
imprescindibles per fer una escletxa:
l’escletxa que cal per esquerdar el mur
de les injustícies i que tard o d’hora sempre s’acaba ensorrant.

El lector escriu
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Moratòria i
‘narcolocals’
b Malauradament, la moratòria d’atorgament de
noves llicències per a certes activitats en locals de
pública concurrència al
Districte de Ciutat Vella ha
estat una de les raons que
ha propiciat l’aparició de
narcolocals en aquest districte barceloní.
La prohibició d’obrir
nous establiments comercials per destinar-los a certes activitats fins a nova
ordre a causa d’aquesta
moratòria ha propiciat que
molts locals que sense l’esmentada mesura estarien
oberts al públic romanguin
tancats i siguin en conseqüència el blanc d’ocupacions il·legals. Sense cap
mena de dubte, l’esmentada decisió del districte diguem que ha anat molt bé
per a certes màfies violentes que han ocupat sense

problemes molts d’ aquest
locals per a destinar-los a
drogueries dures és a dir
narcolocals amb un tipus
de clientela poc recomanable. Se’m fa difícil d’entendre que no es permeti obrir
certs establiments com ara
fruiteries o gelateries i es
prefereixi tenir els locals
buits a mercè d’organitzacions criminals que gràcies
en gran part a aquesta sorprenent mesura estan fent
l’agost, al mateix temps
que degraden el barri i se’l
fan seu.
MARTÍ GASSIOT
Barcelona

Una paraula a
recuperar: ‘ossall’
b Des de fa uns anys, amb
la reintroducció dels ossos
al Pirineu, en temps de reproducció hom es veu necessitat de fer anar l’expressió cadell d’os per anomenar les cries d’aquests

animals. Cal saber que fins
que, a mitjan segle passat,
van ser exterminats els
darrers ossos autòctons a
l’Alta Ribagorça, la gent
d’aquelles terres tenien
una paraula pròpia per
anomenar els cadells de
l’os: un ossall. Aquest nom
ja va ser recollit per Coromines al seu darrer diccionari i recentment també ho
ha estat al Vocabulari de
l’Alta Ribagorça, publicat
per la revista Estudis de
Dialectologia Catalana.
JOSEP RENÉ
Fondarella (Pla d’Urgell)

Odi i misèria
b L’altre dia al matí anava
en cotxe amb la ràdio posada (Catalunya Ràdio) i
vaig quedar esgarrifat sentint les paraules que reproduïen del tal Jiménez Losantos i que havia dit a través de la seva emissora.
Odi i misèria moral és el

que ha vomitat aquest personatge. Un país en què la
maquinària judicial “empapera” nassos de pallasso,
lletres de rap més o menys
inconvenients, o una cremada de banderes, a
aquest home què li farà?
Ha insultat, ha menystingut, ha amenaçat, ha arribat a dir que podrien explotar cerveseries a Munic,
que es podrien prendre ostatges alemanys a Mallorca, ha lloat la figura dels
GAL –que assassinaven
gent– dient que quan van
començar a aparèixer cadàvers per les carreteres
de França el govern
d’aquell país va començar
a reaccionar. No li han tancat encara l’emissora?; no
l’han citat encara a declarar? Ningú no ho exigeix?;
si és així és que Espanya
està malalta, molt malalta
d’odi i misèria mental.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)
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La frase del dia

“Els que han reprimit ho han de revertir”
Clara Ponsatí, CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Santa indignació

Per un nou
Consell
Nacional

Montserrat Nebrera. Professora de dret constitucional (UIC)

S

eguim amb el cicle sobre els pecats capitals a Cetres, i hem arribat al pecat que potser millor defineix el que ara vivim a Catalunya. Són
dies de rauxa, dies de fúria, els dies de
la ira. Enfurismat tothom pel que considera inacceptable en l’altre; cofoi de
les derrotes alienes sense recordar que
molts cops les expressions d’alegria per
victòries reals o imaginades es fan recaure sobre qui ben poc temps abans
dèiem estimar o del cert estimàvem i
que ara, pels efectes de les emocions
desbordades, cau en l’oblit o fins i tot és
objecte d’odi. Un dia potser sabran els
enfrontats que els líders que els aboquen a aquesta ràbia no sempre actuen
entre ells amb la mateixa contundència; tant és així que alguna fins i tot s’ha
queixat de no ser saludada pels passadissos del Parlament, donant a entendre que l’enfrontament que ha generat
aquesta classe política que patim no els
hauria de tocar a ells, quan trepitgen
les catifes.
LA IRA S’HA INSTAL·LAT

a les nostres vides quotidianes, més o menys soterrada, més soterrada com més letal per a
la nostra salut mental; més explícita
com destructiva de les nostres relacions socials. Qui pensa que aquesta situació és la criminalització d’una democràcia sense més vies de canalització que la desobediència, perquè a través de la llei una majoria independentista sempre serà minoria en el conjunt
d’Espanya, brama contra jutges perseguidors de polítics i diu d’aquests “presos polítics”. Difícil acceptar que l’expressió no té cabuda a la Unió Europea,
perquè els encausats tindran moltes
instàncies per fer valdre llurs raons,
més enllà de les fronteres de l’Estat espanyol; ben difícil sobretot a partir del
moment en què un jutge alemany es
veu legitimat per trencar l’automatisme d’una OEDE i analitza fets sotmesos a la jurisdicció d’un altre jutge. Ale-

Sísif
Jordi
Soler

gria màxima en els que feia poc indignats. Indignació total entre els que ja
creien “l’ocell a la gàbia”.
I ÉS QUE TAMBÉ ESTÀ INDIGNADA

la gent
que veu com un Estat que prohibeix a la
seva Constitució la secessió li diu, a Espanya, que aquí no hi ha hagut prou
violència perquè no s’han doblegat les
institucions. Com si s’hagués hagut
d’esperar a veure Catalunya reconeguda com a independent per entendre
consumada l’alta traïció que per a la
protecció de l’Estat té Alemanya reconeguda en el seu Codi Penal. Com si saltar-se les lleis de forma sistemàtica i
emprar diners públics per fer-ho possible no fos tan o més reprovable que no
posar-se d’acord (Lamela i Llarena) sobre si ha estat rebel·lió o sedició el fet
d’armar-la de conspirar per fer república. I és tal la distància entre els indignats a banda i banda que sembla insalvable, que les paraules dites per uns i
altres difícilment es podran esborrar
de la memòria, si més no, de la memòria de la gent de carrer, arrossegada
per diatribes polítiques incendiàries.

“
Quan un
col·lectiu pren

consciència que el
sistema està ben
travat per fer
guanyar els de
sempre, certs
moviments socials
van més enllà de les
formes ortodoxes

COM SE SURT D’AQUÍ és una pregunta que

potser podríem resoldre si ens plantegem, com sempre intentem en el cicle
dels pecats, si existeix la bona ira. La filosofia política medieval contemplà la
possibilitat del tiranicidi; davant la injustícia de qui té tot el poder (aquell és
un sistema autoritari, en el sentit que
el poder recau en una sola persona, almenys des del punt de vista simbòlic)
és versemblant posar-hi fi? En països
poc o gens estructurats des del punt de
vista democràtic hem assistit fins i tot
en el present a desaparicions de dirigents o de candidats a ser-ho. Les raons
dels botxins poden a la vegada ser legítimes o no, però es pot trencar l’ou per
fer la truita en el nostre primer món?
MALGRAT QUE SEMPRE

hi ha qui respon
afirmativament, cal dir que no. Amb totes les imperfeccions, el sistema polític
tendeix a plural, i qui vol canviar-lo té la
possibilitat de proposar una alternativa, que la gent ha de decidir si li sembla
adequada. Tanmateix, de tant en tant
algun col·lectiu pren consciència de
l’escassa probabilitat de fer realitat el
possible. Que el sistema està ben travat
per fer guanyar els de sempre. I aleshores certs moviments socials van més
enllà de les formes ortodoxes, i així apareixen moviments com ara la PAH, o el
15-M, protegits constitucionalment
fins un cert punt per manifestar el seu
desgrat, la seva ira. Després algú se
n’apropia, i la plataforma tal esdevé tal
partit polític, i aleshores perd aquella
genuïnitat que l’havia fet motor de canvi. Fins i tot hem vist com certs moviments i partits són creats per altres per
fer la guitza a tercers... I després dissimulen, creen plataformes que volen fer
creure que són independents, però son
els seus instruments, com a molt les seves fàbriques d’idees, si és que ja els
queda alguna idea que recordi aquella
primigènia i necessària santa indignació dels orígens.

Enric Serra

D’

uns anys ençà,
les organitzacions assembleàries i
les estructures horitzontals estan molt de
moda, però ja s’ha
comprovat que tot el que tenen de positiu per a la dinamització interna ho tenen de negatiu si no desemboquen en
una direcció única, sigui aquesta individual o col·legiada. Si no és així, passa
que cadascú va al seu aire i després el
que haurien de ser objectius comuns
passen a ser entrebancs multiplicats.
Llegim-ho ara en clau catalana. Les
persones del govern que són a l’exili estan internacionalitzant el conflicte. Les
que són a la presó estan posant en evidència el caràcter antidemocràtic dels
poders espanyols i les que formen part
de la majoria independentista del Parlament de Catalunya estan intentant donar forma a un govern interior. Però qui
pilota el full de ruta? El govern a l’exili en
té el control? Els que són a la presó tenen cap més capacitat que l’autoritat
moral? La majoria parlamentària té
prou perspectiva per dedicar-se a això si
amb prou feines sap articular un consens? Els partits polítics estan disposats
a ocupar-se’n sense els prejudicis electoralistes? Amb les mobilitzacions de
les organitzacions cíviques aconseguim
alguna cosa més que mantenir desperta
la ciutadania?
Potser ha arribat el moment de recuperar la fórmula d’un Consell Nacional
–ja utilitzada a l’exterior durant la dictadura franquista– que es constitueixi en
interlocutor únic per a adversaris i mediadors i on tots aquests actors, i d’altres que encara s’hi poden sumar, concretin estratègies comunes i articulin
accions compartides que portin el país
on li cal anar.

6

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 10 D’ABRIL DEL 2018

Nacional

El ple de la
investidura,
per divendres

Comín estudia
demanar la
delegació de vot en
la sessió per fer
Sànchez president

Entrevista a
El Punt Avui
Televisió

El diputat d’ERC
Ernest Maragall
repassa l’actualitat
política en un
moment convuls

La República també es
juga en les municipals
TEMPS Els partits preparen les eleccions, en la majoria dels casos en un segon terme, vençuts per l’actualitat DATA S’han de
celebrar el 26 de maig i coincidiran amb les europees CLAU Els independentistes volen refermar la seva majoria a les ciutats
Joan Rueda
BARCELONA

Quan falta poc més d’un
any per a les eleccions municipals, els partits polítics
se les miren de reüll. En
altres circumstàncies, en
aquests moments ja estarien en període preelectoral i els actes i presentacions de caps de llista sovintejarien. La realitat, però,
amb tot el govern legítim
català a la presó o a l’exili i
sense que el Parlament hagi pogut investir el nou president, fa que els ulls estiguin posats en altres objectius. Com en tots els altres
àmbits del país, la situació
política mediatitza les decisions, i els partits polítics
ja treballen de cara a les
municipals, però al ritme
que els permet l’actualitat.
La situació afecta especialment els partits independentistes, ja que tant
el PDeCAT com ERC, sobretot, tenen multitud de
fronts oberts a causa de
la repressió exercida per
l’Estat espanyol. Però la
resta tampoc se n’escapa.
Els comuns estan immersos en un debat intern sobre la integració de Podem, que no és pas aliena
al procés, i els tres partits
unionistes es controlen els
uns als altres per intentar
treure el màxim rèdit de la
seva oposició als grups independentistes.
El cas és, però, que les
municipals tornaran a ser
clau en el camí cap a la República. L’èxit del referèndum de l’1-O constata
la importància del poder
municipal. Per tant, en
aquest tauler de joc, els
partits independentistes i
els unionistes s’hi jugaran

Resultats eleccions municipals 2015 a Catalunya
CiU

PSC

ERC

Entesa
(Comuns)

PP

C’s

CUP

668 892 530.909
5530 909 509.620
5509 620 366
3 611 234.847
234 847 231.293
2
231 293 221
2
2 746
668.892
366.611
221.746
3.333
1.278
2.381
358
214
176
372
Nombre de vots
Nombre de regidors

molt més que les polítiques públiques locals. La
importància de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) en els darrers mesos certifica que,
sense oblidar que els ajuntaments són el poder públic més proper al ciutadà
i, per tant, els que han de
resoldre els problemes del
dia a dia, la consolidació de
la voluntat de República
dels catalans també passarà per les urnes en els comicis municipals.
I encara hi haurà un altre element a tenir en
compte. Les eleccions se
celebraran, com sempre,
el quart diumenge de
maig, el dia 26, però

aquest cop, com ja va passar els anys 1987 i 1999,
els comicis locals coincidiran amb les eleccions europees. El mes de març
passat, el Consell d’Europa va decidir que les eleccions europees se celebrarien del 23 al 26 de maig
del 2019. Ara el Parlament Europeu ha de donar la seva opinió en un
tràmit i els estats membres tenen fins al mes de
juny per proposar la data
definitiva. En el cas de
l’Estat espanyol, tot fa
pensar que serà el diumenge 26 de maig. Fins a
aquesta decisió, s’havia
parlat que els dos comicis
serien el 9 de juny, ja que
les darreres europees van
ser a principis de juny de

Eleccions també en 13 autonomies
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A les municipals i les europees, s’hi afegiran, a l’Estat
espanyol, eleccions en fins a
tretze comunitats autònomes: el País Valencià, les Illes
Balears, Astúries, Cantàbria,
Navarra, Castella i Lleó, la
Rioja, Madrid, Castella-la
Manxa, Múrcia, les Canàries,
Aragó i Extremadura. Aquesta circumstància obre la porta a la possibilitat, en un horitzó de tretze mesos encara
difícil de preveure del cert,
que els líders estatals del PP,
el PSOE i fins i tot Ciutadans
tinguin prou fronts oberts
per no poder-se llançar del
tot a la campanya de les municipals catalanes. De fet, po-

dria passar, fins i tot, que analitzin en quines ciutats catalanes tenen possibilitats reals
i es dediquin a fer aparició
pública només en aquestes,
com ja va fer el PP en la repetició de les últimes eleccions
estatals, en què va centrar
tots els esforços a Lleida.
En les europees, els partits
polítics es disputaran a l’Estat espanyol cinc escons més
que fins ara, ja que n’hi haurà
59 i no 54 en joc, ja que els estats membres es reparteixen
27 dels 73 que tenia la Gran
Bretanya abans del Brexit.
D’aquesta manera, l’eurocambra passa dels 751 eurodiputats actuals als 705.

fa cinc anys, però en la cimera de caps d’estat va
quedar del tot desestimada aquesta data.
Partit a partit
En les properes sis planes,
aquest diari analitza en
quines condicions afronten els partits parlamentaris les pròximes municipals. En el cas del PDeCAT, l’objectiu del partit
és tenir tots els caps de llista de grans ciutats i capitals de comarca abans de
l’estiu i, com a revulsiu, els
triarà pel sistema de primàries. El que no ha decidit, però, és amb quina sigla ho farà. Pel que fa a
ERC, el seu principal objectiu a hores d’ara és
aconseguir superar les

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 10 D’ABRIL DEL 2018

L’APUNT

L’any vinent hi ha municipals. Eleccions a aquella administració que per al ciutadà és un servei de primer
ordre, però que sovint les institucions de rang superior
tendeixen a infravalorar. La germana petita sobre la
qual sovint cauen tots els pals, però que és un dels millors indicadors de la realitat d’un país. Fa tres anys,
l’independentisme empenyia fort als ajuntaments. I ai-

El poder de la
germana petita
David Brugué

xò que encara l’unionisme no s’havia tret totes les
màscares. Ni hi havia presos polítics ni exiliats, la usurpació dels tribunals pel govern espanyol només s’intuïa i del 155 ningú n’havia sentit a parlar. Queda just un
any i moltes coses s’hauran d’aclarir. I segons què passi, la germana petita hi tindrà molt a dir i demostrarà
el poder que molts li neguen.

FALTA 1 ANY PER A LES MUNICIPALS
715 llistes que va presentar als comicis de l’any
2015 i arribar a les 800, a
més de renovar el pacte
amb Acord Municipal. Tot
i que no hi ha converses
nacionals sobre això –més
aviat les ordres van en la
direcció contrària–, tampoc es descarta que els dos
grans partits es presentin
junts en alguna ciutat on
les circumstàncies o el feeling personal ho permeti.
Aquesta seria l’opció desitjada per JxCat. El darrer partit independentista, la CUP, es planteja les
eleccions com un retorn a
l’origen, ja que és un moviment sorgit dels municipis. El seu objectiu és
créixer prou per ser un
contrapoder real.
Els comuns treballen
per repetir l’experiència
que tan bon resultat els
va donar l’any 2015, una
aliança a l’esquerra del
PSC que ha tingut Barcelona com a punta de llança. Consideren que tenir
l’Ajuntament de Barcelona ha fet veure que estan
capacitats per governar i
que l’agenda municipal
pot ser diferent de la dels
grans municipis en els
darrers anys.
En el món unionista, la
gran incògnita és si Ciutadans mantindrà la seva
progressió a l’alça, ja que,
si fos així, podria ser la
gran sorpresa dels comicis. La resta dels seus opositors consideren que els
resultats del 21-D no són
pas homologables a unes
eleccions municipals a
causa de la seva debilitat
territorial. En tot cas, Ciutadans aspirarà, per primer cop, a governar en
ajuntaments catalans.
El PSC, per la seva banda, té com a principals objectius, justament, aturar
Cs a l’àrea metropolitana,
però, sobretot, recuperar
una part del seu poder municipal a la Catalunya interior, perdut completament en benefici dels sobiranistes, sobretot d’ERC.
Pel que fa al PP, va obtenir
els pitjors resultats de la
seva història municipal i
res fa albirar un canvi de
tendència. El seu objectiu
és resistir l’embat de Cs,
almenys en els municipis
metropolitans. ■

PDeCAT no veuen clara,
però, la proposta del filòsof
i professor universitari a
Princetown Jordi Graupera perquè els partits independentistes participin en
unes primàries conjuntes.
En espera que es facin els
comicis interns, el PDeCAT hi juga la carta de l’exconsellera Neus Munté, de
perfil
socialdemòcrata.
Fonts del PDeCAT assenyalen que la incorporació
d’independents s’intenta
fer en paral·lel als processos de primàries. El reglament comú, que regula la
majoria de municipis, permet que hi puguin concórrer no simpatitzants a les
eleccions internes. Ara bé,
la possibilitat que hi hagi
acords posteriors que impliquin que el candidat del
PDeCAT triat en primàries no acabi sent cap de
cartell es redueix, en les
previsions del PDeCAT, a
casos excepcionals que impliquin, per exemple, la
formació de coalicions.

669.781 vots
(21,50%)

3.336 regidors
436 alcaldies
42 altres municipis
on és al govern

858 candidatures
de CiU el 2015

El PDeCAT vol enllestir el
gros de les primàries a l’estiu
i congela la tria de la marca
a L’entorn de Puigdemont pretén repetir la fórmula de JxCat però veu lluny el
2019 a Defensen aliances amb ERC en alguns municipis per desbancar Cs
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Mentre JxCat se centra en
el Parlament i encara no
ha abordat amb profunditat la cita electoral del
2019, el PDeCAT ha fet ja
un centenar de primàries
per elegir els caps de llista
a les municipals i en té activades un centenar més.
Les de l’any vinent seran
les primeres eleccions locals en què els de Marta
Pascal i David Bonvehí
mesuraran la força del
partit al territori després
de la desaparició de CiU,
que s’havia erigit en primera força el 2011 i el
2015 batent rècords. La
implantació de primàries

arreu és el revulsiu amb
què des de fa mesos treballen per intentar revalidarse com a primer partit.
Pretenen que abans de les
vacances d’estiu ja hi hagi
caps de cartell elegits a totes les grans ciutats i capitals de comarca. L’equip,
diuen, i les propostes (el
programa per a cada municipi) són l’essencial.
La decisió sobre les sigles amb què es presentaran continua en stand by.
Així, el PDeCAT no té previst comprometre’s encara amb la marca, en un
context en què les tensions entre la direcció del
partit i l’entorn de Carles
Puigdemont al Parlament
tornen a aflorar en el debat

intern per la designació
d’un quart candidat de
JxCat a la presidència de la
Generalitat, en cas que el
jutge del Tribunal Suprem
no permeti que Jordi Sànchez se sotmeti divendres
al debat d’investidura. En
les darreres travesses apareixen noms d’alcaldes del
PDeCAT com Marta Madrenas (Girona) o Marc
Solsona
(Mollerussa).
JxCat i el PDeCAT no han
establert encara cap organisme de coordinació estable, i des de l’entorn de
Puigdemont remarquen
que el de les municipals és
un debat prematur, tenint
en compte que aboquen els
esforços al Parlament davant de les dificultats de la

investidura, els empresonaments i les ordres de detenció dels exiliats. Veus
de JxCat indiquen, però,
que són partidaris de repetir la fórmula amb què van
concórrer el 21-D, comptant amb independents de
pes, i l’estructura territorial i els drets i prerrogatives electorals del PDeCAT.
Això inclouria la proposta
d’establir aliances amb
ERC i altres partits en els
municipis més complicats
en què l’independentisme
hauria guanyat Cs si el 21D hagués anat junt. És el
cas de Barcelona, on consideren que és la millor fórmula per guanyar Ada Colau i superar els d’Inés Arrimadas. Ni a JxCat ni al

Marques registrades
En la majoria de municipis, quadres del PDeCAT
ja han registrat la marca
de Junts seguida del nom
del poble o ciutat, segons
fonts del partit. Així garanteixen no només la disponibilitat de la marca, sinó que cap altra agrupació
local en pugui disposar per
fer una candidatura alternativa. Els municipis ja
eren el principal planter
nacional de la vella CiU,
que abans de les eleccions
del 2011 va culminar un
important procés de relleu
dels caps de cartell. La implantació territorial del
partit és, de fet, la fortalesa amb què compta la formació davant de les dificultats d’encaix amb els
independents de Puigdemont, que recolzen el seu
pes en el lideratge del 130è
president de la Generalitat. No hi ha, però, compartiments estancs. El
president de la Generalitat compta amb la confiança de l’alcaldes i dirigents del PDeCAT. Un dels
seus homes més propers
és el de Valls, Albert Batet,
i va confiar també en els
consellers Jordi Turull i
Josep Rull abans de ser
empresonats. ■
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FALTA 1 ANY PER A LES MUNICIPALS

ERC vol créixer i superarà
les 800 llistes municipals
a Els republicans pretenen estendre les candidatures arreu del territori, i repetiran la coalició amb
Acord Municipal a Hi treballen durant tot el mandat, independentment de la situació al país
Òscar Palau
BARCELONA

Falta encara més d’un llarg
i incert any per a les eleccions municipals del 2019,
però Esquerra Republicana de Catalunya ja té clar
que està en condicions de
reprendre el creixement
vertiginós de les últimes
convocatòries, i preveu
que superarà pel cap baix
les 800 candidatures arreu
del país, un centenar més
de les que va presentar el
2015 (715). “Serà un salt
important, tot i que el repte seria arribar a les 948,
tots els municipis”, afirma,
ambiciós, el vicesecretari
general de Coordinació Interna, Territori i Organització, Isaac Peraire, que,
sota la supervisió directa
de l’adjunt a la secretaria
general, Lluís Salvadó, lidera un equip en què destaca també el secretari de
Política Municipal, Marc
Sanglas, per coordinar tota l’estratègia en l’àmbit local.
L’inici del compte enrere cap a les municipals arriba en un moment de plena
incertesa al govern, fet que
faria pensar que ERC no
s’abocarà del tot en la preparació fins que s’hagi aclarit mínimament el panorama i s’hagi format nou executiu, per exemple. I és
cert que un dels objectius
de la nova cita amb les urnes serà conformar “pobles i ciutats republicanes”
per donar un missatge en
clau nacional, admet el responsable. “Els ajuntaments són pilars fonamentals per construir la República, amb la col·laboració i
coordinació de la ciutadania”, resumia el 18 de
març, pocs dies abans
d’anar-se’n a l’exili, la secretària general, Marta
Rovira, durant la convenció municipalista que es va
fer a Lloret per començar a
preparar les eleccions. “Així és com vam aconseguir
celebrar l’1-O”, recordava.
Tot i aquesta clara relació, Peraire assegura, això
sí, que la política nacional i
la local són dues línies que

510.080 vots (16,37%)
2.382 regidors
259 alcaldies
76 altres municipis on és al govern
715 candidatures el 2015

amb la màxima d’escoltar
tothom, és la filosofia que
va implantar el president
del partit i exalcalde de
Sant Vicenç dels Horts,
Oriol Junqueras –que a
més segueix molt atentament la preparació de la
contesa des de la presó
d’Estremera–, i la que continua aplicant avui el partit. En la convenció de Lloret, de fet, Rovira va reivindicar, a més dels orígens municipalistes del
partit, la tasca com a alcalde de Junqueras com a
model a seguir pels alcaldables republicans, per la seva capacitat de “representar gent molt diversa” i la
seva aposta per un model
de convivència i de creació
de llocs de treball.
Això, precisament, la
tasca diària sobre el terreny, és segons Peraire el
que permet a ERC engruixir el projecte tot atraient
gent sobretot de les entitats i l’activisme social perquè formin part de les llistes, més que integrants
d’altres partits o candidatures. Els republicans
mantenen, doncs, l’aposta
pels independents que en
els últims anys tan bons re-

La frase

—————————————————————————————————

“Volem pobles i
ciutats republicanes
per donar un missatge
en clau nacional”
Isaac Peraire
VICESECRETARI DE COORDINACIÓ
INTERNA, TERRITORI I ORGANITZACIÓ

“no tenen res a veure” i que
avancen en paral·lel, perquè “cadascú té el seu rol”.
Segons ell, la situació al
país no interfereix en la
preparació de les municipals del 2019, perquè ERC,
de fet, té la mirada fixada
en les municipals des del
minut zero del mandat actual. “No hi treballes només quan falta un any,
som un partit municipalista i estem permanentment
activats”, afirma el dirigent. Aquesta, la feina permanent a peu de carrer

Alfred Bosch, un dels alcaldables més matiners
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després d’un procés de primàries en què no es va presentar ningú més, el 10 de
març ERC ja va proclamar per
repetir com a alcaldable per
Barcelona Alfred Bosch, que
precisament dijous vinent té
previst presentar en una conferència les línies mestres de
la seva proposta per a la ciutat. La de Bosch, tanmateix,
és més aviat l’excepció que
no pas la regla, ja que ara ma-

teix la resta d’alcaldables, ni a
les grans capitals –començant per la candidatura de
Juli Fernàndez a Sabadell,
l’alcaldia més important que
haurà tingut el partit aquest
mandat– ni a la majoria de
municipis menors, no estan
encara escollits ni confirmats
oficialment. La idea, en tot
cas, és que a tots els municipis hi hagi “com a mínim”, segons Peraire, una assemblea

de militants local que avali el
candidat, si bé no es descarten altres fórmules participatives com ara assemblees
obertes, primàries entre militants o fins i tot primàries externes, depenent del cas. En
les municipals del 2015 ERC
va obtenir més de 250 alcaldies i gairebé 2.400 regidors,
després que les seves candidatures superessin en total el
mig milió de vots.

sultats els ha donat. D’aquí
ve també que ja estigui
confirmat que es presentaran amb la mateixa fórmula que ja els funciona des
del 2007, és a dir, en coalició amb Acord Municipal,
una plataforma que permet agrupar sota el paraigua d’ERC candidatures
integrades per independents de diverses tendències progressistes i independentistes, no estrictament militants.
Per bé que fa temps que
s’hi treballa, Peraire admet
que ara ve l’hora “d’accelerar” la maquinària per triar
candidats, fer llistes i preparar pautes comunes. En
aquest sentit, una comissió
de programa s’encarregarà
d’unificar criteris, si bé s’esperarà per activar-la a la
conferència nacional que el
partit té prevista al juny per
definir les línies estratègiques que s’han de seguir els
pròxims anys en tots els
àmbits, tant el municipal
com el nacional. ■
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Refer el pas a l’interior
COMARQUES · El PSC vol recuperar terreny institucional a la Catalunya interior, on l’hegemonia independentista els ha
debilitat CIUTADANS · Els socialistes no temen un contagi de la victòria d’Arrimadas als municipis per la manca
d’“arrelament al territori” de Cs APOSTA· Posaran l’èmfasi en el projecte de cada població i defugiran el focus nacional
Xavier Miró
BARCELONA

121 alcaldies

a nit electoral de les municipals de fa tres anys no va ser
de celebració a la seu central
del PSC perquè l’ensulsiada
de Barcelona va enterbolir els resultats. Barcelona havia estat el símbol
del poder local dels socialistes catalans durant dècades i aquella nit del
24 de maig van passar de ser l’alternativa a Xavier Trias (CiU) des de
l’oposició a convertir-se en la cinquena força del consistori. Afegit a
la desfeta previsible que va llegar
l’exalcalde Manuel Bustos a Sabadell pels casos de corrupció i al desgast patit per l’alcalde i president
del partit, Àngel Ros, a Lleida, un
esbós ràpid podria fer pensar en
una desfeta general del municipalisme socialista, però el que és cert és
que els resultats globals no van dibuixar aquest panorama. El PSC va
mantenir-se com a segona força en
el global dels ajuntaments catalans,
va ratificar la preeminència a l’àrea
metropolitana de Barcelona –la seva plaça forta– i va confirmar l’estabilitat d’un coixí de mig milió de
vots que, fins avui, no li han fallat
tampoc en les eleccions catalanes i,
encara menys, en les espanyoles.
És cert que va perdre més de
190.000 vots i més de 800 regidors,
però també la primera força del
país, CiU, va perdre un llençol en
cada bugada. En ple creixement de
la base social independentista i de
la divisió en blocs nacionals, gràcies
a l’arrelament a l’àrea metropolitana el PSC va poder resistir l’envestida d’ERC, que va aconseguir doblar
els resultats i el nombre de regidors
respecte del 2011. Els socialistes
van revalidar la majoria absoluta a
Granollers i la van assolir a Santa
Coloma de Gramenet. Tot i perdre
en algun cas aquesta majoria, els alcaldes de ciutats com l’Hospitalet,
Cornellà, Esplugues, Sant Boi de
Llobregat, Sant Joan Despí, Terrassa, Viladecans i Tarragona van repetir victòria.
Quan manca un any per a les pròximes municipals, els socialistes catalans aspiren a presentar el màxim de candidatures possibles, a recuperar places perdudes i a millorar
els resultats del 2015. La base institucional i electoral que el partit té a
l’àrea metropolitana permet afrontar el desafiament amb “optimisme”, segons Jaume Collboni, secretari de política municipal del partit.
Conscients de la incertesa sobre el

55 governs

L

363 grups municipals
1.278 regidors
530.909 vots (17,06%)

estem especialment preocupats.”
Per la seva banda, el secretari d’organització del PSC, Salvador Illa,
considera que estan en condicions
de revalidar l’alcaldia i nega que
s’estigui davant un final de cicle:
“Hem demostrat la capacitat de governar molt bé la ciutat.” Àngel Ros
ha anunciat que es vol tornar a presentar i Collboni afirma: “On tenim
l’alcaldia som optimistes perquè
sempre és un avantatge presentar
l’obra de govern.” Admet que això
val per a altres alcaldes històrics,
com Antonio Balmón a Cornellà i
Núria Marín a l’Hospitalet de Llobregat, tot i la incidència de Ciutadans en aquestes ciutats: “Pots obtenir menys representació però difícilment de manera determinant
quan has governat bé.”
Un dels principals objectius és
recuperar presència institucional a
la Catalunya interior, on Collboni
reconeix que el PSC ha patit electoralment “pel procés independentista”. Salvador Illa no dubta a afegirhi que estaran “molt atents” en poblacions com Palafrugell, Malgrat
—————————————————————————————————————————————

El PSC es vol “prendre la
revenja” a Palafrugell,
Malgrat de Mar i les Masies
de Voltregà
—————————————————————————————————————————————

L’exemple de
l’AMB
Collboni posa l’exemple del pacte regional del PSC,ERC
i els Comuns a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per defensar que els interessos municipals tenen dinàmica pròpia.Arran de l’1-O
admet que aquest
tipus d’acord transversal s’ha fet més
difícil però que caldrà veure l’evolució
els mesos vinents.

“context polític” que hi haurà
d’aquí a un any al país, Collboni defensa que la “consolidació” a les
grans ciutats de la regió metropolitana és el millor punt de partida.
Respecte a l’amenaça electoral
que poden significar Ciutadans i les
anomenades confluències al voltant
de Catalunya en Comú, Collboni fa
dues diagnosis diferents. Respecte
al partit d’Albert Rivera, considera
que la victòria que ha obtingut a les
eleccions catalanes del 21 de desembre no es traslladarà com un
mecanisme automàtic als ajuntaments. Pel secretari de política municipal del PSC, “en les eleccions locals el factor candidat i les persones
de la llista tenen més transcendència que el discurs nacional”. Per te-

nir un bon candidat i una bona candidatura has de tenir arrelament al
municipi i Ciutadans “està poc implantat al territori”, recorda Collboni.
Respecte a les candidatures de
confluència entre bases de Catalunya en Comú, la CUP i fins i tot ERC
en alguns municipis, els socialistes
consideren que els comporten un
desafiament e en ciutats concretes,
però no com un moviment general.
Així, interrogats, per exemple, per
la possible consolidació a Lleida
d’una alternativa unitària d’esquerres per prendre l’alcaldia a Àngel
Ros, Collboni nega estar preocupats: “No sempre el soroll es correspon amb els moviments de fons. Dependrà de qui es presenta i com. No

de Mar i les Masies de Voltregà, on
considera que els han pres les alcaldies amb mocions de censura “injustes, fora de lloc” marcades per
les tensions del procés independentista i no pel que hauria de ser el debat en clau local. Illa posa aquests
tres municipis com a exemples de
llocs on el PSC es vol “prendre la revenja”. Fer una campanya en clau
local, de projecte de ciutat i municipi és la prioritat. Illa defensa que el
PSC deixa “molta capacitat d’acció
a les agrupacions locals” i confia
que el debat sobre el projecte de ciutat i poble sigui l’eix central en
aquestes eleccions perquè, després
de la divisió social que consideren
que s’ha imposat, es retorni a la
“convivència i a la reconciliació en
les formes”.
Respecte a Barcelona, on Collboni vol repetir de candidat, creu que
l’afavoreix el fet que “el projecte de
Colau no ha funcionat i tindrà un
balanç pobre”, però admet que el
context en què tindrà lloc la votació
és encara incert, en part, pels moviments que hi ha al si de les forces
independentistes. ■
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Els comuns aspiren a exportar
el model Colau pel territori
a Catalunya en Comú sospesa que la marca “Comuns” actuï de paraigua legal per aixoplugar totes les
candidatures municipals a L’assemblea organitzativa del dia 22 aprovarà el reglament de primàries
Emili Bella
BARCELONA

176007-1183946L

Catalunya en Comú unificarà les candidatures municipals que representen
el seu espai sota un mateix
paraigua electoral, que es
podria denominar “Comuns”, segons diverses
fonts. Fa tres anys CatComú no existia com a partit,
però totes les candidatures d’ICV, EUiA i marques
com Barcelona en Comú
s’aixoplugaven sota el nom
’“Entesa”. “Buscarem la
fórmula jurídica que faci
sumar totes les candidatures”, expliquen fonts dels
comuns. La decisió es
prendrà amb motiu de l’assemblea organitzativa que
el partit celebrarà a Sant
Adrià de Besòs diumenge
de la setmana vinent, que
servirà per aprovar els estatuts de la formació. Es
crearan totes les estructures organitzatives locals i
es votarà el reglament per
fer primàries a escala municipal quan faltarà un any
per a la contesa.
És el primer cop que es
presentaran a les municipals confluïts en un sol
partit –en espera de la integració de Podem–, però
amb el bagatge de la victòria d’Ada Colau a Barcelona i l’experiència de tants
anys d’implantació territorial d’ICV i EUiA. No en
va, el projecte comú va néi-

van ser determinants per
explicar aquest augment,
ja que ICV havia atret en
les anteriors eleccions a
Barcelona menys de la
meitat dels sufragis de
BComú. Avui els comuns
també acumulen dues victòries electorals en les espanyoles a Catalunya i vuit
diputats al Parlament. Esperen que la polarització
del 21-D no reprodueixi els
blocs en les municipals.
Naturalment, un objectiu
cabdal per a la formació és
retenir el govern a l’Ajuntament de la capital, on actualment té onze regidors,
però el partit de Xavier Domènech pretén estendre
la seva taca al conjunt del
Principat i aspira a cobrir
la pràctica totalitat del territori amb “més candidatures que mai”.
En total, l’Entesa va sumar 358 regidors (CiU,
ERC, el PSC i la CUP en te-

La frase

—————————————————————————————————

“El nostre aterratge
sobre el territori és un
projecte per al conjunt
del país”
Xavi Matilla
COORDINADOR D’ORGANITZACIÓ I
TERRITORI DELS COMUNS

23 alcaldies
358 regidors
366.611 vots (176.337 a Barcelona)
8 majories absolutes
En 14 municipis, la força més votada

xer des de la política municipalista. Segons el coordinador d’organització i territori del partit, Xavi Matilla, es vol traslladar al conjunt del país l’experiència

És

Matilla, “disposat” a tornar ser cap de llista a Terrassa
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Xavi Matilla, actual cap de
l’oposició a l’Ajuntament de
Terrassa, on va acariciar l’alcaldia després de la marxa
del socialista Jordi Ballart pel
suport del PSC al 155, assegura a El Punt Avui que està
“disposat” a tornar-se a presentar com a cap de llista. En
espera dels procediments

d’ordre intern per fer efectiva
aquesta aspiració, Matilla
destaca que Terrassa en Comú, “malgrat estar a l’oposició, ha fet molt bona feina”.
Qui ja va fer el pas el setembre de l’any passat va ser
la mateixa Ada Colau. “Ara
mateix m’imagino tornantme a presentar com a alcal-

dessa de Barcelona, malgrat
els sacrificis que suposa. L’organització decidirà”, avançava a RAC1. En canvi, l’històric
alcalde del Prat, Lluís Tejedor,
no repetirà. És batlle des del
1982 i ha guanyat nou eleccions consecutives. El regidor
d’Economia, Lluís Mijoler, el
substituirà com a candidat.

de Barcelona, que “no només ha demostrat que es
pot governar, sinó que ha
construït una nova agenda
de polítiques municipals”.
“Les polítiques de Barcelona i l’àrea metropolitana,
les polítiques urbanes, tenen components útils per
a territoris més rurals”,
explica.
El coordinador d’anàlisi, polítiques públiques i
programa de la formació,

Marc Parés, remarca que
el municipalisme és l’ADN
de l’espai, que es caracteritza per “avançar en formes de radicalitat democràtica” en matèria de participació ciutadana per
construir polítiques locals.
Parés recorda que el govern espanyol “no dona
resposta” i en molts casos
“agreuja” la situació en
l’àmbit social, i que la Generalitat està intervingu-

da, de manera que els ajuntaments han de donar resposta a l’emergència, i subratlla la necessitat de ferho amb més democràcia i
polítiques de proximitat.
En termes numèrics,
les diferents candidatures
del que avui és l’espai dels
comuns van obtenir fa tres
anys 366.000 vots, uns
125.000 més que en els anteriors
comicis.
Els
176.000 suports de Colau

nen més). Va obtenir cinc
majories absolutes i va ser
la força més votada en una
quinzena de localitats,
com ara el Prat (plaça forta de Lluís Tejedor) i Sant
Feliu de Llobregat. EUiA,
per exemple, té una vuitantena de regidors i tres
alcaldies (Olesa de Montserrat, Montornès i Altafulla) i buscarà recuperar
Sentmenat, que va perdre
en una moció de censura.
L’assignatura pendent
dels comuns és encara la
integració de Podem en la
confluència. El 2015 el
partit lila no es va presentar a les municipals, per bé
que Pablo Iglesias va beneir algunes candidatures.
L’ús de la marca Podem dependrà del procés de primàries que hi ha en marxa
per escollir el nou secretari
general que piloti l’era
post-Fachin. Hi aspira el
mateix Domènech. Els resultats es proclamaran demà, a les portes de l’assemblea organitzativa dels comuns. Parés recorda que
Catalunya en Comú vol
“que el nou espai polític vagi més enllà dels antics actors”. El coordinador general d’EUiA, Joan Josep
Nuet, remata: “Anirem
tots
junts
a
tot
arreu.” ■
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La CUP es reforça
per exercir el
contrapoder real

221.824 vots

19 alcaldies

361 regidors

29 ajuntaments

143 municipis amb
representació (141 al

Principat i 2 al País
Valencià)

amb grups
municipals amb
funcions de govern

a Creu que la via parlamentària ha fracassat i es disposa a

refermar la lluita anticapitalista des dels ajuntaments
Emma Ansola
BARCELONA

Quatre anys en el Parlament han servit a la CUP
per constatar que l’acció directa i transformadora només es pot executar des de
la política municipal, allà
on va néixer la formació anticapitalista. Per aquest
motiu, la trobada local amb
les urnes s’ha erigit com
una absoluta prioritat per
als cupaires, que han redoblat esforços per dissenyar
una estratègia que els permeti d’entrar amb més

contundència en els ajuntaments per poder fer front
a les polítiques “austericides” del capitalisme i mantenir l’embat contra els
aparells de l’Estat.
Amb aquests objectius,
el mes de març van convocar la militància a una convenció municipalista per
realitzar la diagnosi de la situació política i el pròxim
13 de maig faran l’assemblea nacional, en què
s’aprovaran les línies i els
detalls de l’estratègia per a
la campanya de les municipals del 2019.

Pels anticapitalistes, la
via parlamentària “no ha
funcionat”. És on la intervenció de l’Estat ha actuat
més durament i on s’han
expressat amb més facilitat les incapacitats i les dificultats per fer avançar el
mandat de les urnes. “El
Parlament està més buit
que mai de sobirania”, diu
una de les portaveus del secretariat nacional, Laia Estrada.
Recuperar-la és l’objectiu i el camí passa i es queda
en els ajuntaments, on la
formació considera que “es

pot incidir de manera directa i transformar els processos que realment poden
ajudar la gent a millorar”,
confirma. “L’alternativa de

El PP buscarà salvar els
mobles davant Cs
recuperar-se de la
patacada històrica
de l’any 2015

235.157 vots
(7,55%)

215 regidors
1 alcaldia:

M.B.

Pontons

BARCELONA

3 municipis on

El 2015 el PP va experimentar una ensulsiada
històrica en les eleccions
municipals de Catalunya.
Els 215 regidors van suposar els pitjors resultats
que mai havia aconseguit
en uns comicis locals, als
quals concorre des del
1983. En comparació amb
els del 2011 –una contesa
en què va tenir els millors
resultats–, va perdre
128.702 vots i 259 regidors. Aquesta situació va
implicar que només quedés amb una alcaldia
(Pontons) i que perdés
grans ciutats com ara Badalona i Castelldefels –van
ser la força més votada però un pacte els va fer fora
de l’alcaldia–. Xavier García Albiol ja ha anunciat la
seva intenció de tornar a
repetir com a candidat a

va ser la força
més votada

Badalona i pot ser una de
les grans cartes del PP.
L’any 2015, un dels motius principals del descens
a Catalunya va ser la irrupció amb força de Ciutadans, encara que llavors el
PP va voler ignorar els
d’Albert Rivera i va atribuir la patacada a “les mesures impopulars” del govern de Rajoy contra la crisi i a l’impacte de la corrupció “de tots els partits”.
Ara Rajoy ja no s’atreveix a menystenir Rivera i
a escala estatal planteja
les municipals com un repte per frenar el partit taronja. A Catalunya ho tindran molt més complicat,
tenint en compte la gran

derrota que van patir en
els comicis al Parlament i
que Ciutadans va guanyar.
I Barcelona?
Alberto Fernández Díaz
encapçala la llista del PP a
Barcelona des del 2003 i
les passades municipals va
quedar amb només tres
regidors –va perdre més
de 40.000 vots i 6 edils, seguint la tendència general
del partit a tot Catalunya–. Tothom donava per
fet que no repetiria com a
candidat però ara aquesta
opció no es pot descartar.
La mala situació del partit
i la falta d’un relleu clar el
poden empènyer a tornar
a ser el número 1. ■

155046-1184935T

a La formació vol

ruptura és en els municipis”, hi afegeix Estrada, i
són els governs locals conjuntament amb la ciutadania els que gaudeixen de

més capacitat de maniobra
per aconseguir-ho. La feina
de la CUP als ajuntaments
serà la base de la campanya
del 2019. ■
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Amb totes les de guanyar

ESTRENA · Les eleccions municipals permetran a Ciutadans les primeres experiències de govern en el món institucional, on
no han manat fins ara BARCELONA · La conquesta de la capital catalana permetria projectar el partit a fites encara més grans
Jordi Panyella
BARCELONA

· Resultats 2015

i hi ha un partit que pot començar a posar en fresc el
cava per celebrar els resultats que obtindrà en les pròximes eleccions municipals, aquest
és, sens dubte, Ciutadans. L’avenç
aconseguit per la formació d’Albert
Rivera els últims temps, ratificat
pels resultats d’Inés Arrimadas en
les eleccions del 21 de desembre
passat i sostingut i ampliat per les
enquestes que des d’aleshores han
anat apareixent, fa pronosticar que
les pròximes eleccions municipals
suposaran el bateig de foc institucional d’una formació que fins ara
no ha aconseguit el govern de cap
ens, sigui de caràcter municipal o
supramunicipal. El dubte és avui
saber en quins ajuntaments obtindrà l’alcaldia i quants consistoris
podrà governar, però el que és evident és que si la formació taronja
aconsegueix imposar el debat a
l’entorn del procés independentista, capitalitzant l’oposició al bloc
sobiranista que tan bons resultats
li està donant, i situar aquesta circumstància per sobre del debat merament municipal, l’onada de vots
li pot continuar anant a favor i els
resultats poden arribar a ser espectaculars, res a veure amb la insignificant representació que el PP va
obtenir el 2015 en l’àmbit municipal català.
Les expectatives són altes però
el panorama actual de Ciutadans
en el món municipal català és modest, per no dir irrellevant. El partit
no disposa de cap alcaldia i en alguns governs hi ha aconseguit entrar gràcies a pactes postelectorals,
com el que es va signar a Sant An-

Vots: 231.293

S

El director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo,
entrevista al diputat d'ERC

801175-1185786T

Ernest Maragall

Avui a les 19.00 hores i a les 21.30 hores.

Regidors: 176
Ajuntaments on són presents: 80
Alcaldies: 0

· Evolució del vot a les municipals
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dreu de la Barca, o el més sonat de
tots, el que va permetre a Àngel
Ros revalidar el càrrec de paer en
cap a l’Ajuntament de Lleida. En els
comicis del 2015, el partit taronja
va obtenir a tot Catalunya 231.000
vots, amb un percentatge del
7,57% del total que va suposar multiplicar per 7 els resultats del 2011.
En números absoluts va passar de
tenir només 11 regidors a 176 i ser
present en 80 consistoris.
No hi ha cap dubte que el gran
terreny per córrer que té Ciutadans
és en l’àmbit urbà, i sobretot, a
l’àrea metropolitana de Barcelona,
on en les darreres eleccions al Parlament la formació taronja es va
imposar en feus tradicionalment
socialistes com Santa Coloma de
Gramenet o l’Hospitalet de Llobregat, per posar només dos exemples.
S’haurà de veure si els vots de socialistes prestats a Ciutadans en els
comicis autonòmics es queden al
partit taronja o retornen al PSC a
través del ganxo d’alcaldesses com
Núria Parlon o Núria Marín.
La gran batalla de Ciutadans serà, però, a la ciutat de Barcelona,
on el 21 de desembre va obtenir
215.000 vots, molts més dels
176.612 amb què Ada Colau va
guanyar l’alcaldia el 2015. El somni
de l’alcaldia de Barcelona situaria
Ciutadans en disposició d’afrontar
reptes encara més grans. Una Barcelona en mans d’un partit espanyolista suposaria també una victòria incontestable per a tots els sectors que
volen desactivar el procés. Com que
l’objectiu és gegantí, potser per això
ha sonat el nom d’Inés Arrimadas
com a cap de llista –opció desmentida per ella mateixa–, i més últimament s’imposa l’opció de l’exdiputat
Jordi Cañas. ■
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Torrent recorda a Llarena
que ha de complir amb l’ONU
a El president del Parlament convoca la investidura per divendres i demana al jutge del Tribunal
Suprem que permeti a l’exlíder de l’ANC assistir al ple a Comín estudia sol·licitar la delegació de vot
Emili Bella
BARCELONA

El president Torrent, reunit ahir amb els rectors de les universitats del país, després de signar la convocatòria del ple ■ ACN

posa l’exdirigent de l’ANC
per ser investit. La CUP es
va tornar a refermar ahir
en la posició que el seu únic
candidat és Carles Puigdemont i no té previst deixar
d’abstenir-se i votar a favor de Sànchez en una segona volta que es faria diumenge, quan només caldria la majoria simple per
triar president.
De fet, el diputat cupaire Carles Riera va assegurar que els anticapitalistes
votarien favorablement
una investidura de Puigdemont encara que no presentés un programa de govern republicà, ja que prioritzarien l’“acte de confrontació amb l’Estat”.
Així, i tenint en compte
que Puigdemont va poder

delegar el vot en el darrer
ple sense que el bloc del
155 ho impugnés al Tribunal Constitucional –el PP
va demanar ahir a la mesa
que li revoqui el vot–, caldria que Toni Comín també delegués el seu o bé que
renunciés a l’acta, de manera que JxCat i ERC no
depenguessin del sí de la
CUP. El conseller de Salut,
exiliat a Brussel·les, va dir
ahir que es planteja demanar a la mesa de la cambra
que l’autoritzi a delegar el
vot. La diferència respecte
al ple anterior és que ara hi
ha mesures cautelars dictades per un jutge belga
que li impedeixen d’assistir al Parlament.
ERC, que fa dies que li
demana que permeti que

corri la llista, va assegurar
ahir que com a “prioritat”
vol garantir el vot delegat
del seu diputat, però que,
si això no és possible, estudiarà “la seva possible renúncia si es dona el cas”,
en paraules de la nova portaveu nacional de la formació, Marta Vilalta.
D’altra banda, en el
marc de l’homenatge a
Carrasco i Formiguera en
el 80è aniversari del seu
afusellament, el diputat
Antoni Castellà va reclamar un “acte contundent
de sobirania” al Parlament
per tornar a l’escenari del
3-O, quan creu que s’hauria d’haver proclamat la
República i haver exercit
la resistència pacífica.
Si Llarena no permet

Les frases
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“La presó
preventiva
no comporta
la privació del dret
al sufragi passiu”

“Treballem perquè
hi hagi govern
abans de Sant Jordi,
el país no pot
esperar més”

“[La investidura
de Sànchez] és
provisional fins
que es pugui investir
Puigdemont”

“La nostra proposta
d’un govern
d’independents
continua sobre
la taula”

Roger Torrent

Marta Vilalta

Elsa Artadi

Elisenda Alamany

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PORTAVEU NACIONAL D’ERC

PORTAVEU DE JUNTS PER CATALUNYA

PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

que Sànchez presenti el
seu programa de govern
davant del ple, diverses
veus aposten perquè Puigdemont torni a ser el candidat, començant per
l’ANC, ara sota la presidència d’Elisenda Paluzie. La
portaveu de JxCat, Elsa
Artadi, va avançar a Catalunya Ràdio que, després
del ple de Sànchez, se l’investeixi o no, “veurem si

176007-1183947L

El president del Parlament, Roger Torrent, va
demanar ahir en un escrit
adreçat al jutge instructor
del Tribunal Suprem Pablo Llarena que respecti la
resolució del Comitè de
Drets Humans de les Nacions Unides que insta
l’Estat espanyol a garantir
els drets del diputat de
Junts per Catalunya Jordi
Sànchez. És a dir, que el
deixi acudir al ple d’investidura, que se celebrarà divendres. “En el cas que el
Tribunal Suprem, com a
poder de l’Estat interpellat pel Comitè de Drets Humans, no donés compliment a la resolució, s’estaria produint un dany irreparable als drets polítics
del diputat Jordi Sànchez,
i l’Estat espanyol estaria
incomplint les seves obligacions internacionals”, li
recorda Torrent.
El jutge Llarena ja va rebutjar una primera vegada
que Sànchez pogués sortir
de la presó de Soto del Real
per assistir com a candidat
al ple d’investidura el 12 de
març passat. Poc després,
però, les Nacions Unides
van respondre a una demanda presentada per la
defensa de Sànchez fixant
mesures cautelars que en
garanteixen els drets polítics, com ara el de sufragi
passiu.
Però la incògnita sobre
la presència del candidat
Sànchez a la presidència
de la Generalitat al ple de
divendres no és l’única que
planarà sobre la sessió, ja
que, en cas que Llarena
respectés el pronunciament de l’ONU, caldria
veure de quins suports dis-

pot ser l’intent del president Puigdemont, veurem en quin moment es
pot fer”. També la consellera Clara Ponsatí, en llibertat a Escòcia, va apostar per aquesta opció.
El PDeCAT, prudent,
aposta per esgotar la via
de Sànchez abans de parlar d’alternatives, sense
que cap d’aquestes sigui
una repetició de les eleccions. Tampoc no veu
aquesta repetició el diputat d’ERC Gerard Gómez
del Moral, que ho trobaria
“inadmissible”.
La líder de Ciutadans,
Inés Arrimadas, va lamentar des de Madrid que “fugitius” com ara Puigdemont puguin “aprofitarse” d’una “descoordinació
judicial entre Alemanya i
Espanya” i va plantejar la
necessitat de revisar les
euroordres. Des del PSC, el
secretari d’organització,
Salvador Illa, troba que la
investidura de Sànchez és
“una pèrdua de temps”
perquè “no està en condicions de desenvolupar
amb plenitud” el càrrec. I
el diputat del subgrup del
PP, Xavier García Albiol va
instar Torrent a mostrar el
pronunciament de les Nacions Unides: “Aquesta resolució de l’ONU només
existeix en la seva imaginació.”
Els comuns no han canviat d’idea sobre l’expresident de l’ANC. La portaveu
de Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany,
va subratllar que “davant
la involució democràtica
que practica el PP cal caminar cap a una investidura efectiva”. “El camí de
Sànchez ja l’hem recorregut i no va poder ser –va argumentar–. La nostra proposta d’un govern d’independents continua sobre
la taula.” ■
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els costos generats ja no
puguin ser saldats, o almenys no amb càrrec a fons
públics, sinó per mitjans
privats, com afirma el reclamat.”
La paradoxa del supòsit
de la malversació és que els
teòrics perjudicats, el president Mariano Rajoy i el
ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, son els que
han negat al Congrés que
“ni un euro” de diner públic hagi anat a l’1-O, i ho
han dit en la seva doble
condició de governants estatals i de tutors dels
comptes intervinguts de la
Generalitat des del juliol
del 2017. El que el tribunal
de Schleswig-Holstein demana a Llarena exigint-li
“informació complementària” abans de resoldre
l’ordre, doncs, obliga el jut-

Les frases
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El magistrat del Suprem Pablo Llarena es va acostar a parlar amb el cap dels Mossos, Ferran López, ahir en l’acte a l’Auditori de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

El tribunal alemany posa en
dubte també la malversació
a L’Audiència de Schleswig-Holstein dubta que Puigdemont ordenés pagar l’1-O i exigeix a Llarena
que expliqui quin perjudici té l’Estat a El jutge es veu instat a desmentir Rajoy en l’ús de diner públic
David Portabella
MADRID

La causa que instrueix el
jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena continua rebent revessos quan els presumptes delictes dels
quals acusa son traduïts
del castellà a l’alemany.
Després d’haver descartat
que Carles Puigdemont
pugui ser entregat per una
rebel·lió violenta que no
avala, el tribunal de
Schleswig-Holstein qüestiona també que existeixi
la malversació de fons públics perquè no té clar que
el president ordenés el pagament del referèndum de
l’1 d’octubre i reclama a
Llarena que expliqui millor si hi ha un perjudici a
l’Estat perquè la seva euroordre “no satisfà” les exigències.
L’objectiu de Llarena
era documentar amb el
màxim detall qualsevol
condiment violent per

apuntalar la rebel·lió i per
això va obviar els votants
ferits i va consignar cada
lesió o cop rebut per policies i guàrdies civils.
El que el tribunal alemany troba a faltar, però, és
minuciositat en l’explicació de com s’han pogut
malversar diners públics
quan Puigdemont ho ha
negat i el mateix jutge, que
taxa el cost de l’1-O en 1,6
milions basant-se en informes policials, no ho acredita. “No satisfà –almenys de
moment– les exigències
de l’article 86 de la llei de
cooperació internacional
en afers penals, ni tan sols
amb el suport de l’informe
complementari del jutge
instructor del 21 de març
del 2018. No conté una
descripció suficient de les
circumstàncies en què van
tenir lloc els fets amb la necessària concreció del suposat delicte”, etziba el tribunal alemany a Llarena
en la resolució que va dei-

Llarena confia en una entesa amb Alemanya
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ahir
va assistir a Barcelona a l’acte d’entrega de despatxos a la
nova promoció de jutges, va
compartir, en una trobada informal amb els periodistes,
que espera acostar posicions
amb la justícia alemanya perquè, finalment, aprovi l’euroodre d’entrega del president Carles Puigdemont.
L’Audiència Territorial del
land de Schleswig-Holstein
va denegar l’extradició de
Puigdemont pel delicte de rebel·lió en no complir-se el cri-

teri de doble incriminació, i
ara demana més proves sobre l’acusació de malversació. Si finalment la justícia
alemanya rebutja l’extradició,
és quan el jutge del Suprem
es planteja presentar una
qüestió prejudicial al Tribunal
de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè aclareixi si
la justícia alemanya s’ha extralimitat en la interpretació
del mandat europeu i de la
confiança mútua que s’hi recull. Aquest procés, i la resta
d’euroordres demanades, no
aturen la causa contra els

nou empresonats, a qui el Suprem jutjarà pel delicte de rebel·lió, segons fonts judicials.
En la resolució de processament, el jutge Llarena només
relata fets i són ara les acusacions les que hauran de decidir de quins delictes els acusen. La fiscalia podria rebaixar el delicte a sedició, però
VOX no cedirà, com ja va demostrar quan va demanar
que Joaquim Forn es mantingui en presó provisional, i
com va acordar Llarena, negant-se a la llibertat sol·licitada pel fiscal.■ M. PIULACHS

xar en llibertat sota fiança
Puigdemont i que avançava ahir La Vanguardia.
Davant el mer esment
del jutge del Suprem als
1,6 milions pretesament
gastats l’1-O, el tribunal
alemany és rotund: “El govern autonòmic no estava

autoritzat a gastar diners
del pressupost per a
aquests fins, però no queda aclarit si l’Estat va haver de fer-se càrrec realment d’aquests costos per
haver estat sufragats amb
càrrec al pressupost regional, i si el reclamat va ins-

tar dita acció”. I fins i tot
invoca l’aplicació de l’article 155 i la suspensió de
l’autogovern català per posar en dubte el desviament
de qualsevol diner públic:
“Seria imaginable que,
després de la destitució del
govern autonòmic català,

“No conté una
descripció suficient de
les circumstàncies dels
fets amb la necessària
concreció del suposat
delicte”
—————————————————————————————————

“No queda aclarit si
l’Estat va haver de
fer-se càrrec realment
d’aquests costos”
Interlocutòria del Tribunal
de Schleswig-Holstein

ge a desmentir Rajoy i
Montoro –i assenyalar la
seva culpa in vigilando– si
el que vol és apuntalar el
delicte de malversació,
l’únic supòsit que ara per
ara podria regalar a l’Estat
espanyol la fotografia de
Puigdemont arribant a Barajas per ser entregat a la
justícia espanyola.
Citació de tots al Suprem
Mentre a Alemanya la rebel·lió decau i la malversació trontolla, Llarena va
dictar ahir les citacions al
Suprem dels polítics empresonats a Estremera,
Soto del Real i Alcalá Meco
en què ell els comunicarà
el seu processament per
rebel·lió i la resta de delictes. El vicepresident, Oriol
Junqueras, i el candidat a
la investidura, Jordi Sànchez, estan citats el dilluns
16 d’abril a les deu del matí
i els consellers Joaquim
Forn, Josep Rull i Raúl Romeva son citats el dimarts
17 d’abril. El dimecres 18
d’abril serà el torn de Jordi
Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell. ■
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Llarena guanya el rei

TROBADA · El magistrat del Suprem és abraçat per col·legues de la carrera judicial i fiscal en l’acte pels 65 nous jutges
BLINDAT · Els Mossos despleguen un fort dispositiu policial per la visita a Barcelona del monarca, rebutjat per 300 veïns
Mayte Piulachs
BARCELONA

E

l jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena va guanyar la
jornada de popularitat al rei
Felip VI en l’aquelarre judicial d’ahir a l’Auditori de Barcelona.
El president del Consell General del
poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va explicar als periodistes que enguany,
per primer cop, aquest acte era dedicat a la nova promoció de jutges
(formada per 46 dones i 19 homes)
i les seves famílies i que no volien
polititzar l’acte. Certament, com va
destacar Lesmes, el 95% de les famílies dels nous jutges (només
4,5% de becats) han fet un gran esforç per pagar la seva formació, en
què han invertit una mitjana de
tres anys i onze mesos per passar
les oposicions.
Així, ahir no hi era l’alcaldessa
de Barcelona ni cap autoritat del
Parlament, ni de la subdelegació
del govern espanyol. Les autoritats
policials i militars sí que hi van ser
convidades. Els Mossos d’Esquadra
van blindar amb extremes mesures
de seguretat i un gran nombre
d’agents els voltants de l’Auditori
de Barcelona, que van vigilar tota la
nit anterior, i van tallar els accessos de trànsit. No hi va haver cap
incident greu.
Abans de l’arribada del monarca,
el magistrat Llarena, ara en boca de
tothom perquè és l’instructor de la
causa contra els independentistes
catalans, va ser abraçat per col·legues de la carrera judicial i fiscal,
perquè ha exercit força anys a Barcelona. La degana dels jutjats de
Barcelona, Mercè Caso, va petonejar-lo, així com la fiscal en cap de

El rei amb els nous jutges i la concentració de rebuig per la seva visita, ahir als voltants de l’Auditori de Barcelona ■ JOSEP LOSADA / ANDREU PUIG

Barcelona, Concepción Talon. Llarena va treure protagonisme també
a la seva dona, Gema Espinosa, directora de l’escola judicial, situada
a Collserola, on es formen els jutges
de l’Estat espanyol. Espinosa, l’única dona a la taula d’autoritats judicials, va demanar als nous jutges
que exerceixin la seva funció jurisdiccional “amb independència” i
també amb “empatia” vers tothom
que s’acosta als jutjats. La foto de la
jornada va ser quan el mateix Llarena es va acostar al racó on era el
cap dels Mossos, Ferran López, que
feia poques setmanes havia interrogat com a testimoni pel paper de
la policia catalana durant l’1-O. A

tots dos, s’hi van acostar els caps de
la policia espanyola a Catalunya, i el
de la zona VII de la Guàrdia Civil. I
és que, tot i les seves darreres resolucions —força criticades per associacions com ara Jutgesses i Jutges
per la Democràcia i Àgora Judicial—, Llarena és un home proper i,
com quan era a Barcelona, ahir va
oferir als periodistes aclariments
de les seves resolucions. Res d’opinió, tot i que va arribar a admetre
que no va ser gens agradable acordar els empresonaments.
En acabar l’acte, el rei va ser fortament aplaudit pel públic de l’auditori, mentre a les xarxes s’escoltava el rap #BorbonesSonLadro-

6

jutges eren catalans del total de 65
que es van llicenciar
ahir. La majoria provenen d’Andalusia (13) i
de Castella i Lleó (11).
La primera de la 67a
promoció ha estat la
catalana Marta Nadal
Disla. Disset d’aquests
nous jutges ocuparan
plaça a jutjats de Catalunya, segons el TSJC.

nes, estrenat ahir en ocasió de la
Setmana per la Llibertat d’Expressió que es fa a la Model.
A l’exterior, vora 300 persones
convocades pels CDR es van manifestar en protesta per la visita del
rei Felip VI. Els manifestants anaven pel carrer de la Marina i l’avinguda Meridiana. A més, els Mossos
van desallotjar un grup d’alumnes
de l’Esmuc —que comparteix edifici amb l’Auditori— que participaven en la protesta pel rei. Eren asseguts a terra i van cantar Els segadors. Els agents van treure’ls de
l’entrada estirant-los com a cebes.
La justícia i la corona eren ahir
ben lluny dels ciutadans. ■

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

OPINIÓ

Lluís
Falgàs

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

L’agenda de Puigdemont

L

a decisió judicial alemanya
ha col·locat Carles Puigdemont en el centre de la política catalana, espanyola i europea, malgrat que sovint fa la sensació que no té el vistiplau de tot
l’independentisme, una part del
qual considera que ara mateix suposa un problema més que una
solució per formar un govern immediat. En espera que la pàgina

del candidat a la presidència de la
Generalitat, Jordi Sànchez, superi
tots els tràmits d’una investidura
més que difícil, que depèn judicialment del jutge, políticament
de la CUP –que ha anunciat la seva abstenció– i de la renúncia del
diputat Antoni Comín, que és probable que no pugui votar, tot plegat molt complicat. El pas següent per a la majoria de l’inde-

pendentisme serà o Puigdemont
o eleccions. És una fórmula que
demana paciència, ja que hi ha
temps per determinar una cosa o
l’altra fins al 22 de maig –dia en
què expira el termini dels dos mesos després de la primera investidura–. Paciència per a aquells
que fa dies que demanen que hi
hagi un govern de la Generalitat
efectiu a la plaça de Sant Jaume.

Puigdemont està portant
l’agenda política. Domina des de
l’exterior i del matí al vespre
l’agenda política. Mentre això
passa, el govern espanyol té una
gran debilitat política, fins i tot
abans de l’afer Cifuentes, ja que
al llarg de la legislatura espanyola
el govern no ha aconseguit formar una majoria parlamentària
estable.

De fet, no ha aconseguit el suport del Partit Nacionalista Basc
per poder aprovar el pressupost,
un fet que, si es mantenen les posicions, obligarà Rajoy a convocar
eleccions generals en un moment
en què les mirades estan en les
eleccions municipals, autonòmiques i europees del maig de l’any
vinent.
Queda clar que el govern de
l’Estat farà pocs moviments per
redreçar la situació, tot i que el
moment actual pot fer que l’hagi
de redreçar sense ganes...
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És fonamental
avançar cap a la
República de manera
pacífica, però sense
excloure la protesta
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❝

La justícia europea
està donant a la
justícia espanyola
una via per sortir
del forat negre

❝

Volem posar el país
en marxa i governar
en tots els sentits

❝

Si hi hagués una
oferta de l’Estat,
estaríem
democràticament
obligats a escoltar-la

❝

Si volen parlar
de democràcia,
el primer punt
ha de ser la llibertat
dels presos

ERNEST MARAGALL

“Hem de ser capaços de
combinar exili i govern”

PRESIDENT · El diputat d’ERC no tanca la porta a votar la investidura de Jordi Sànchez encara que el jutge li impedeixi sortir
de la presó i ser a l’hemicicle OPCIÓ · Matisa, però, que s’han de valorar tots els pros i contres d’aquesta possibilitat perquè
el més important és fer govern COMICIS · Manté que unes noves eleccions serien un error i una greu irresponsabilitat
M. Bataller
BARCELONA

E

l sobiranisme té aquest
divendres un nou repte
després que ahir el president del Parlament, Roger Torrent, convoqués el ple
d’investidura de Jordi Sànchez,
que continua a la presó. El principal interrogant és saber si el
jutge Pablo Llarena deixarà sortir el diputat de JxCat perquè
pugui assistir a la sessió i sotmetre’s a la votació. El diputat
d’ERC i exconseller Ernest Ma-

ragall no tanca la porta a votar
Sànchez encara que no sigui
present a l’hemicicle en el que
seria un gest de desobediència,
tot i que matisa que s’han de
valorar tots els pros i contres.
“No tindria sentit prendre decisions que comportessin quedar-nos sense govern ni Parlament”, subratlla.
Maragall ha fet aquesta reflexió en una entrevista que
s’emetrà avui a El Punt Avui Televisió en el programa En confiança, amb el director d’El
Punt Avui, Xevi Xirgo. L’exso-

cialista no confia gaire que Llarena doni permís a Sànchez per
anar a la cambra catalana, encara que li recorda que la justícia europea i també les Nacions
Unides estan oferint una gran
oportunitat als estaments jurídics espanyols perquè rectifiquin i puguin sortir del “forat
negre” en què es troben. Si finalment Sànchez pogués participar en el debat de divendres,
Maragall es mostra convençut
que la investidura fructificaria
en segona volta, sense els vots
afirmatius de la CUP. “La millor

solució és seguir en contacte
amb els companys de la CUP
per poder tirar endavant amb
ells, però en cas contrari ho farem amb les pròpies forces de
JxCat i ERC”, destaca. Si es produeix aquesta segona opció, és
partidari de continuar treballant durant tota la legislatura
amb els cupaires per fer polítiques conjuntes.
En aquest sentit, Maragall,
seguint els arguments que ha
defensat ERC en les últimes setmanes, assegura que s’ha de
bastir un govern al més aviat

possible: “Volem posar el país
en marxa i governar en tots els
sentits.” Un executiu que, segons la seva opinió, s’hauria de
coordinar amb les estructures
que es puguin muntar a l’exterior, com el Consell de la República. “Hem de ser capaços de
combinar exili i govern. No hem
de caure en la trampa tradicional de la contradicció. L’acció
internacional és del tot complementària, però és imprescindible la governació.”
Precisament, Maragall va ser
un dels diputats que es van re-
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Ernest Maragall,
durant l’entrevista
que s’emetrà avui
a El Punt Avui
Televisió ■ MANEL
LLADÓ

❝

❝

Dir que l’exili ha
perjudicat els presos
[Felipe González]
és una anàlisi
d’una certa baixesa

[El PSC va tractar bé
Pasqual Maragall?]
No. La història
posarà cadascú
al seu lloc

L’Estat és avui el rei i
la justícia, i el govern
només és un
instrument de gestió
dels tràmits

El 3-0 el rei ens va
emancipar, ens va
expulsar i ens va dir
que no formàvem
part del seu món

unir amb Carles Puigdemont
a Alemanya, poques hores després que el president sortís de
la presó. “He vist Puigdemont
amb molta fermesa i molt decidit a persistir, que em sembla
una bona definició del moment.
Vol dir resistir i avançar.”

autonomista i que no hi donarà
suport perquè no teixirà un programa cent per cent republicà:
“No serà ni més ni menys autonòmic. Serà més govern que
mai, no cal adjectivar-lo. Hem
de continuar sent el que som,
no conformar-nos a mantenir
les competències. Governar
amb ambició.” Però podrà desobeir? Podrà fer les mateixes
accions i polítiques que va propulsar l’executiu anterior?
“Potser sí. No veig cap raó per
renunciar a res”, assegura.
També deixa clar que aquest
futur executiu ha de governar
per a tots els catalans i és per
aquest motiu que es mostra
contrari a escridassar els líders
de Ciutadans i el PP, encara
que els seus “llenguatges, sobretot per part de Ciutadans,
es podrien assimilar a les dretes
espanyoles més reaccionàries
dels anys trenta”.

Primer, perquè l’aplicació del
155 continuaria vigent durant
molts mesos més –“tothom està
patint molt”, destaca– i, després, perquè bona part dels dirigents independentistes podrien estar inhabilitats. “Ens
podem permetre el luxe d’anar
a les eleccions escapçats políticament?”, es pregunta
Si el bloqueig s’allarga, una
de les hipòtesis que han sonat
amb més força per trobar el desllorigador és que Ernest Maragall pugui ser el candidat de
consens a la presidència –fins
i tot els comuns hi podrien donar suport–. L’exconseller, però, intenta fugir d’estudi i explica que hi ha un acord entre
JxCat i els republicans segons
el qual la responsabilitat d’escollir president correspon als de
Puigdemont. “La resta és soroll”, destaca.

Un altre dels debats que bateguen en els últims dies en el
cor del sobiranisme és l’oferta
de diàleg que s’està llançant
des de Catalunya cap al govern
estatal, encara que Madrid fa
el sord: “El millor final possible
seria la possibilitat d’exercir
lliurement la tria entre República i la millor oferta que ens
faci arribar l’Estat. Però es nega a fer-nos cap tipus d’oferta
i ens empeny cap a la primera
alternativa.” Maragall, doncs,
admet que, si finalment el panorama es capgirés i arribés
una oferta de La Moncloa,
s’hauria d’escoltar. Això sí, el
primer punt hauria de ser la llibertat dels presos polítics i el
retorn dels exiliats.
Precisament, diumenge l’expresident espanyol Felipe González va afirmar que l’exili de
Puigdemont i els altres conse-

llers ha provocat, en part, que
la resta estiguin a la presó. “És
una anàlisi d’una certa baixesa
i no només d’injustícia, sinó
de cinisme. Si en alguna banda
s’han de situar les responsabilitat de l’exili i la presó és en l’Estat i les seves decisions.”
Pel que fa al socialisme, considera que ha perdut la “coherència del seu presumpte caràcter d’alternativa progressista”
i critica que el PSC s’hagi subordinat al PSOE. I quan li pregunten si el seu germà, Pasqual
Maragall, es va sentir ben tractat pels socialistes, la resposta
és contundent: “La història posarà cadascú al seu lloc.”

He vist Puigdemont
amb molta fermesa
i molt decidit
a persistir

Govern per fer què?
Una de les preguntes més freqüents que es fan a ERC, quan
aposta per fer un govern de
manera immediata, és “govern
per fer què?” Per fer República?
Per continuar amb l’autonomisme? Maragall defuig explícitament aquesta dicotomia, perquè, a vegades, en política les
coses no són ni blanques ni negres. “Qualsevol govern que fem
ara treballarà en les condicions
d’aquest moment, que no són
les d’una República plenament
constituïda. Això no vol dir que
hàgim de renunciar a construirla”, assenyala, i recorda que
també s’ha de governar intensament per l’educació, la cultura i la salut, perquè “tenim una
situació gravíssima de desigualtats al nostre país”. Reconeix,
però, que cal “dibuixar” millor
què significa tenir República.
“Si volem guanyar-la, hem de
començar a mostrar-la tal com
pot ser”, hi afegeix.
L’acord entre JxCat i ERC
preveu aquest escenari, però la
CUP opina que serà un govern

Possibles eleccions
La primera votació de la investidura fallida de Jordi Turull va
fer que el rellotge comencés a
córrer, i les formacions tenen
temps fins al 22 de maig per formar govern. Si aquell dia no
s’ha arribat a cap acord, es convocaran immediatament unes
noves eleccions, que se celebrarien al juliol. El parlamentari
creu que això seria un “error”
i una “greu irresponsabilitat”.

❝

❝

El programa
‘En confiança’,
amb Ernest
Maragall,
s’emetrà aquesta
tarda a les 19 h
i es reemetrà
a les 21.30 h

❝

Europa i el rei
Maragall també assegura que,
tot i el recel que una part de la
ciutadania pot sentir cap a Europa, cal continuar creient en el
sistema europeu, una circumstància que encara s’ha fet més
evident després de les decisions
de les justícies alemanya, belga i
escocesa.
I pel que fa al paper de rei
Felip VI, conclou: “L’Estat espanyol és avui el rei i la justícia,
i el govern només és un instrument lamentable de gestió dels
tràmits i de petites decisions.
El 3 d’octubre, el rei ja ens va
emancipar, ja ens va expulsar
i ens va dir que no formàvem
part del seu món.” ■
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Esquitxades cap a Merkel

DESMENTIMENT · El govern alemany atribueix ara a un malentès les declaracions de la ministra de Justícia beneint la llibertat
de Puigdemont SOLUCIÓ · Les veus que demanen mediació internacional en el conflicte català cada cop són més a Alemanya
De la decisió “absolutament correcta” de divendres vam passar
ahir a no haver dit
res o, si més no,
Gemma
no haver-ho dit en
format de “declaC. Serra
racions autoritzaBerlín
des”. La polèmica
entorn d’aquesta positiva lectura
de la resolució de l’Audiència de
Schleswig-Holstein, feta per la ministra de Justícia, la socialdemòcrata Katarina Barley, ha esquitxat la coalició d’Angela Merkel. Immediatament després de descartar-se el càrrec de rebel·lió i de sortir Carles Puigdemont en llibertat,
l’edició digital del diari Süddeutsche Zeitung va difondre aquestes
paraules de la ministra, que a més
veia com a “gens fàcil” que prosperés l’altre càrrec, el de malversació
de fons públics.
El cap de setmana passat li deuen haver xiulat les orelles, a la ministra, que només fa unes setmanes que ocupa el càrrec i que havia
estat secretària general del Partit
Socialdemòcrata (SPD). Valorar
“positivament” una decisió judicial, mentre el govern de Merkel
intenta mantenir tota la distància
possible –si més no, públicament–
amb el cas Puigdemont, no podia
quedar sense conseqüències.
Aquest dilluns, el portaveu de la
ministra, Piotr Malachowski, va
haver de desmentir-la tal com
s’acostuma a fer a Alemanya en
aquestes circumstàncies: no eren
declaracions “autoritzades”, el que
vol dir que sí que les va pronunciar, però en conversa informal o
explícitament off the record. No es
poden negar, però sí que la idea era
———————————————————

La socialdemòcrata Katarina Barley és la titular de la cartera de Justícia alemany ■ EFE

que no es publiquessin.
Relliscada d’una ministra que
s’acaba d’estrenar en el càrrec,
dins la gran coalició entre el bloc
conservador d’Angela Merkel i els
socialdemòcrates. El que no vol dir
que no sigui veritat, que ho va dir. I
que ho pensi.
Menys compromès amb les tasques de govern, però també representant de l’SPD, el vicepresident
del grup parlamentari al Bundestag (cambra baixa) va sortir en de-

fensa de Barley i va apostar per
una mediació europea per aquest
conflicte, vist que “el govern espanyol” no n’hi troba. I des de les files
conservadores de Merkel un eurodiputat de pes, Elmar Brock, amb
dècades d’experiència a Estrasburg, fa dies que demana aquesta
“mediació internacional” per a un
conflicte que, òbviament, ha deixat de ser un afer intern de l’Estat
espanyol.
La paraula mediació encara no

González Pons
ha enviat una carta
als eurodiputats en
què assegura que
“cap jutge a Espanya
s’atreviria a donar
protecció legal a un
partit polític alemany, un moviment
o un individu que intentés trencar l’ordre
constitucional”.

ha entrat en el vocabulari governamental. El govern de Merkel continua aturat en la consigna oficial
que la crisi catalana és una qüestió
interna espanyola. Però ahir el
portaveu de la cancellera hi va collocar un afegitó revelador: la cancellera té “l’esperança” que “dins
la política espanyola hi hagi moviments en direcció a una reconciliació”.
El mateix diari Süddeustche
Zeitung on es van publicar les frases no autoritzades de Barley va
incloure ahir una carta al director
de l’ambaixadora espanyola en
què explicava que en realitat els
sobiranistes rebutgen el diàleg i
que el conflicte català no és entre
Madrid i Barcelona, sinó “entre catalans”.
Aquest diari ha publicat un
munt d’articles favorables a la
“causa de Puigdemont” des del
moment en què va ser detingut a
Alemanya, el 25 de març passat.
No és estrany que l’ambaixadora
hagi volgut donar la rèplica des
d’aquest mateix mitjà.
Mentrestant, la “causa Puigdemont” ha traspassat l’àmbit polític
o mediàtic. És present als comentaris de qualsevol berlinès, com ho
va ser a Neumünster mentre era a
la presó d’aquesta ciutat. “Carles
Puigdemont és ara un berlinès”,
deia la portada del popular diari
BZ, reproduïda en les pantalletes
del metro on es difonen les notícies més destacades del dia.
També a Berlín li correspondrà
presentar-se un cop a la setmana a
la policia, d’acord amb les condicions imposades per la llibertat sota fiança i tenint en compte que és
a la capital alemanya on té el domicili mentre duri el procés. ■

176007-1184002L

Comín representarà
ERC a la Casa de
la República

Tens el
carnet?

Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

A falta del president Carles
Puigdemont com a figura
principal de l’independentisme a Brussel·les, el diputat exiliat d’Esquerra Republicana, Toni Comín, assumeix un paper més destacat en la creació de la Ca-

sa de la República. Després
d’una reunió a la capital
europea amb el portaveu
d’ERC, Sergi Sabrià, i l’exdiputada Meritxell Serret,
la formació d’Oriol Junqueras va reafirmar el seu
suport al conseller de Salut destituït a qui va atorgar el paper de “representant” del partit a la seu del

El conseller Antoni Comín
durant una conversa amb El
Punt Avui TV ■ POL ISERN

Consell de la República. La
idea és que Comín sigui “la
cara més visible” d’aquest
òrgan que “s’ha de posar
en marxa pròximament”.
Això sí, en funció de la formació de govern a Catalunya. Així, malgrat que
Puigdemont ja no hi resideix, els que van ser consellers seus ara es comprometen a mantenir activa la
residència de Waterloo.
Per la seva banda, la formació també ha volgut reconèixer la consellera d’Agricultura destituïda pel
155 encarregant-li que
“posi en marxa ERC a
Brussel·les”. ■
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Annabel Marcos diu
ser “víctima del 155”

Annabel Marcos, directora destituïda de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya, ahir davant la premsa ■ ACN

Els pares, la germana i el cunyat de Chacón acompanyaven ahir Iceta en l’homenatge a l’exministra ■ ACN

El PSC dedica a Chacón la
sala de premsa de la seu i
n’editarà un recull d’articles
a Els socialistes la recorden al cap d’un any de la seva mort en un acte amb dirigents
i familiars a El casal local d’Esplugues de Llobregat també durà el seu nom
Xavier Miró
BARCELONA

Carme Chacón Piqueras
és, des d’ahir, el nom de la
sala de premsa de la nova
seu del PSC al Poblenou
barceloní. En el primer
aniversari de la seva mort
sobtada per una deficiència cardíaca congènita, els
socialistes dedicaven ahir
aquest espai al record de
l’exministra. “És un deure
de memòria”, afirmava el
primer secretari del partit, Miquel Iceta, en l’acte
al qual van assistir dirigents socialistes i familiars i amics de Chacón.
El partit ha decidit
aprofitar l’estrena de la
nova seu per recordar figures senyeres del socialisme català. La nova seu duu
el nom de Casal Socialista
Joan Reventós i ja té l’auditori dedicat a la memòria d’Ernest Lluch. Iceta
considera de “justícia” que
aquesta sala situada a l’entrada de la seu porti el nom
de la primera dona que va

Les frases

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

“Dedicar a Carme
Chacón una sala a la
nova seu és un deure
de memòria i un
motiu de justícia”

“A més d’un record,
el seu nom és una
incitació a continuar la
lluita per una societat
més justa”

Miquel Iceta

Esther Piqueras

PRIMER SECRETARI DEL PSC

ADVOCADA I MARE DE CARME CHACÓN

dirigir el Ministeri de Defensa espanyol sota la presidència de José Luis Rodríguez Zapatero.
A l’acte, al qual van assistir l’expresident Montilla, l’exministra Leire Pajín, l’eurodiputat Javi López o les diputades Granados, Batet i el diputat Zaragoza, Iceta va voler recordar la sotragada emocional de la mort sobtada
de Chacón. Fa un any,
amb el cos present de la jove exministra a la seu de
Ferraz del PSOE, la mare
de Chacón li va confessar
que “cada dia ha estat un
regal” en referència a la
cardiopatia congènita i als

46 anys que va viure:
“Quan va néixer m’havien
dit que duraria poc”. Iceta
va destacar que Chacón va
viure “en plenitud, sense
límits i amb passió” a pesar de l’auguri mèdic. El líder dels socialistes catalans va recordar “moments feliços, algun de
trist” i “també discrepàncies” amb qui va estar a
punt de liderar el PSOE en
perdre per només 22 vots
davant Alfredo Pérez Rubalcaba l’elecció del nou
secretari general dels socialistes espanyols.
Iceta va anunciar l’edició d’un recull de conferències i articles de la política

d’Esplugues de Llobregat,
l’agrupació del PSC de la
qual també ha decidit posar el seu nom a la seu local. La federació del PSC
del Baix Llobregat també
posarà el nom de Chacón a
la seva escola d’estiu de
formació. Per voluntat de
la família també es pretén
que algun programa de beques porti el seu nom en
record de la seva faceta
acadèmica.
La seva mare, l’advocada Esther Piqueras, va assegurar: “La història de la
nostra filla no s’entén sense el PSC” i va recordar que
ja estava neguitosa d’adolescent per poder iniciar la
militància al partit. Destaca de Chacón la seva lluita
“per l’entesa entre Catalunya i Espanya i per la igualtat entre dones i homes”
en una societat “més justa
i més lliure”. La seva mare
demana que “a més d’un
bonic record” el nom de la
seva filla sigui una “incitació permanent a continuar
la seva lluita”. ■

La directora de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), Annabel Marcos,
que ha estat destituïda per suposadament haver transportat una urna durant el referèndum de l’1-O, va assegurar ahir
que se sent “víctima del 155”.
Marcos va explicar que es va
assabentar de la seva destitució a través de la premsa i que,
més tard, el Ministeri de l’Interior va justificar-li la decisió
per “falta de confiança” en la
seva persona. “La notícia no

és certa”, va assegurar Marcos, que es va reservar donar
explicacions perquè està
“convençuda” que li obriran
un procediment judicial i és en
instàncies judicials on vol defensar-se. La directora destituïda de l’ISPC estudiarà si emprèn accions legals contra el
mitjà de comunicació que va
publicar la informació. Marcos
va dir sentir-se també “trista
per no haver pogut continuar
l’encàrrec que li va fer el conseller Forn”. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Jordi Cervantes,
condemnat per
coaccions al batlle

Tres alts càrrecs
es neguen a
declarar per l’1-O

Una segona sentència contra
el veí espanyolista de Balsareny Jordi Cervantes el condemna a dos mesos de multa
per un delicte de coaccions a
casa de l’alcalde, el republicà
Isidre Viu. Segons la sentència
del jutjat de primera instància
i instrucció número 3 de Manresa, Cervantes i dues persones més van col·locar escuradents al timbre de casa del
batlle, provocant grans molèsties a les persones que hi havia dins. ■ REDACCIÓ

El secretari general de Telecomunicacions, Societat Digital i
Ciberseguretat Jordi Puigneró, i els directors de l’Administració Oberta de Catalunya i
del Cesicat es van acollir ahir
al dret a no declarar davant la
Guàrdia Civil. El jutjat que investiga l’1-O els atribueix delictes de malversació, revelació de secrets i desobediència
i les condemnes podrien arribar a dotze anys de presó i inhabilitació de càrrecs públics.

184006-1185718T

■ REDACCIÓ

INMOBILIARIA 74, SA

El Administrador Solidario de “Inmobiliaria 74, S.A.” ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Terrassa, Avenida Santa Eulàlia, nº 316, el día 8 de mayo de 2018 a las 11 h en primera convocatoria y, para el supuesto en que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no
alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 9 de mayo de 2018 en segunda convocatoria.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del Día
PRIMERO.- Reelección de Administradores.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a
los ejercicio cerrados el 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31
de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
TERCERO.- Aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración de los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre
de 2014, 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.
CUARTO.- Delegación para protocolizar los acuerdos para su inscripción registral.
QUINTO.- Aprobación del Acta y, si procede, nombramiento de interventores.
A partir de esta fecha los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Avenida Santa Eulàlia, nº 316 - 08223 Terrassa), a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito,
de las propuestas de acuerdo y documentos que el Administrador Solidario somete a la consideración de la Junta.
Terrassa, a 11 de marzo de 2018. El Administrador Solidario, D. José Quera Martí

