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Fer

Filologia
anglesa

A

ra hem sabut que
el govern espanyol va destinar l’any
passat 13.405 euros
perquè el president,
Mariano Rajoy, i diversos càrrecs més fessin classes d’anglès, el que es tradueix en poc més de
mil euros al mes per a l’aprenentatge
d’aquest idioma. Això vol dir que alguna cosa es mou a La Moncloa? Ho
dubto. Rajoy ha quedat en evidència
pel seu desconeixement de l’anglès diverses vegades. El que ha quedat palès
amb aquesta actitud són dues realitats
més. L’una és la ignorància. Pel lloc
que ocupa, Rajoy no només hauria de
parlar anglès des del moment que aspira a ser primer ministre, president i,
per tant, el primer diplomàtic espanyol. Sinó que, a més, hauria de tenir
un domini del francès i l’alemany. Però
l’altra, i al meu entendre més greu, és
la desídia. M’explico. No és pas la primera vegada que Rajoy queda en evidència davant la premsa internacional
per culpa del desconeixement d’altres
idiomes. Resulta que ja fa uns quants

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

El desconeixement total
de l’anglès que té Mariano
Rajoy demostra la seva
ignorància, però també
la seva desídia
anys, quan Rajoy es va estrenar en els
consells europeus, li va passar un fracàs que el va deixar tocat, traumatitzat, però que trobo que serveix per entendre com s’encara aquest home als
reptes, problemes o qüestions difícils
que requereixin una solució imminent.
Quan el president espanyol va arribar a
la capital comunitària i es va dirigir cap
a un grup de periodistes que l’esperaven, es devia pensar que serien de mitjans espanyols però va resultar que no
n’hi havia cap i tots li preguntaven en
anglès. Va quedar col·lapsat, va girar
cua i se’n va anar. Qualsevol que sigui
en el seu lloc diu: “Quan torni a casa no
passarà ni un dia més que no em posi
a aprendre anglès.” Però ell, no. Ell
ignora el problema, l’aparca, com qui
no el vol veure, i pensa que aquella
anomalia ja passarà. Que ja canviaran
els altres d’idioma, que no val la pena
fer l’esforç de conèixer un altre idioma,
no! La culpa és dels altres que no parlen com ell, que no pensen com ell.
D’aquí a quatre dies apareixerà al seu
currículum que és llicenciat en filologia
anglesa.

Calçotada amb urna

C

alçotada anual a La Masó, prop
de Valls, convidat per l’amic Marcel Banús, que únicament veig
aquest dia de l’any. Només es mou de
La Masó per anar a fer classes de filologia catalana a la Universitat Rovira i
Virgili. Hi va, i en torna de seguida per
tancar-se a casa. Ara diu que cada dia
fa cinc quilòmetres corrent per mantenir-se en forma. Els fa limitant-se al
terme municipal del poble. Li dic de
venir un dia a casa a dinar o a contemplar els atractius de la meva ciutat, i
només de pensar-ho s’atabala, es torna
groc, es passa la mà per la cara i les
ulleres de poc li cauen. Al pati de collegi, quan era petit, jugàvem a “arrencar cebes”. Sempre hi havia algú que
es resistia a ser extret del piló de gent
agafada per la cintura. A Marcel Banús
ningú no el pot arrencar de la terra on
s’arrenquen més calçots del mon.
Anem tard. Cada any anem tard. La
temporada ja s’ha acabat i els calçots
presenten un gruix excessiu, però, on
hi hagi algú que en sàpiga coure i que
tingui un proveïdor de confiança, tots
els calçots són excel·lents. Els escaliven al caliu en Marcel i el seu pare,

“
Convocada amb
Puigdemont pres,
vam celebrar que
fos lliure

que és un dels homes més divertits
que conec. La mare és vital i incisiva,
no es reserva res. En Marcel és la barreja de tots dos. El seu germà, l’Òscar,
s’encarrega de la carn i les botifarres.
Cuito a citar-lo perquè altres vegades
que he parlat d’aquesta calçotada
m’he oblidat de fer-ho. “He estat a
punt de servir-te la carn crua i que te
la fessis tu mateix.” Ell també ha elaborat la salsa dels calçots.
Fem una foto i l’enviem als parents
argentins. Responen: “¡Cuánto lo extrañamos!” Un dia, fa anys, vaig dir a
en Marcel que no podríem assistir a la
calçotada perquè s’havien presentat a

casa uns parents de l’Argentina. “Que
vinguin també els argentins!” Pel camí
vaig patir una mica perquè ella és de
les que camina per l’ombra, menja
com un ocellet i només beu líquids
sense graduació. Va ingerir vint calçots, es va omplir de salsa fins al colze
i no va dir que no al vas de vi. Cada cop
que ens veiem recorden aquella calçotada. No entenc com els argentins,
que sempre tenen la brasa a punt i que
sobre aquesta brasa couen carn i també verdures, no han adoptat els calçots. Tenen molta terra per plantarne. El clima no ha de ser cap problema. L’Argentina és gran com Europa i
alguna temperatura semblant a la de
Valls o La Masó s’hi ha de trobar. Algú
s’hi faria ric, si es decidís.
El que deia ahir de com va de de
pressa l’actualitat catalana. Quan en
Marcel em va convocar, la calçotada es
presentava trista perquè Carles Puigdemont havia caigut pres a Alemanya.
Vam celebrar que hagués quedat en llibertat. Vaig portar postres. A sobre el
pastís, una urna en miniatura. En
Marcel la va tenir entre les mans tota
la tarda i no la hi podíem arrencar.
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A la tres

En quin país vivim?

F

“
Aixecar les
tanques dels

peatges per
protestar ara és
rebel·lió, sedició i
terrorisme?
cions per terrorisme; també per terrorisme. En quin país vivim? En quin
país vivim, que es prohibeix a la gent
portar llaços grocs? En quin país vivim, que té un rei que expulsa i renya
els seus súbdits, i que quan ve de visita
dina només amb els seus? En quin
país vivim, que s’impedeix que un Parlament democràticament elegit elegeixi el seu president amb normalitat, i
que l’obliga a fer quatre, cinc o sis in-

De reüll
Anna Serrano

tents d’investidura? En quin país vivim, que hi mana més un jutge que no
pas el president del seu govern? I que
té universitats (que curiosament porten el nom del seu monarca emèrit)
que reparteixen títols de màsters com
aquell qui reparteix crispetes? I que
no hi dimiteix ningú? En quin país vivim, que quan la resolució d’un jutge
els va a la contra comencen a fer discursos antieuropeistes i tenen periodistes que fan crides a cremar cerveseries? En quin país vivim, que té una
Conferència Episcopal que és propietària d’una cadena de televisió que peca diàriament i que insulta una part
dels seus ciutadans? En quin país vivim, que, quan hi discrepes, en comptes de diàleg el que et recepta és el Codi Penal, ara amb terrorisme? Algú se
n’estranya, que vulguem marxar? A
mi el que m’estranya, francament, és
que tal com estan anant les coses algú
s’hi vulgui quedar.

Les cares de la notícia
VICE-SECRETARI GENERAL DE COMUNICACIÓ DEL PP

Pablo Casado

Arguments no
exportables

Màsters a granel

E

n una càpsula va arribar i va marxar. Completament
aïllat, així és com el rei va assistir dilluns a l’acte
d’entrega de despatxos judicials a l’Auditori de Barcelona.
Era la segona visita després de l’1-O i, com la nit del sopar
d’inauguració del Mobile al Palau de la Música, les
circumstàncies van ser excepcionals. Seguretat extrema,
carrers tallats i mesures extraordinàries com tancar l’accés
a l’Esmuc. La prioritat, el monarca. I la confirmació que la
seva presència a Catalunya tardarà molt a ser associada a
normalitat. Qui sap si ho serà mai més. El que segur que no
hi contribueix és que Felip VI, el que va
L’Estat, amb avalar l’“a por ellos” el 3 d’octubre, faci
pinya amb els jutges només uns dies
la corona
després del revés dels seus homòlegs
inclosa, ha
alemanys que ha permès
optat pel
l’excarceració de Carles Puigdemont.
replegament La decisió de l’Audiència Territorial de
Schleswig-Holstein podria haver
obert una finestra a la rectificació. Doncs no. L’Estat, amb la
corona inclosa, ha optat pel replegament. Masegats en
l’amor propi, es llepen les ferides, es reuneixen entre ells i es
refermen que sí que tenen la raó. I el despropòsit continua.
Ara, contra els comitès de defensa de la República, els
CDR, promotors d’actuacions de resistència pacífica, que
l’Audiencia Nacional ha retorçat fins a convertir en
terrorisme. És la tergiversació dels fets per encabir-los en
suposats delictes, el que Europa no compra a Espanya.
L’argument falsejat no és exportable. Aquest és un dels
missatges que arriben d’Alemanya. I que les institucions de
l’Estat, cada cop més soles, no volen escoltar.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/zefeu8

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

rancament, estic esparverat. En
quin país vivim (legalment, que
no pas de cor), que ara per protestar pels peatges de les autopistes aixecant les barreres durant una estona
et detenen i t’acusen de rebel·lió, sedició i terrorisme? En quin país vivim,
que per posar-te un nas de pallasso
t’acusen d’un delicte d’odi? I que per
organitzar un referèndum té a hores
d’ara nou presos polítics i set líders polítics a l’exili? En quin país vivim, que
per tallar una carretera demanant
l’alliberament d’aquests presos polítics et detenen i t’acusen de rebel·lió,
sedició i terrorisme? Rebel·lió, sedició
i ara terrorisme? L’estratègia sempre
és la mateixa: construeixen el relat i
després la justícia hi posa ordre. Primer parlen de tumult i d’actes violents
i després venen els processaments per
rebel·lió. I després que dies enrere ens
parlaven de kale borroka a Catalunya,
que curiós, ahir van arribar les deten-

Accedeix als
continguts del web

-+=

Quan encara bull l’escàndol del fals màster de la
presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ara el
seu col·lega de partit Pablo Casado resulta que
també té un màster, el mateix, sense classes, ni
exàmens, ni treballs. Comença a ser costum al PP
i a la Universitat Rey Juan Carlos.
ALCALDESSA DE BARCELONA

Ada Colau

Ni tramvia ni multiconsulta

-+=

Ni la multiconsulta, ni el tramvia de la Diagonal.
Dos dels punts destacats del programa de Barcelona en Comú han fet aigües. La soledat de l’alcaldessa en el ple municipal no li ha permès tirar endavant cap de les dues propostes i augmenta la
sensació de fracàs del mandat municipal.
PARE DE GUILLEM AGULLÓ

Guillem Agulló Lázaro

Memòria i denúncia

-+=

Més enllà de l’heroïcitat que suposa suportar l’assassinat del propi fill, és molt remarcable el compromís dels pares del malaurat Guillem Agulló per
mantenir viu el record del seu fill 25 anys després
de la seva mort i haver denunciat tot aquest
temps la violència feixista i la seva impunitat.

Escalada
judicial
Fa exactament una setmana,
la fiscalia de l’Audiencia Nacional anunciava una investigació
als comitès de defensa de la República (CDR) pels talls de carretera i
l’aixecada de barreres de les autopistes durant la Setmana Santa
passada, que qualificava d’actes de
violència, i amenaçava amb el càrrec de rebel·lió. Els partits polítics
espanyols van assenyalar llavors el
següent pas alimentant el relat de
la violència, de manera gens casual,
amb expressions com ara ‘kale borroka’ o ‘comandos separatistas’, relacionada amb el terrorisme d’ETA.
Ahir, el jutge instructor, Manuel
Carcía-Castellón, va fer el següent
pas en ordenar la detenció d’un
membre dels CDR acusat de rebellió i també de terrorisme, en el que
suposa una nova escalada en l’estratègia de criminalització judicial
del procés sobiranista culminat fa
sis mesos amb el referèndum de l’1
d’octubre.
És especialment greu que el jutge i la fiscalia tergiversin uns fets,
ignorin els drets de protesta i de
manifestació recollits a la Constitució i facin falses acusacions que poden comportar un càstig duríssim.
Lamentablement, ja no és una sorpresa, perquè aquesta nova acusació es fa en el context embogit d’un
“a por ellos” judicial, instigat des
del govern espanyol i les més altes
instàncies del poder judicial, constituït en l’últim bastió de la defensa
de l’‘statu quo’, i beneït pel rei Felip
VI, que fa només 24 hores escenificava la seva connivència amb la judicatura en un acte a l’Escola Judicial de Barcelona. Avisos externs,
com ara el rebut des de la justícia
alemanya en no admetre el delicte
de rebel·lió en la petició d’extradició del president Carles Puigdemont, no semblen haver provocat
ni la reflexió ni el canvi d’estratègia
urgent per rebaixar la tensió en el
conflicte entre Catalunya i l’Estat
espanyol.
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Tal dia
com
avui fa...
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Desídia de l’Estat
El govern de la Generalitat
exigeix terminis concrets a
Madrid i critica el divorci entre
les promeses i els fets en
aquesta infraestructura.

Carina Filella

20
anys

Carles Armengol. Grup Sant Jordi de Drets Humans

Esquerdes
a Tàrraco

E

anys

La llei del català
El govern de la Generalitat i tots
els partits polítics, llevat del PP,
defensen la redacció actual de
la llei del català i descarten
modificar-la.

Tribuna

Full de ruta

squerdes a Tàrraco. A les pedres
mil·lenàries però també en la gestió patrimonial actual. Les actuacions d’urgència
que aquests dies ha de dur a terme
l’Ajuntament de Tarragona per evitar
que s’esfondri una part de la grada de
l’amfiteatre romà, el monument més visitat de la ciutat, declarat patrimoni
mundial de la Unesco, per unes esquerdes que ja s’hi van detectar fa mesos,
són la gota que fa vessar el got sobre
una gestió patrimonial qüestionable i
discutida per moltes veus del sector de
l’arqueologia. El consistori diu que al febrer es van detectar fissures en una
part de la grada afegida durant una restauració de l’any 1979 –tot i que l’arqueòleg César Pociña apunta en un article publicat al Circ de Tarragona que el
2016 ja va alertar de les esquerdes–. Al
febrer, doncs, van fer un perímetre de
seguretat, van tancar al públic l’accés a
l’arena i van col·locar testimonis de
guix. Però aquests testimonis també
s’han esquerdat, cosa que ha posat de

10

Transvasament
El PSC avisa que començaran
les obres de transvasament si
no hi ha alternativa. El govern
aposta ara també per reutilitzar
aigües residuals depurades.

Concòrdia? Democràcia!

D

avant la situació que viu Catalunya, algunes veus, que presumeixen de moderació i equanimitat,
reclamen recuperar una concòrdia suposadament perduda. Es tracta d’un discurs
que, potser per aparentar equidistància,
es vol situar en un terreny moral més que
polític. Però el debat a la societat catalana
és polític en primer terme ja que es tracta
de decidir un estatus polític per a Catalunya. Si els fins són lícits, les qüestions morals es presenten en els mètodes, com ho
són la democràcia i la no-violència com a
formes de dirimir els debats polítics.

cietat, des d’una parella fins a la humanitat sencera, visquessin en concòrdia. Però
també ens adonem que això només pot esdevenir-se des d’uns acords de mínims.
L’harmonia absoluta exigiria un uniformisme impensable i segurament indesitjable. La concòrdia no pot ser un valor absolut. En la cèlebre pregària per la pau atribuïda a sant Francesc d’Assís trobem la petició: “On hi hagi discòrdia hi posi unió”, però no són poques les versions que presenten una petita variant: “On hi hagi discòrdia, hi posi la veritat.” Vet aquí una clau interessant. La recerca sincera de la veritat
és una actitud en pro de la concòrdia.

Aquesta recerca és un camí per assolir
acord en molts aspectes, però no en tots. Hi
ha opcions que no depenen d’una veritat
moral, sinó que són eleccions contingents.
EL DEBAT EN QUÈ ESTÀ IMMERSA la societat

catalana té una vessant de fets en què cal
preservar la recerca de la veritat, davant de
tantes deformacions i barroeres tergiversacions, però també té un terreny d’opcions lliures i legítimament diferents o oposades. La independència o la dependència
no són opcions morals condicionades per
cap veritat i per tant és ben legítima la discrepància o la discòrdia.

PERÒ QUÈ VOLEN EXACTAMENT els que re-

clamen concòrdia a Catalunya? Concòrdia es una paraula que sona bé, com a quelcom desitjable, com un valor. El DIEC la
defineix com l’estat d’harmonia que resulta de l’acord dels sentiments, de les idees,
etc., entre dues o més persones. Ja veiem,
per tant, que la concòrdia no és assolible
de manera individual mitjançat un capteniment virtuós. La concòrdia és el resultat
de quelcom que s’ha de donar de manera
prèvia: l’acord entre les parts. Seria desitjable que la societat catalana, com tota so-

La conservació del patrimoni
en una ciutat com Tarragona,
que s’aixeca sobre la
construïda fa més de dos mil
anys, no és fàcil. Ningú no ho
ha dit això, tampoc

El lector escriu

manifest el perill que la graderia s’esfondri. I ara correm-hi tots. Aixequem
bastides i apuntalem el monument. La
conservació del patrimoni en una ciutat
com Tarragona, que s’aixeca sobre la
construïda fa més de dos mil anys, no
és fàcil. Ningú no ho ha dit això, tampoc.
Però aquest cas evidencia una deixadesa de l’administració que es fa difícil
d’entendre. I que arriba després de polèmiques actuacions de reconstrucció
en dos monuments més de Tàrraco: el
teatre romà i les restes del circ de la plaça dels Sedassos, on s’han instal·lat
unes estructures modernes, de ferro i
de fusta, que han aixecat totes les alarmes entre els experts en patrimoni. En
el fons de tot plegat s’hi troba un cop
més la manca de coordinació entre els
diferents àmbits que tenen responsabilitat sobre el patrimoni: administracions
públiques, museus, universitat, empreses privades... Interessos sovint divergents que només podran trobar punts
de connexió si es crea un òrgan de gestió conjunt eficient; més eficient que
l’actual Comissió de Patrimoni. ■

b És d’allò més oportuna la
reedició (al cap de 88 anys
d’haver sortit la primera) que
Josep Palomero ha fet d’aquest llibre d’Artur Perucho
(1902-1956). Hi sura el conjunt d’activitats repressives
que la dictadura del general
Miguel Primo de Rivera va
practicar al nostre país. Cal
dir que és un assaig politicoperiodístic molt complet, de
manera especial pel que fa a
la censura sobre el català.
Una exposició dels greuges i
de les vexacions que com a
poble vam patir en tots els
àmbits. Si algú la va definir
com a dictablanda en comparació amb la dictadura criminal franquista, potser que
a la “democràcia (?) espanyola” li diguem demodura,
perquè de tova no en té res
vers els països de parla catalana. És del tot actual l’afirmació que Palomero dona

LA CONCÒRDIA S’HA DE FONAMENTAR

“
La concòrdia
s’ha de fonamentar
a trobar la manera
de dirimir
les diferències

a
trobar la manera de dirimir les diferències
que es donen en tota societat humana, més
que no pas a negar-les o sotmetre-les. En
l’àmbit de la societat política, el respecte a
les decisions justes i democràtiques és la
forma superior de concòrdia. La via democràtica suposa que davant d’opcions diferents, però igualment legítimes, s’optarà
per aquella que triï la majoria, tot respectant i protegint els drets individuals i collectius de totes les minories.

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

‘Catalunya, sota
la dictadura’

d’aquells anys infames: mentida oficial i d’indignant arbitrarietat. Una frase de Perucho: el seu primer acte
d’agressió [de Primo de Rivera] fou el decret dit “de repressió del separatisme”, el
qual no anà dirigit solament
contra els catalanistes extremats, ans bé contra la pròpia
espiritualitat de Catalunya.
Us sona això? I de la manipulació dels repressors unionistes manaires del 155? Es
pensen que encara estem a
l’any 1940. Clatellada a Rajoy-Llarena!
SALVADOR DOMÈNEC
St. Quirze del Vallès (Vallès Occ.)

Sobre la inacció
de Rajoy
b Hi ha hagut inacció de Mariano Rajoy en tot això del
procés cap a la independència? Va dir no al pacte fiscal
en un moment en què Espanya estava en quasi fallida. I
va dir no al referèndum o res.

Legalment, ha anat recorrent
el que era il·legal. Des del
punt de vista polític no hi ha
hagut prou legitimitat, perquè els vots en el referèndum, tal com es va plantejar,
no arribaven al 50%. D’aquí
l’expressió majoria silenciosa
que emprava Rajoy, si bé és
cert que aquesta majoria és
molt heterogènia, i va des
dels referendaris legals fins
als que donen suport a l’eliminació de les autonomies.
XIMO BROTONS
Vilanova i la Geltrú (Garraf)

No són
tots iguals
b Hi ha persones, algunes de
bona fe, d’altres no tant, que
ens volen fer creure que a
Catalunya el que passa és
que hi ha dues maneres de
veure les coses, dues idees
diferents però equivalents i
que totes dues s’han de respectar. Però les coses no són
així. A Catalunya hi ha unes

persones que volem la República i que respectem les diferents maneres de pensar, i
unes altres que el que fan és
impedir que les primeres votem, ens expressem lliurement i que fan mans i mànigues per aconseguir que renunciem a les nostres idees i
que, si no ho fem, ens empresonen. Hem demanat divuit
vegades votar, un dret que
tenim, i totes les vegades ens
ho han negat. Quan per fi ho
vam fer ens van apallissar
per escarmentar-nos. Hem
guanyat unes eleccions i ens
impedeixen formar el govern
que hem triat la majoria de
ciutadans. Aquesta vegada
ho fan utilitzant un altre tipus
de violència, la d’una llei injusta que està al servei dels
que ens volen domesticats i
callats. No, amics, no tot és
equivalent, a una banda hi ha
les víctimes i a l’altra, els botxins.
TERESA CALVERAS
Barcelona
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La frase del dia

“M’agradaria que m’expliquessin els jutges alemanys
el que entenen ells per violència”
Juan Ignacio Zoido, MINISTRE DE L’INTERIOR ESPANYOL

Tribuna

De set en set

Millorament i felicitat

Teixits

Francesc Torralba. Director de la Càtedra Ethos de la URL

L’

associació que s’estableix des
del transhumanisme entre felicitat i perfeccionament és discutible. Els prohoms d’aquest moviment cultural identifiquen la felicitat
psicològica, el benestar emocional,
amb la perfecció, la qual cosa equival a
dir que, com més perfectes siguem en
el terreny físic, cognitiu i social, més feliços serem.

LA REALITAT MOSTRA, PERÒ,

que aquesta
associació d’idees és la conseqüència
d’una precipitació intel·lectual o bé
d’una noció extremament reduccionista de la rica paraula felicitat o bé eudemonia. Per experiència, sabem que
aquest cobejat estat de plenitud que
anomenem felicitat no és, solament,
una qüestió de perfecció genètica, sinó
quelcom més profund, que pertany a
un altre ordre de categories. Arthur
Schopenhauer dedica un petit opuscle
a la felicitat que porta com a títol L’art
de ser feliç explicat en cinquanta regles. Cap de les pautes que ofereix el
pensador de Danzig estan relacionades
amb el perfeccionament físic o psíquic
de la persona.

rístiques. La millora biotecnològicament ens pot fer més rendibles, més
eficients, més veloços, però la felicitat
no té a veure amb aquestes qualitats.
DES DEL TRANSHUMANISME

es preveu la
possibilitat d’alterar, directament, el
nostre estat de benestar psíquic tot
emprant tecnologies que afecten la
nostra memòria, els nostres estats
d’humor o bé de disponibilitat. Es preveu la utilització de fàrmacs que ens
permetin eliminar, selectivament, de
la nostra memòria aquells records que

LA TIRANIA DE LA PERFECCIÓ no condueix

a un estat de felicitat, sinó a una lluita a
mort contra les imperfeccions, a una
obsessiva experimentació sobre un
mateix. L’experiència mostra que les
persones més felices són les que se senten estimades incondicionalment, independentment de les seves caracte-

Sísif
Jordi
Soler

AQUESTA POSSIBILITAT D’ALTERAR,

modificar, suprimir o eliminar records no és
irrellevant des del punt de vista filosòfic. La memòria és un ingredient fonamental de la identitat personal. Qui
perd la memòria, perd la identitat, no
sap qui és, ni d’on ha vingut, ni quines
són les vicissituds que l’han fet ser com
és. Les cicatrius visibles i les invisibles
formen part de la pròpia identitat. Esborrar de la memòria certs episodis dolorosos del passat és una temptació
que, segons els transhumanistes, està
al nostre abast, però, cal recordar que,
en fer-ho, no solament esborrem una
crosta de la personalitat, sinó elements
que configuren la nostra identitat narrativa, per dir-ho amb el termes de Paul
Ricoeur (1913-2005).

SENSE ELS VERTADERS RECORDS no hi pot

SER MILLOR EN QUALSEVOL ASPECTE de la

vida humana pot conduir al reconeixement, a l’èxit social, però no, necessàriament, a la felicitat. Les relacions
d’alteritat són irrellevants en el concepte de felicitat transhumanista i, no
obstant això, l’experiència mostra que
els més feliços no sempre són els millors en les seves respectives àrees, sinó els que se senten més estimats.

provoquen en nosaltres un sofriment,
però, a la vegada, consumir fàrmacs a fi
de generar un estat de benestar, que
tendeixin a reduir la intensitat de les
reaccions, fent que les persones estiguin més tranquil·les i que experimentin una sensació de benestar.

“
Sense els
vertaders records

no hi pot haver
justícia, sense
memòria no hi pot
haver perdó, ni
reconciliació. La
condició del perdó
és la memòria

haver justícia, sense memòria no hi pot
haver perdó, ni reconciliació. La condició del perdó és la memòria. La desmemoria, selectivament articulada, allibera la persona de rancúnies, de ressentiments, de nostàlgies i de pors,
també de remordiments, però, quan
una persona s’ha alliberat de tot aquest
feix negatiu del seu passat, ¿Segueix
essent la mateixa persona?
L’ESBORRAMENT DELS RECORDS DOLOROSOS, en el cas que sigui possible, tindrà

com a conseqüència la dissolució de la
identitat personal. Som, també, el que
recordem. En la recerca de la felicitat,
la memòria juga un paper decisiu, en la
mesura en què permet discernir les decisions de futur a partir de les experiències del passat.

Ignasi Riera

“O

h, que cansat
que estic...” de
les emfàtiques opinions polítiques de la
immensa majoria dels
que omplim papers de
premsa. I ho fem amb la pretensió (o
amb la barra) de qui es creu que se sap
tots els secrets de la saviesa universal.
Els vells funcionaris del meu país deien
que ells eren el pont de pedra i la classe
política l’aigua que s’escola. Miro amb
mal ull els col·legues que s’autoproclamen experts en les anàlisis de la cosa
pública. Si es dediquessin a la venda de
verdures, ¿sabrien distingir una escarola fresca d’una altra de caducada? Per
això aquesta nit m’he despertat amb la
idea de ressenyar la llista de persones
que sí que han estat, i són, essencials
per al present i el futur del nostre país
de països. Començo pels noms dels homenatjats, per centenaris, enguany:
Maria Aurèlia Capmany, Pedrolo, Palau i
Fabre i Pompeu Fabra. A més: professors de la meva Universitat: Badia i
Margarit o Martí de Riquer. Músics com
ara Victòria dels Àngels, Tete Montoliu,
Oriol Martorell o Antoni Ros Marbà. I a
favor de l’edició i de la música: Gemma
Romanyà, de Capellades. Cuiners com
ara Josep Lladonosa, Glòria Baliu o
Carme Ruscalleda. El pallasso Tortell
Poltrona. Escriptors com ara Joan Fuster, Quico Mira, Artur Quintana, IsabelClara Simó, Joaquim Carbó, Xavier
Amorós o Josep Vallverdú. Ah! I Sam
Abrams i Marta Pessarrodona... als
quals encara no han concedit el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes. La
pedagoga Marta Mata. Cantautors com
per exemple Raimon, Serrat, Llach, Maria del Mar, l’Ovidi. Metges com ara el
Dr. Broggi. I el dietista, però persona de
bé, Gonçal Lloveras. I periodistes com
ara Pernau, Espinàs, Huertas, Puyal o el
morellà J. Martí Gómez. I el perruquer
Llongueras. ¿Oi que es mereixen medalla i podi i record agraït?
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Nacional

Contra les
acusacions i
detencions
als CDR

Els partits lamenten
que la justícia vulgui
fer passar les
protestes per
terrorisme

25 anys de
l’assassinat
de Guillem
Agulló

Diversos actes
recordaran avui al
País Valencià el
jove de Burjassot
mort per un feixista

Els CDR, acusats de ter
COP L’Audiencia Nacional avala la
detenció de dos activistes per l’obertura
de peatges per Setmana Santa CERCA
Detenen una veïna de Viladecans i
busquen un veí d’Esplugues DELICTE
Els investiguen com a terroristes
Mayte Piulachs
BARCELONA

Les mobilitzacions de desobediència civil dels comitès de defensa de la República (CDR) són equiparables a accions terroristes.
És el càstig que vol imposar a Catalunya el govern
espanyol del PP, aplaudit
per Cs. Un jutge i la fiscalia
de l’Audiencia Nacional
han avalat, per ara, aquesta hipòtesi i han donat
llum verd a l’operació, batejada amb el nom de Cadera (per les sigles dels
CDR), i que va implicar
que ahir la Guàrdia Civil
tingués permís per detenir
dos activistes, una veïna
de Viladecans i un veí d’Esplugues, i escorcollar els
seus domicilis. El Ministeri
de l’Interior va detallar que
se’ls acusa dels “delictes de
terrorisme i de rebel·lió”,
per suposadament haver
coordinat els talls de carreteres i l’alçament de barreres durant unes hores en
peatges (d’Abertis i Autema) de quatre trams a
l’AP-7, (a la Roca del Vallès
i l’Hospitalet de l’Infant),
l’N-340, la C-32 (el Vendrell) i la C-16 (Castellbell i
el Vilar) durant la Setmana Santa. La dona va ser
detinguda a casa seva, però l’home no va ser trobat
al domicili del seus pares,
on està registrat, i està en
crida i cerca.
Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí sis persones a Malgrat de Mar, Òrrius, el Pont de Vilomara,
Arenys de Mar i Solsona
per incidents al parc de la
Ciutadella, el 30 de gener,
quan s’havia de fer el ple

d’investidura de Carles
Puigdemont. Se’ls acusa
dels delictes de desobediència, atemptat a l’autoritat i desordres públics, i
al migdia la policia catalana els va deixar en llibertat, en espera de ser citats
pel jutge. La plaça de Sant
Jaume va viure ahir a la nit
una nova concentració de
rebuig a les detencions i a
la criminalització dels moviments socials.
Un àudio, la prova
La fiscalia de l’Audiencia
Nacional ja va amenaçar el
2 d’abril passat que perseguiria “les intolerables actuacions” dels CDR, als
quals culpava de “pertorbar la pau pública i l’ordre
constitucional”, i indicava
que les seves mobilitzacions podrien ser constitutives dels delictes de “rebel·lió, malversació de fons
i desordres públics”. La fiscalia no citava el delicte de
terrorisme –com ha fet ara
Interior– i en el comunicat
d’ahir, tampoc.
Pel que fa als veïns de
Viladecans i Esplugues, la
fiscalia assegura que tots
dos haurien desenvolupat
activitats “de direcció i coordinació” en els “actes de
sabotatge” duts a terme
aquesta Setmana Santa i
“de manera coordinada
per denominats CDR concebuts –segons sosté– per
haver provocat un clima
d’agitació social”. La prova
fonamental contra la veïna de Viladecans és un àudio que es va difondre a les
xarxes socials, en el qual
ella proposa que s’ha de fer
una vaga general, que
s’han de sumar als sindicats, i que cal fer aturades

La veïna de Viladecans,
detinguda a casa seva per
agents de la Guàrdia Civil,
ahir ■ QUIQUE GARCIA / EFE

“És un pas més per criminalitzar la desobediència civil i la dissidència”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La penalista Anaïs Franquesa, directora de litigi del centre Irídia, manifesta a El Punt
Avui que l’operació policial
d’ahir que acusa els CDR de
terrorisme, és “un pas més
en la criminalització de la dissidència i de la desobediència
civil”, que va iniciar-se fa mesos i l’exemple “més aberrant
va ser l’empresonament dels
Jordis, acusats de sedició”,
per una acció emmarcada en
la llibertat de manifestació.
Franquesa comparteix
amb altres juristes que la definició de terrorisme “tan àm-

plia” que recull la nova redacció d’aquest delicte, que van
aprovar el PP i el PSOE el
2015, permet aquestes acusacions extremes contra moviments socials. No obstant
això, l’advocada barcelonina
recorda que abans d’aquesta
reforma del Codi Penal, Amnistia i altres organismes ja
alertaven l’Estat espanyol
que el seu delicte no encaixava en la definició internacional de terrorisme, que abraça
accions contra la vida de les
persones o que causen terror
i pànic a la societat. Per Fran-

quesa, aquesta acusació d’Interior “pretén desmobilitzar”
i recorda com recentment un
expert de l’ONU instava l’Estat espanyol a no presentar
càrrecs de rebel·lió, en el cas
català, perquè “plantegen
greus riscos de limitar l’exercici de la llibertat d’expressió”. Pel que fa al tall de carreteres, la penalista ho emmarca en el dret de manifestació
“en què els ciutadans interpel·len les autoritats” perquè
canviïn normes o mesures.
“Tot s’ha de resoldre en l’àmbit polític i no a cop de dret

penal”, insisteix. Un tall de
vies pot ser delicte? La penalista exposa que primer
s’hauria d’analitzar si en l’exercici del dret de manifestació “hi ha hagut un abús
d’aquest dret” i s’ha posat en
risc la vida de persones o
s’han produït danys. El més
habitual és qualificar-ho com
a desordres públics. Franquesa també aclareix que els
CDR no poden ser acusats de
malversació de fons públics,
com amenaça la fiscalia, perquè l’autor ha de ser funcionari o càrrec públic.
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L’APUNT

Avui fa 49 anys un home bo. Un home empresonat injustament per un Estat que dibuixa un fals relat de la
violència a Catalunya, com es va demostrar ahir amb
l’atac frontal als CDR. Avui Oriol Junqueras fa 49 anys.
Un aniversari trist i amarg. Una tristor, però, que ens
ha de fer reflexionar. Quina és la millor manera de rearmar-nos davant d’aquesta ofensiva brutal? Com ens

Un home bo
Marc Bataller

rrorisme

podem defensar i també atacar? D’opinions n’hi ha
per a tots els gustos, però crec que el més sensat és
configurar un govern com més aviat millor perquè pugui coordinar l’estratègia. Un executiu que també ha
d’avançar cap a la República i que s’ha de coordinar
amb les estructures a l’exili. Interior i exterior. La millor fórmula per defensar-nos i avançar.

Dels delictes de terrorisme
Article 573
la comissió
1. Es consideraran delicte de terrorisme
la integritat
o
vida
de qualsevol delicte greu contra la
rtat i
llibe
la
al,
mor
física, la llibertat, la integritat
rsos
recu
els
i,
indemnitat sexuals, el patrimon
ica, de risc
naturals o el medi ambient, la salut públ
mptat i
d’ate
na,
coro
la
ra
catastròﬁc, incendi, cont
o
s
icion
mun
es,
d'arm
tinença, tràﬁc i dipòsit
i
,
codi
ent
pres
el
explosius, previstos en
s mitjans
l’apoderament d'aeronaus, vaixells o altre
es
quan
ies,
ader
merc
de
o
ectiu
de transport col·l
ents
segü
les
de
l
sevo
qual
amb
duguin a terme
finalitats:
imir o
1a. Subvertir l’ordre constitucional o supr
les
de
t
desestabilitzar greument el funcionamen
s
institucions polítiques o de les estructure
els poders
econòmiques o socials de l'Estat, o obligar
fer-ho.
de
se
enirpúblics a realitzar un acte o a abst
ica.
públ
2a. Alterar greument la pau
[...]

Article 573 bis
1. Els delictes de terrorisme a què es refe
reix l’apartat 1
de l’article anterior s’han de castigar amb
les penes: [...]
3a. Amb la de presó de quinze a vint anys
si es causés
un avortament de l’article 144, es produïssi
n lesions de
les tipificades en els articles 149, 150, 157 o
158, el
segrest d’una persona, o estralls o incendi
dels
previstos respectivament en els articles 346
i 351.
4a. Amb la de presó de deu a quinze anys
si es causa
qualsevol altra lesió, o s’aturés il·legalme
nt,
amenacés o coaccionés una persona. [...]
2. Les penes s’han d’imposar en la meitat
superior si els
fets es cometessin contra les persones esm
entades en
l’apartat 3 de l’article 550 (atemptat) o cont
ra membres
de les forces i cossos de seguretat o de les
forces
armades o contra empleats públics que
prestin servei en
institucions penitenciàries.
[..]
4. El delicte de desordres públics que prev
eu l’article
557 bis, i també els delictes de rebel·lió
i sedició,
quan es cometin per una organització o grup
terrorista
o individualment però emparats en aque
sts, es
castigaran amb la pena superior en grau
a les previstes
per aquests delictes.

Un Codi Penal on
tot és terrorisme

REFORMA · Els canvis introduïts el 2015 per fer front a l’amenaça gihadista van
ampliar els supòsits del delicte LA CLAU · El nucli de l’acusació persegueix les
conductes amb voluntat de subvertir l’ordre constitucional o desestabilitzar
Jordi Panyella
BARCELONA

Les xifres

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

20

6

anys de presó implica el delicte de terrorisme, segons la
reforma del CP del 2015, que
inclou un ventall d’accions.

persones detingudes ahir
pels Mossos pels incidents al
parc de la Ciutadella el 30 de
gener passat, ja en llibertat.

a Mercabarna, el port de
Barcelona, i altres accions
de mobilització ciutadanes. Unes afirmacions que
en cap cas plantegen accions contra la vida de les
persones, com recull el primer supòsit del delicte de
terrorisme.

El jutge de reforç del jutjat central 6 de l’Audiencia
Nacional, Diego Egea, és
l’encarregat de la investigació als CDR i qui decidirà
entre avui i demà si deixa
en llibertat la dona, que
ahir ja va ser traslladada a
Madrid. ■

M

és enllà dels fets, la intenció que persegueixen aquests fets, i, en
concret, la finalitat de
“subvertir” l’ordre constitucional
de l’Estat espanyol o de “desestabilitzar greument” les estructures
socials, polítiques i econòmiques
de l’Estat. Aquest és el nucli del delicte de terrorisme, tal com va quedar redactat en el Codi Penal espanyol a partir del març del 2015 en
una reforma que pretenia dotar la
legislació espanyola de mecanismes per fer front a l’amenaça gihadista. El redactat sobre allò que es
considera delicte de terrorisme és
tan ampli i abraça tantes formes
que als investigadors de la Guàrdia
Civil no els ha esta difícil de trobar
una escletxa legal per vestir l’acusació contra els comitès de defen-

sa de la República (CDR), per increïble que sembli. És sabut que
l’objectiu dels CDR era, en un primer moment, facilitar la celebració del referèndum de l’1 d’octubre
i, després d’aquesta data, defensar
el resultat a favor del sí a la independència i contribuir a la implementació efectiva de la República.
Des de l’òptica dels poders de l’Estat, la finalitat de les accions dels
CDR no és cap altra que fer saltar
pels aires l’ordre constitucional espanyol.
La finalitat és clara, però per
aconseguir el seu objectiu els CDR
han traspassat la frontera de la illegalitat per incórrer en un delicte
de terrorisme? En un primer cop
d’ull sembla evident que no, perquè
el Codi Penal exigeix que perquè hi
hagi un supòsit de terrorismes hi
ha d’haver un delicte contra la vida, o contra la corona, o s’ha de donar una tinença d’explosius, entre

d’altres, i és evident que aquest no
és el cas. Ara bé, a mesura que es
desenvolupa el tipus delictiu, s’inclou la possibilitat que aquesta finalitat subversiva es persegueixi a
través de coaccions, causant estralls o amb desordres públics al carrer. És convertint els talls de carretera dels CDR en un d’aquesta supòsits i donant-li una finalitat subversiva que es vesteix l’acusació
contra els membres dels CDR. El
fet que els CDR siguin ens sense
cap estructura de grup tampoc és
obstacle per al Codi Penal espanyol, que deixa clar que per acusar
algú de delicte de terrorisme no és
necessari que estigui integrat en
cap organització com les que històricament han actuat a l’Estat. Així,
un independentista català que avui
se’n vagi a dormir somiant en la
República pot despertar demà en
mans de la Guàrdia Civil convertit
en un perillós llop solitari. ■
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Els diputats De Dalmases, Wagensberg i Sànchez, ahir al Parlament ■ ACN / BERNAT VILARÓ

L’independentisme denuncia
la banalització del terrorisme

a Front comú de JxCat, ERC i la CUP en defensa dels CDR i en contra de la repressió i l’autoritarisme
de l’Estat espanyol a La direcció estatal de Podem se solidaritza amb els manifestants detinguts
Emili Bella
BARCELONA

Estupor independentista
per l’escandalosa equiparació que fa la fiscalia de
l’activitat pacífica dels Comitès de Defensa de la República (CDR), com ara
l’aixecament de barreres
dels peatges o talls de carreteres, amb terrorisme.
Junts per Catalunya, ERC
i la CUP van comparèixer
ahir conjuntament davant la premsa per denunciar la banalització del terrorisme per part de l’Estat
i animar a continuar les
manifestacions
pacífiques, ja que veuen les detencions d’ahir com un intent d’atemorir la societat
catalana per intentar fre-

nar la mobilització permanent. Els tres grups van
anunciar una proposta de
resolució per al pròxim ple
ordinari –encara sense data– perquè el Parlament
se solidaritzi amb els CDR
i denunciï la repressió policial. Hi volen sumar altres
formacions, com ara els
comuns, que ahir es mostraven indignats amb la
criminalització
dels
CDR. La portaveu adjunta
de Catalunya en Comú-Podem, Marta Ribas, va qualificar de “barbaritat” les
imputacions de terrorisme i rebel·lió als membres
d’aquests comitès. A més,
la direcció estatal de Podem també va sortir en defensa dels CDR i contra la
“banalització del terroris-

El portaveu de la Comissió Europea fuig d’estudi
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, va
evitar ahir valorar les detencions de membres dels CDR.
Interpel·lat per l’ACN sobre si
la CE considera que les acusacions de rebel·lió i terrorisme
són “proporcionades”, Schinas va rebutjar comentar-ho
al·legant que desconeix els
fets i que “en qualsevol cas”
són processos judicials en

marxa en un estat membre i
que, per tant, “no entren” en
les seves competències. Davant la insistència dels periodistes, que van preguntar fins
a quatre vegades sobre
aquesta qüestió, el grec va dir:
“La CE pot tenir una opinió en
molts temes però tenim dret a
expressar l’opinió quan són
àrees en les quals la UE té
competències.” Un dels cor-

responsals va retreure al portaveu que, per exemple, a Turquia se li demani “no fer ús de
l’acusació de terrorisme” i
que, per contra, no s’entri a valorar acusacions “similars” a
Espanya. “Si em demanes
avaluar el sistema judicial espanyol, puc dir que el darrer
cop que vam comprovar-ho
Espanya era una democràcia”,
li va respondre Schinas.

me”. “Creiem que totes les
mobilitzacions pacífiques
han de ser protegides”, va
remarcar la portaveu
d’Units Podem, Irene
Montero. El front ampli
contra la repressió, doncs,

continua intacte.
El diputat de JxCat
Francesc de Dalmases va
lamentar que “Espanya té
un problema amb la democràcia” i va emmarcar en
un Estat “autoritari” la re-

pressió exercida contra
l’independentisme,
fet
que denota que “la democràcia espanyola està malalta”. Al seu costat, el republicà Ruben Wagensberg, que apareix en un in-

forme de la Guàrdia Civil
com un dels promotors
dels CDR –pel fet de formar part del col·lectiu de
foment de la resistència civil pacífica En Peu de
Pau–, va constatar que
l’Estat torna a creuar una
línia vermella quan actua
contra gent que protesta
de forma pacífica: “Ens
preguntem com, des dels
òrgans repressius de l’Estat espanyol, es pot banalitzar el terrorisme confonent-lo amb l’aixecament
d’una barrera en una autopista.”
“Denunciem la campanya de criminalització
dels CDR per part d’alguns
mitjans de comunicació,
de certs partits espanyols i
dels aparells repressius de
l’Estat, que intenten construir un relat d’una falsa
violència”, va afegir-hi la
diputada de la CUP Natàlia Sànchez. També el síndic de greuges, Rafael Ribó, es va alinear amb els
CDR i va considerar “manifestament desproporcionada” l’acusació de rebel·lió i terrorisme contra
els seus membres.
Fins i tot el PSC no veu
motius per aplicar la legislació antiterrorista als
CDR, tot i “condemnar políticament” els seus actes.
Paperot de Ciutadans
En canvi, el portaveu adjunt de Ciutadans al Parlament, Fernando de Páramo, va comparar els CDR
amb “comandos”, però no
es va atrevir a titllar-los de
terroristes, malgrat que
els va qualificar de “violents”. El diputat va ser incapaç de dir si es considera una víctima del terrorisme o si existeix terrorisme a Catalunya, i no va
voler condemnar totes les
formes de violència, inclosa la policial contra els votants de l’1-O o la feixista
contra l’Ateneu de Sants,
emparant-se en el fet que
el partit no valora les decisions judicials, però no va
saber explicar com és que
aleshores el líder taronja,
Albert Rivera, sí que opina
sobre la decisió del tribunal alemany que va descartar la rebel·lió. ■

Les frases

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

“La democràcia
espanyola està
malalta, i el primer
símptoma és un Estat
autoritari”

“Ens preguntem com
pot justificar l’Estat
que tallar una
autopista sigui un acte
de terrorisme”

“Denunciem la
campanya de
criminalització dels CDR
per construir un relat
d’una falsa violència”

“Faríem bé de no
banalitzar el
terrorisme, en un país
on hem patit el d’ETA i
el gihadista”

“Sobre les accions dels
comandos, respectem
les decisions judicials i
les investigacions
policials”

“És evident que
no veiem motius
per aplicar la
legislació
antiterrorista”

Francesc de Dalmases

Ruben Wagensberg

Natàlia Sànchez

Marta Ribas

Fernando de Páramo

Eva Granados

DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA

DIPUTAT D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

PORTAVEU ADJUNTA COMUNS-PODEM

PORTAVEU ADJUNT DE CIUTADANS

PORTAVEU DEL PSC
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Barcelona i Girona van ser dues de la desena de concentracions que es van fer en places davant dels ajuntaments per protestar per les detencions d’activistes dels CDR ahir ■ ORIOL DURAN / QUIM PUIG

Protestes pels detinguts al
crit de “Jo soc CDR”

a Uns milers de persones es concentren en una desena de ciutats del país en suport als comitès
a Prop de cinc-centes es van solidaritzar a Viladecans amb la seva veïna detinguda i empresonada
X. Miró / G. Busquets
BARCELONA / GIRONA

Uns quants milers de persones van protestar ahir al
vespre en diferents places
del país per l’ordre d’empresonament de dos activistes dels CDR de Viladecans i Esplugues de Llobregat dictada per l’Audiencia
Nacional i per la detenció
de sis persones més a càrrec dels Mossos d’Esquadra. Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Mataró,
Solsona, Blanes, Figueres i

Viladecans van ser els
punts de concentració a
partir de les vuit del vespre.
A Barcelona, grups d’activistes dels CDR provinents
de barris com ara Galvany,
Sant Antoni, Sant Andreu,
Clot o Nou Barris es van
anar reunint a la plaça de
Sant Jaume, davant del
Palau de la Generalitat,
fins a omplir-la amb crits
diversos entre els quals
destacaven els de: “Llibertat presos polítics” o “Puigdemont, el nostre president”. El lema principal,

però, va ser aquest cop “Jo
soc CDR”, una frase escrita
en un full que aixecaven
centenars de persones arreu de les concentracions.
L’absència de parlaments, el predomini de
cants i eslògans, la presència destacada de persones
de mitjana edat i grans
amb llaços grocs o la diversitat de pancartes demostrava la pluralitat i el difícil
encasellament d’aquests
comitès d’activistes que
s’organitzen per barris i
pobles. “La llibertat de Ca-

talunya pot ser la llibertat
de tothom”, deia una pancarta de Socialismo Libertario. “Jo soc la Tamara”,
cridaven un grup de dones
amb una pancarta que afirmava: “Hi som tots, per tu,
per mi.”
Per la Tamara, detinguda i empresonada ahir,
centenars de veïns seus es
concentraven a Viladecans. A Solsona, unes 150
persones es concentraven
en suport del veí de Navès
detingut pels Mossos. A la
plaça del Vi de Girona, s’hi

van concentrar un miler
de persones. Durant l’acte,
que va presidir una pancarta amb el lema “Aturar
la repressió i organitzar la
República”, es van llegir diferents manifestos, a càrrec del col·lectiu de joves
La Forja, del CDR i de la
Taula per la Democràcia.
La representant del CDR
va reclamar una “estratègia de confrontació unitària” contra l’Estat espanyol amb “la desobediència, la mobilització civil i la
vaga general” com a princi-

pals eines. El president
d’Òmnium Gironès, Sergi
Font, va instar a la solidaritat de les forces i entitats
sobiranistes tot recordant:
“Hem treballat colze a colze l’1-O o quan ha calgut tallar autopistes.” Font va
advertir que, tenint en
compte les acusacions que
els atribueixen, “demà podríem ser qualsevol de nosaltres”. Durant la protesta,
que es va tancar sota una
intensa pluja amb el cant
d’Els Segadors, també es
va criticar durament la justícia espanyola i les forces
de seguretat, a les quals es
va acusar d’actuar “amb
total impunitat”. A Figueres, unes 300 persones es
van concentrar a la plaça
de l’Ajuntament. A la concentració de Blanes, la portaveu de l’ANC al municipi,
Mariona Bargalló, va assenyalar que cal continuar
treballant sota els principis de la no-violència estricta. ■

Alba Sidera
ROMA

A Itàlia els mitjans posen
més atenció a les notícies
quan hi ha futbol pel mig,
així que, aprofitant el partit de Champions entre la
Roma i el Barça, que obria
informatius, ahir un grup
de catalans va fer un acte
per denunciar la repressió
de l’Estat espanyol contra
l’independentisme.

Davant la cèntrica columna de Trajà van desplegar una pancarta en anglès i una altra en italià per
exigir la llibertat dels presos i els exiliats polítics. A
més, van penjar llaços
grocs. Al final, policies de
paisà van requisar la pancarta a Toni Orpinell, de
l’ANC Itàlia. L’acció va ser
organitzada per l’ANC Itàlia, l’Associació de Catalans a Roma, el CDR Bar-

La protesta davant la columna de Trajà ■ EL PUNT AVUI

ça, la Plataforma pro Seleccions Catalanes i la Penya Blaugrana de Roma.
A l’acte, hi va participar
Luca Bellizzi, delegat de la
Generalitat a Itàlia, desti-

tuït pel govern espanyol.
Bellizzi va explicar que “el
155 va fulminar les delegacions per silenciar veus
que podien denunciar a fora què passava”. ■

176007-1183946L

Protesta contra el
155, també a Roma

És
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Lamela esquiva
la querella per
prevaricació
—————————————————————————————————

L’advocat Josep Asensio i
Serqueda va presentar una
querella contra la jutgessa de
l’Audiencia Nacional Carmen
Lamela per una presumpta
prevaricació a l’hora d’assumir la instrucció inicial de la
causa per rebel·lió contra els
consellers catalans el 31 d’octubre del 2017 i d’ordenar la
presó sense fiança per a vuit
d’ells el 2 de novembre. Lamela va perdre finalment la
causa en favor del Suprem,
que ahir va acordar no admetre a tràmit la querella de l’advocat Asensio contra Lamela.
El Suprem sosté que no hi ha
cap il·lícit penal en la conducta de Lamela i que parlar
d’una prevaricació és gratuït.
El jutge Pablo Llarena (dreta) en una de les últimes sessions plenàries del Tribunal Suprem ■ EFE

Llarena s’empara en l’ONU
per raonar la malversació

a El jutge del Suprem, instat per Torrent a obeir les Nacions Unides sobre Sànchez, invoca la convenció
contra la corrupció per accelerar l’entrega de Puigdemont a Zoido: “Que els jutges m’ho expliquin”
David Portabella
MADRID

El jutge del Suprem Pablo
Llarena és interpel·lat pel
president del Parlament,
Roger Torrent, i pel presidenciable Jordi Sànchez
perquè respecti la resolució del Comitè de Drets
Humans de l’ONU que insta l’Estat espanyol a garantir els drets polítics del número dos de JxCat perquè
se li permeti acudir a un
ple d’investidura. Llarena
afronta ara el dilema d’excarcerar o no Sànchez sabent que es retratarà davant l’ONU i el dret internacional, però fins ara ell
mateix s’ha servit de les
Nacions Unides i ha recor-

regut a les seves directrius
com una font de legitimitat addicional per perseguir Carles Puigdemont a
Schleswig-Holstein per
malversació, l’únic delicte
que la justícia alemanya no
descarta.
En l’euroordre emesa
pel Suprem el 23 de març,
Llarena reclamava a la justícia alemanya l’entrega de
Puigdemont per rebel·lió i
malversació, però feia un
pas més: en el formulari va
marcar una x a la casella
corresponent a la infracció
de corrupció, una de les 32
caselles acordades entre
estats de la UE –n’hi ha per
tràfic d’armes o terrorisme, entre d’altres– per obtenir l’extradició exprés

en casos de delictes amb
un mínim de tres anys de
presó. És a l’hora d’apuntalar la tesi de la corrupció
–no hi ha casella de malversació però ell interpreta que la corrupció podria
ser-ne un sinònim– que li
obri la porta de l’entrega
urgent quan Llarena invoca la convenció de les Nacions Unides contra la corrupció del 31 de octubre
del 2003, que l’Estat espanyol va ratificar el 16 de setembre del 2005, gairebé
dos anys després.
Invocant l’article 17
Per justificar que el referèndum de l’1 d’octubre és
un cas de malversació, que
ell taxa en 1,6 milions, Lla-

rena recita a la justícia alemanya l’article 17 de la
convenció, segons el qual
“cada estat membre adoptarà les mesures legislatives i d’una altra índole que
siguin necessàries per tipificar com a delicte quan es
cometin intencionalment,
la malversació o el peculat,
l’apropiació indeguda o altres formes de desviament
d’un funcionari públic, en
benefici propi o de tercers
o d’altres entitats, de béns,
fons o títols públics o privats o qualsevol altra cosa
de valor que s’hagi confiat
al funcionari en virtut del
seu càrrec”.
En la interlocutòria que
posava en llibertat sota
fiança Puigdemont, el tri-

bunal de Schleswig-Holstein recorda a Llarena que
és ell qui invoca l’ONU i li
respon que ni amb aquesta
font de legitimitat internacional la seva euroordre
“no satisfà –almenys, de
moment– les exigències
de l’article 86 de la llei de
cooperació internacional
en afers penals”. “No conté
una descripció suficient de
les circumstàncies en què
van tenir lloc els fets amb
la necessària concreció del
suposat delicte”, avisa el
tribunal alemany, que no
avala la tesi del jutge i li reclama “informació complementària” que avali l’ús
de diner públic.
Els revessos de la justícia espanyola eren fins ara

una font d’enuig privat de
Mariano Rajoy i dels seus
ministres, però ahir el titular d’Interior, Juan Ignacio
Zoido, no es va poder mossegar la llengua i va entrar
en el cos a cos amb els jutges
alemanys.
“M’agradaria que els jutges alemanys m’expliquessin el
que entenen per violència”, va desafiar Zoido al
tribunal de SchleswigHolstein que, fins ara i formalment, La Moncloa respectava per acatament a la
separació de poders.
Tot i que l’euroordre es
resol entre els jutges i a
priori sense interferència
del poder polític, el ministre de l’Interior va confessar què els diria ell als jutges que no admeten la rebel·lió violenta. “Els diria
als jutges alemanys que hi
ha hagut més de 300 actes
que van suposar exercici
de la violència contra
agents de seguretat, autoritats judicials i edificis
d’institucions que van alterar la normal convivència”, advertia Zoido. “Les
decisions dels tribunals es
respecten i s’acaten”, va
dir Rajoy a l’Argentina. ■

De la Guerra Civil i la presa d’ostatges a l’aeroport de Frankfurt
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La prosa del
jutge Llarena
no resisteix la
traducció a
DAVID
l’alemany
PORTABELLA sense rebre
estralls i, allà on el magistrat del
Suprem espanyol dibuixa escenaris probables, el tribunal de
Schleswig-Holstein analitza casos reals propers i comparables

Les
claus

al de Carles Puigdemont i l’1-O.
En l’objectiu d’afermar l’ingredient violent que justifiqui la rebel·lió, Llarena va arribar a
comparar la protesta del 20 de
setembre a la conselleria d’Economia amb “una presa d’ostatges mitjançant trets a l’aire” i va
descriure els fets com una “convocatòria incendiària” en la
qual Jordi Cuixart “va apel·lar a

la determinació mostrada en la
Guerra Civil (no passaran!)”.

Alexander Schubart

El tribunal de Schleswig-Holstein
■ JENS SCHLUETER / EFE

b Lluny del guerracivilisme, el
tribunal de Schleswig-Holstein
rescata en la seva interlocutòria
un cas del 1981: el del líder
ecologista Alexander Schubart
quan va liderar unes protestes
contra l’ampliació de l’aeroport

de Frankfurt. “És un cas no
només comparable, sinó
idèntic”, sosté el tribunal
alemany, que evoca que, tot i els
“enfrontaments tumultuosos”
entre manifestants i agents
policials, el Suprem alemany va
concloure que els disturbis no
eren suficients per obligar el
land de Hessen a satisfer la
demanda de l’acusat. ■
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La defensa de Sànchez
torna a demanar al TS que
en permeti la investidura
a La mesa ajorna la decisió sobre les peticions de revocació de la delegació de
vot de Puigdemont a La CUP reitera al president que tindria els seus vots

El president de
l’AMI anuncia un
acte municipalista

O.A.-Etxearte
BARCELONA

a Volen convocar alcaldes de tot

l’Estat per defensar els drets polítics
Redacció
GIRONA

La concentració d’ahir al Parlament de treballadors i diputats ■ EFE

Treballadors del Parlament homenatgen Forcadell
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president del Parlament,
els expresidents Joan Rigol i
Ernest Benach, diputats i treballadors de la cambra es van
concentrar ahir a l’escala
d’honor per exigir l’alliberament de Carme Forcadell i els
presos polítics. A iniciativa
dels treballadors del Parlament, van fer deu minuts de
silenci coincidint que ahir era

el 38è aniversari del restabliment del Parlament després
de les eleccions de 1980, posteriors a l’aprovació de l’Estatut de l’any anterior. Després,
van aplaudir llargament, alguns d’ells visiblement emocionats per la gravetat de
l’empresonament de la presidenta del Parlament destituïda en aplicació del 155 amb

la convocatòria electoral dictada pel president espanyol.
El Tribunal Constitucional
va admetre ahir a tràmit el recurs d’empara amb què Forcadell demanava que la seva
causa per rebel·lió, per la qual
està en presó preventiva, passi del Tribunal Suprem al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

garantida la majoria simple per investir-lo en segona votació. En depèn la delegació dels vots de Carles
Puigdemont i Antoni Comín. La mesa no va decidir
ahir sobre les peticions
per a la revocació de la delegació del vot de Puigdemont. El president va votar en el ple de la setmana
passada, però Cs i el PP
consideren que la seva situació ha canviat perquè
ja no és a la presó. La mesa
es va comprometre a decidir abans del ple i va tramitar, a banda, les esmenes
de JxCat i el PP per a la re-

forma de la llei de la presidència. A més, ERC també
ha de determinar si Antoni Comín demana, com
Puigdemont, la delegació
del vot, entenent que Puigdemont i el conseller de
Salut estan en situacions
legals equiparables, esperant les resolucions sobre
les euroordres i sense poder sortir d’Alemanya i
Bèlgica, respectivament.
Si tots dos poguessin
votar, podria tirar endavant la investidura de Sànchez o la d’un quart candidat. La CUP insisteix que
només votaran a favor de

Puigdemont. Una delegació dels anticapitalistes,
formada per Carles Riera i
Maria Sirvent, es va reunir
ahir a Berlín amb Puigdemont per traslladar-li que
tindria el seu suport si torna a aspirar a la presidència. També ahir els advocats de l’exalcalde de Girona van presentar una denúncia davant la fiscalia
de delictes d’odi de Barcelona contra un home que
va penjar un vídeo a les
xarxes socials en què l’insultava i desitjava que
Puigdemont fos violat a la
presó. ■

El nou president de l’Associació de Municipis per la
Independència, Josep Maria Cervera, va explicar
ahir al vespre a L’illa de
Robinson que preparen
un gran acte municipalista per defensar els drets civils i polítics fonamentals.
“S’està perseguint la gent
prenent com a base un relat que s’ha creat, per aplicar-nos les mesures que
ells decideixen. Els drets
fonamentals s’estan vulnerant”, va afirmar Cervera.
Per això en l’acte no només participaran alcaldes
catalans, sinó que volen
buscar la complicitat d’alcaldes de tot l’Estat, i fins i
tot de més enllà, que comparteixin aquests valors i
que també se’n vulguin fer

176007-1183947L

La defensa de Jordi Sànchez va demanar ahir al
jutge del Tribunal Suprem
Pablo Llarena que permeti
a l’expresident de l’ANC
sotmetre’s al debat d’investidura de divendres.
En concret, recorda que el
Comitè de Drets Humans
de l’ONU obliga l’Estat espanyol a complir les mesures cautelars dictades per
preservar els drets polítics
de Sànchez. Això implicaria, segons els advocats del
candidat a la presidència
de la Generalitat, que sigui
deixat en llibertat provisional, que es prepari el
dispositiu necessari perquè sigui traslladat divendres al Parlament amb un
permís penitenciari o que
autoritzi un debat a distància per videoconferència. Són, de fet, els supòsits que ja figuraven en la
demanda presentada al
Comitè de Drets Humans,
i s’afegeixen a la carta que
el president del Parlament, Roger Torrent, va
remetre dilluns a Llarena
per informar-lo de la convocatòria del ple. També
Torrent li va recordar que
el fet que Sànchez estigui
en presó preventiva no pot
“limitar el legítim exercici
dels seus drets polítics.”
Aquest és el segon escrit que els advocats de
Sànchez envien a Llarena.
Ja ho van fer en conèixer
la resolució del Comitè de
Drets Humans, sense obtenir resposta. Aquesta
vegada ho feien amb la data del ple fixada per exigir
que adopti “les mesures
que facin possible” l’exercici dels drets polítics de
Sànchez, protegits per
l’article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics.
Si el jutge permet que
Sànchez pugui participar
en el ple, una possibilitat
que JxCat i ERC veuen difícil, els dos futurs socis de
govern no tenen encara

Josep Maria Cervera, ahir al plató de ‘L’illa de Robinson’ d’El
Punt Avui Televisió ■ MANEL LLADÓ

còmplices. Cervera preveu
que l’acte es farà a finals de
maig.
Juntament amb això, el
president de l’AMI també
ha anunciat que preparen
expedicions d’alcaldes a
l’exterior per explicar la situació del nostre país: “Volem explicar el que estem
vivint i quina és la realitat,
i que el relat de l’Estat s’està emparant amb un producte tòxic i fabricat. L’1
d’octubre qui va exercir la
violència van ser la Guàrdia Civil i la Policía Nacional als 43 municipis on van
actuar”. Per això Cervera
també s’ha referit a les
causes judicials del municipalisme: “Parlem de casos mediàtics, però l’embat contra els municipis és
impressionant. Haurem
de protegir els nostres
electes, hi haurem de dedicar molts esforços.” ■

Serà
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La fiscalia vol
unificar criteris
contra alcaldes

a El fiscal superior de Catalunya convoca una reunió per
les causes de l’1-O a El batlle de Molins de Rei no declara
M. Piulachs
BARCELONA

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres,
ha convocat una reunió de
treball amb els fiscals en
cap provincials i de les demarcacions per dimarts
vinent. Un dels temes
principals de l’ordre del
dia és què s’ha de fer amb
les causes obertes contra
els 700 alcaldes catalans
que van fer declaracions
institucionals de suport al
referèndum de l’1-O, tal
com va ordenar la fiscalia
general de l’Estat. La voluntat és unificar criteris
sobre si les seves accions
es podrien emmarcar en
algun tipus delictiu, com
ara pel fet d’haver cedit locals o recursos públics per
a la celebració del referèndum, suspès pel Tribunal
Constitucional.

La data

—————————————————————————————————

17.04.18
junta de fiscals a la seu de
la fiscalia de Catalunya per
abordar temes, com ara les
causes contra els alcaldes.

Precisament, l’alcalde
de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, va anar ahir a
la fiscalia de Barcelona i es
va acollir al seu dret a no
declarar, en ser citat com
a investigat per un delicte
de desobediència arran de
l’1-O, segons l’ACN. Casals
va explicar que la causa es
basa en el “suport polític’’
que va fer al referèndum,
com altres alcaldes, amb la
signatura de decrets i declaracions públiques, i
també amb la cessió con-

creta de locals per a l’1-O.
Casals va assegurar que
aquest és un procés “contra tot un poble i contra la
democràcia’’ i que forma
part d’una estratègia “de
la por’’, tot i que va advertir: “Les amenaces no ens
faran canviar les conviccions.’’ Més d’un centenar
de persones van acompanyar el batlle.
D’altra banda, l’alcalde
de Callús, Joan Badia, va
declarar ahir que la Guàrdia Civil “menteix” en el
seu atestat vers els fets de
l’1-O al municipi. “Diuen
que vaig ensopegar i és
mentida, com es veu als vídeos”, va assegurar el batlle, que ahir va declarar
com a perjudicat davant la
magistrada del jutjat de
Manresa que instrueix la
denúncia col·lectiva per
les càrregues policials de
l’1-O al Bages. ■

L’alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals, ahir després de comparèixer ■ ACN

Lamela descarta investigar 7.000 mossos
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La magistrada de l’Audiencia
Nacional que investiga la cúpula de la policia catalana,
Camen Lamela, va rebutjar
ahir assumir la investigació
contra quatre caps dels Mossos d’Esquadra de Lleida per
les seves accions durant l’1-O.
El titular del jutjat d’instrucció número 4 de Lleida
havia acordat inhibir-se de la
causa d’investigació en entendre que les seves diligèn-

cies no podien desvincular-se
de la causa central a l’Audiencia Nacional, perquè les accions dels Mossos de Lleida
eren calcades arreu de Catalunya i ordenades per la cúpula policial. La magistrada, però, sosté que “no existeix connexitat subjectiva en els fets
que investiga el jutjat de Lleida, qualificat com a delicte de
desobediència, amb el delicte
de sedició” investigat per ella,

Presos i exiliats,
al Cavall Bernat
de Montserrat
a Una cadena de

persones farà arribar
les fotografies dels
polítics al cim

Judit Larios
BARCELONA

Els presos polítics i els exiliats coronaran, de manera simbòlica, l’agulla del
Cavall Bernat de Montserrat. Al llarg d’uns 7,5 quilòmetres milers de persones
formaran una cadena humana i faran arribar, des
de l’església de Collbató
fins al cim de l’emblemàtica muntanya, les fotogra-

fies dels polítics i líders independentistes empresonats i a l’exili passant-seles de mà en mà. La iniciativa Faran el cim, que es
durà a terme el 28 d’abril,
està organitzada per l’Associació Catalana pels
Drets Civils amb el suport
de l’ANC, Òmnium, Crida
per la Llibertat, Bombers
per la República i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
L’acció pretén denunciar la “injusta situació de
les persones represaliades” pel procés i alhora
mostrar-los el “suport de
la societat civil”, tal com va

L’alpinista Ferran Latorre i representants de les entitats organitzadores, ahir ■ O. DURAN

explicar ahir la portaveu
de l’associació Crida per la
Llibertat, Núria Camps.
La iniciativa s’ha comunicat a tots els presos mitjançant els seus advocats i
s’han mostrat “contents”,
va dir Camps, que va considerar que és una oportu-

nitat perquè puguin “sentir-se implicats des del
punt de vista moral pujant
la muntanya d’aquesta
manera”.
“Mai vaig pensar que
hauria d’escalar per raons
polítiques”, va lamentar
per la seva banda l’alpinis-

ta Ferran Latorre, que alhora va criticar que se sent
“sol com a esportista”, referint-se al no posicionament de la majoria d’esportistes catalans sobre la
situació a Catalunya: “Podria limitar-me a fer esport, però estan passant

en el qual acaba de processar
el major Josep Lluís Trapero i
tres càrrecs més. Lamela exposa que, en el cas d’unir els
dos casos judicials, comportaria que l’Audiencia hauria
d’investigar les accions policials de fins a 7.000 agents
dels Mossos que van treballar
durant l’1-O, fet –indica– que,
“per raons òbvies, el procediment judicial es faria absolutament impossible”.

coses i tenim l’obligació
moral de dir-hi alguna cosa”. La parella de Joaquim
Forn i representant de
l’Associació Catalana pels
Drets Civils, Laura Masvidal, va considerar l’acció
una oportunitat per “contradir, una vegada més, el
relat de violència que no
representa Catalunya”.
El recorregut estarà dividit en tretze trams que
augmentaran progressivament de dificultat, de
manera que els últims
quedaran reservats per a
escaladors professionals
per evitar que hi hagi cap
accident. Les entitats organitzadores calculen que
es podrà completar la cadena amb unes 5.000 persones, però han fet una
crida perquè s’hi sumi el
màxim de gent possible.
Les inscripcions s’obriran
dilluns vinent per evitar
que la iniciativa faci ombra a la manifestació prevista per diumenge. ■
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Esteve Vilanova

ANÀLISI

evilanova@elpuntavui.cat
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Desenvolupeu empatia
D

illuns passat va tenir lloc a
Barcelona l’entrega de despatxos als nous jutges amb
la presència del rei. Gema Espinosa directora de l’Escola Judicial i
esposa del magistrat Pablo Llanera, va demanar als nous graduats
que “desenvolupessin empatia”.
Realment dir això davant de tots
els alts càrrec judicials i del rei, i
del seu marit, té valor perquè empatia, segons el diccionari, és la
“facultat de comprendre les emocions i els sentiments externs per
un procés d’identificació amb l’objecte, grup o individu amb el qual
hom es relaciona”. De veritat que
quan vaig escoltar aquestes paraules ràpidament vaig pensar en
els presoners i els exiliats polítics i
les seves famílies. A banda d’aquest fet puntual i, diria jo, protocol·lari, la resta del discurs i dels
altres, i també totes les imatges
mostrades, van ser un enaltiment
de la figura del magistrat Pablo
Llarena, que feia sospitar més una
benedicció de l’a por ellos que no
pas d’empatia, especialment quan
feia poques hores la justícia alemanya l’havia desautoritzat.
Tot l’acte va ser ben estrany:
vetada l’assistència dels polítics
democràtics catalans, fent un cordó policial i tancant una escola de
música del recinte on es feia l’acte, inutilitzant-los els aparells de
música, demostra la poca empatia
que hi ha entre la corona i el poble
català. Quan un cap d’estat d’un
país democràtic ha de viatjar amb
aquestes prevencions, sense contacte amb els polítics democràtics
de la comunitat que visita, i allunyant el poble del seu itinerari, és
que quelcom greu li està passant.
Fa molt de temps vaig escriure

El rei conversa amb el ministre Catalá, Lesmes i Gema Espinosa a l’Auditori de Barcelona ■ EFE

que les polítiques del govern de
Rajoy posarien en molts problemes la monarquia, pensant en el
que feien a Catalunya, i les evidències són ben clares, avui el monarca ha perdut tota empatia amb
una gran majoria de catalans, que
ja es declaren obertament republicans. I també hem de dir que el
monarca s’hi posa bé perquè d’ell
és la responsabilitat última de seguir la seva agenda o iniciar-ne
una de pròpia.
Acabat l’acte, el rei, per tenir
contacte amb la societat, va anar
a dinar amb un grup d’empresaris:
Salvador Alemany, president
d’Abertis; Luca de Meo, president
de Seat (que va tornar a insistir
que estaven molt bé a Catalunya i
que no tenien motiu per marxarne); Josep Oliu, president del
Banc Sabadell; Rafael Fontana, del
bufet d’advocats Cuatrecasas;
Joaquim Gay de Montellà, president de Foment; Juan José Bru-

guera, president del Cercle d’Economia; Miquel Valls, president de
la Cambra de Comerç de Barcelona; Francesc Reynés, president de
Gas Natural, i Josep Crehueras,
president del Grup Planeta. Si mirem la llista dels convidats hom
observa dues coses: la primera és
que sempre són els mateixos i que
Catalunya és la comunitat industrial líder de l’Estat espanyol i ben
segur que es podria eixamplar la
llista. El segon és que, llevat de poques excepcions, podríem endevinar quin va ser el seu discurs, si és
que algú va parlar, perquè pel que
fa a la majoria el seu nivell d’empatia amb Catalunya ha estat el
de traslladar ostensiblement i publicitàriament la seu social fora de
Catalunya, com una intromissió
política contrària al procés. Per
tant, els inputs que va rebre i rep
el monarca de la realitat social catalana, han de ser necessàriament
aduladors per la seva política amb

El director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo,
entrevista en el programa En Confiança
l'exdiputat i expresident d'ERC

801175-1185933T

Joan Puigcercós

Dijous a les 19.00 hores i a les 21.30 hores.

amb Joan Puigcercós

Catalunya. Tots aquests empresaris fa anys que tenien i tenen el
poder suficient per reclamar al govern un canvi d’actitud pel que fa
al tracte que rebem els catalans,
fins i tot hi ha casos que aquesta
ignomínia perjudica la seva empresa. I, malgrat tot, callen i aplaudeixen.
Dubto que cap expliqués al monarca el greuge persistent del mal
finançament català i que per subsistir, tot i generant prou recursos,
ens obliguen a endeutar-nos cada
any assolint ja una xifra rècord de
77.740 milions d’euros el 2017 i
que la reforma del finançament
autonòmic acumula tres anys de
retard per l’incompliment de la llei
pel que fa al govern espanyol.
També dubto que se li hagi detallat el dèficit d’inversions en infraestructures, que són un element crític per ser competitius.
Desenvolupeu l’empatia, senyor!

Una pancarta
porta una dona
a declarar per
un delicte d’odi
Redacció
BARCELONA

Una tarragonina haurà de
declarar avui als jutjats
per un suposat delicte
d’incitació a l’odi per haver
penjat al balcó de casa seva una pancarta amb el lema “Police go home” (“policies, marxeu a casa”) i
per una piulada que consistia en la mateixa foto
amb el comentari “Mil ulls
us vigilen, no permetrem
que ens feu mal”. El Cuerpo Nacional de Policía
(CNP) va denunciar la dona, Olga Ricomà, de 33
anys i filla del portaveu del
grup municipal d’ERC a
Tarragona. Ella mateixa
va fer pública aquesta situació a través d’una altra
piulada: “Dimecres 11/04
a les 10 h he d’anar a declarar al jutjat número 2. La
policia m’acusa d’un delicte d’odi per penjar aquesta
pancarta i tuitar-ho. Per
sort no sé rapejar.” Per a
avui, ja s’han convocat
concentracions de suport
davant de les portes dels
jutjats de Tarragona. Ella
mateixa explicava ahir, al
Diari de Tarragona, que
va decidir penjar la pancarta després de les càrregues policials durant el referèndum de l’1-O i que va
rebre la citació judicial per
les festes de Nadal, encara
que no hi deia el delicte del
qual se l’acusa. “Es tracta
d’una estratègia. El que
volen és que tinguem por i
jo ja no en tinc”, assegura, i
confia que “tot acabarà
bé” perquè no hi ha cap base per poder-la acusar. ■
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ANIVERSARI · Avui fa vint-i-cinc anys va ser assassinat el militant de Maulets
Guillem Agulló, apunyalat per un feixista HOMENATGE · S’organitzen actes en
record del jove de Burjassot, que tindrà un passeig als jardins de Vivers de València
Ferran Espada
BARCELONA

U

n torrent d’ideals, fets esperança en forma d’un jove de
Burjassot, a la comarca de
l’Horta, es va encreuar amb
l’hidra del feixisme, la serp sorgida
un cop més de l’ou de la intolerància, que diria Xammar, una maleïda
matinada de tal dia com avui fa 25
anys. Es deia Guillem Agulló i Salvador, un jove militant de Maulets,
antiracista, ple de conviccions, i va
ser assassinat impunement un 11
d’abril del 1993 per un escamot nazi a la plaça Major de Montanejos,
localitat de l’Alt Millars. Des d’aquell
mateix dia la seva figura ha estat
constantment recordada i reivindicada durant aquests 25 anys arreu
dels Països Catalans per l’esquerra
independentista i els moviments
antifeixistes al crit de “Guillem
Agulló, ni oblit ni perdó”.
En Guillem va sortir de casa en
direcció a Montanejos uns dies
abans amb l’únic objectiu de gaudir
d’una escapada entre amics durant
el pont de Setmana Santa del 1993.
Acampats als afores, probablement
amb intenció de gaudir d’espais
com la Font dels Banys, s’hi van instal·lar. Amb les campanades de la
una de la matinada, en Guillem feia
cap a la plaça Major del poble amb
unes companyes, per gaudir d’una
estona de nit festívola. Però el mal
en tota la seva essència s’havia personat també en aquella plaça en la
pitjor de les seves formes, el nazisme. La Bèstia tenia el nom de Pedro
Cuevas El Ventosa. El que va ser
l’assassí d’Agulló capitanejava el tètric escamot nazi autodenominat
Komando Marchalenes IV Reich
acompanyat de Gerardo Mora, José
Cunat El Pollo, Juan Manuel Sánchez El Picha i Francisco García El
Mody. Procedents del barri valencià de Marxalenes, eren coneguts

per la seva extrema violència contra militants polítics d’esquerres,
independentistes, immigrants i homosexuals. Per això l’estètica antiracista que va delatar el jove maulet, situat en una cantonada de la
plaça on es feia la festa, va accionar
immediatament la brutalitat del
grup. Tal com expliquen els testimonis, en Guillem no va tenir ni
temps de reaccionar que ja els va tenir a sobre. Va apartar els amics per
protegir-los i es va encarar amb en
Cuevas, però, envoltat per la resta
de l’escamot nazi, amb traïdoria i
covardia, va rebre el primer cop,
que va intentar esquivar, i tot seguit la brutal pallissa que es va desfermar i el va deixar estabornit. Finalment, Cuevas li va clavar amb
tota la ràbia i els ulls plens d’odi una
navalla que li va travessar el cor se—————————————————————————————————————————————

Els jutges van rebaixar el
cas, el nazi assassí només
va haver de complir 4 anys
de presó i la resta, absolts
—————————————————————————————————————————————

gant una vida innocent de només
18 anys.
Tothom va tenir clar el motiu
–fins i tot els assassins– menys la
justícia espanyola: l’odi polític que
impregnava l’escamot feixista d’El
Ventosa. El rebuig judicial a aquesta consideració penal que hauria
agreujat la condemna agafa una dimensió dantesca en aquests moments de persecució del moviment
republicà català per suposats delictes d’odi de mecànics o pallassos.
Guillem Agulló no va ser la primera víctima del nazisme al País
Valencià. Cal recordar que un jove
comunista valencià ja va ser assassinat un 6 d’octubre del 1977 a Alacant. Es deia Miquel Grau. Però entrats ja en els anys 90, l’assassinat
del jove burjassoter va posar al des-

cobert la impunitat que mantenia
l’extrema dreta feixista des del final
de la dictadura amb organitzacions
com el Grup d’Acció Valencianista
(GAV) o el grupuscle Acción Radical, que Cuevas freqüentava i que
estaria connectat amb l’assassinat.
Segons la família, va ser un membre de Burjassot d’aquesta banda
feixista que hauria alertat Cuevas i
els seu escamot de l’anada d’en Guillem a Montanejos per poder emboscar-lo i assassinar-lo. L’eclosió
organitzativa de la violència feixista
arribaria al País Valencià amb la
formació España 2000, amb resultats electorals en alguns municipis
que posen els pèls de punta. España
2000 ha protagonitzat brutals manifestacions de caire racista i compta amb el suport econòmic d’empresaris valencians, alguns d’ells del
sector de la seguretat privada.
El mateix assassí d’Agulló, Pedro
Cuevas, es va poder presentar amb
total impunitat a les eleccions municipals del 2007 a la localitat de Xiva, a la comarca de la Foia de Bunyol, en una candidatura de la feixista Alianza Nacional (AN), malgrat que el 2005 va tornar a ser detingut en l’operació Panzer, que va
desmantellar una perillosa xarxa
d’ultres, fortament armats, que
operaven sota la denominació de
Frente Anti Sistema (FAS).
Una impunitat, la de Cuevas i el
seu escamot nazi, que va ser totalment evident durant el judici per
l’assassinat de Guillem Agulló, en
què només va ser condemnat l’autor de la punyalada, malgrat la participació de la resta d’implicats en la
pallissa. De fet, Juan Manuel Sánchez El Picha va participar en un altre apunyalament al barri del Carme de València pocs dies després de
ser absolt. El judici, ple d’irregularitats que van donar peu a interpretacions sobre una inexplicable màniga ampla cap a la defensa de l’acu-

25 d’abril, en
homenatge
Acció Cultural del
País Valencià dedicarà la Diada del 25
d’abril –la tradicional manifestació es
farà el 21 d’abril– al
record de Guillem
Agulló. Amb el lema ‘País Valencià,
un país obert’la
manifestació serà
“un reconeixement
a un jove assassinat pel feixisme; un
reconeixement, en
la persona de Guillem, a totes les víctimes de la intolerància i de les ideologies d’odi i d’exclusió, i per mostrar amb el nostre
exemple que la diversitat és un valor
positiu que suma”,
segons va assegurar el secretari
d’ACPV, Toni Gisbert.

sat per part del tribunal de Castelló,
va concloure amb una condemna de
17 anys. Finalment rebaixada a 14
anys en rebutjar l’agreujant de crim
polític. Els jutges van reduir l’afer a
una suposada baralla juvenil, malgrat que els testimonis van declarar
que els acusats havien cantat el
franquista Cara al sol amb el braç
alçat després de l’atac i amb el cos
d’en Guillem a terra expirant l’últim alè de vida. I que disposaven de
tota la simbologia i material neonazi. Cuevas El Ventosa va acabar
complint només 4 anys de presó.
De fet, el cas dels assassins de
Guillem Agulló no ha estat altra cosa que el màxim exponent de la impunitat amb què ha actuat històricament la dreta ultra espanyolista
al País Valencià, amb la permissivitat de les autoritats polítiques i policials. Primer durant la Transició,
en què es va articular el blaverisme
anticatalanista i que va comportar
l’anomenada Batalla de València,
que no es va limitar a pintades i destrosses de locals d’entitats i organitzacions polítiques, sinó que va incloure agressions violentes amb
bombes incloses com la que van
col·locar a Joan Fuster a casa seva
l’any 1978. Una violència mantin-
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com Carme Salvador, que després
de l’assassinat del fill retreia, en
una compareixença pública de gran
coratge, que tota la dreta valenciana es negués a donar el condol a la
família i a condemnar-ho. Una memòria no sempre fàcil de defensar
en un País Valencià on les instàncies oficials van permetre que l’advocat de Cuevas, l’exalcalde franquista de Manises José Morató, di—————————————————————————————————————————————

El cas de Guillem Agulló
s’emmarca en la impunitat
de què gaudeix la violència
feixista al País Valencià
—————————————————————————————————————————————

famés el jove mort a tort i a dret.
Agulló pare ha tingut sempre clar
que la seva tasca no és només pel fill
assassinat, sinó pel combat contra
la violència feixista al País Valencià:
“La mentalitat espanyolista
d’aquesta gent és tan perillosa i tan
criminal que es dedica a liquidar
tothom que no pensa com ells, i
aquesta és al final la meva lluita”,
assegura en els seves declaracions.
Finalment han arribat els reconeixements. Amb la caiguda del règim del PP al País Valencià i l’accés

de l’esquerra al govern de les principals institucions, s’han impulsat diverses iniciatives. La primera, a les
Corts Valencianes, en què el 12
d’abril del 2016 el president Enric
Morera va llegir una declaració institucional signada per tots els
grups. “Davant l’assassinat del jove
valencià Guillem Agulló, mort per
combatre el racisme i la violència
feixista, les Corts Valencianes manifesten el seu rebuig”, deia el text.
Un alleujament, segons declara
Agulló pare, encara molest pel que
considera poca valentia de les principals forces d’esquerres valencianes. Per exemple, en el fet que es
dediqui a en Guillem –s’inaugurarà
el dia 21– un passeig interior dels
jardins de Vivers de València, i no
un carrer de la ciutat com han fet al
poble natal de Burjassot, o a municipis com Faura, al Camp de Morvedre; Vic, a Osona, o Molins de Rei, al
Baix Llobregat. Agulló pare recorda
la solitud amb què van haver
d’afrontar durant molts anys la lluita per la memòria del fill, i ressalta
“la valentia” dels que van estar al
seu costat els anys de plom.
Els homenatges a Guillem Agulló
es multipliquen arreu dels Països
Catalans. Diumenge el Palau de la

Guillem Agulló
pare, amb la foto
del fill assassinat,
Enric Morera,
president de les
Corts Valencianes,
amb la família i
representants
d’entitats, i una
pintada ■ ACN
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guda en el temps fins a l’actualitat,
en què Esquerra Republicana del
País Valencià ha denunciat atacs
amb artefactes explosius a les seves
seus, intimidacions a dirigents de
Compromís o el fet que el darrer 9
d’Octubre un nombrós grup de feixistes va agredir ferotgement els
participants en la manifestació de
la diada nacional del País Valencià
davant l’absoluta passivitat policial.
El setge ultra a la família de Guillem Agulló i als seus companys ha
estat constant en aquests 25 anys.
Trucades telefòniques amenaçadores, especialment en cada aniversari de l’assassinat, pintades davant
de la casa familiar de Burjassot, i altres pressions. Mai ningú ha estat
detingut per aquestes actuacions.
Com explica el pare del jove assassinat, Guillem Agulló Lázaro, “amb
cada pintada ens el mataven una altra volta”. Agulló Lázaro, com a pare, però també com un incansable
activista que ha recorregut milers
de quilòmetres en innumerables actes, ha estat punta de llança en la
defensa de la memòria del seu fill
assassinat pel feixisme. I en la denúncia de les irregularitats que van
envoltar el judici dels assassins. Per
no parlar de la valentia d’una mare

Música de València s’omplia de gom
a gom en el concert d’homenatge
del grup Ovidi4, en què participa
David Fernàndez, juntament amb
altres artistes. Avui, molts recordarem en Guillem cantant el No tingues por d’Obrint Pas. Vint-i-cinc
anys després ressona com mai
aquell crit de ràbia i record: “Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.” ■

Tens el
carnet?
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Míriam Nogueras

OPINIÓ

Diputada del PDeCAT al Congrés
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a Gemma, l’Aurora i jo érem
dins la cabina. Dèiem adeu
al Jordi, a qui ja havien fet
sortir, junt amb la resta de presos.
Totes tres no deixàvem de seguirlo amb la mirada. Somrèiem, felices d’haver-lo vist, però les llàgrimes no deixaven de banyar el
nostre rostre. Li dèiem adeu mentre ell esperava a la sala del fons,
que veiem de lluny i amb els barrots pel mig. No ens movíem, seguíem dient-li adeu, aplaudint i
enviant-li petons. Ell ens tornava
tots els adeus i petons. Va desaparèixer.
Vam girar-nos i ens en vam
adonar que ja no quedava ni un
sol familiar. Estàvem totes tres
soles i un funcionari que ens esperava per tancar la porta.
Així va acabar la nostra visita al
Jordi. Una visita que vull compartir amb tots vosaltres perquè
també la feu vostra. Perquè allà
transmetíem al Jordi les sensacions, les paraules i els ànims que
cada dia ens feu arribar, el pols de
la societat catalana, l’optimisme
ressorgit des de dijous que la justícia alemanya va concloure que
el nostre president, Carles Puigdemont, no podia ser acusat de
rebel·lió. La nostra veu era la de
molts de vosaltres. El nostre escalf era el vostre. El nostre somriure era el vostre. Les nostres llàgrimes, també eren les vostres.
A les 11 del matí del diumenge
dia 8 d’abril teníem la visita a Jor-

di Turull. La visita va ser gràcies a
la generositat de la seva família,
que ha volgut compartir el seu
temps amb amics d’en Jordi. Gràcies Blanca, Laura i Marta. Ens
heu regalat una experiència que
ben segur marcarà les nostres vides, conscients que ja ha marcat,
i per sempre, les vostres.
A les 10.20 h vam arribar, nervioses, alegres, prudents, expectants però sobretot amb els
ànims ben amunt per deixar al
Jordi un bon record de la nostra
visita i un potent alè d’esperança.
La presó està situada al bell
mig d’un paisatge més aviat desèrtic. El sol surt d’entre alguns
núvols que cobreixen el cel. Entrem.
Dos funcionaris, rere un vidre,
ens demanen el DNI, ens fan una
foto i ens prenen les empremtes.
Donem la bossa que la seva família ens havia donat, amb alguns
objectes, i que en Jordi havia demanat. La revisen i se la queden.
Ens fan deixar tot el que portem a
sobre. Ens quedem només amb
la clau de la taquilla on dipositem
els DNI i les claus del cotxe (el
viatge el vam fer amb cotxe, de
Barcelona al poble de Barajas on
vam fer nit, de Barajas a Estremera i d’Estremera, passant pel País
Valencià, a Barcelona).
Ens expliquen que aproximadament a les 10:45 h, un funcionari sortirà per “aquella porta” i
ens faran passar un control. Pun-

tuals, ens criden, a nosaltres i a
tots els familiars dels presos que
tenien també visita, i passem tots
un control de seguretat. Els que
xiulen en el control són convidats
a entrar en una sala. Nosaltres no
xiulem i seguim fins a una sala
“d’espera” que recorda molt la
sala d’espera de qualsevol hospital.
Passats uns minuts, quan la
resta de familiars ja són tots dins
(persones grans, dones amb
nens petits, joves,...), s’obre una
————————————————————————————————————————

Sobretot, “ni callem ni
ens rendim”. Són les
paraules que en Jordi
Turull no va deixar
de repetir
————————————————————————————————————————

porta, entrem tots en un espai
molt petit. Quan la porta per la
qual hem passat es tanca, sempre acompanyats de tres funcionaris, s’obre la següent porta. Caminem per un petit passadís que
creua des de l’edifici on som a un
altre edifici des del qual ja veiem
els mòduls i les cel·les. Passem
dues portes més, sempre amb el
mateix protocol (un cop dins i
tancada una porta, se n’obre una
altra). Creuem un pati i entrem en
una sala on, de nou, ens espera
un funcionari rere un vidre. Un
cop tots dins, el funcionari amb
una llista a la mà comença a llegir

“Sala 1, Turull, sala 2... sala 3...”.
Des de la sala on esperem, i a
través d’unes portes amb barrots,
veiem les cabines, una al costat
de l’altra. La sala (cabina) 1, a la
queal anirem nosaltres, és la primera que es veu. Una cabina petita, dues cadires, un vidre i una cadira a l’altre costat del vidre.
S’obre la porta, entrem, i, mentre busquem una tercera cadira,
apareix rere el vidre en Jordi. Els
nostres ulls es neguen, cridem
d’emoció, ens toquem les mans
entre totes tres i amb ell a través
del vidre, ens mirem, el mirem,
diem “hola!!!”, “Jordi!!!”, somriem i
seiem ràpidament. Ell somriu,
molt feliç, agafa el “telèfon” i a
través d’un bafle escoltem, després de molts dies, la seva veu.
Parlem durant 40 minuts, la por
de no saber què dir desapareix al
primer segon de veure’l. No callem ni nosaltres ni ell, tots amb
moltes ganes d’explicar-nos coses. Aquests 40 minuts es fan
curtíssims. Li expliquem com està Catalunya, la seva gent, com
d’animats i optimistes estem tots.
Li recordem que som allà, que no
estan sols, li donem un munt de
records d’un munt de gent. Ell, el
primer que ens diu és que està
fort, més fort que mai, que està
treballant molt. També que just
aquell dia li van donar totes les
cartes enviades des que va tornar
a la presó. No podem deixar de
mirar-lo i escoltar-lo amb el som-

COPISA CONCESIONES, S.L.U.
De conformidad con la Ley 3/2009, de
3 de abril, de Modificaciones Estructurales y disposiciones concordantes,
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U., Socio único de la entidad
COPISA CONCESIONES, S.L.U.,
acordó el 6 de abril de 2018 su transformación de sociedad limitada en anónima, aprobándose asimismo el balance de transformación, cerrado a 31 de
diciembre de 2017, así como las modificaciones al mismo y la sustitución de
participaciones por acciones, los nuevos estatutos sociales adecuados a la
nueva forma social y la denominación
a COPISA CONCESIONES, S.A.U.
Se hace constar que no existen titulares de derechos especiales que pudieran oponerse al acuerdo de transformación.
L’Hospitalet de Llobregat, 6 de abril de
2018.- Administrador Único: GRUPO
COPISA INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTOS S.L.U., representada por D. Orlando De Porrata-Doria
Botey
119171/1185891L

Ajuntament de
Puigpelat
ÀREA D’URBANISME
Gestió Urbanística
Exp. 14/2018
EDICTE
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament,
en sessió de data 26 de març de 2018, en ús de
la competència delegada pel Decret d’alcaldia
de 15 de juny de 2015 (BOPT núm. 148, de
27/6/2015), ha acordat aprovar inicialment, amb
condicions, el canvi de modalitat del sistema
d’actuació previst per a la gestió de l’Àrea 4.74
“Forn del Soto”, que passa de la modalitat de
cooperació a la de compensació bàsica.
Així mateix ha acordat sotmetre’l a informació
pública per un termini d’un mes perquè s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents i concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal.
L’expedient complet podrà ser examinat al departament de Gestió Urbanística (c/ de Josep
Sardà i Cailà, núm. 2, edifici del Mercat Central,
1r pis) qualsevol dia laborable durant l’horari d’atenció al públic (de 9 a 14 hores).
Reus, 28 de març de 2018
El secretari general, Per delegació de signatura:
La cap de Secció dels Serveis
Administratius Territorials
Montserrat Torné Homs
156527-1185811L
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Cap presó pot
engarjolar tanta dignitat

riure fix a les nostres cares. Realment està fort. Molt fort. Optimista i determinat. És el nostre Jordi.
De sobte, i per a sorpresa nostra, a la sala dels fons, darrere del
Jordi, i rere una porta de barrots,
apareixen en Josep i en Raül! Ens
alcem de cop de les cadires, cridem, ens emocionem, els saludem, diem els seus noms emocionades. Ells, amb un somriure
preciós, ens saluden, ens enviem
petons, ens transmeten una força
que soc incapaç de descriure
amb cap paraula...
40 minuts intensos que vam
viure, n’estic convençuda, igual
que viuria qualsevol de vosaltres.
Passats aquests 40 minuts,
vam deixar d’escoltar la veu del
Jordi, el so es va tallar, però no
havíem acabat! Teníem massa
coses per dir-nos! A través del vidre, i llegint-nos els llavis, vam
continuar parlant-nos, les mans
nostres i les seves es “tocaven” a
través del vidre, tal com es van
“tocar” des del primer segon que
vam entrar a la cabina.
Però allò no podia durar més
malgrat que ho volíem estirar i
aprofitar cada segon.
En Jordi va haver de sortir, la
resta de presos ja eren fora de les
cabines. Sense deixar de mirarnos ni de dir-nos coses, va anar
fins a la sala on, minuts abans,
havíem vist el Josep i el Raül. Ja
no només ens separava el vidre,
ara també ens separava la porta
de la sala, un passadís i la porta
de barrots de la sala on en Jordi, i
els altres presos, esperaven per
entrar de nou a la soledat de la
presó.
L’adeu ja us l’he explicat al
principi. Torneu-lo a llegir. Torneu
a somriure. Torneu a plorar. Feuvos vostra aquesta visita, en Jordi
ens ha reconegut a tots. I, sobretot, “ni callem, ni ens rendim”, les
paraules que ell no va deixar de
repetir.
Ens veiem el dia 15 d’abril!

El Ple de l’Ajuntament de Puigpelat, en
sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2018,
ha aprovat inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi que recull els
nivells d’immissió dels emissors acústics.
El present acord se sotmet a informació
pública pel termini de 30 dies hàbils,
comptat des de la darrera publicació al
BOPT, al DOCG, al diari El Punt Avui i al
tauler d’anuncis de la plana web de l’Ajuntament. A la seu electrònica de l’Ajuntament (www.puigpelat.altanet.org) es
podrà consultar la documentació que integra el mapa de capacitat acústica.
El mapa de capacitat acústica es considerarà definitivament aprovat si, transcorregut el termini d’exposició pública, no
s’hi presenten al·legacions o reclamacions.
Marta Blanch i Figueras. Alcaldessa
Puigpelat, 9 d’abril de 2018
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Francesc Cabana

OPINIÓ
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Als assistents al dinar amb el rei
B

envolguts amics,
Ja em permetreu que us tutegi i us qualifiqui d’amics.
L’edat em justifica el tuteig i la relació personal que tinc amb molts
de vosaltres em facilita parlar
d’amics. Espero continuar-ho essent, després d’aquesta carta. A
Catalunya estan passant coses. En
deu anys, la meitat com a mínim
de la població ha definit el seu catalanisme com a independentista.
Jo ja ho era abans del 2010, perquè soc historiador i m’adono de
com de difícil és conviure amb un
Estat que no ens entén i que no
ens vol entendre. Per justificar la
meva actitud i quan m’ho pregunten els dic: “Com és possible que
no hi hagi hagut cap català president del govern espanyol, després
del general Prim?” Espero que entengueu el que vull dir.
Les manifestacions sobiranistes que hi ha hagut a Catalunya
han estat sempre pacífiques. Qui

172143-1185832T

més pot dir que han sortit dos milions de persones al carrer en les
quals no s’ha trencat ni un vidre i
en les quals es veien cotxets de
criatures i persones de la meva
edat?
No sé si vau demanar al rei que
demani al govern espanyol que no
espatlli l’ambient pacífic que hem
tingut. Parlar que hi ha hagut rebel·lió per part dels empresonats
és indecent. Soc advocat però prefereixo utilitzar paraules que no
són jurídiques, però entenedores.
Ara parlen de terrorisme, aplicat a
grups que van alçar les barreres de
peatge de les autopistes o que van
tallar carreteres. Són accions que
es poden qualificar de gamberrades o de molestes o de no desitjables, però mai de terrorisme.
No sé si vau comunicar al rei
que el catalanisme demana diàleg
de veritat i que amb repressió judicial i policial només es farà que
empitjorar les coses. Potser acon-

Felip VI va dinar dilluns amb Joaquim Gay de Montellà (Foment) –a la foto–
Salvador Alemany(Abertis) Luca de Meo (Seat), Josep Oliu (Banc Sabadell)
Rafael Fontana (Cuatrecasas), Juan José Bruguera (Cercle d’Economia),
Miquel Valls (Cambra de Comerç) Francesc Reynés (Gas Natural) i Josep
Crehueras (Grup Planeta) ■ ARXIU

seguirà que la meitat dels catalans
es baralli amb l’altra, però això no
seria desitjable per a ningú. Si vol
ser rei, que no es presenti com un
manat del govern espanyol. Seria
bo que parlés amb empresaris,
amb obrers, amb polítics, amb
mestres, amb tothom, però no per
a donar les consignes que li donen
a Madrid, sinó per a escoltar-los,
que al cap i a la fi és la primera funció de la reialesa: escoltar.
Espero que el dinar fos profitós
per al poble de Catalunya, per a independentistes i per a no independentistes, que és a qui us deveu.
Deixeu-me pensar el que vulgui,
però deixeu-me també demanarvos que no prengueu partit –i no
em refereixo a cap partit polític–
per aquells radicals, ignorants de
bona fe o oportunistes polítics, que
tan mal fan a Catalunya. I no parlo
dels nombrosos personatges que
tenen molta mala llet.
Amb tot l’afecte, F. Cabana.

