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Proves de fireta

ESCORCOLL · Un xiulet groc
i l’adreça d’una caserna on es van
fer protestes, les “armes” de la
detinguda dels CDR per terrorisme

Aval europeu a la
justícia alemanya en
el cas de Puigdemont

CONTRAST · L’Europol veu
desproporció en l’acció policial
i descarta la tipologia terrorista
d’actes com els que fan els CDR
Entrevista Joan Puigcercós
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“Hi pot haver un president en
espera de Puigdemont”
Avui a les 19.00 i a les 21.30 h
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P16

‘Us volem a casa!’, crida de
la manifestació del 15-A

Homenatge a Junqueras
Emotiu acte a la UAB de suport al vicepresident empresonat
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Una pancarta de suport a Oriol Junqueras, ahir en l’acte de la UAB ■ ANDREU PUIG
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Joan Antoni Poch

Mots
a la gàbia

L

legia l’altre dia una
frase d’un diari internacional que més o
menys deia: “Aixequen
les barreres de peatges en protesta per
l’empresonament dels líders polítics
que van fer el referèndum sobre la independència de Catalunya”. És una frase
que, així de neutra, sense cap referència
a l’ús o no de la força, sense dir “presos
polítics”, sense afegir el qualificatiu d’illegal al referèndum, podria suscitar un
consens que podria signar una majoria
molt transversal del nostre país. El problema és si es fa una desconstrucció de
la frase. M’explico: fixeu-vos que, per a
cadascuna de les paraules de l’afirmació hi ha una llei, una sentència del
constitucional o resolució judicial que
prohibeix, desmenteix o matisa cadascun dels conceptes. Per a totes. La independència? Il·legal. El referèndum?
Prohibit. Els líders polítics? Anul·lats. I
així totes les partícules que componen
el titular. S’ha arribat a un punt de distorsió de la realitat (el conjunt de la frase) que per debatre de qualsevol altra

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Hi havia una època que
si cremaves un contenidor a
Hernani era terrorisme
i si el cremaves a Albacete
era una bretolada
cosa, cal fer abans un debat sectorial,
paraula per paraula. Fins i tot quan es
parla de “protesta” cal explicar també
que hi ha una llei mordassa que retorça
fins a l’arbitrarietat aquest dret a la
queixa. I que des del 2015 hi ha unes
protestes que, amb igual naturalesa,
unes són considerades terrorisme i les
altres no. Hi havia una època que si cremaves un contenidor a Hernani era terrorisme i si el cremaves a Albacete era
una bretolada; i ara s’està anant cap
aquí. Però l’anàlisi gramaticolegal de la
frase encara no ha acabat. Fins i tot el
concepte Catalunya no genera consens
perquè de la seva consideració en genera un interès partidista. Hi havia una llei
orgànica espanyola anomenada Estatut
que ho resolia i deixava clar què era, legalment, Catalunya. Però al cap d’uns
anys va venir el Tribunal Constitucional
a tombar-ho. I és clar, de la frase no
m’oblido dels peatges. Perquè fins i tot
això desperta controvèrsia: a Catalunya
les seves barreres les aixequen els CDR
i això es considera terrorisme mentre
que a Madrid les aixeca el govern espanyol i se’n diu rescat.

El fill d’en Carles Mora

C

om que soc un home d’ordre i cadira –més de cadira que de sofà–, no aniria mai a tallar la via
d’un tren i molt menys a cremar pneumàtics al mig de les autopistes. Em
sembla que ni ho aprovo. Ara: abansd’ahir, quan es va saber que uns partidaris d’aquestes accions habituals en
qualsevol país del món on la indignació bull a molta temperatura van ser
detinguts acusats de terroristes, vaig
agafar una de les pancartes de mà que
enarboraven els que es van reunir per
protestar de la batuda policial per dir:
“Jo també soc CDR”. Jo també soc dels
que defensen la república, encara que,
personalment i des de la meva cadira,
substituiria república per independència. Tinc currículum. Quan estudiava
a la universitat havia tallat la Diagonal, o havia contribuït a tallar-la. Protestàvem contra el règim de Franco.
Soc, per aquest motiu, perseguible per
la justícia? El delicte deu haver prescrit, però no se sap mai. El jutge amb
el seu bon criteri decidirà. Decidirà
també si soc reu de presó per haver dit
“soc república” o “soc independentista”? Els adverteixo, per si tenen pen-

“
Ja han sortit
els que diuen que

les detencions són
desproporcionades

sat il·legalitzar-lo –ho tenen pensat–,
que també “soc Òmnium” des del naixement de l’entitat. I també seré ANC
i Parlament, si els tanquen.
Els tebis d’esperit arriben a concedir que les detencions són “desproporcionades”. També ho diuen de les presons provisionals decretades pel jutge
i victorejades pel govern i els seus sequaços. Ja em perdonaran. És desproporcionat el monument a Pau Casals
de l’avinguda de Barcelona que porta
el seu nom, és desproporcionada una
limusina, és desproporcionat el Teatre
Nacional... Aquí no parlem d’estètica
ni d’escala sinó d’escalada: la de la

d’injustícia, la persecució política, la
venjança, la vexació, l’esperit destructiu. Ara és habitual dir: “Ja no va d’independència, va de democràcia”. Des
de la meva cadira m’havia negat a admetre-ho, perquè per a mi anava d’independència, però claudico: va de democràcia, i això implica tothom, també els tebis d’esperit.
Una senyora gran em diu: “Soc bibliotecària; faig cara de terrorista per
ser CDR?” Compte, senyora, que Ray
Bradbury i François Truffaut van
crear un cos de bombers incendiaris
que cremaven llibres i consideraven
terroristes els que en posseïen. Una
desproporció.
Entre els detinguts hi ha el fill de
Carles Mora, alcalde d’Arenys de Munt
quan es va celebrar en aquella població el primer referèndum sobre la independència, origen de tots els altres i
del “pactat i acordat” amb l’Estat que
encara exigim. Fa nou anys, d’allò.
L’amic Carles Mora creix i es reprodueix, i això no hi ha qui ho pari per
moltes presons i persecucions d’urnes
que hi hagi o precisament perquè n’hi
ha. Soc Carles Mora i el seu fill.
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Grocs

“
El llaç ofèn
perquè mostra

la impotència
d’un estat que
no accepta ni la
llibertat d’expressió
derar-se rebel·lió. Per què l’Estat espanyol persegueix qualsevol conducta
que vulgui canviar l’ordre constitucional, ara fins i tot lluir el groc reivindicatiu? Per la feblesa en què se sustenta. Feblesa perquè es basa en la força, i
en cap cas en el diàleg ni en la legitimitat.
La denúncia de la manca de lliber-

De reüll
Pepa Masó

tat política i d’expressió ofèn aquells
qui estan habituats a comprar títols
universitaris. És clar que els ha de molestar el groc, si denuncia la mentida!
L’Estat no és capaç d’entomar les
crítiques d’antidemòcrata i arreu
d’Europa s’adonen de les mancances
de la democràcia espanyola i de la poca objectivitat del seu sistema judicial.
Ja ni el PSOE ni Cs qüestionaven ahir
el llaç que ofèn el PP, en plena caiguda
lliure i necessitat d’un enemic a abatre. Potser aviat la fiscalia cursarà instruccions per prohibir els llaços perquè reivindiquen massa la llibertat
dels presos polítics i la d’expressió. Eldiari publica avui 11 planes sota el
nostre groc de llibertat. Les clausuraran? Ofenen? Ara han estat els CDR i
aviat serà el major Trapero... Fins i tot
el diari escocès The National es feia
creus que acusessin “’l’heroi de BCN”
–per trobar els gihadistes– de pertànyer a una banda armada.

Les cares de la notícia
MINISTRE DE JUSTÍCIA

Rafael Catalá

No callarem

La veritat ofèn

P

rop d’1,4 milions de visualitzacions en tres dies. El
videoclip en defensa de la llibertat d’expressió
protagonitzat per tretze rapers i bandes per denunciar
les condemnes de Valtònyc, Pablo Hasél i La
Insurgencia està inundant les xarxes. Aquest grup
d’artistes ha decidit reincidir en el delicte pel qual han
estat castigats els seus companys i ho fan sense
embuts i des de la icònica presó Model, sabedors de les
conseqüències que pot tenir. Però ho han deixat molt
clar. No tenen por i, si també els acaben condemnant, ja
vindran uns altres que ocuparan el
La incapacitat seu lloc. Ja ho diu el seu rap: “D’aquí
de tolerar la a molt poc i si segueix així la llei, hi
més rapers empresonats a
crítica mostra haurà
Espanya que a les presons dels
la debilitat
EUA.” Les condemnes d’aquests
de l’Estat
artistes posen en evidència, un cop
més, la baixa qualitat democràtica
espanyol
d’un estat que ha recuperat la
censura contra el dret a la llibertat d’expressió. La
incapacitat d’acceptar, de tolerar, la crítica i la denúncia
és la mostra de la debilitat de l’Estat i les seves
institucions. “Antisistema és un sistema que condemna
un cantant”, diu també el rap. No hi ha cap dubte que
cada cop són més els que se senten antisistema davant
un sistema que persegueix i empresona homes i dones
per les seves idees polítiques, que acusa de terrorisme
aquells que tallen carreteres, que veu (o s’inventa)
violència allà on n’hi ha... Veient tot això, ja ho diuen els
rapers: no callarem

http://epa.cat/c/hwvban

Els llaços
grocs no són
ofensius

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

E

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

EDITORIAL

A la tres
ls informes anuals de l’Europol,
l’organisme de coordinació dels
cossos policials europeus, detallen les actuacions que causen terror a
Europa, bàsicament gihadisme. Fan
una llista de protestes que obstrueixen l’activitat en infraestructures que
en cap cas són vinculades a terrorisme, i sí qualificades d’aldarulls o actes
violents. Exposen talls sobtats de serveis bàsics, sabotejaments ferroviaris
o d’altres transports duts a terme en
lluites sindicals o urbanístiques. Sense anar més lluny, diversos activistes
han estat ocupant durant anys un
campament al costat de Nantes per
oposar-se a l’ampliació d’un aeroport,
que va ser ocupat diversos cops. La resolució del tribunal alemany que desestimava extradir Puigdemont per rebel·lió recordava que ni la revolta dels
treballadors de l’aeroport de Frankfurt, que va paralitzar la infraestructura i va fer tancar el servei, va consi-

Accedeix als
continguts del web
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El titular de Justícia, amb un to amenaçant que
recorda temps passats, ha qualificat d’ofensiu el
llaç groc en solidaritat amb els presos per negar,
per enèsima vegada, la seva existència. No poden
amagar, malgrat que ho intenten, allò que és més
que evident, aquí i també a fora.
ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

Ernesto Valverde

Ridícul europeu

-+=

Per tercer any consecutiu el FC Barcelona ha quedat fora de la Champions League en quarts de final en la que és la primera patacada del projecte
de Valverde, que dimarts va plantejar un partit a la
defensiva i no va saber reaccionar al domini de la
Roma, fent un ridícul espantós.
DIRECTORA DEL SALÓ DEL CÒMIC

Meritxell Puig

Eixamplar el públic

-+=

La nova directora del Saló Internacional del Còmic, que se celebra avui i fins diumenge a la Fira
de Barcelona, s’ha proposat obrir l’esdeveniment
a tots els públics, no només a l’adult, amb l’objectiu que el saló incideixi i ajudi a dinamitzar la industria del còmic.

El ministre de Justícia Rafael
Catalá va demostrar de nou
ahir al Congrés el caràcter antidemocràtic del govern espanyol quan
va reconèixer, amb la prepotència
habitual dels polítics del PP, que
considera “ofensiu” portar el llaç
groc que reivindica la llibertat dels
presos polítics catalans. Catalá
s’havia quedat sense arguments
després que el diputat del PDeCAT
Carles Campuzano li fes avinent el
ridícul de la justícia espanyola arran
de la decisió alemanya de negar
l’extradició de Carles Puigdemont
pel delicte de rebel·lió i va etzibar-li
“la sort que tenia” de poder lluir a la
solapa el llaç groc “ofensiu”. El ministre espanyol va parlar amb condescendència, fins i tot amb
menyspreu, del que s’ha convertit
en tot un símbol de la lluita per la llibertat dels presos polítics. Tot el
contrari del que s’espera d’un càrrec públic del seu nivell. Catalá feia
avinent, així, de nou, la intolerància
manifesta del PP en el cas català,
demostrant un nerviosisme evident
en vista del revés que va suposar la
decisió alemanya i també per l’afer
del màster de la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, cada dia
més a prop de la dimissió.
El ministre, a més, també va
mentir quan va assegurar que qui
pateixen agressions a Catalunya
són els militants i els partits constitucionalistes, obviant els nombrosos casos, amb violència física inclosa, que han patit moltes persones que duien llaços o que els collocaven a la via pública, i també el
fet que la majoria de les seus dels
partits independentistes han patit
pintades i agressions. Faria bé Catalá de respectar la llibertat d’expressió d’aquells que volen manifestar, amb un llaç groc, la seva solidaritat amb els polítics catalans
presos, que, per cert, sí que són presos polítics.
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Ultimàtum
El secretari d’Estat dels EUA
viatja a Rússia amb la demanda
d’un canvi d’aliances. Un G-7
dividit evita imposar sancions a
Damasc i a Moscou.

Full de ruta

L’unionisme ha d’entendre
que imposar les seves idees
per la via de permetre
aquesta àmplia repressió
judicial basada en la mentida
estructural és indecent
a defensar la seva posició. Però han de
prendre una decisió que té més a veure amb l’ètica i la moral que amb la política. L’unionisme, ciutadà a ciutadà,
ha de decidir si vol convertir-se en una
minoria d’imposició que, per acció o
omissió, permet que l’Estat empresoni
i jutgi amb falses acusacions una bona
part dels seus conciutadans. Tot delegant la defensa de les seves posicions
polítiques en l’acció de l’Estat contra
amics, companys de feina, veïnes o
fins i tot familiars d’adscripció republicana. Perquè això és el que està passant. L’unionisme no hauria d’estar renyit amb la decència. Ho plantejo sense cap ànim d’ofensa. Ben al contrari,
amb la voluntat d’establir un pont de
concòrdia de país basat en el fet que
l’objectiu republicà ha de poder ser discutible però que l’unionisme ha d’entendre que imposar les seves idees no
per la via de guanyar a les urnes sinó de
permetre, sense alçar la veu, aquesta
àmplia repressió judicial basada en la
mentida estructural, és simplement indecent. Es pensi com es pensi.

20
anys

David Murillo Bonvehí. Professor del Departament de Ciències Socials d’Esade

L’unionisme i
la indecència

L

anys

Exemple a seguir
El PNB convida Aznar i HB a
seguir l’exemple de Blair i el
Sinn Féin. El govern estatal
nega a la violència d’ETA tot
rerefons polític.

Tribuna

Ferran Espada

’estratègia repressiva de l’Estat espanyol contra el moviment
republicà català ha fet
una escalada tan brutal
que fins i tot es percep
incomoditat en alguns sectors de
l’unionisme. S’ha pogut observar, per
exemple, en les declaracions dels dirigents del PSC assegurant que no veuen per enlloc el delicte de terrorisme
que se li atribueix a una ciutadana de
Viladecans pel fet de ser membre d’un
CDR i haver instat a fer mobilitzacions.
Ara bé, cal preguntar-se fins on serà
suportable per a aquests actors polítics –i altres de socials– la incoherència d’admetre que no es pot atribuir el
delicte de rebel·lió als dirigents polítics
republicans empresonats perquè es
basa en una violència inexistent, o no
es pot qualificar de terrorisme les accions dels CDR per discutibles que siguin, i en canvi acceptar sense embuts
les decisions judicials que comporten
desenes d’anys de presó. Els centenars de milers de ciutadans unionistes
que viuen a Catalunya tenen tot el dret

10

Remodelació
El president del govern estatal
recompensa el PSC amb dos
ministeris de pes polític.
Chacón s’encarregarà de
Defensa i Corbacho, de Treball.

És un ànec

L

a gira europea de la justícia espanyola s’està saldant amb resultats força dubtosos que comencen a demostrar que aquesta no passa
la prova del cotó internacional. Com
deia una piulada recent que interpretava la primera resolució dels jutges alemanys: “Han vist tan meridianament
clar que no concorria la violència del
delicte d’alta traïció que han decidit
dir-ho immediatament, en adequada
protecció dels drets del reu”. Mentrestant, el diari ABC reclama la capacitat
de tindre una “justícia a l’espanyola” i
Felip VI lloa la “imparcialitat i rectitud”
dels jutges espanyols. Olé. El contrast,
des de la perspectiva legal, fa envermellir.
A VEURE. SI LA CAUSA general contra l’in-

dependentisme no s’aguanta per enlloc potser, i només potser, el que queda a la vista és un sistema judicial corromput i terriblement polititzat. Una
judicatura còmplice del nacionalisme
espanyol més descarnat (res a parlar,
càstig exemplar) i que confon estat de
dret amb aplicació imaginativa, literal

o venjativa (segons els gustos) del mateix dret. Un sistema judicial capaç de
passar-se per l’arc del triomf la justificació de les causes (rebel·lió amb violència), el marc competencial de cada
tribunal (Audiència Nacional competent?), els drets fonamentals dels ciutadans (dret de sufragi passiu) i el
principi de prudència que es reserva al
dret penal (presó preventiva i incondicional).
EL DARRER LLIBRE

d’Ignacio SánchezCuenca repassa algunes dades interessants. A l’Eurobaròmetre d’abril de
2017 els jutges espanyols són els que
tenen una visió més negativa sobre el
seu grau d’independència. La mateixa
posició, la darrera, l’ocupa en l’enquesta de la xarxa europea de consells del
poder judicial sobre compliment de les
regles de repartiment de causes entre
jutges. I, idèntica, l’última, en promoció dels jutges segons capacitat i mèrit.
Encara es queda curt. El llibre no esmenta la meritòria posició 58 (entre
Botswana i Brasil) en la classificació
d’independència judicial feta pel Fò-

rum Econòmic Mundial (Índex de
Competitivitat Global 2017-2018). Ni
tampoc la posició 25 (sobre 28) a l’Informe europeu sobre percepció d’independència de la justícia (EU Justice
Scoreboard 2017). Podeu riure d’Hongria.
DEL SEU LLIBRE em quedo amb la cita de

l’esplendorós article primer de la llei
per a la reforma política aprovada l’any
1976: “La democràcia a l’Estat espanyol es fonamenta en la supremacia de
la llei com a expressió de la voluntat sobirana del poble”. El plantejament és
familiar, la vigència del redactat, sorprenent. La gràcia és que és la darrera
de les lleis fonamentals promulgades
pel règim franquista i votada pels procuradors escollits pel dictador. Avança
doncs Espanya cap a una democràcia
il·liberal? Als reformistes espanyols
veritablement preocupats per la regeneració democràtica de l’Estat els faria
la mateixa pregunta en forma d’endevinalla: quin és l’animal que camina balancejant-se sobre dues potes i fa cuaccuac?

El lector escriu

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

Les llacunes
de la justícia
b Estem en l’Espanya de la
contradicció i de l’absurd, una
experiència inquietant ja que
no sabem què pot esdevenir
quan entrem al món de la justícia i la política, segurament els
jutges són més o menys justs,
però pel que sembla moltes
lleis són interpretables. Tenim
exemples palpables. Aquesta
Espanya on és gairebé impossible veure entrar a la presó famosos corruptes, polítics, banquers o membres de la casa
reial campen a plaer sense que
passi pel seu cap, ni pel dels
jutges, allò de la presó preventiva. Una mesura cautelar que
sí que s’estan aplicant amb mà
fèrria en el cas de Catalunya,
empresonant els polítics i polítiques que han format part del
procés i el delicte major del
qual ha estat defensar les seves idees. Es pot estar d’acord
o no respecte a l’independentisme, però el govern central

sembla que entén molt poc de
democràcia, diàleg i consens,
provocant aquesta situació absurda, retrògrada i injusta en la
qual ens trobem ara, més concorde a aquells temps de la
dictadura franquista que al
que hauria de ser, presumiblement, un país democràtic, modern i europeista. Estic fastiguejat de sentir parlar d’empresonaments arbitraris, de
polítics corruptes, de llibertats
retallades, de precarietat i desigualtats... i em pregunto fins
quan aguantarem això?
JOSEP MEGIAS VERGES
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)

Han detingut
ciutadans
b Arran de la notícia trista,
dramàtica i demostrativa de
l’estat de repressió actual de
la detenció de membres dels
CDR i l’acusació de rebel·lió i
terrorisme, només se m’acut
recordar que l’únic cas de sedició, terrorisme i rebel·lió per

enderrocar la democràcia ha
sigut el cas de les clavegueres
de l’estat del ministre d’Interior Jorge Fernández i el seu
staff. I ja que es parla del tall
de carreteres, cal recordar,
també en mans del ministre ja
esmentat, els talls malèvols i
terroristes i sediciosos a l’aeroport de Barcelona, en què
es van produir immenses pèrdues econòmiques i d’hores i
dies degut a la voluntat de
col·lapsar l’aeroport. No recordo que l’activisme actual del
Suprem, l’Audiència i la Fiscalia hagi fet el més petit pas per
defensar una justícia igual per
a tothom.
GERARD PALACÍN
Barcelona

Consolidació
del cava
b Bon senyal, bona salut i bon
símptoma, el mercat del cava
del 2017. Les xifres des del
Consell Regulador del Cava
són positives i satisfactòries.

En aquesta consolidació del
cava, cal distingir dos grups. El
cava tradicional, el de tota la vida, es va consolidant tant a l’interior com a l’exterior; i el de diversitat de gammes (Premium,
Reserva, Gran Reserva) es va
obrint camí en el mercat.
Aquest avenç també fa que
Sant Sadurní d’Anoia i l’Alt Penedès es vegin reforçats i sostinguts quant al món laboral.
La majoria de caves aproven
amb bona nota. Es pot dir, llavors, que les grans marques tiren de valent a la UE, els EUA,
Austràlia...; i les petites i mitjanes fan un bon paper a l’interior (Catalunya, Espanya). Cal
tenir present, però, el boicot
existent de fa anys i les turbulències polítiques de Catalunya, que vulguis o no entorpeixen. La consolidació del cava
és un fet, i ara cal conservar-lo i
guiar-lo per una bona senda. El
cava és un producte exquisit i
de qualitat per preservar-lo.
FRANCESC CARAFÍ QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
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La frase del dia

“No m’han avisat de cap aplicació
incorrecta de l’euroordre a Alemanya”
Vera Jourová, COMISSÀRIA EUROPEA DE JUSTÍCIA

Tribuna

De set en set

Sumari de violències

Omplim
els CDR

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de comunicació a la UPF

E

ls jutges espanyols van comprar i
han consagrat el relat de la Fiscalia i del ministeri d’Interior sobre
el caràcter “essencialment violent” del
Procés i del referèndum de l’1-O. Segons aquest teorema, Catalunya estaria immersa en la violència derivada
del moviment independentista i per
tant el delicte de rebel·lió és el que escau imputar a tots els dirigents del Procés. Bé, doncs, algú ha vist una Catalunya en plena onada de violència? Algú
ha detectat un “alçament violent”?
Com han escrit prestigiosos juristes
com Pérez Royo o Rodríguez Ramos,
de violència, res. Un alçament, o és un
fet evident o no existeix. Rebel·lió? On
és?, s’han preguntat perplexos els jutges alemanys! Fa mesos que un centenar de professors de dret penal ja s’han
pronunciat sobre la inconsistència del
relat.

PERÒ EL QUE AQUÍ M’INTERESSA

destacar
no és la deriva política de la justícia espanyola. És el seguidisme dels mitjans
de difusió espanyols que s’han dedicat
a propagar sense descans el relat d’Interior. Sense la seva generosa i compacta contribució, l’opinió pública espanyola no hauria tolerat l’empresonament dels Jordis ni del govern legítim
de Catalunya. Jutges, ministres i editors han imputat delictes polítics als líders independentistes abans de tot judici, i encara els neguen la condició de
presos polítics.

EN EFECTE, QUI HA COMPRAT i venut, luxo-

sament empaquetada, la gran mentida
de la violència del Procés han estat els
mitjans de difusió i d’adoctrinament
unionistes. Des que l’Audiència va empresonar els Jordis acusant-los de sedició, la premsa espanyolista no ha parat
d’assenyalar, exagerar i inventar multitud d’accions qualificades de violentes per blanquejar sedicions i rebellions. Des del 20 de setembre, l’etique-

Sísif
Jordi
Soler

ta de violent ha acompanyat el relat oficial del Procés. Però no pas el relat internacional. La violencia del ‘procés’,
titulava un editorial de l’ABC (31-3-18)
després de la detenció de Puigdemont.

“315 actos violentos del «procés» en
Cataluña”. Era l’enèsima filtració interessada que aquest diari i altres –singularment, ABC i El Periódico– han
anat publicant per criminalitzar el Procés.

AIXÍ, AQUEST MARC –“ el caràcter violent

del Procés”– no sols ha anat impregnant l’argumentari de les interlocutòries del Suprem. Ha servit també de nexe juridicopolític per unificar el discurs
unionista dominant: dels actors polítics (govern, ministres, partits del
155), dels mediàtics (informatius de
ràdio i TV, portades i editorials de diaris, columnistes) i dels civils (empresaris de l’Ibex, intel·lectuals, fundacions,
associacions, etcètera).
ELS GRANS MITJANS

unionistes han actuat de braç de propaganda de l’estratègia política de Rajoy. Han anticipat
sovint, gràcies a les filtracions d’Interior, les instruccions a seguir davant
determinats fets i conflictes. Els exemples serien interminables. Només un
de meridià: tres dies després de detenir
Puigdemont a Alemanya, El Mundo
s’afanyava a publicar a tota portada un
informe de la Guàrdia Civil al Suprem
que deia acreditar ni més ni menys que

“
Els quatre
grans diaris de

Madrid passejaran
durant anys el seu
odi a Catalunya pels
prestatges de les
hemeroteques

LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL

alemany
semblava un cop mortal a l’estratègia
espanyola i una bomba d’oxigen per a
l’acreditació internacional del caràcter
essencialment no-violent del Procés. I
això no obstant, la premsa unionista
ha continuat defensant el seu castell
kafkià. Titulava per exemple l’editorial
de l’endemà d’El País (7-4-18): ‘Procés’
ilegal y violento. Il·legal, potser, però
violent? I La Razón (8-4-18) insistia:
“Los actos violentos que no ve Alemania”.

L’ACUSACIÓ HA SERVIT per ocultar uns al-

tres efectes no menys perversos, com
el de tapar les implacables violències de
l’Estat – la guerra declarada del 155, en
primer lloc– i justificar la violència
d’un llenguatge utilitzat profusament
pels mitjans unionistes contra els líders del Procés. Un llenguatge impropi
del periodisme, sovint de to insultant i
agressiu, pròxim al tracte vexatori dels
règims autoritaris, si no feixistes, contra els adversaris. Puigdemont, en particular, passarà com un dels dirigents
(democràtics) més insultats de la història: “prófugo”, “cobarde”, “embustero”, “felón”...
EN SUMA, LA RESPONSABILITAT dels grans

mitjans unionistes davant la història
va molt més enllà del seu acatament al
teorema d’Interior i a la política suïcida
del PP. Són coproductors d’una cultura
periodística de la violència que és tot el
contrari d’una cultura del diàleg i de la
pau. Els quatre grans diaris de Madrid,
en concret, passejaran durant anys el
seu odi a Catalunya pels prestatges de
les hemeroteques.

Sara Muñoz

P

lantar-se darrere
una pancarta en
protesta per la visita
del Rei. Bloquejar els
accessos a una estació
de tren o una via de
l’AVE. Encadenar-se davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Omplir les grades del Camp Nou de globus
de color groc. Tallar carreteres. Aixecar
les barreres dels peatges. Fer a peu el
trajecte entre dos pobles i anar cridant
“llibertat”. Penjar llaços grocs a les branques dels arbres. Organitzar cercaviles,
dinars i concerts. Cremar pneumàtics.
Encadenar 155 ampolles de lleixiu, de
color groc, i penjar una pancarta on es
llegia “Netegem la justícia”. Omplir de

Ni fent-los un vestit a mida es pot
creure que els CDR s’assemblen
a un comando violent
gent la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Omplir de gent places de la Vila d’arreu
del país. Omplir els carrers de gent. Liderar sonores cassolades. Desplaçar-se
a Múrcia per tendir la mà als veïns que
protesten contra l’aixecament d’un mur.
Aquestes són algunes de les accions
que se’ls coneix als Comitès de Defensa
de la República, organitzacions ciutadanes que pivoten sobre l’estratègia del
pacifisme i la no-violència. Hi ha vandalisme en alguns d’aquests actes? Podria
ser, tot i que es poden comptar amb els
dits d’una mà. Hi ha rebel·lió i terrorisme? Ni fent-los un vestit a mida i interessat, Codi Penal en mà, es pot pretendre que algú es cregui que els CDR tenen ni una mínima semblança a un comando violent. Banalitzar la violència en
un estat que conserva les cicatrius del
terrorisme d’ETA i d’Estat Islàmic només pot ser propi de gent molt miserable. Davant d’això, només ens queda
omplir de voluntaris els CDR.
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Xavier
Domènech vol
cosir ferides a
Podem

El també secretari
general de
Catalunya en Comú
arrasa amb
un 72% dels vots

Entrevista a
l’exconseller
d’ERC Joan
Puigcercós

“Espanya només
oferirà negociació
quan estigui
rendida”, assegura
a El Punt Avui TV

Contra el
llaç groc
“ofensiu”

PP El ministre Catalá es declara “ofès” pel pin dels diputats
catalans en solidaritat amb els presos TO “Tenen sort, altres a
Catalunya estan amenaçats”, diu XOC Cs nega que l’ofengui i
Hernando, del PP, diu que és malastruc i l’usa de mofa de Guardiola
David Portabella
MADRID

Primer van ser els llaços
grocs en portes i finestres
dels edificis públics de la
Generalitat, però ahir va
ser la mera observació del
pin amb el llaç groc que el
portaveu del PDeCAT Carles Campuzano lluïa a la
solapa el que el va irritar.
El ministre de Justícia,
Rafael Catalá, va denunciar ahir al Congrés que el
llaç groc que veu a la solapa dels diputats catalans
del PDeCAT i d’ERC en solidaritat amb els presos
polítics és “ofensiu” per al
govern espanyol. En resposta a una pregunta de
Campuzano durant la sessió de control a l’executiu,
Catalá va negar que la justícia alemanya “examini”
la justícia espanyola i va
aprofitar l’ocasió per llançar un advertiment sobre
la insígnia. “Vostè té molta
sort, vostè és una persona
afortunada, perquè pot venir a aquesta cambra amb
aquest llaç groc, que és
ofensiu perquè diu que hi
ha presos polítics a Espanya, i no hi ha presos polítics a Espanya! A Espanya
hi ha polítics presos”, va
etzibar Catalá.
Des de l’empresonament de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart el 16 d’octu-

Les frases

—————————————————————————————————

“Vostè [Campuzano]
té molta sort, pot venir
aquí amb un llaç groc
que és ofensiu. No hi
ha presos polítics”
Rafael Catalá

MINISTRE DE JUSTÍCIA
—————————————————————————————————

“Simbolitza oposició
a les resolucions
judicials i no m’agrada,
però no m’ofèn”
Juan Carlos Girauta
PORTAVEU DE CIUTADANS

—————————————————————————————————

“El llaç groc porta
mala sort. Ahir algú
[Guardiola] va tenir
molt mala sort i no el
va ajudar el llaç groc”
Rafael Hernando

PORTAVEU DEL PP AL CONGRÉS

bre del 2017, el llaç groc ha
esdevingut una peça habitual en el vestuari dels diputats i senadors del PDeCAT i ERC a Madrid, però
també de diputats del PNB
com Joseba Agirretxea. El
llaç groc era fins ara un reclam de mirades i de comentaris informals i prou,
però ahir Catalá va fer el
pas de condemnar la seva
exhibició a la solapa presentant-se com a víctima
d’una “ofensa”.

En el seu duel dialèctic a
l’hemicicle amb el portaveu del PDeCAT, Catalá va
contraposar la suposada
“sort” que té Campuzano
amb la vida “d’amenaces i
escraches” que, segons ell,
pateixen “altres” en el seu
dia a dia a Catalunya.
“Vostè pot venir aquí a dir
tranquil·lament el que diu,
i, no obstant això, a Catalunya n’hi ha d’altres que
no poden parlar ni passejar perquè els amenacen,
els fan escraches i els pinten les cases. I a vostès això no els importa. Això és
el que han aconseguit a
Catalunya: un clima de
confrontació i d’amenaces. Enhorabona! Això són
les llibertats i la revolució
dels somriures que volen
aconseguir”, va denunciar
Catalá en un to irat de creixent enuig.
Garrotada d’Alemanya
En la intervenció prèvia
que va desfermar l’enuig
del ministre de Justícia,
Campuzano li va fer notar
la “garrotada tremenda”
que la justícia alemanya
ha propinat a l’espanyola a
l’hora de “qüestionar el
fal·laç relat de la violència
amb el qual justifiquen el
delicte de rebel·lió i les presons provisionals dictades
contra persones innocents”. El diputat d’ERC

Girauta: “Conseller Méndez, que s’ensenyi espanyol”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La sessió de control al govern
espanyol al Congrés va ser
ahir de nou l’arena de la lluita
de Ciutadans i el PP pel vot
espanyolista. “Digui’m excèntric, però per què a Espanya
no es pot estudiar en espanyol?”, va obrir el foc Juan
Carlos Girauta davant el mi-

nistre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo. “Senyor conseller d’Educació: acaba de deixar Catalunya fora d’Espanya!”, va etzibar en català Girauta al ministre per no haver
aprovat la casella del castellà
a la matrícula escolar.
“Li diré demagog: a Espa-

nya s’estudia en espanyol”, va
dir Méndez de Vigo. “No cregui la mentida que els nens
catalans surten del model
d’exclusió dominant millor el
castellà”, rebatia Girauta evocant el “patiment” d’Ana Moreno per no poder educar els
fills en castellà a Balaguer.

Joan Capdevila, tot i que
tenia una pregunta sobre
el sector energètic per al
ministre d’Energia, Álvaro Nadal, va interpel·lar
Catalá amb el llaç groc ben
visible a la solapa: “Diu que
l’ofèn? Doncs ho sento!”
L’obstinació del ministre Catalá amb el llaç groc
va néixer el 28 de febrer.
Tot i que ni Rajoy ni cap
dels ministres ha gosat
fins ara visitar cap edifici
de la Generalitat des de

l’aplicació del 155, aquell
dia el diari El Mundo va
publicar un recull fotogràfic dels llaços grocs que hi
ha en edificis administratius –i en arbres de carrers
annexos– i les imatges van
colpir La Moncloa fins al
punt d’animar Catalá a
sospesar com retirar-los.
“No sé quin és el procediment, si és administratiu,
però estic convençut que a
les seus administratives
no hi ha d’haver símbols

identitaris”, va advertir
Catalá aleshores. Segons
la interpretació de Català,
el llaç groc “representa
una ideologia”.
Ja als passadissos i amb
el ressò de la indignació de
Catalá com a teló de fons, el
portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, no
va voler dir si a ell l’ofèn
veure un llaç groc i va preferir utilitzar-lo com a mofa. “El llaç groc porta mala
sort. Ja saben que a Anda-
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Terror
Emili Bella

En diuen terrorisme perquè els fa terror. Els terroritza
que Espanya es pugui trencar i utilitzen el vell truc de
dir-ne terrorisme com si el món no sabés distingir entre violència i no-violència. Els ofenen els llaços grocs
perquè els identifiquen amb la mateixa amenaça de
desmembrament de l’Estat. Els fan por la democràcia,
les urnes, la justícia europea, les pancartes, les opi-

El ministre Rafael Catalá sortint
ahir de l’hemicicle després de
denunciar com a “ofensiu” el llaç
groc del diputat Campuzano
(PDeCAT) ■ JAVIER LIZÓN / EFE

nions, les idees, la intel·ligència, els nassos de pallasso, els mil ulls que els vigilen, l’apoderament popular, el diàleg, els ous que es trenquen per fer truites, Twitter, les obres d’art, tants temors. Alemanya,
Bèlgica, Escòcia, Suïssa, la Comissió Europea, l’Europol, ho veuen. Espanya exporta la seva floridura,
el seu carpetovetonisme, el seu terror.

La CE defensa
Alemanya en el
cas Puigdemont
a La comissària de Justícia assegura que les autoritats

alemanyes han actuat “d’acord amb les regles”

La comissària europea de Justícia, Vera Jourová ■ AFP

Natàlia
Segura

La frase

Brussel·les

“En aquest cas
concret crec que les
autoritats alemanyes
han actuat d’acord
amb les normes”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

lusia pensem que posar-se
el color groc porta mala
sort, al món dels actors
també és considerat malastruc, i ahir vaig veure
que alguns van tenir molt
mala sort i no els va ajudar
això del llaç groc”, va etzibar Hernando en al·lusió a
la derrota de l’entrenador
català del Manchester City, Pep Guardiola, en el
partit de tornada de quarts
de final de la Champions
League contra el Liverpool.
La confessió de Catalá
sobre l’“ofensa” que sent va
convertir el Congrés en un
confessionari de què sent
cadascú davant el llaç groc.
Juan Carlos Girauta, de Cs,
va admetre que no té la pell
tan fina com el titular de
Justícia. “Ofensiu, no!
Simbolitza una cosa que
no m’agrada, perquè en definitiva es tracta d’oposarse a resolucions d’un sistema judicial d’un país demo-

cràtic, però no m’ofèn. A
mi m’ofenen poques coses,
la veritat”, es va desmarcar
Girauta.
A les files del PDeCAT, el
diputat Jordi Xuclà va recordar que el ministre
“ofès” és el mateix ministre d’un estat aconfessional que canta l’himne le—————————————————————————————————

Catalá volia retirar
llaços dels edificis
perquè creu que són
“ideològics”
—————————————————————————————————

gionari per Setmana Santa en la processó del Cristo
de la Buena Muerte a Màlaga. “Aquesta concepció té
de la democràcia un ministre del govern d’Espanya:
l’home que va a cantar El
novio de la muerte, quan
ens veu al Congrés el molestem i l’ofèn la nostra
presència”, va dir Xuclà.

A Barcelona, el líder dels
comuns, Xavier Domènech, ironitzava sobre el
zel de Catalá evocant la polèmica pel màster de Cristina Cifuentes. “Desconec
on ha fet el màster el ministre Catalá, però les seves
paraules responen clarament a un problema que
tenim: el problema és el govern del PP”, va dir Domènech. L’únic segur, segons
Domènech, és que el govern de Rajoy “no ha fet
cap màster en resolució de
conflictes”. La criminalització del llaç no va tenir
l’efecte que perseguia Catalá, sinó que al PDeCAT
diputats com Campuzano i
Xuclà i senadors com Josep Lluís Cleries el van dur
ben visible a la solapa durant la visita que hores més
tard va fer al Congrés el
president del Parlament
Europeu, Antonio Tajani. ■

La Comissió Europea va
donar suport ahir a l’actuació d’Alemanya en el
cas de l’ordre d’extradició
del president Carles Puigdemont. L’executiu de
Jean-Claude Juncker surt
lleugerament de guió. Tot i
que el seu portaveu es negava dimarts a comentar
processos judicials en
marxa, la comissària de
Justícia i membre del grup
liberal ALDE, Vera Jurová, va afirmar dimecres en
roda de premsa que les autoritats d’aquest país han
procedit “d’acord amb les
regles” i que no hi ha hagut
“cap aplicació incorrecta
de l’euroordre a Alemanya”. A més, la comissària
txeca va dir que l’executiu
comunitari “no planeja
ampliar la llista de crims
coberts per l’euroordre”
per incloure-hi la rebel·lió
o la sedició. “Vam tenir algun debat amb els col·legues espanyols l’any passat, però no l’hem continuat”, va destacar Jourová.
Si bé la responsable de

—————————————————————————————————

Vera Jourová

COMISSÀRIA EUROPEA DE JUSTÍCIA

justícia europea ja va dir al
desembre que no es plantegen cap modificació del
mecanisme europeu d’extradició, ahir va aprofitar
per incidir en les males
condicions
carceràries
d’alguns estats membres.
Segons ella, els “problemes” actuals amb les euroordres estan vinculats
als “baixos estàndards de
vida pels presoners” en alguns països i no a una disputa “d’Alemanya contra
Espanya”.
Reunió a la Haia
Però la UE no aconsegueix
trampejar el conflicte català. Encara més, serà un
dels escenaris de la batalla
judicial per extradir Puigdemont. Una delegació de
la fiscalia general de
Schleswig-Holstein i de la
fiscalia espanyola es re-

unirà a la seu d’Eurojust a
la Haia per intercanviar
informació sobre el cas.
Segons la fiscal i portaveu
d’aquest ministeri públic
alemany, Wiebke Höffelner, el seu objectiu és “demanar més informació” a
l’Estat per decidir si es reclama l’extradició de Puigdemont al jutge després
que aquest rebutgés el delicte de rebel·lió i el deixés
en llibertat sota fiança. Es
desconeix encara la data
exacta de la trobada a
l’agència europea per a la
coordinació judicial, on,
segons ha pogut saber El
Punt Avui, de moment no
en tenen constància.
L’altra agència europea
que ahir es va sentir interpel·lada per la qüestió catalana va ser la responsable de vetllar pels drets humans a la UE. El grup
d’ERC a l’eurocambra va
enviar una carta a l’Agència Europea pels Drets Fonamentals on denuncia
que l’Estat espanyol “posa
en risc” la llibertat d’expressió i li demana que intervingui després de les
detencions “de diversos
membres dels CDR”, una
dels quals està acusada de
terrorisme. ■
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Comissen un
xiulet groc a casa
de la detinguda
pel cas dels CDR

a L’advocat de la veïna de Viladecans qualifica de “criteri
delirant” la recollida de proves de la Guàrdia Civil a Avui

declara davant del jutge, acusada de terrorisme i rebel·lió
Mayte Piulachs
BARCELONA

La veïna de Viladecans,
detinguda dimarts per suposadament haver liderat
“accions de sabotatge”
amb els comitès de defensa de la República (CDR),
passa avui al matí a disposició del jutge de l’Audiencia Nacional Diego de
Egea, el qual haurà de decidir si hi ha prou indicis
sòlids en l’acusació de la
fiscalia, que li imputa els
delictes de rebel·lió i de ser
membre de grup terrorista. L’advocat de l’activista,
Jordi Busquets, desmenteix aquestes greus acusacions i assegura que ella no
lidera cap grup ni acció, i
lamenta que continuï la
“perversió” en la interpretació dels tipus penals contra l’independentisme.
La dona, que està detinguda a la comandància de
Tres Cantos, a Madrid, no
ha estat incomunicada i
ahir va poder parlar amb el
seu lletrat. Busquets va

La xifra

—————————————————————————————————

1

cop només ha estat identificada la dona pel tall d’una via
a Soses en suport a Puigdemont. No té antecedents.

presenciar l’elaboració de
l’acta del material recollit
per la Guàrdia Civil a casa
de l’activista i va manifestar que s’ha usat “un criteri delirant” en aquest comís. El penalista va detallar que entre el material i
els 200 documents comissats hi ha: “Un xiulet
groc!”, a més de caretes
amb la imatge de Jordi
Cuixart, material d’Òmnium, un permís de l’Ajuntament de Viladecans per
fer un dinar en suport dels
presos polítics, en què hi
ha tiquets de begudes que
posa “CDR coordinador”.
Fonts de la investigació
van filtrar que al domicili

de la veïna es va trobar un
mapa de la caserna de la
Guàrdia Civil a travessera
de Gràcia. El seu advocat
va aclarir que es tracta
d’una simple fotocòpia del
Google maps, on s’indica
com anar a aquest equipament, davant del qual
s’han fet diverses concentracions contra els interrogatoris de càrrecs del govern, investigats per l’organització de l’1-O.
L’àudio, res complert
La defensa exposarà al jutge que no s’ha complert
res del que ella diu en l’àudio que la Guàrdia Civil
sosté com a prova principal per incriminar-la. No
es va tirar oli a les carreteres, no es van bloquejar
ports ni Mercabarna; sí
que es van aixecar barreres de peatges, i d’això no
en diu res, indica. La seva
situació és complexa;
mentrestant, la Guàrdia
Civil encara busca un activista d’Esplugues, també
acusat de terrorisme. ■

Dos agents de la Guàrdia Civil amb material comissat a casa de la dona, abans-d’ahir ■ AFP

JxCat, ERC i la CUP defensen els CDR en una resolució
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

JxCat, ERC i la CUP van registrar ahir una proposta de resolució per al pròxim ple del
Parlament en què denuncien
la criminalització dels CDR. El
text critica les operacions de
l’Estat espanyol que utilitza
diferents cossos policials i
instàncies judicials contra els
CDR “i vulnera, una vegada i
una altra, tots els rets civils i

polítics dels ciutadans”. També censura l’estigmatització
de la protesta social, la repressió i la violència institucional. Els tres grups, que aspiren a sumar com a mínim
els comuns, volen que la iniciativa es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària. La proposta també defensa la legitimitat de les mobi-

litzacions i la desobediència
civil pacífica, resistent i no
violenta.
L’exposició de motius es limita a reproduir el comunicat
oficial emès pels CDR després de les detencions d’alguns dels seus membres.
“No tindran prou presons per
a un poble pacífic en peu de
lluita”, conclou. ■ E.B.

La denúncia per encobriment a
Puigdemont, a l’Audiencia Nacional
Redacció
BARCELONA

El jutge instructor de l’Audiencia Nacional Diego de
Egea ha admès a tràmit la
denúncia de la fiscalia contra els dos agents dels Mossos, fora de servei, que
acompanyaven
Carles
Puigdemont quan va ser
detingut a Alemanya.

El jutge està en espera
que li remetin l’atestat relatiu a l’historiador Josep
Lluís Alay, que va ser detingut i deixat en llibertat i que
la fiscalia considera que podria haver incorregut en un
delicte d’encobriment per
haver-lo ajudat a sostreure’s de la justícia.
Amb el president també
anava el seu amic i empre-

sari Josep Maria Matamala, que no ha estat detingut,
però que segurament també serà acusat. Un cop admesa la denúncia, el jutge
preguntarà al fiscal sobre la
competència de l’Audiencia Nacional en aquest cas,
ja que cal aclarir si es tracta
d’un delicte comès per un
“espanyol” a l’estranger, un
cas en què seria competent

aquest tribunal, o bé si és
un delicte comès des de
l’Estat espanyol, i en aquest
cas la competència recauria en un jutjat ordinari.
L’advocat Jaume AlonsoCuevillas sosté que l’acusació “no té cap base legal perquè Puigdemont viatjava
per posar-se a disposició de
les autoritats belgues”en
ser detingut. ■

El president Puigdemont amb el seu amic Josep Maria
Matamala, que l’acompanya a tot arreu ■ ACN
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L’Europol veu desproporció en
l’acció antiterrorista a l’Estat

a L’informe sobre els actes terroristes a Europa durant el 2016 detecta a Espanya pocs atacs i de
baixa intensitat però molts detinguts a Cap acte similar als dels CDR va ser considerat terrorisme
Jordi Panyella
BARCELONA

176007-1183946L

“A Espanya, les activitats
terroristes d’esquerres i
anarquistes es van mantenir en nivells baixos. Cinc
atacs es van produir durant el 2016 però no van
suposar cap planificació
operacional extensa o l’ús
d’artefactes explosius improvisats o armes de foc
sofisticades. A pesar d’això, 19 persones van ser arrestades amb relació al
terrorisme d’esquerra i
anarquistes. El nombre de
detencions al país s’ha
mantingut constantment
alt, amb un total de 100 arrestats des del 2013.”
Qui
argumenta
d’aquesta manera no és
cap organització antisistema denunciant abusos de
l’Estat, ni cap ONG de defensa de drets humans. El
paràgraf entre cometes
que obre aquest article és
un extracte de l’Informe
des situació i tendències
del terrorisme a Europa,
2017, de l’Europol, que posa de manifest una evident desproporció entre
l’activitat subversiva d’alguns grupuscles d’extrema esquerra o antisistema i l’actuació repressiva
de les forces de seguretat
de l’Estat espanyol. No ho
diu així, però és evident
que l’ens que agrupa les
policies europees conside-

de grups d’extrema esquerra, el terrorisme de
grups d’extrema dreta i, finalment, el terrorisme
d’una sola causa i que habitualment
són
reivindicacions associades a
grans protestes socials. En
total, l’Europol va recollir
142 atacs terroristes a Europa, durant el 2016, 99
dels quals amb finalitat nacionalista, la majoria
d’aquests vinculats a Irlanda del Nord i només cinc, a
l’Estat espanyol, en accions d’activistes bascos.
En el capítol del terrorisme extremista, Espanya només va detectar activitat catalogada de subversiva en els sectors d’esquerra o antisistema, amb
un total de 19 detinguts,
mentre que no es refereix
cap incident en el capítol
del terrorisme de l’ultra
dreta. Pel que fa als militants d’extrema esquerra
es destaca el fet que alguns

Les xifres

—————————————————————————————————

142

atacs terroristes, culminats o
fallits, va registrar l’Europol
en territori europeu el 2016.
—————————————————————————————————

99

atacs de terrorisme amb finalitats nacionalistes hi va
haver a Europa el 2016, la
majoria a Irlanda.

Acte de vandalisme en una protesta antisistema el 2014 a Barcelona ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU

És

ra que l’aparell policial i judicial de l’Estat espanyol
veu més terroristes dels
que realment hi ha. L’informe destaca que la duresa contra aquests col·lectius d’extrema esquerra
ha tingut com a conseqüència una “disminució
del nombre d’atacs” durant els últims tres anys.
L’informe de l’Europol,
signat pel seu director, el
britànic Robert Mark
Wainwright, s’estructura
en cinc capítols dedicats al
terrorisme gihadista –primera i gran preocupació
de les policies europees–,
el terrorisme que s’anomena etnonacionalista o
separatista, el terrorisme

Activistes anti-TAV, no terroristes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’any passat, el Tribunal Suprem d’Itàlia va emetre una
sentència sobre un cas amb
la qual es pot establir un cert
paral·lelisme a l’actual acusació de terrorisme contra integrants dels CDR. El maig del
2013, quatre activistes del
moviment NO TAV, que s’oposaven de manera contundent, i també violenta, a les
obres del TAV entre Lió i Torí
per la vall de Susa, van ser detinguts acusats de terrorisme després d’atacar amb
còctels Molotov maquinària
de les obres. L’acció és molt
més violenta que qualsevol

de les dutes a terme fins ara
pels CDR, però el moviment
en si és molt similar, amb milers de persones mobilitzades al carrer, de la mateixa
manera que és similar el
plantejament del delicte de
terrorisme en els codis penals d’Itàlia i Espanya. El periple judicial del cas va acabar
l’any passat amb una sentència del Tribunal Suprem d’Itàlia en què es diu que no n’hi
ha prou amb cremar una màquina per acusar algú de terrorisme: “Fan falta accions
concretes que resultin danys
greus per al país.”

s’han afegit a les milícies
kurdes que lluiten a Síria o
l’Iraq.
L’últim capítol de l’informe aborda els actes catalogats de terrorisme però que responen a moviments que es revolten contra una causa única, com
pot ser una protesta per
una qüestió mediambiental o animalista. Es tracta,
habitualment, d’accions
de reivindicació al carrer,
amb molta gent, amb ocupació d’espais públics,
amb o sense permís de les
autoritats, circumstàncies similars als actes que
fins avui han protagonitzat els CDR a Catalunya.
Segons l’Europol, el
2016 no hi va haver cap acte terrorista que es pugui
englobar en aquesta categoria i només ressalten
protestes a Alemanya, sabotejant línies de tren, o a
Bèlgica, contra el comerç
de pells, però cap amb contingut subversiu, ■
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NOU GOVERN
Hem de fer govern,
perquè tot allò que
ocupem nosaltres
no ho ocuparan
des de Madrid

EL PUNT AVUI
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❝

COMICIS
Si hi ha noves
eleccions podem
quedar igual o tenir
Arrimadas com
a presidenta

❝

OBJECTIU
Si només vivim en
la reivindicació
i deixem de banda
aspectes del dia a dia
tenim un problema

❝

ESTAT
Espanya només
oferirà negociació
quan estigui rendida
i això implica un
referèndum pactat

❝

ALEMANYA
És el primer cop
que hi ha un tercer
que reconeix que
l’Estat no actua
democràticament

JOAN PUIGCERCÓS

“Hi pot haver un president
en espera de Puigdemont”
INVESTIDURA · L’expresident d’ERC manté que no es pot renunciar a Puigdemont, però que el temps corre i s’ha de bastir
un govern encara que sigui amb una figura provisional FUNCIONS · Assegura que el nou executiu ha de governar bé per
eixamplar la base i que la independència es forjarà a l’espai lliure de Brussel·les i en altres estructures paral·leles al govern
Marc Bataller
BARCELONA

J

oan Puigcercós acostumava a parlar molt clar
quan era polític i ocupava alts càrrecs a la Generalitat i ERC. Ara, lluny dels focus mediàtics, segurament encara parla més clar i més alliberat de la tensió, com ell mateix
reconeix. Això sí, parla amb coneixement de causa perquè, a
part de tot l’important bagatge
que ha acumulat, va mantenir
contactes periòdics amb Oriol

Junqueras i també amb Carles
Puigdemont durant la legislatura anterior. En una distesa entrevista amb Xevi Xirgo, en el
programa En confiança d’El
Punt Avui Televisió –que s’emetrà aquesta tarda a les set– repassa tota l’actualitat política i
també posa el retrovisor per valorar la gestió del tripartit o el
seu relleu a la presidència
d’ERC. Afirma que Carles Puigdemont ha de ser el president,
però que la prioritat ha de ser
formar govern i evitar eleccions
i que si cal es pot investir una fi-

gura provisional que guardi la
cadira a Puigdemont. I també
explica que el nou executiu ha
de governar bé i eixamplar la
base, i que la independència es
farà des de Brussel·les i altres
estructures paral·leles al govern.
Investidura
El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per
demà el ple d’investidura de
Jordi Sànchez, però les forces
sobiranistes tenen poques esperances que es pugui celebrar

perquè el jutge Pablo Llarena
segurament no li donarà permís
per sortir de la presó. A partir
d’aquí, apareix la pregunta del
milió: què s’ha de fer?, s’ha de
buscar el pla D?, s’ha de tornar
a proposar Puigdemont i desobeir el Tribunal Constitucional? El president d’ERC manté
que Puigdemont és “el president legítim i el que ens toca” i,
per tant, és partidari d’apostar
per la seva investidura ja sigui
ara, si és possible, o més endavant, un cop hagi començat el
mandat. “No hi hem de renun-

ciar.” Destaca, però, que aquest
país necessita un govern d’immediat i que s’han d’evitar els
comicis . “Si hi ha eleccions, en
el millor dels escenaris podem
estar igual, en el pitjor podem
tenir Arrimadas de presidenta.”
Per tant, una possibilitat, segons la seva opinió, seria que
ara hi hagi un president transitori que torni a posar la maquinària de la Generalitat en marxa, en espera que es pugui investir Puigdemont quan estigui
llesta la reforma de la llei de la
presidència.
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Joan Puigcercós,
ahir durant la
gravació de
l’entrevista que li
va fer el director
d’El Punt Avui, Xevi
Xirgo ■ MANEL
LLADÓ

❝

❝

CONGRÉS
M’hi jugo un pèsol
que, si no hi ha el
PNB, hi haurà el
PSOE per aprovar
el pressupost

PRESOS
Són ostatges i l’Estat
està jugant amb
ells per fer xantatge
a la societat
catalana

TRIPARTIT
Va ser un govern
positiu que va
generar canvis
i va impulsar
l’independentisme

❝

❝

En aquest sentit, deixa clar
que l’article 155 cada dia fa més
i més mal i erosiona, de mica en
mica, les estructures que s’han
anat muntant en les últimes dècades, com ara la immersió, els
Mossos, els mitjans públics, etcètera. “Cada dia que passa sense govern, el mal que està fent el
govern espanyol a les nostres
estructures, que són necessàries per al funcionament del
país, és terrible” i posa com a
exemple els Mossos. “El senyor
Trapero no paga l’1-O. Paga la
resolució dels atemptats terroristes. Madrid no perdona que
aquí hi hagi estructures d’estat.
Hi ha un sentit de la venjança.”

nya? Perquè governa molt bé. Si
només fem que viure en la reivindicació i deixem de banda aspectes substancials del dia a dia
tindrem un problema.” Si se segueix aquest premissa, Puigcercós creu que es pot seduir part
d’aquells votants que es van decantar per opcions espanyolistes, “perquè no tot el vot que
van aconseguir era ultranacionalista o anticatalà”.

cràtic d’independència a Catalunya. No m’imagino la via eslovena”.
Això sí, adverteix que aquest
desllorigador no s’aconseguirà
d’avui per demà. “Això no ho farem en uns mesos. Cal paciència i perseverança. La lluita per
treure la gent de la presó és la
mateixa que per ser independents”, indica, tot i que es mostra convençut que s’acabarà
guanyant, perquè la majoria hi
és i també hi ha un gruix important de joves que defensen
aquesta opció, tal com es va
veure l’1-O: “Hem de legitimarnos internacionalment i cohesionar-nos internament.” Un
1-O que va estar marcat per les
càrregues policials. “Jo m’esperava fins i tot més violència de
l’Estat, perquè ells van actuar
de manual. M’agradaria saber
per què al migdia es van aturar.

Suposo que van quedar sorpresos perquè ells actuaven amb el
tòpic del català covard i creien
que desprès de la primera ràtzia
se n’aniria a casa”, reflexiona.
Però què va fallar després del
referèndum i de la declaració
d’independència? Puigcercós ho
té bastant clar: “L’1-O va ser una
victòria de l’independentisme i
la democràcia, però el 27-O va
ser una derrota perquè no ho
vam saber aguantar”. Opina que
segurament es va pecar una mica d’ingenuïtat en creure que hi
hauria alguna mediació internacional, “però ara tots hem après
que els estats tenen dinàmica
d’estat i són una santa aliança
d’estats presidits per una Comissió Europea amb un senyor
tan corrupte com Juncker”.
També entén tota la pressió
que va haver de suportar el govern aquells dies i el president,

quan va haver de decidir entre
convocar eleccions o proclamar
la República: “Si Puigdemont
hagués convocat eleccions
s’hauria aplicat el 155 igualment.”

INDEPENDÈNCIA
L’1-O va ser una
victòria, però el 27-O
va ser una derrota
perquè no ho vam
saber aguantar

La força d’un executiu
Seguint amb aquesta mateixa
argumentació, el també exconseller remarca que el nou govern ha de tenir una missió concreta: eixamplar la base independentista, i que la independència s’ha de fer des de l’espai
lliure de Brussel·les, a l’exili, i altres institucions paral·leles a
l’executiu. “L’1-O ens va ensenyar que es podia fer un referèndum, però no des del govern.
Des del govern no impulsaràs el
procés o implementaràs la República, perquè estarà tot molt
controlat.”
Però com s’eixampla aquesta
base?: “Governant bé. Per què
l’Scottish National Party gua-

Quina és la solució?
Si finalment hi ha govern, res fa
preveure, però, que l’escalada
d’enfrontaments amb l’executiu espanyol s’aturi, perquè des
de La Moncloa ja han anunciat
que no acceptaran l’oferta de
diàleg que s’ha fet des de Catalunya. Per tant, quina pot ser la
solució a aquest atzucac? Una
mediació internacional? Segons Puigcercós, l’Estat espanyol no negociarà res. “Nosaltres valorem el pacte com un
èxit perquè hem aconseguit un
acord. Per la mentalitat d’allà
pactar és cedir, un fracàs”, encara que, tal com revela Puigcercós, molts polítics i ministres espanyols admeten en privat que comprenen la situació i
el malestar de Catalunya. “Espanya, doncs, només oferirà negociació quan estigui rendida,
com ha fet sempre”, hi afegeix. I
aquesta rendició implicaria “acceptar un referèndum demo-

❝

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

RELLEU A ERC
Molta gent del meu
entorn no ho va
entendre. Al cap de
pocs mesos em van
donar la raó

Mirada enrere
Puigcercós va ser un dels artífexs del tripartit. “Crec que era
un bon invent i una qüestió de
normalitat democràtica”, matisa. Recorda que el país necessitava un canvi d’aires en tots els
sentits. “Quan Maragall va dir
allò del 3% semblava que havia
fet un delicte i resulta que era
bastant més. Aquest país necessitava una alternança política”,
ressalta. Tot i reconèixer que
van cometre errors, subratlla
que els governs d’esquerres van
impulsar lleis importants contra les desigualtats i altres aspectes com ara l’educació.
Un altre moment decisiu en
la seva carrera va ser quan va
deixar pas a Junqueras en el relleu més tranquil de les últimes
dècades a ERC. “Confiava i confio en Junqueras i m’ha sorprès
positivament. Ell tenia una funció: millorar les relacions amb
CiU, perquè amb els governs
d’esquerres havíem arribat a tenir moltes pugnes”, assegura
Puigcercós, que encara no l’ha
pogut anar a veure a la presó.
“Estic en la llista d’espera. Sí
que ens cartegem” ■
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Cinc polítics del
Ripollès, citats
arran de la vaga

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

CRÒNICA

Raül Garcia i Aranzueque

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

a Dues veïnes de Berga i Tarragona

han de declarar per delictes d’odi

Marta Armengou, ahir davant dels jutjats de Berga ■ ACN

Redacció
TARRAGONA / BERGA

176007-1183947L

Cinc polítics de la comarca
del Ripollès han estat citats a declarar el 26 d’abril
als jutjats del municipi arran dels talls de carretera
que hi va haver entre Molló i coll d’Ares durant la
vaga general. Són les alcaldesses de Vallfogona i Pardines, Maria Carme Freixa i Núria Pérez, respectivament, i els regidors de
Ripoll Roger Bosch (ERC)
i Santi Molas (CUP) i la de
Campdevànol Maria Baraldés (CUP).
Ahir ja hi va haver una
nova tanda de declaracions als jutjats de ciutadans investigats per presumptes delictes d’odi,
ahir a Tarragona i Berga.
La tarragonina Olga Ricomà està investigada per
un presumpte delicte d’incitació a l’odi per haver
penjat una pancarta al bal-

có amb el lema Police go
home i difondre-ho a les
xarxes socials. Ahir, a les
portes dels jutjats de Tarragona va defensar que no
és “una persona d’odi” i va
explicar que va penjar la
pancarta perquè “estava
molt trista pels fets de
l’1-O, indignada pel que estava passant i era una manera pacífica de respondre
a la violència policial”. Ricomà ahir només va respondre a les preguntes del
seu advocat, Ramon Maria Sans. A Berga, segons
la fiscalia, els fets van tenir
lloc durant la vaga del 3
d’octubre quan la denunciada hauria increpat dues
noies que eren en un bar
de Berga i la seva propietària. La noia, Marta Armengou, va negar els fets de
què se l’acusa. “Només
vaig exercir el meu dret a
la vaga”, va dir. Totes dues
van rebre mostres de suport als jutjats. ■

Serà

Homenatge a Oriol Junqueras, ahir a l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB ■ ANDREU PUIG

Desgreuge a Junqueras
L

a universitat escocesa de Saint
Andrews es va mobilitzar, de manera decidida, per defensar la
consellera d’Ensenyament a l’exili,
Clara Ponsatí, professora d’aquesta
institució, quan el jutge Llarena va activar l’euroordre per extradir-la a l’Estat espanyol. El diari escocès The National va dedicar una portada sencera
a la consellera en la qual recordava a
Madrid que No podeu tenir la nostra
Clara i el rector de la Universitat de
Glasgow, Aamer Anwar, es va fer càrrec de la defensa de Ponsatí.
Mentrestant, els dirigents de les
universitats catalanes, més enllà d’algun comunicat de tràmit, s’han mantingut al marge d’un conflicte i d’una
ofensiva juridicopolítica sense precedents en la història recent del país
que ha dut a la presó i a l’exili alguns
dels seus professors i exprofessors.
Una crisi que ha sacsejat la vida dels
estudiants universitaris i dels professors, com ho demostren les nombroses mobilitzacions que s’han organitzat i la creació de plataformes com
Universitats per la República.
“«I què fa el món universitari? No
teniu sensibilitat?» He sentit aquesta
frase vint cops”, explicava ahir l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté, durant l’acte d’homenatge al professor
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Oriol Junqueras, a l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres,
al campus de Bellaterra. Solé va criticar la “insensibilitat acadèmica dels
dirigents de les universitats, entre els

quals els de la nostra [la UAB]” i va
contraposar aquesta actitud a la que
va tenir la Universitat de Saint Andrews amb Ponsatí.
L’homenatge universitari a Junqueras havia topat amb la negativa del
deganat de la Facultat d’Economia i
Empresa de la UAB a concedir el permís perquè es fes a la sala de graus
d’aquesta facultat, tot adduint que en
aquest espai no s’hi poden dur a terme “actes polítics”. Finalment, els organitzadors van traslladar l’esdeveniment a l’auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres, que estava ple de gom
a gom. “En trenta anys, mai l’havia
—————————————————————————————————————————————

L’homenatge universitari al
vicepresident recorda que
“l’historiador del poble” va
ser l’artífex de l’1-O
—————————————————————————————————————————————

vist ple”, va remarcar Solé, que va explicar que, quan ho comenti a Junqueras, en la propera carta que li enviï, “es posarà molt content”.
L’acte d’homenatge a Junqueras, o
més aviat, de desgreuge del món universitari a ell i els seus companys empresonats i a l’exili, va servir per donar
a conèixer el vessant menys conegut
del vicepresident, l’acadèmic, i, inevitablement, per reclamar l’alliberament dels presos polítics. Va fer de
mestre de cerimònies el professor Enric Pujol, que va destacar que Junqueras s’havia convertit en un “símbol”

de la lluita per les llibertats i va revelar
que, precisament ahir, era l’aniversari
del vicepresident, que va fer 49 anys,
una efemèride que els havia passat
per alt quan van programar l’acte.
Elisenda Paluzie, professora d’economia de la Universitat de Barcelona
(UB), excompanya d’estudis i de lluita
de Junqueras a la universitat, i, des
del mes passat, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), va
recordar que Junqueras “és a la presó
per haver organitzat un referèndum
d’autodeterminació”, que era el que
somiaven quan eren estudiants. “L’1-O
és l’acte fundacional més important
de la República catalana” i van ser “ell
i el seu equip de vicepresidència qui el
va fer realitat”, va recordar.
El professor Antoni Simon, un dels
mestres de Junqueras, va destacar la
brillantor intel·lectual del vicepresident, abonat als excel·lents i les matrícules d’honor i, sobretot, la seva capacitat per comunicar. “És l’historiador del poble”, va dir Simon sobre la
seva capacitat de seduir l’audiència.
“Els comunicadors se’l rifen”, va corroborar el periodista Enric Calpena,
amb qui va fer, conjuntament, el programa de divulgació històrica En
guàrdia a Catalunya Ràdio.
L’acte va acabar amb els prop de
450 assistents drets cridant per la llibertat dels presos polítics, el moment
més emotiu de la jornada després de
la càlida ovació que el públic va dedicar a Artur Junqueras, pare de l’homenatjat, que era entre el públic. ■
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Domènech arrasa
en les primàries
i pacifica Podem
a El secretari general de Catalunya en Comú ho serà també
del partit morat a Catalunya a Obté un 72% de suports
Emili Bella
BARCELONA

179374-1185559T

Podem ja no serà cap obstacle per als comuns. Xavier Domènech ha culminat l’assalt a la formació
morada amb el suport de
4.771 militants del partit.
El líder de Catalunya en
Comú ho serà també de
Podem Catalunya després
d’unes primàries convulses en què s’ha imposat
amb el 72% dels vots. La
seva candidatura ha obtingut 41 dels 44 llocs al
consell ciutadà –la direcció–, de la qual també formaran part les seves dues

principals rivals, l’exmembre de la direcció d’Albano
Dante Fachin Noelia Bail
(9%) i la senadora Celia
Cánovas (6%). En total
s’han pronunciat 6.809
militants dels més de
25.000 inscrits actius
–que han pres part en alguna votació interna en
l’últim any–, una participació que Domènech admet que “s’ha de millorar”.
Lluny queda aquella consulta estatal del 2016 en
què 15.000 podemites catalans van rebutjar un
pacte amb el PSOE i Ciutadans i l’assemblea de Vistalegre II, en què uns al-

tres 15.000 militants van
prendre-hi part. En tot
cas, l’historiador va celebrar ahir els resultats, tenint en compte “la història
accidentada dels últims
mesos” en el partit dels
cercles i el fet que ni Gemma Ubasart ni Fachin van
rebre tants suports com
ell quan van ser escollits.
Acompanyat de Conchi
Abellán, que encapçalava
la seva llista en el consell
ciutadà, Domènech no va
aclarir com pensa gestionar quan les bases dels dos
partits que dirigeix es pronunciïn de manera divergent: “No crec que passi, i a

Domènech, ahir, a la seu de Podem, amb Abellán ■ ACN / NÚRIA JULIÀ

Podem decideix la gent.”
“La marca morada segueix
viva i molt viva i el resultat
permet inaugurar una nova etapa”, va remarcar el
diputat, que va repetir
quatre o cinc vegades l’adjectiu “històric” per comentar el seu resultat. Això sí, el nou Podem serà
“més útil a l’espai de les
confluències”. El partit estava en mans d’una gestora des que Fachin va plegar

al novembre per divergències amb Pablo Iglesias sobre la confluència amb els
comuns. Iglesias va felicitar ahir Domènech a Twitter amb una foto d’una
abraçada entre els dos.
Llevat de Bail i Cánovas,
l’únic membre del consell
que no prové de la candidatura de Domènech és Maria Martínez –de la candidatura de Bail–, que també
ha estat escollida per a la

comissió de garanties democràtiques, de manera
que haurà de triar si manté la seva plaça en la comissió o en el consell, ja que els
dos càrrecs són incompatibles. Es dona la circumstància que, dels cinc membres d’aquest òrgan que
vetlla pel correcte compliment de les normes internes del partit, tres són
afins a Bail i només dos, a
Domènech. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“Si preguntem a
qualsevol afiliat si la
presó preventiva és
desproporcionada
ens dirà que sí”
Laura Pelay

VICESECRETÀRIA GENERAL DE LA UGT
—————————————————————————————————

“Els drets socials
avancen amb els drets
nacionals i amb els
drets civils; sense els
uns no hi ha els altres”
Montse Ros

SECRETÀRIA D’ORGANITZACIÓ DE CCOO

Mobilitzacions
dissabte per les
pensions dignes
—————————————————————————————————

Concentració pels presos a la plaça de Sant Jaume de Barcelona coincidint amb els quatre mesos de presó de Cuixart i Sànchez ■ JOSEP LOSADA

Crida a sortir al carrer pels
presos amb la vaga a l’horitzó
a Els sindicats demanen la mobilització ciutadana a favor dels drets i les llibertats civils a Ja estan

confirmats 527 autocars d’arreu del país amb l’objectiu d’omplir diumenge l’avinguda Paral·lel
X. Miró / M. Moreno
BARCELONA

176007-1184002L

L’Espai Democràcia i Convivència, que comparteixen sindicats, entitats
educatives, veïnals, socials
i esportives amb l’Assemblea (ANC) i Òmnium, fa
una crida a favor d’una

gran manifestació diumenge a Barcelona pels
presos quan es compleixen
sis mesos de l’empresonament preventiu del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, i l’expresident de
l’ANC i avui diputat de
JxCat, Jordi Sànchez, i
cinc des de l’ingrés a la pre-

Tens el
carnet?

só en les mateixes condicions del vicepresident català, Oriol Junqueras, i el
conseller d’Interior, Joaquim Forn. És la primera
crida unitària del nou espai
amb l’objectiu d’omplir
l’avinguda del Paral·lel després que el jutge Llarena va
tornar a enviar a la presó
preventiva els consellers
Romeva, Turull, Rull i Bassa així com, i també l’expresidenta del Parlament,
Carme Forcadell.
Detenció aquest dimarts
Però, a més, coincideix
amb la detenció sota l’acusació de terrorisme de la
jove activista del CDR de
Viladecans aquest dimarts. A més, els sindicats
integrats a Democràcia i
Convivència no amaguen
la possibilitat creixent d’una convocatòria de vaga
general a tot l’Estat.
Amb el lema Pels drets i
les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!, les diverses
organitzacions
convo-

quen a concentrar-se a dos
quarts d’una de diumenge
a la plaça Espanya, des
d’on la manifestació es
desplaçarà avinguda Paral·lel avall fins al parc de
les Tres Xemeneies, on es
faran els parlaments finals.
Que la manifestació tornarà a ser multitudinària
ho fa preveure que ja hi ha
confirmats 527 autocars
d’arreu del país, que es
desplaçaran a la capital
per assistir-hi. Les entitats que conformen l’Espai consideren vulnerats
els drets fonamentals i les
llibertats democràtiques i
creuen necessari “donar
una resposta unitària en
defensa de les institucions
catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social,
el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític i la democràcia”.
En una roda de premsa
conjunta, la UGT i CCOO
van confirmar ahir la seva
adhesió a la convocatòria.
Montse Ros, secretària

d’organització de CCOO,
va recalcar que “els drets
socials avancen juntament amb els drets nacionals i civils”, i que això no
s’aconseguirà “sense governs democràtics i de
proximitat que garanteixin les mesures socials”. A
més de lamentar la “deriva
autoritària” del govern del
PP, va recordar que els
sindicats van ser al Pacte
pel Dret a Decidir, al Pacte
Nacional pel Referèndum,
al Pacte per la Democràcia
i ara a Democràcia i Convivència: “Aquesta és la nostra línia i no en podem tenir cap altra.”
Al seu torn, Laura Pelay, vicesecretària general
d’àrea externa de la UGT,
va reivindicar “el mínim
comú denominador” entre ideologies, que és “la
defensa dels drets humans, la llibertat d’expressió, el dret de vaga i tots els
drets que crèiem erròniament que estaven installats a la societat i que cal
tornar a defensar”. ■

Als sindicats se’ls gira feina
aquest cap de setmana, ja
que per dissabte han convocat una altra mobilització ciutadana a diverses poblacions
catalanes en defensa de les
pensions públiques. La crida
per dignificar aquestes prestacions s’inscriu en les que
s’han fet a tot l’Estat per l’endemà, però els sindicats majoritaris han canviat l’agenda
a Catalunya per no barrejar
convocatòries, ja que, tal com
va comentar Montserrat Ros,
secretària d’organització de
CCOO: “Estem en una època
de mobilitzacions i gairebé
cada dia hi ha una protesta.”
En la mateixa roda de premsa
conjunta, la vicesecretària
general d’àrea externa de la
UGT, Laura Pelay, va recordar
que la marxa, que a Barcelona s’engegarà a les 11 del matí
a la plaça Urquinaona i que
baixarà Via Laietana avall fins
a Correus, és una “crida al
conjunt de la societat catalana”, que “ha de demostrar al
binomi del PP i Cs que no ens
aixecaran la camisa”. Ros, per
la seva banda, va posar l’accent en el fet que la lluita per
les pensions dignes va de
bracet amb la dels salaris,
perquè, tal com va corroborar
la portaveu de la UGT: “Estem
en una tempesta perfecta i
de la solució de la precarietat
d’avui depèn el sistema públic de pensions del futur.” Totes dues, que de moment van
descartar una vaga general,
van insistir a dir que la manifestació és “transversal” i que
invoca l’assistència de gent
de totes les ideologies per visibilitzar el malestar social
perquè les empreses “tenen
uns nivells de beneficis iguals
als d’abans de la crisi mentre
que als treballadors i als pensionistes els passa tot el contrari”.
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Els protagonistes de ‘Los Borbones son ladrones’ ■ SINGU RIERA

Autoinculpació
a ritme de rap

‘HIP-HOP ’· ‘Los Borbones son ladrones’, cançó de resposta a l’ofensiva
repressiva de l’Estat, té ja 1,5 milions de visites a Youtube CAMPANYA · La
plataforma No Callarem comença la Setmana per la Llibertat d’Expressió a la Model
Guillem Vidal
BARCELONA

2

0 de febrer. El Tribunal Suprem confirma la condemna
de tres anys i mig de presó al
raper mallorquí Josep Miquel
Arenas, conegut com a Valtonyc, a
qui no serveix de res remarcar que
el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic. Pocs
minuts després, Pau Llonch (cantant d’At Versaris i activista en diverses causes) proposa a Twitter
agafar la lletra per la qual va ser
condemnat Valtònyc i rapejar-la “a
l’uníson” entre tots aquells escriptors, cantants i artistes que s’hi vulguin afegir. “Què hi dieu, gent?”, els
interpel·la Llonch. “Anirem tots plegats a la puta presó d’una vegada!”
El resultat de la crida són un tema i un videoclip anomenats Los
Borbones son ladrones, en el qual
rapers consagrats com Frank T, Def
Con Dos i Rapsusklei, bandes joves
emergents com La Raíz i Zoo i músics allunyats del hip-hop però convençuts que la repressió no hi entén, de gèneres musicals, com Gossos, Txarango i la Companyia Elèctrica Dharma, canten els polèmics
versos de Valtonyc i, també, els d’altres rapers condemnats per l’Audiencia Nacional, com és el cas del

lleidatà Pablo Hásel i el sabadellenc
Elgio, exintegrant de La Insurgéncia. “És el mínim que podíem fer
perquè no ens caigués la cara de
vergonya, perquè hi ha gent que paga per coses que tots hem impulsat i
defensat”, explica Llonch. Los borbones son ladrones es pot descarregar, prèvia aportació econòmica voluntària, al web de la cooperativa
discogràfica Propaganda pel Fet i el
seu videoclip, enregistrat a la presó
Model, ha estat tota la setmana en
el número 1 dels més vistos a You—————————————————————————————————————————————

“Quants més ens
inculpem, més difícil
serà que hi puguin fer
res”, diu Clara Peya
—————————————————————————————————————————————

tube (1,5 milions de reproduccions)
a l’Estat. “La resposta a la crida va
ser brutal, amb la gent que hi va voler participar podríem haver fet
dues altres cançons senceres”, hi
afegeix el cantant d’At Versaris, per
a qui un projecte així pot servir perquè les víctimes de la repressió
–que Llonch no circumscriu només
al món del rap, perquè “la detenció
dels companys dels CDR forma part
d’una mateixa caça de bruixes”–
sentin que “hi ha un munt de gent

disposada a assumir les mateixes
conseqüències”. “Quan la gent es
bolca en projectes així s’alineen els
astres i solen sorgir projectes molt
potents”, hi afegeix Clara Peya, autora de la música de Los borbones
son ladrones conjuntament amb
Juan Pablo Balcazar (baix), Antonio Torres Vega (bateria) i Roger
Martínez Solé (saxo)
Elgio, raper de Sabadell que ha
recorregut una sentència condemnatòria de dos anys i un dia, es declara “emocionat” per la iniciativa.
“Tinc la sensació que la gent s’ho comença a mirar de molt a prop i que
entén que, si no ens mobilitzem,
qualsevol dia els pot tocar a ells”,
diu aquest jove estudiant d’enginyeria mecànica, que continua cantant
“totes i cadascuna de les lletres” que
l’han dut a aquesta situació. “Si volem el dret a la llibertat d’expressió,
no hem de deixar mai d’exercir-lo”,
assegura convençut. “Les que ens
inculpem ja en som moltíssimes”,
adverteix Peya. “I, com més siguem,
més difícil serà que hi puguin fer
res”.
La publicació de Los borbones
son ladrones coincideix amb tot un
seguit de concerts, debats i espectacles aquesta setmana a la Model, organitzats per la plataforma No Callarem. ■

118028-1184543T
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18 Nacional
Ajuntament de
Cardedeu

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, en la
sessió de data 28 de març de 2018, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el
REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI
D’ALLOTJAMENT

TEMPORAL

D’URGÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE
CARDEDEU, sotmetre’l a informació pública per un període de trenta dies, per a
l’examen i la presentació d’al·legacions i
suggeriments.
En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text de
l’esmentat reglament es poden consultar a
les oficines municipals i a la web munici-

L’exèrcit exposa a Girona
i exhibeix un dibuix bèl·lic

a La Fira requereix que retirin la imatge per haver incomplert el codi ètic de l’esdeveniment i els
militars la tapen amb un paper a Desenes de persones protesten per la presència dels militars

pal, durant el termini de trenta dies hàbils
des de la publicació del present anunci al

Òscar Pinilla

Butlletí Oficial de la Província. Aquest ma-

GIRONA

teix anunci es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en
el tauler d’anuncis de la corporació.
Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, l’esmentat reglament esdevindrà
aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com
s’indica a l’article 66 del ROAS.
Joan Masferrer Sala

Ajuntament de
Sant Cebrià de Vallalta
EDICTE

135035-1185898L

Alcalde accidental (Decret 2018/220)

Per resolució del Ple d’aquest Ajuntament,
en sessió extraordinària de data 15 de
març de 2018, es va aprovar inicialment el
Pla d’ordenació urbanística municipal de
Sant Cebrià de Vallalta (POUM).
L’edicte de l’esmentada resolució, així com
els plànols de la suspensió de llicències,
han estat publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 6 d’abril de
2018 amb codi CVE 2018013896.
La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) està prevista durant la setmana del 9 al 15 d’abril d’enguany.
L’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al c/ Centre, núm. 27, perquè
s’hi formulin les al·legacions que s’estimin
pertinents, durant l’horari d’oficines.
Així mateix, estarà a disposició a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament www.stcebria.net.
Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 23 del Decret legislatiu 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Sant Cebrià de Vallalta, 6 d’abril de 2018
L’alcaldessa,
Sònia Scafa Álvarez

L’exèrcit pren altre cop
protagonisme a la Fira Expojove de Girona. En el primer dia de l’esdeveniment, les forces armades
espanyoles no han exposat amb uniforme, tal com
els ha obligat el jutge, però
per contra han exhibit un
dibuix amb la silueta d’un
militar armat amb un fusell a banda i banda del faristol de l’estand. Aquesta
acció contravé el codi ètic
de Fira de Girona, que prohibeix l’exhibició d’elements bèl·lics. Davant
aquesta situació, els responsables de l’esdeveniment van enviar un requeriment a través de burofax
al Ministeri de Defensa
perquè “immediatament”
retiressin la imatge del seu
estand. En el mateix escrit, Fira de Girona advertia les forces armades que
aquest incompliment podria comportar la cloenda
de l’estand, a més de l’inici
del corresponent expedient d’inhabilitació per
concórrer a qualsevol altra fira.
La resposta de l’exèrcit
espanyol ha estat tapar la
imatge amb un paper promocionant la web del departament de reclutament del Ministeri de Defensa amb la imatge de militars uniformats de la sec-

L’estand de l’exèrcit, amb la silueta d’un soldat amb una arma, i l’acte de protesta que es va fer ahir ■ Ò. PINILLA / QUIM PUIG

La frase

—————————————————————————————————

“Reclutar joves no és
una sortida laboral,
reivindiquem els
valors propis de
l’escola catalana”
Manifest de les entitats

ció aire i mar. Ahir, hi havia tres representants de
les forces armades, dos homes i una dona, tots tres
vestits de civil i sense cap
distintiu militar. A banda
de la silueta del soldat ar-

mat, a l’estand militar hi
ha un munt d’imatges de
militars en accions humanitàries. Responsables de
l’estand militar van rebutjar fer declaracions a
aquest diari i van adduir
que no estaven autoritzats a fer-ho.
Protesta antimilitar
La Plataforma Girona
Acull i la Coordinadora
d’ONG Solidàries van organitzar ahir al migdia un
acte de rebuig a la presència de l’exèrcit. La primera
acció la van fer a les portes
de la fira, on van llegir un

manifest titulat “Amb uniforme o sense, volem l’exèrcit fora d’Expojove” i
alhora van fer una performance llançant al terra
vestimenta militar ruixada de tinta vermella simulant sang. “Reclutar joves
per a l’exèrcit no és una
sortida laboral com qualsevol altra. Implica posar
la força dels joves al servei
de la coerció i la repressió,
en guerres i intervencions
militars”, llegia una activista a través d’un megàfon. “Reivindiquem els valors propis de l’escola catalana: pensament crític i

alliberador, democràcia,
cooperació, empatia i resolució pacífica de conflictes”, continuava. Posteriorment, els manifestants, pancartes en mà en
què es llegia “Aquí militars
no”, van entrar a la fira i es
van plantar en comitiva
davant de l’estand de l’exèrcit espanyol on altre
cop van llegir el manifest i
van protestar per la presència de les forces armades. “Els exèrcits provoquen guerres i justifiquen
la llei del més fort davant
la llei del més just”, assegura el manifest. ■

Document signat digitalment

EDICTE

EDICTE

Ateses les sol·licituds rebudes, l’empresa TORRA, S.A., concessionària del servei del Cementiri Municipal de Sabadell, ha instat a l’Ajuntament de Sabadell l’inici de l’expedient de caducitat i extinció del dret funerari sobre les sepultures que es relacionen en la llista annexa.
La qual cosa es fa pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures per a què, dins el termini de 20 dies
comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOE, comparegui davant les oficines del Cementiri Municipal i manifesti allò
que tingui per convenient. D’altra manera es prosseguirà la tramitació de l’expedient sense ulterior audiència i, resolta l’extinció del dret
funerari, les sepultures lliures de restes revertiran a favor de l’Ajuntament de Sabadell.

Ateses les sol·licituds rebudes, l’empresa TORRA SA, concessionària del servei del Cementiri municipal de Sabadell, ha instat a l’Ajuntament de Sabadell l’inici de l’expedient de nul·litat
de títol original i expedició de duplicat del dret funerari sobre les sepultures que es relacionen
a la llista annexa.

Cognoms i Nom sol·licitant
González Ferrer, Francisca
Alvarado Blasco, M. Josefa
Coll Burillo, José
Nager Chevanel, Soledad
Queralt Cardona, Brigida
Ruiz Díaz, Teresa
Tejero Sallent, Pilar
Vila Palenzuela, Luis
Sabadell, 28 de març de 2018
Xavier Pons Torra
Conseller delegat de Torra, SA

Cognoms i Nom titular
Ferrer Martínez, Carmen
González Hernández, Antonio
Blasco López, Francisca
Coll Murcia, Vicente
Masachs Villalba, Antonio
Cardona Urgelés, Brigida
Ruiz Díaz, José Manuel
Sallent Hom, Ana
Montsech Planas, Dolors

Sepultura
NE 0126 fila 1a St. Pere
NE 0155 fila 5a Illa Estiu
NE 0518 fila 8a St. Oleguer
NE 1265 fila 5a Illa Hivern
NE 0624 fila 4a Illa Hivern
NE 0188 fila 3a c/ de la Via Làctia F
NE 0127 fila 2a c/ de la Via Làctia J
NE 0487 fila 5a Sta. Eulàlia

La qual cosa es fa pública per al coneixement de qui consideri que té dret sobre les sepultures per a què, dins el termini de 20 dies comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci al BOE, comparegui davant les oficines del cementiri municipal i manifesti allò que tingui per convenient. D’altra manera, es prosseguirà la tramitació de l’expedient sense ulterior
audiència.
Sabadell, 28 de març de 2018
Xavier Pons Torra
Conseller delegat de Torra, S.A.
Sol·licitant
Balart Pich Teresa
Benavente Castañosa Raquel
Cano García Rafael
Cornellà Rabassa Josep
Jiménez Martínez Adela
Santillana León María Teresa

Sepultura
NP 0016 fila 4a
NE 1023 fila 3a
NE 0927 fila 1a
NE 0018 fila 3a
NE 0035 fila 2a
NE 0524 fila 4a

Xaloc
C/ Zodíac
Xaloc
C/ de la Via Làctia L
Pl. de les Constel·lacions
Plaça dels Estels
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