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Sánchez manté la via
del Constitucional
RECURS · El president del
govern espanyol enrareix el
clima previ a la reunió amb Torra
impugnant la declaració del 9-N

Els bisbes celebren
l’acostament dels
presos a Catalunya

RÈPLICA · La consellera de
Presidència, Elsa Artadi,
adverteix el govern socialista
del risc d’emular Mariano Rajoy
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Els responsables de l’ANC, Òmnium i l’AMI, ahir en la presentació de la manifestació de la Diada ■ JOSEP LOSADA

11-S: “Fem República catalana”
Les entitats fan una crida a omplir la Diagonal de Barcelona per la Diada
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Lleida omple el Museu
amb més obres de Sixena
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L’ANC vol
omplir la
Diagonal per
la Diada

L’entitat fa una crida
a tornar a sortir al
carrer per reclamar
la implementació de
la República

Carme
Ruscalleda
tanca el seu
restaurant

Una de les xefs més
llorejades del món
es vol dedicar ara
a la investigació
culinària

Primer
conflicte al
TC de l’era
Sánchez

GIR El president enrareix el clima previ a la reunió amb Torra
impugnant la declaració del 9-N FE Manté l’oferta de reduir
els litigis tot i sumar-ne un als 23 i afronta la cita amb “il·lusió”
David Portabella
MADRID

Un dels temes que dilluns
hi haurà sobre la taula de la
reunió a La Moncloa de Pedro Sánchez i Quim Torra
és la necessitat de reduir
els litigis enviats al Tribunal Constitucional, però
ahir, a 72 hores de la cita,
el president espanyol en va
sumar un més. En un gir
de guió que enrareix el clima previ a l’esperada primera reunió de dilluns, el
Consell de Ministres va
acordar sol·licitar l’obligat
dictamen al Consell d’Estat per recórrer davant el
TC contra la declaració
aprovada dijous al Parlament per JxCat, ERC i la
CUP, que ratifica la del 9
de novembre del 2015 que
posava en marxa el procés
i que va culminar en l’1-O.
Tot i inaugurar el primer
conflicte de l’era Sánchez
al TC, el govern socialista
manté l’oferta de revisar
els 23 recursos pendents
contra lleis catalanes i
afronta la reunió amb el
president amb “il·lusió”.
La cuidada coreografia
que havia d’introduir la
primera reunió oficial de
Sánchez i Torra va viure
ahir un sobresalt. Si bé el

PORTAVEU DEL GOVERN ESPANYOL

tància que Batet, en el debut dimecres al Congrés
com a ministra de Política
Territorial, va lamentar
que un llegat de Rajoy és
que l’estat manté 42 recursos vius al TC contra lleis
de les comunitats i que 23
ho són contra lleis del Parlament.

president espanyol partia
del vet al simple esment al
dret a decidir, la vicepresidenta, Carmen Calvo, i la
ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, havien virat els últims dies
fins al lema “es pot parlar
de tot” a canvi d’arrencar
l’imprescindible vot a favor del PDeCAT i d’ERC al
nou consell de RTVE.
Després de salvar la nova RTVE, ahir en el radar
de La Moncloa va saltar
l’alerta de la resolució impulsada per la CUP al Parlament i avalada per JxCat
i ERC que ratifica els objectius polítics que contenia
la resolució del 2015. Tot i
que la declaració original
està anul·lada i va ser declarada inconstitucional
pel TC, el govern de Sánchez estrena ara la via del
TC que a priori volia desterrar. Es dona la circums-

Diferència amb Rajoy?
Des de la taula del Consell
de Ministres, la portaveu
Isabel Celaá reivindicava
la compatibilitat entre el
diàleg i el recurs: “Aquí hi
ha hagut una moció que ha
vulnerat les sentències del
TC i que vulnera també
l’Estatut, com han recordat els lletrats i, per tant, el
govern impugna aquesta
moció en defensa de la
Constitució i de l’Estatut”.
Dit això, la mateixa Celaá
va renegar dels litigis als
tribunals pel mal precedent de Rajoy: “Altres camins de denúncia ja van
ser transitats sense donar
resultat, anem al camí que
ens correspon: el polític.”
Des de la Generalitat, la
consellera de Presidència,
Elsa Artadi, va advertir el
govern socialista del risc
d’emular Rajoy. “La moció
el que diu és que el nostre
objectiu polític és la inde-

La frase

—————————————————————————————————

“La primera reunió
ha de sortir bé i,
perquè surti bé,
Torra hi ha de posar
de la seva part”
Isabel Celaá

pendència. No hauria de
sorprendre ningú. Si la decisió del PSOE és portar
qualsevol debat del Parlament al TC, seria una constatació que no hi ha gaire
diferencia entre el govern
actual i el govern anterior”, alertava Artadi.
“Ha de sortir bé”
El fet que el president espanyol no ignori una resolució del Parlament que no
té cap efecte jurídic i que
vulgui tombar-la al TC a 72
hores de rebre Torra, però,
no vol dir que hagi canviat
de tarannà, segons la portaveu. “El govern sempre
actuarà amb fermesa i
amb proporcionalitat, pe-

rò està determinat a seguir
el camí polític del diàleg i
veurem si hi ha reciprocitat a l’altra banda. És una
oportunitat extraordinària”, augurava Celaá en
nom de Sánchez.
La “força” i la “il·lusió”
amb què Sánchez afronta
la cita de dilluns arriba fins
a l’extrem d’exigir que acabi bé. “El procés de distensió continuarà fins al final
amb totes les nostres forces. La primera reunió ha
de sortir bé i, perquè surti
bé, Torra hi ha de posar de
la seva part”, va dir Celaá.
El grup parlamentari
del PSC-Units, al mateix
temps, va registrar ahir un
recurs d’empara al TC per

la moció que reitera els
“objectius polítics” del 9-N
del 2015. Segons el grup de
Miquel Iceta, l’admissió
d’un text que ratifica una
moció “nul·la” vulnera els
drets fonamentals dels diputats. La líder de Cs, Inés
Arrimadas, va acusar Sánchez de “blanquejar el nacionalisme” i li va retreure
que rebi “tranquil·lament”
Torra tot i que, segons ella,
aquest hi acudirà com si
fos “el cobrador del frac” a
“cobrar la hipoteca” per
instal·lar-lo a La Moncloa.
“El president Sánchez té
programació, té pla i té
projecte per a tot Espanya,
també per a Catalunya”,
rebatia Celaá. ■
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Judicialitzar les
idees de la majoria
Òscar Palau

Segurament té raó ERC quan diu que a hores d’ara
hem d’estalviar-nos gestos simbòlics innecessaris i
treballar amb discreció per poder anar un dia al gra,
però no per això cal deixar de denunciar els escarafalls
de l’unionisme arran de la moció de la CUP aprovada
dijous, culminats ahir amb el recurs del govern Sánchez, el primer, contra un text que tot just referma que

Sánchez va poder saludar ahir Obama en un
fòrum econòmic a Madrid ■ FERNANDO CALVO / EFE

la majoria del Parlament buscarà un objectiu legítim
com la independència per mitjans democràtics, i mirarà de rescatar el contingut de les lleis tombades els últims anys pel duet PP-TC. On exactament rau la il·legalitat d’una declaració política com aquesta? Amb mala
inèrcia engega el PSOE si, lluny de reconèixer-les, torna a judicialitzar les idees que guanyen a les urnes.

Torra troba en Garzón un aliat
per al referèndum pactat
a El coordinador d’IU proposa un projecte de república federal i un procés
constituent per resoldre el conflicte a Qualifica d’injusta la presó preventiva
Redacció
BARCELONA

133155-1191459Q

El president de la Generalitat, Quim Torra, va trobar ahir en el coordinador
federal d’Izquierda Unida,
Alberto Garzón, l’únic
aliat a l’Estat espanyol per
portar a terme el referèndum pactat, una proposta
que el govern ha tornat a
rescatar com una de les
poques solucions per resoldre el conflicte.
Garzón es va mostrar
partidari de fer un referèndum acordat perquè
els ciutadans de Catalunya pugui decidir “el seu
futur” i les relacions amb
l’Estat. Durant la reunió
amb el president de la Generalitat, Garzón també li
va traslladar la voluntat de
la seva formació de construir una república federal
espanyola en què es pugui
incorporar
Catalunya.
També es va tractar durant la trobada de la situació dels presos polítics. El
líder d’Izquierda Unida va
qualificar d”“injustícia”
l’empresonament dels líders polítics catalans i va
lamentar que els jutges

El president Torra amb Garzón i el diputat Nuet ahir al pati dels Tarongers de Palau ■ EFE

hagin interpretat les lleis
d’una forma “absolutament reaccionària” i “contrària” a qualsevol principi
democràtic. Per Garzón,
la reunió va ser “agradable” i “fructífera”, tot i admetre que tenen “discrepàncies de naturalesa
ideològica”.
Ja a la reunió, Garzón
va presentar a Torra el
seu projecte per refer
ponts entre Catalunya i
l’Estat: la construcció
d’un estat federal a partir
de la democràcia i del consens de tots els ciutadans

que en volen formar part,
una proposta, però, que,
segons Garzón, “no és el
model del president Torra” tot i que comparteixen
“valors republicans”. El
també diputat del Congrés va destacar la necessitat d’introduir la cultura
republicana de “parlar de
tot”, malgrat “xoqui”
frontalment amb el parer
dels partits amb representació al Congrés “que
refusen de parlar sobre
qüestions que interessen
els ciutadans”, en referència al model territorial.

Tot i això, va avisar que
fer un referèndum acordat a Catalunya no és el
sol camí per resoldre l’actual situació. IU recorda
que, a més del referèndum, hi ha d’haver un
marc de diàleg que permeti de construir una resposta conjunta a la crisi.“Els
problemes polítics requereixen solucions polítiques, no s’hi pot respondre amb jutges i policia”,
va defensar el dirigent
d’IU, ahir en viatge oficial
a Catalunya per trobar-se
amb el president Torra. ■
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molts obstacles que fa un
any no s’endevinaven, com
ara una “repressió política
sense precedents” que fa
que els seus antecessors,
principals artífexs de les
últimes sis grans cites
–Carme Forcadell, les tres
primeres, i Jordi Sànchez,
les tres següents– siguin
des de fa mesos a la presó.
“Aquesta repressió ens fa
més conscients de la necessitat de la independència”, sostenia ahir Paluzie.

Els líders de l’ANC, Òmnium i l’AMI van presentar ahir al costat de la Diagonal la mobilització de la Diada, acompanyats d’una pila de voluntaris ■ JOSEP LOSADA

L’ANC vol omplir la Diagonal
per reivindicar la República

a La mobilització de la Diada d’aquest any tindrà lloc entre el Palau Reial i les Glòries, i tindrà l’objectiu de
tornar a l’agenda política “l’efectivitat” de la independència a Pivotarà al voltant de l’1-O i els represaliats
Òscar Palau
BARCELONA

Omplir els més de 6 quilòmetres de la Diagonal de
Barcelona que van del Palau Reial a la plaça de les
Glòries Catalanes. Aquest
és l’objectiu que aquest any
es proposa l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), en
col·laboració amb Òmnium i l’AMI, amb vista a una
mobilització de la Diada
que serà especial per les
circumstàncies convulses
dels últims mesos, sobre
les quals inevitablement
pivotarà. En especial dues:
el record i la reivindicació
tant del referèndum de l’1O com del retorn a casa
dels presos i exiliats a causa del procés sobiranista.
La manifestació, per a la
qual en les pròximes setmanes s’endegarà, com els
últims anys, un web d’inscripcions i es donaran a conèixer més detalls, tindrà
un lema contundent i in-

equívoc: Fem la República
catalana, Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC,
n’exposava ahir en la presentació el principal objectiu: “Ens toca tornar a posar en l’agenda política
l’efectivitat de la independència.” Per això s’hi reclamarà sobretot que s’implementi “el mandat de l’1-O”,
ratificat el 21-D, tot i que
l’ANC admet que potser
caldrà ser “reactius” a altres circumstàncies que es
puguin produir des d’ara i
fins a aquella data.
Tot i l’aplicació del 155
que va aixafar la DUI del
27-O, i el desgast de sis
anys de procés al carrer, les
entitats confien tornar a
engrescar l’independentisme per sortir, i per això fan
una crida a participar en la
Diada a tothom que va protagonitzar l’1-O. “Ens hem
de conjurar col·lectivament per acabar la feina”,
assenyalava Paluzie, que
admetia tanmateix els

Les frases

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

“La repressió política
sense precedents no
ens hauria de fer
treure el focus de fer
efectiva la República”

“No és un any més;
ens espera una Diada
amb presos i exiliats
polítics, impensable
fa un any”

“S’hauran de tenir
presents els líders
injustament tancats i
que cal tirar endavant
l’encàrrec de l’1-O”

PRESIDENTA DE L’ANC

VICEPRESIDENTA D’ÒMNIUM

PRESIDENT DE L’AMI

Elisenda Paluzie

Marina Llansana

Josep Maria Cervera

Samarretes, cartells i estades d’estrangers
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Coincidint amb la presentació
oficial, davant dels jardins del
Palau Reial, ahir també es van
mostrar les samarretes reivindicatives que l’ANC torna a impulsar com a element diferencial de la Diada, i alhora com a
font de finançament, que es
podran trobar en diverses talles i formats. Amb un color
corall fluorescent, que vol recordar el de les brides de les
urnes de l’1-O per transmetre
“força i contundència”, a la samarreta figura l’eslògan “Fem

la República catalana” i la postil·la “Directes al cim”, sota el
dibuix d’una muntanya emblemàtica, el Pedraforca, que
simbolitza “l’esforç col·lectiu i
la solidaritat que cal per superar els obstacles” fins al cim,
segons la coordinadora, Elisenda Romeu. Pel seu cantó,
el cartell, del mateix color,
apunta la data de l’11-S i de l’1O, i un focus sobre la fita de la
República.
A banda d’això, tal com explicava Elisenda Paluzie, coin-

cidint amb els dies anteriors i
posteriors a la Diada també es
farà una campanya perquè
gent de fora vingui a conèixer
de primera mà la realitat catalana, i que s’instal·lin en cases
de voluntaris particulars. A
més, es convidarà a la manifestació molta gent que ha
acollit les entitats civils en tot
tipus d’accions i presentacions en altres països. Paluzie
anunciava igualment la publicació aviat d’un manifest de
suport en l’àmbit universitari.

Campanya estival
La manifestació serà el
punt final d’una campanya
d’estiu que l’entitat ha titulat també Fes la República
catalana, que aquest any
ha “canviat de paradigma”
arran de les convulsions
dels últims mesos, segons
la coordinadora de mobilitzacions, Elisenda Romeu, i
amb què esperen aportar
elements de “reflexió i anàlisi” per fer créixer la identificació de la població amb
el projecte republicà. En
aquest marc també s’inclourà tota una campanya
de “mobilització permanent”, segons la vicepresidenta d’Òmnium, Marina
Llansana, que recordava
que la setmana vinent es
preveu la rebuda als tres
presos polítics que falten
per portar a Lledoners
–Quim Forn, Jordi Turull i
Josep Rull– i el dissabte següent, 14 de juliol a les set
del vespre, una gran manifestació a Barcelona per
reclamar l’alliberament de
tots ells i el retorn dels exiliats. Llansana, que està
convençuda que els carrers “es tornaran a desbordar”, també destacava que
caldrà reclamar la democràcia i els drets fonamentals com a element d’unitat
per reunir més sectors.
El president de l’Associació de Municipis per la
Independència, Josep Maria Cervera, confia que la
Diada contribueixi, com
els últims anys, a internacionalitzar la causa, si bé
posava l’accent en els líders empresonats i exiliats
i en el mandat de l’1-O. Cervera lloava el “compromís”
de milers d’alcaldes i regidors que també estan sotmesos a persecució judicial, a molts dels quals voldran inhabilitar abans de
les pròximes eleccions per
intentar de passada “desarticular la xarxa de
l’AMI”. D’aquí que fes una
crida a la mobilització als
ajuntaments, i a treballar
el 2019 per mantenir la
majoria als plens municipals. ■
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L’agressor
espanyolista
de Lledoners,
lliure i allunyat
Redacció
BARCELONA

Els presidents Torra i Torrent i el vicepresident Aragonès, a la sortida dels centres penitenciaris després de visitar ahir els presos polítics ■ EFE/ACN

Torra visita Forcadell i Bassa
i qualifica d’indecència
que estiguin a la presó
a El president demana “que la política torni a la política” i que es reivindiqui la
força i el coratge de les dues polítiques a Torrent visita els exconsellers
Redacció
BARCELONA

“No és només una injustícia, és una indecència”, va
afirmar ahir al vespre el
president de la Generalitat, Quim Torra, a la sortida del centre penitenciari
del Puig de les Basses, a Figueres, després d’haver-hi
visitat l’expresidenta del
Parlament Carme Forca-

dell i l’exconsellera Dolors
Bassa, per primer cop després del seu trasllat a Catalunya.
Un cop més, i amb el
mateix gest abatut de totes les vegades que surt de
veure els presos polítics,
Torra va ser molt crític
amb l’empresonament de
les dues polítiques. “Mai
una presidenta del Parlament que permet un debat

polític a la cambra hauria
d’estar a la presó, ni tampoc la consellera que cedeix centres cívics perquè
la gent hi pugui votar”, lamentava. A les portes del
centre, el president també
va traslladar l’agraïment i
l’escalf que les dues polítiques li havien transmès
minuts abans i va posar en
boca seva una reivindicació que totes dues li havien

fet arribar aquella mateixa tarda: “No som moneda
de canvi de cap negociació”, van advertir. Tant
Forcadell com Bassa també van demanar a la ciutadania que, lluny de “plorar-les”, les “reivindiquin”.
El president Torra arribava a la presó pels volts
de dos quarts de cinc de la
tarda, just uns minuts després que ho fes el vicepre-

sident, Pere Aragonès, i
en sortia a les set del vespre. Tant el president com
el vicepresident havien
fet el mateix dos dies
abans amb els exconsellers que es troben al centre de Lledoners, a Sant
Joan de Vilatorrada, al Bages. Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart, en canvi,
rebien ahir la visita del
president del Parlament,
Roger Torrent. En tractar-se de dues visites institucionals, tots dos dirigents van poder estar força estona parlant i en contacte directe sense mampares amb els presos polítics. Torrent va marxar
del centre penitenciari
sense fer declaracions,
mentre que Torra dirigia
una breu intervenció que
va finalitzar reclamant la
llibertat de tots els exmembres del govern i de
Cuixart i Sànchez. ■

El jutjat d’instrucció número 2 de Manresa va deixar ahir en llibertat provisional l’espanyolista detingut per haver agredit
dimarts passat un membre dels CDR prop de la
presó de Lledoners, a Sant
Joan de Vilatorrada. L’home, però, no podrà acostar-se a la víctima, segons
va informar el TSJC. La
causa penal està oberta
pels delictes de lesions,
contra els drets i les llibertats fonamentals i per desordres públics, i serà investigada pel jutjat d’instrucció número 1 de la capital del Bages.
Els Mossos d’Esquadra
van detenir dijous passat
al migdia l’home, de 47
anys, per haver agredit un
membre dels CDR que
l’enregistrava mentre retirava llaços grocs a l’exterior de la presó de Lledoners dimarts passat a la
nit, hores abans de l’arribada dels presos polítics.
Els fets es van produir a
dos quarts d’onze de la nit.
Una patrulla que feia tasques de seguretat ciutadana va ser alertada de
l’agressió prop del centre.
Quan va arribar-hi, va veure la víctima amb sang a la
boca i els testimonis van
assenyalar un grup de persones que estaven arrencant llaços grocs i esborrant els que hi havia pintats a la via pública. La víctima de l’agressió va ser
traslladada a l’Hospital
General de Manresa. ■
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Els bisbes, a favor
de l’acostament
dels presos
a Demanen als polítics “un gran esforç de diàleg des de la

veritat, amb generositat i recerca del bé comú”
Mireia Rourera
BARCELONA

134427-1181433L

Els bisbes catalans s’han reunit aquesta setmana a Salardú ■ CET

Els bisbes catalans “celebren” l’acostament dels
presos independentistes a
les presons catalanes i insten el govern a trobar solucions “justes i acceptables” per a tothom. Alhora
demanen als cristians que
siguin “constructors de
pau” que reconciliïn la societat catalana.
La Conferència Episcopal Tarraconense (CET)
–que és l’Església a Catalunya, els deu bisbats– va
enviar ahir una nota amb
les resolucions de la seva
darrera reunió, feta
aquesta setmana a Salardú i presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol. En la nota els
bisbes diuen que han “tingut notícia de l’apropament d’alguns antics
membres del govern de la
Generalitat i altres dirigents socials a centres penitenciaris situats en territori català”, una notícia
que, diuen, “celebren”.
L’acostament dels presos
és, pels bisbes, “una mesura legal i humanitària que,
sens dubte, afavorirà el
contacte amb les famílies
d’aquests detinguts en
presó preventiva”.
Així mateix, els bisbes
expressen el seu desig que
tots els agents polítics i socials continuïn fent passos
“per tal que, com ja han
manifestat repetidament,
es pugui trobar una solució a l’actual situació que
sigui justa i acceptable per
a tothom, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú”. Els bisbes catalans també “conviden” els cristians a pregar i ser constructors de
pau “i apòstols de reconciliació enmig de la societat
catalana”.
Els bisbes catalans ja
havien expressat la seva
preocupació per la situació de presó preventiva i

Les frases

—————————————————————————————————

“L’apropament dels
presos és, pels bisbes,
una mesura legal i
humanitària”

—————————————————————————————————

“Cal continuar fent
passos per trobar una
solució que sigui
acceptable per a
tothom”
BISBES DE LA CONFERÈNCIA
EPISCOPAL TARRACONENSE

demanaven “una reflexió
serena” per propiciar “el
clima de diàleg que tant
necessitem” i mai, mai,
han condemnat l’independentisme, al contrari, la
consideren una “opció”
tan respectable com
qualsevol altra. Des de
l’Església no han estat
pocs els qui han donat suport al procés català i, tot i
que la veu de la cúpula va
ser feble després dels fets
de l’1 d’octubre i la violència policial, se sap que
ha estat al darrere per intentar fer mediació i
trobar solucions. La setmana passada el cardenal
Omella reconeixia a Catalunya Ràdio que havia intentat fer de mediador
entre els expresidents
Carles Puigdemont i Mariano Rajoy.
En la nota d’ahir de la
CET i en un altre ordre de
coses, els bisbes “ valoren
positivament que les diverses administracions
públiques i també Càritas i
altres entitats socials de
Catalunya i de la resta de
l’Estat hagin donat acolliment humanitari a refugiats i emigrants rescatats
a la Mediterrània”, així
com també “el recent conveni que Andorra ha signat amb la Comunitat de
Sant Egidi per establir un
corredor humanitari per a
refugiats”. ■
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Veus contra la repressió

COL·LECTIUS· Bombers, mestres i treballadors expliquen experiències de rebel·lió contra el poder
ACCIÓ · “El dret a l’autodeterminació és més legítim amb un règim antidemocràtic”, sosté Salellas
Mayte Piulachs
BARCELONA

L

111224-1183824L

a força del moviment ciutadà i transversal que va
significar l’1d’octubre a
Catalunya “es vol reescriure, i el que era botxí i ens pegava
ara es presenta com a víctima i
nosaltres som els botxins que els
assetgem”, assegurava ahir Josep Lluís del Alcalzar, mestre de
l’IES Palau, de Sant Andreu de
la Barca, amb nou professors investigats i acusats d’humiliar
fills d’agents de la Guàrdia Civil.
Del Alcazar va explicar el setge
viscut per part d’aquests mestres, com els de la Seu, ahir a la
Universitat de Barcelona, en la
primera taula La Causa general
contra l’autodeterminació, de
les Jornades contra la Repressió
Política, Social i Sindical, que organitza fins avui la Plataforma 3
d’Octubre. El professor va explicar que primer van optar pel silenci, i més amb la mordassa del
155, però davant les informacions cada cop més agressives
van reivindicar-se i van rebre
mostres de solidaritat d’arreu.
Els integrats de Bombers per
la República, secció de l’ANC,
també han viscut en pròpia pell
la repressió, i Jordi Jorba, un
dels seus membres, va lamentar
que agents dels Mossos d’Esquadra hagin repetit accions de repressió contra els ciutadans en
les mobilitzacions de talls de
carreteres, com la policia espanyola va fer l’1-O.Va posar el cas
extrem de dos antiavalots que
van prémer el coll d’un bomber
de Santa Maria d’Oló fins a deixar-lo inconscient en la protesta
a l’A-2 a Soses. “Aquest mes de
juliol, els han citat a declarar al

Ponents de la taula ’La causa general contra l’autodeterminació’, ahir a la UB ■ JOSEP LOSADA

jutjat. Quinze dies després de la
nostra denuncia, els Mossos en
van presentar una”, va relatar.
Per Jorba, s’ha volgut aturar la
seva força i el suport ciutadà, i
va detallar que a partir del 3
—————————————————————————————————————————

Dos mossos han estat
citats a un jutjat de Lleida
per l’escanyament d’un
bomber en una protesta
—————————————————————————————————————————

d’octubre ja no duen uniforme
per no ser criticats i sempre actuen i es mobilitzen quan són fora de servei. “Va ser molt potent,
la imatge de bombers fent de
cordons de seguretat i sense que
passés cap incident”, va sostenir
Jorba, que va indicar que també
són assetjats per grups feixistes.

Maria Gordillo, del grup feminista 8milMotius, va reivindicar
l’acció de les dones i va criticar
que se les menystingui perquè
no són “feministes que no molesten”. Andrés Bódalo, del Sindicat Andalús de Treballadors
(SAT), un any empresonat per
una acció de protesta amb lesions i que ara va amb un control de polsera telemàtica (segons va explicar), va animar els
presents a mobilitzar-se i unir-se
arreu de l’Estat espanyol. “Cal
posar fi a la monarquia i tirar a
terra les presons”, va dir. L’advocat i exdiputat de la CUP, Benet
Salellas, va donar forma jurídica
a la crida de Bódalo. “L’1-O va ser
un exercici d’autoderminació i
després va venir la repressió”,
que pretén “reescriure un relat”
amb procediments penals con-

tra càrrecs polítics i ciutadans
en un nombre desconegut i desorbitat. “La lliçó que hem aprés
és que quan el govern està en
risc tots els poders de l’Estat
s’uneixen. Amb un règim cada
cop més antidemocràtic, és més
legítim el dret a l’autodeterminació”, va cloure Salellas.
Avui les jornades es traslladen
a La Farinera del Clot, on es donarà veu a familiars del joves
d’Altsasu, al sindicat manter de
Barcelona i Madrid, a la Plataforma contra el Mur de Múrcia, i de
No Callarem. Precisament, Tamara Carrasco, activista investigada per l’Audiencia Nacional ,
podrà participar avui en l’acte de
Demà pots ser Tu perquè es farà
a la seva vila, Viladecans, d’on té
prohibit sortir-ne. L’acompanyarà l’advocada Carla Vall. ■

Denuncien un
atac “feixista”
en un bar de
Porqueres
R.E.
PORQUERES

Una parella va ser agredida el 30 de juny a Porqueres (Pla de l’Estany) quan,
en acomiadar-se d’un amic
en un bar, van dir “Visca la
República!”. Els suposats
fets els van fer públics ahir
diverses entitats i partits
polítics de la comarca, que
ho van qualificar d’“agressió feixista”. Segons la seva explicació, després que
la parella pronunciés
aquella frase, un grup de
persones es van abraonar
sobre ells cridant “Viva
España! i els van colpejar.
Un dels presumptes agressors hauria fet servir un
bastó. Com a resultat de
l’atac, les víctimes van haver de ser ateses de lesions
al nas, unes dents trencats
i rascades diverses, segons
van indicar ahir les entitats que ho han fet públic.
Els agredits van presentar
denúncia als Mossos d’Esquadra. “Considerem que
es tracta indubtablement
d’una agressió amb caràcter feixista que pretenia lesionar persones només
per motius ideològics” van
afirmar en un comunicat
el CDR, l’ANC, La Falç,
SEPC, Arran, el Casal Popular Independentista, la
CUP, ERC, el PDeCAT, Endavant, ICV i la Taula per
la República. Fonts policials citades per Ràdio Banyoles van indicar que els
fets van començar arran
d’una baralla entre dos
gossos, que va derivar en
una discussió política entre els seus amos. ■
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Catalunya, ben enfocada

CONFERÈNCIA · L’exdiputat finlandès Mikko Kärnä i el professor emèrit de la Universitat de Dublín Cathal Brugha participen
en un acte a Girona sobre el procés català vist des de l’exterior EXEMPLE · Pensen que el país pot liderar un canvi d’era global
G. Pladeveya
GIRONA

“A

rribarà un dia que un
telèfon serà més potent que una espasa.” És una de les
afirmacions que el president Carles
Puigdemont va pronunciar en una
conferència on era present l’exdiputat finlandès Mikko Kärnä, que ahir
va rememorar textualment aquella
frase en un col·loqui celebrat a l’Auditori Josep Irla de Girona. Doncs
bé, per Kärnä, aquest moment ha
arribat i s’ha de potenciar. Va recordar que, amb un mòbil a les mans,
cadascú de nosaltres té “una eina
política importantíssima”, que va
animar a utilitzar per fer imparable
el procés català. “Vaig ser alcalde
d’un municipi de Lapònia de 2.000
habitants. Però al Twitter puc arribar diàriament a 2 milions de persones. Hem de continuar difonent a
través de les xarxes socials i dels
mitjans els anhels de Catalunya. Estic segur que veuré la independència del país i faré tot el possible perquè s’assoleixi aquest objectiu.”
Kärnä, convençut també que els
suports internacionals que rebrà
Catalunya aniran creixent, va participar en la tercera i última sessió
d’un cicle de conferències que ha
tingut el següent fil conductor: Defensant la democràcia. Passem a
l’ofensiva. Unes jornades que han
estat organitzades per la Fundació
Llibreria Les Voltes de Girona. La
temàtica de la d’ahir va girar sobre
una qüestió vital per al procés català: com es veu des de l’exterior. Juntament amb Kärnä, hi va haver com
a ponent Cathal Brugha, professor
emèrit de la Universitat de Dublín.
L’acte va ser conduït per Toni Stru-

127631-1190778Q

L’Auditori Josep Irla de Girona va ser l’escenari de l’esdeveniment. D’esquerra a dreta, Kärnä, Strubell –que va moderar el col·loqui– i Brugha ■ QUIM PUIG

bell, que els va formular inicialment
cinc preguntes i que, a continuació,
els va transmetre també les que van
plantejar els assistents. Totes i cadascuna de les diferents respostes
que van anar donant tant l’un com
l’altre van rebre un missatge clar:
enèrgics aplaudiments del públic.
Brugha va manifestar que des
d’Irlanda “s’admira moltíssim” la
unitat del poble de Catalunya i “el
sentit de confiança del país”, que és
vist “com un motor del canvi”. Va lamentar la persecució dels líders independentistes a càrrec de l’Estat
espanyol i va remarcar que aquesta
situació no hauria de tenir cap mena d’espai al segle XXI: “Els pobles
han de portar les regnes i allunyarse del dret jurídic tal com està esta-

blert. Catalunya ha de seguir enfocant-se a l’àmbit internacional ja
que, amb el seu testimoni, es pot
convertir en el millor exemple d’Europa d’aquest canvi d’època que fa
falta. La manera com actua l’Estat
espanyol és tràgica. Menysté els ciutadans. Necessitem una revolució
social a través de la mobilització.”
Kärnä va indicar que sent “llàstima” per la Unió Europea per no haver estat capaç de defensar els valors fonamentals, que haurien de
ser els seus pilars. També va admetre que sent “vergonya” dels països
que fins avui dia encara ni tan sols
s’han pronunciat sobre el que va
passar l’1 d’octubre ni respecte a tot
el que ha ocorregut des d’aleshores:
“Espero que en un futur hi hagi més

Encoratjador.
Kärnä està donant
des de fa mesos suport a la causa catalana. Va ser un dels
amfitrions del viatge
que Puigdemont va
realitzar a Finlàndia,
on, entre d’altres, va
fer una conferència a
la Universitat d’Hèlsinki. La visió de Kärnä i els seus pensaments estan recollits
en una entrevista en
profunditat publicada aquest cap de
setmana al setmanari La República.

polítics que tinguin la valentia d’aixecar-se en nom de la justícia.” Un
silenci que, en part, Kärnä i Brugha
atribueixen al temor de perdre quotes de poder que tenen els estats, el
conjunt de la UE i Brussel·les.
L’exdiputat considera que, gràcies a la internacionalització del procés, “Catalunya guanyarà la seva independència”: “Puigdemont genera
molt d’interès. Quan pugui sortir
d’Alemanya ha de continuar difonent el seu missatge de democràcia i
de no violència arreu del món.” I,
amb contundència, va dirigir al president espanyol unes paraules que
van aixecar el fervor dels assistents:
“Senyor Sánchez, vostè està liderant
un país no democràtic! Democràcia
és negociació i compromís!” ■

