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JUDICI · “Som víctimes
d’un relat inventat.
És l’única manera de
mantenir-nos a la presó”

PRESOS · “Jo no en vull
més, però si acceptem el
xantatge de l’Estat ho
serem per sempre”

PROCÉS · “Preocupa
el tacticisme i la manca
d’estratègia dels partits.
Això ens afebleix”

Jordi Sànchez. Expresident de l’ANC, diputat de Junts per Catalunya. Empresonat a Lledoners

“Si no tenim por
seguirem avançant”

Un any del 20-S P6-19

NACIONAL P21

Calen metges de família,
infermeres i especialistes
al territori, segons Salut Un moment de l’àmplia trobada d’ahir ■ ACN

Cimera per
revitalitzar
la sanitat

EUROPA-MÓN P24

El canvi en la
Constitució i
els comptes,
costa amunt
per a Sánchez

Polèmica argúcia
per driblar el Senat

Només dos dels
detinguts del 20-S
coneixen l’acusació

El jutge investiga ara
el ferit a l’ull per una
bala de goma l’1-O
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n Xavi Fina deia
ahir a la ràdio que

Aznar té “alguna cosa
no política que provo-
ca les baixes pas-
sions”. És veritat. I

aquesta és una sensació molt estesa i,
sobretot, d’erupció molt immediata.
Ara, per sort, ja han passat unes hores,
els dits de molts recuperen la seva po-
sició normal després d’haver simulat
asfíxia i el rictus facial retorna a la dis-
tensió (no així el seu, que està en mo-
de de pausa permanent). Superada
aquesta fase visceral i d’anàlisi exprés,
ara hom es veu capacitat per filar una
mica més prim i més enllà. És evident
que el cas Gürtel i la caixa B del PP era
el menys important en la comparei-
xença de dimarts. L’oposició va anar a
fer-li una esmena a la totalitat del seu
mandat i ell va anar a presumir-ne. I no
només això, sinó que –i ara ve la part
gruixuda– Aznar va exposar el seu
particular programa electoral sobre
com veu les coses a l’Espanya del
2018. Va dir colpista a Rufián (ERC),
bolivarià a Iglesias (Podem) i corrupte

a Simancas (PSOE). El seu vell i reeixit
lema de paro, despilfarro y corrupción
actualitzat amb la incorporació de la
carpeta sobiranista. Quan passi la críti-
ca i la mofa a Aznar, convindria no me-
nystenir-lo perquè és l’únic capaç de
pensar i executar una estratègia per
salvar Espanya una generació més:
que acabi sent una república. Més en-
llà de l’ego de voler ser-ne president,
Aznar té assumit que l’única manera
de renovar l’adhesió a l’espanyolisme
és fer-ho sense monarquia. I tampoc
cal menystenir la jugada. Sense anar
gaire lluny, una república pot desacti-
var aquella part de la població catalana
que li cal a l’independentisme per aca-
bar de ser majoritari: aquella que pot-
ser ja en tindria prou amb un règim re-
novat i ja no li faria falta un nou estat. I
un cop ungit cap d’estat, Aznar ja va
deixar clar dimarts com executaria
aquesta presidència republicana. I
atenció perquè a la supèrbia marca de
la casa se li hauria d’afegir, en aquest
cas sense objecció, la legitimitat que li
donaria ser escollit per les urnes i no
pels gens.

E

Keep calm
Jofre Llombart

La república
d’Aznar

Aznar té assumit que l’única
manera de renovar l’adhesió
a l’espanyolisme és fer-ho
sense monarquia

i ha polítics que per donar color
i categoria als seus discursos
els il·lustren amb una cita lite-

rària, en prosa o en vers. El president
Quim Torra presenta una novetat:
complementa les cites amb el progra-
ma polític. La seva consellera de Cul-
tura, Laura Borràs, cada matí i sovint
també al migdia o cap al tard, emet a
través de les xarxes socials un frag-
ment de poesia o una poesia sencera
d’algun autor. De vegades els textos
escollits tenen a veure, de prop o de
lluny, amb l’actualitat política i de ve-
gades gens. Observo que molta gent
els celebra l’actitud: “Un president que
llegeix!” “Una consellera de Cultura
que estima la poesia!” Boris Pasternak
deia en algun lloc de Doctor Zhivago:
“No hi ha ningú que estimi tant la poe-
sia i els seus poetes com el poble rus.”
El premi Nobel no coneixia el poble ca-
talà: estima la poesia, els poetes i els
rapsodes. ¿Que no llegien, els altres
presidents? ¿Que no estimava la poe-
sia, el net del poeta? Maragall, Pujol,
Montilla i Mas també introduïen cites
literàries a les peces oratòries. El que
passa és que els d’ara ho fan amb pro-

H

fusió torrencial. Mentre no sigui per
omplir amb oripells literaris els buits
del programa polític o la impossibilitat
de poder-lo complir per una raó o al-
tra... Els arquitectes, diu la dita mali-
ciosa, dissimulen els errors amb una
planta. Qui diu els errors diu els buits,
quan el pressupost final de l’obra ha
fet curt i no se sap com omplir-los.

Els que celebren les expansions lite-
ràries dels nostres polítics són els lle-
traferits. No sé l’acceptació que deuen
tenir entre els que dormen al ras, els
que no poden pagar la llum, el perso-
nal del sistema sanitari i els seus pa-
cients... No segueixo, que em titllaran

de demagog. El govern vol “culminar la
independència”, el “mandat republicà”
del primer d’octubre de l’any passat.
Els que “tenen pressa” troben que va
tard, que no empeny ni s’hi esforça.
Van assistir l’altre dia a la conferència
que Torra va pronunciar al Teatre Na-
cional: “Menys bones paraules, menys
poesia i evocacions històriques i més
concrecions.”

Com que, com és sabut, de la poesia
no es pot viure, els poetes han comple-
mentat la redacció literària amb un al-
tre ofici, sovint amb bons resultats en
les dues direccions. Es pot ser poeta i
guardar fusta al moll, com Salvat-Pa-
passeit; poeta i diplomàtic, com Josep
Carner; poeta i pastisser, com J.V.
Foix; poeta i passant, com Salvador
Espriu; poeta i matemàtic, com Ga-
briel Ferrater... Amb aquests antece-
dents, hauria de ser possible ser poeta
o trobador i a la vegada dominar la
prosaica política. Llegeixo les memò-
ries de Joan Margarit. Els bons poetes
són bons prosistes: la prosa també ha
de cantar. Margarit és poeta i arqui-
tecte, sense buits. El llibre es titula
Per tenir casa cal guanyar la guerra.

“Molts celebren
les citacions
literàries dels
nostres governants

Vuits i nous

Poesia i política
Manuel Cuyàs
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La terrible repressió de l’Es-
tat espanyol que pateix l’in-

dependentisme català té un punt
culminant en l’operació policial im-
pulsada pel jutjat número 13 de
Barcelona contra la Generalitat just
avui fa un any. Trobaríem nombro-
sos exemples de vulneració de
drets i atacs a les institucions cata-
lanes des de la victòria indepen-
dentista en les eleccions del 2015.
Però el 20-S d’ara fa un any és l’es-
poleta que activa la repressió a gran
escala desfermada per l’Estat a
l’entorn del referèndum de l’1-O.
Aquell dia la policia espanyola va
ocupar la Generalitat i va fer un to-
tal de 41 escorcolls en departa-
ments, empreses públiques, des-
patxos i domicilis personals, i una
quinzena de persones van ser de-
tingudes. L’actuació es va concen-
trar, però, al Departament d’Econo-
mia que dirigia el vicepresident
Junqueras, on es van congregar de-
senes de milers de persones en una
mobilització històrica.

La gran mentida que fonamenta
la causa general contra l’indepen-
dentisme es va començar a coure el
20-S amb la creació d’una acusació
per sedició que comportaria la de-
tenció i empresonament, fa més
d’onze mesos, del president d’Òm-
nium Jordi Cuixart i del llavors pre-
sident de l’ANC, Jordi Sánchez. Mi-
lers de testimonis i gravacions han
demostrat que en cap cas va existir
la violència i el tumult que el procés
judicial assegura. Dins el cúmul
d’anomalies que suma el procés en
altes instàncies judicials com l’Au-
diencia Nacional i el Suprem, desta-
ca l’actuació del jutge del número
13, envoltada d’opacitat i irregulari-
tats. Ara bé, fa un any va donar el
tret de sortida a l’ofensiva repres-
sora de l’Estat. Però malgrat tot no
va aconseguir aturar el referèndum
de l’1-O, fruit de la determinació del
govern i de la ciutadania.

20-S, l’Estat
activa la fase
repressiva

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Ciutadans prepara un nou atac al català. És la pro-
posició de llei que portarà al ple del Congrés la
setmana vinent per “eliminar barreres lingüísti-
ques” i fer que el coneixement de la llengua no tin-
gui cap valor per ser funcionari a Catalunya, a les
Illes o al País Valencià.

DIRECTOR DE LA CADENA SER A CATALUNYA

Nou atac a la llengua

Jaume Serra, director de SER Catalunya i Ràdio
Barcelona, és el responsable que la cadena aug-
menti la seva oferta de ràdio en català amb el nou
magazín informatiu Aquí amb Josep Cuní, que es
començarà a emetre el 15 d’octubre, de les 7 del
matí a les 12 del migdia.

-+=

-+=

En espera d’un acord
Ernest Maragall

Més oferta en català
Jaume Serra

-+=

Albert Rivera

El conseller Maragall va reobrir ahir la delegació
del govern a Berlín, la primera seu a l’exterior que
torna a entrar en servei després de l’aixecament
del 155. Maragall va expressar la seva esperança
que una “solució política” freni la intenció de Bor-
rell de judicialitzar la reobertura de delegacions.

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR

PRESIDENT DE CIUTADANS

iutadans (Cs) i el PSC han apujat
el to i aquesta setmana han ame-
naçat la mesa del Parlament de

dur-la als seus amics del Tribunal
Constitucional o als jutjats penals,
perquè aquesta ha decidit que mentre
no hi ha acord entre els grups republi-
cans majoritaris sobre com cal respon-
dre a la demanda de suspensió dels di-
putats represaliats que exigeix el jutge
del Suprem Pablo Llarena, la majoria
es manté tal com va sorgir de les urnes
del 21-D. Una obvietat, vaja, avalada
pels lletrats del Parlament. D’entrada,
és obvi que la situació no és la desitja-
ble i que seria bo que Junts per Catalu-
nya (amb totes les denominacions que
té l’univers sorgit de l’antiga CDC) i
ERC fessin un esforç per arribar a
acords en els punts clau per fer front a
la repressió de l’Estat. Després, que
votin el que vulguin sobre les lleis so-
cials o que es negociï amb el PSC i els
Comuns el que calgui en algunes grans

C “Els partits del
155 encara no han
acceptat els
resultats del 21-D.
Per això els intenten
canviar al jutjat

ciutats de cara a les municipals, cosa
que no és pas dolenta, ja que l’àmbit
nacional i el social mai aniran sepa-
rats i, per tant, dur aquests dos mons
polítics a la discussió ja és intrínseca-
ment bo. Ara, deia, en els punts clau
del procés d’emancipació caldria més
unitat.

Però no recordo quants cops els di-
putats de Cs o del PSC van reclamar

sessions de control al govern de l’Estat
durant el 155. Sí, el decret suspenia el
Parlament perquè convocava elec-
cions, però també –si cal, que el relle-
geixin– permetia a cada ministre del
ram passar comptes sobre les seves
actuacions a Catalunya. Durant el 155
hi havia conseller de Polític Territo-
rial, era el ministre del ram. Llavors,
però, silenci. I també és sorprenent
que, vist el relat de cop d’estat que fan
del 6 i el 7 de setembre –ple de mitges
veritats i, directament, alguna false-
dat–, ara, curiosament, no facin el més
mínim cas dels lletrats del Parlament.

El que passa és que els partits del
155 van convocar les eleccions del
21-D convençuts que les guanyarien i,
de nou, les van perdre. I això, i el que
significa sobre la sortida de l’atzucac
polític, costa de pair. Per això, Cs i el
PSC juguen a canviar les majories que
van sorgir del 21-D. Un veritable
exemple de normalitat democràtica.

Normalitat democràtica
Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat / @Joan_Rueda
A la tres

De reüll
Marta Monedero

Més Lliure
que mai

er-se gran implica que l’esperit del Lliure del 1976 no
és exactament el mateix que el del Lliure actual.

Fer-se gran d’edat i de mida demana un lideratge més
inclusiu. Per què no col·legiat? Perquè és durant les
crisis quan es demostra la qualitat gestora d’un teatre
públic com el Lliure d’ara –tot i la singularitat–, on la
direcció conviu amb sensibilitats encreuades.

Lluís Pasqual se’n ha anat enmig d’una crisi que ve de
lluny, que calia haver afrontat abans i haver explicat
millor dins i fora del teatre. No és la primera vegada que

en marxa. Ja ho havia fet. I va tornar
com el fill pròdig per a la majoria del
patronat. Una gran actriu fins i tot
deia: “El Lliure és el Pasqual.” I n’és
una part molt important, però el
Lliure és més que un dels fundadors
encara que hi hagi estat temps al
capdavant. Potser, el seu recanvi
s’havia d’haver fet abans. Però voler

centrar el debat en la idea que el relleu ha de ser una
dona jove (fantàstic, si ho és!) resulta simple i amaga la
divisió que gent del Lliure ja havia exposat fa uns mesos
a una de les institucions que en formen part i que han
permès el sou generós de l’exdirector.

El talent artístic de Pasqual deixa èxits i bones xifres.
Però havia de dirigir més d’una obra per temporada? Ha
innovat en l’última etapa? Creia en propostes com La
Kompanyia Lliure i el cicle NOSaltres? La transparència,
la paritat i el relleu generacional guiaran el nou Lliure,
que seguirà fent bon teatre per ser més Lliure que mai.

F

La marxa de
Lluís Pasqual
empeny el
teatre públic
a redefinir el
seu futur

http://epa.cat/c/wvlqin
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Els tres primers batlles
interrogats pel seu suport al
referèndum de l’1 d’octubre
sostenen que la fiscalia “s’ha
extralimitat”.

10
anys

20
anys

El ministre afegeix al
finançament l’1% del PIB.
Queda per sota dels 3.500 que
reclama la conselleria i dels
4.200 que demana CiU.

Aznar estudia amb el rei
l’estratègia del govern davant la
treva d’ETA. Interior podria
acostar presos al País Basc
després de les eleccions basques.

No declaren La xifra de Solbes La treva d’ETATal dia
com
avui fa...

al dia com avui fa
un any Catalunya

despertava impacta-
da per l’escorcoll poli-
cial de la Generalitat.
Més de 40 escorcolls i

una quinzena de detinguts ordenats
per un jutjat número 13 sobre el qual
pesen molts interrogants respecte de
si les seves actuacions s’ajusten a dret
i sobre els seus objectius reals. Com
molts periodistes, vaig ser testimoni
d’excepció d’aquelles llargues hores.
Vaig veure l’emocionant resposta ciu-
tadana, pacífica però decidida, de de-
senes de milers de persones que es
van concentrar davant del Departa-
ment d’Economia. Una conselleria diri-
gida per un Oriol Junqueras que també
ens va deixar a la retina la imatge de la
seva impactant sortida del Palau de la
Generalitat, a peu, amb pas ferm, el
rictus de preocupació, però alhora ca-
minant amb determinació. El vicepre-
sident, flanquejat pel seu equip, va en-
filar cap a l’Institut Català de Finances i
posteriorment cap a Economia. Em
consta que va desoir els consells de

precaució de quedar-se a Palau, davant
la incertesa de com podien actuar les
forces policials –o parapolicials–, per
solidaritat i responsabilitat amb tots de
càrrecs d’ERC que estaven sent detin-
guts. Entre ells dues persones de la seva
màxima confiança, com són Josep Lluís
Salvadó i Josep M. Jové. Recordo també
els frenètics moviments de l’amic Jordi
Sànchez, acompanyat per un refreda-
díssim Jordi Cuixart. Es multiplicaven
per ser a tot arreu i aconseguir que la
protesta anés pel camí del pacifisme
que prediquen des de sempre. Dies
després, ara fa uns llargs onze mesos de
presó, serien detinguts sota acusacions
de fets de violència tumultuària inexis-
tents. I a la seu de la CUP vam veure el
coratge amb què centenars de perso-
nes impedien el que cal definir, ras i curt,
com d’intent d’assalt policial contra un
partit polític. Avui fa un any, l’Estat va vo-
ler decapitar el cervell del referèndum
de l’1-O i es va trobar amb una ciutada-
nia i un govern coratjosos i disposats a
defensar les institucions i el dret de la
gent a decidir.

T

Full de ruta
Ferran Espada

Jo també hi era,
a Economia

Avui fa un any, l’Estat va voler
decapitar el cervell de l’1-O i
es va trobar amb un govern i
una ciutadania coratjosos i
disposats a defensar les
institucions i el dret a decidir

“L’Estat ha
construït l’“enemic
independentista” per
justificar la violència i
violació de drets

a un any dels infames crits de “A por
ellos”. Des de sempre hi ha hagut
certa catalanofòbia a la resta de l’Es-

tat, però no en el grau d’agressivitat i con-
frontació com els que portem vivint des de
fa més d’un any. Per arribar a aconseguir
que una part de la societat espanyola cridi
un “a por ellos” o vulgui premiar la policia
que va colpejar ciutadans requereix una
tasca de construcció de l’altre, en aquest
cas els catalans independentistes, com al-
gú que perd característiques humanes i es
transforma en un enemic. Aquest exercici
de transformar un grup social en “l’ene-
mic” fent oblidar els elements que l’huma-
nitzen i els fan sentir propers, forma part
de tot exercici de construcció de “l’altre”
com algú que hem de considerar diferent.
El racisme, la xenofòbia, la marginalitza-
ció de les minories sempre s’ha basat en
aquest tipus d’exercicis. Ara mateix una
part de la societat espanyola ho aplica amb
els catalans independentistes.

AQUEST EXERCICI ÉS INTENCIONAT. Els ciu-
tadans de qualsevol societat democràtica
no els agrada que reprimeixin les llibertats
polítiques dels seus veïns, ni que la policia

F faci càrregues contra ciutadans pacífics.
Ens trobem que molts mitjans de comuni-
cació i part de l’aparell de l’Estat han fet un
exercici de construcció de l’enemic per ge-
nerar aquest alienament entre part de la
ciutadania espanyola cap als catalans in-
dependentistes.

PARAULES GREUS I GRUIXUDES com “cop
d’estat”, “sediciosos” o “colpistes” han aju-
dat a crear aquest clima de fòbia cap als in-
dependentistes. Si en lloc de ser ciutadans
fent desobediència política i civil, reivindi-
cant un dret democràtic, se’ls dibuixa com
a actors d’un cop d’estat, és molt més fàcil
acceptar retallades de llibertats arbitrà-

ries, suspensió de drets cívics, empresona-
ments injustos o imputacions per delictes
imaginaris. Tota aquesta construcció de
l’altre facilita els abusos del poder. Així ve-
iem que formes de sotmetiment que s’han
utilitzat al llarg de la història amb les mino-
ries de tot tipus s’utilitzen avui amb la mi-
noria nacional catalana.

TAMBÉ ELS INDEPENDENTISTES poden sen-
tir-se temptats de considerar una part de
la societat catalana que és contrària al mo-
viment independentista com “un altre”
antidemocràtic. Reduir la preferència po-
lítica de gairebé dos milions de catalans a
quelcom simplista ens pot portar a aques-
ta creació de l’enemic. Però en els jocs de
construcció de l’enemic són els poders fàc-
tics de l’Estat els que en surten afavorits, el
relat que volen impulsar és que no és un
problema que té Espanya amb Catalunya,
sinó un problema que tenim els catalans
que estem dividits i confrontats. Ens agra-
di o no, el relat que ha de seguir fent l’inde-
pendentisme és que fins i tot els catalans
que no volen la independència formen part
del poble de Catalunya. I no són cap enemic
ni cap altre a qui antagonitzar socialment.

José Rodríguez. Sociòleg

La construcció de l’enemic
Tribuna

El vi català

b El bon funcionament fa
que el sector del vi català
passi un bon moment econò-
mic. Ha quedat enrere aque-
lla malaltia de molts somme-
liers catalans que veneraven
les denominacions de Rioja i
Ribera del Duero, considerant
les DO catalanes de segona
categoria. Patien de riojitis o
riberitis. No era estrany anar
a un restaurant de categoria
a Barcelona i no trobar a la
carta de vins ni un sol vi cata-
là. Doncs bé, segons l’infor-
me de la prestigiosa compa-
nyia Holdings Nielsen, l’ob-
jecte de la qual és la gestió
d’informació sobre les com-
pres del consumidor, es re-
força la tendència a guanyar
quota de mercat en les DO
catalanes en detriment dels
Rioja i Ribera del Duero, i el li-
deratge de les DO catalanes
es consolida a Catalunya el
2017.

D’altra banda, la DOQ Prio-

rat i la DO Montsant conti-
nuen centrant les preferèn-
cies catalanes de la guia més
influent sobre vins del plane-
ta, la guia de Robert Parker,
amb unes puntuacions extra-
ordinàries. És evident que
anem pel bon camí.
ANTONI VILANOVA CASALS
Barcelona

Falta de
sensibilitat
b En la columna de Marina
Llansana publicada el diu-
menge 16 de setembre pas-
sat a El Punt Avui, en un parà-
graf es parla de la vulneració
de llibertat que va portar lí-
ders com Jordi Cuixart a la
presó. Durant molts mesos
es parlava dels Jordis, Cui-
xart i Sànchez, però a partir
d’un fet polític, s’ha perdut el
plural.

Crec que no és el moment
de fer política de partit com
hi té tendència ERC. Que no
se m’interpreti malament.

Tinc 85 anys. Tinc pressa per
veure Catalunya independent
en forma de República.

Aquell dia el poble sobirà
votarà i escollirà el partit que
li semblarà millor per al destí
dels catalans.
PILAR SEGURA GUASCH
Barcelona

Enquestes i vots

b Ens cal ser molt objectius
en els moments que vivim a
Catalunya.

I opino que el nostre presi-
dent, Quim Torra, bon polític,
bon historiador i bon orador,
a qui li toca exercir un man-
dat molt difícil, va faltar a
l’objectivitat en la conferèn-
cia que va oferir recentment
al TNC, en fonamentar la se-
va crida a la ciutadania a una
marxa permanent en el resul-
tat d’unes enquestes: un
80% de la població voldria
l’alliberament immediat dels
presos polítics, voldria exercir
el seu dret a decidir, i desitja-

ria un govern republicà.
I hem de reconèixer que les

enquestes només són orien-
tatives, perquè el resultat
d’unes preguntes fetes a una
part de la població, per una
senzilla operació aritmètica,
s’aplica a la seva totalitat.

Em sembla que no és prou
aquest fonament per animar
la ciutadania a una manifes-
tació permanent. Caldria fo-
namentar-la en vots. I afegei-
xo que ara, després d’haver
constatat la darrera manifes-
tació multitudinària i pacífica
de la Diada, potser ja no en
calen més.

Sí que convé crear un cli-
ma favorable perquè, si arri-
ba el dia que puguem cele-
brar un referèndum pactat, el
nombre de vots a favor dels
tres temes enquestats, enca-
ra que no se’ns formulin per
separat, coincideixi amb el de
les enquestes: un 80% de la
ciutadania.
MARIA ÀNGELS MANÉN FOLCH
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Raül Romeva, EXCONSELLER EMPRESONAT A LLEDONERS

“No som davant d’un judici sinó d’un càstig, també per a
les nostres famílies. La pena ja s’ha dictat”

La frase del dia

“L’Espanya
contra Catalunya
dels nostres dies és
un vell de tres-cents
vuitanta anys, com a
mínim

l nostre mal d’avui ve de molts
anys enrere. Els poetes en varen
deixar testimoniatge ja fa alguns

segles. Els historiadors també. Corria
la XVII centúria i Catalunya estava en
guerra amb Castella, on el comte duc
d’Olivares i el seu rei Felip, que ho era,
ai las, també de Catalunya, atiava les
armes contra el Principat i les institu-
cions catalanes d’autogovern. L’Espa-
nya contra Catalunya dels nostres dies
és un vell de tres-cents vuitanta anys,
com a mínim. I continua tenint, en
mala hora!, una bona salut.

EL NOSTRE LLUNYÀ POETA anònim ho te-
nia clar: “Ara el rei, Nostre Senyor, de-
clarada ens té la guerra.” El sobirà com
a cap de l’estat –la monarquia plural–
tenia un poderós còmplice actiu, im-
pulsor de totes les malifetes contra la
ciutadania catalana: “Lo gran comte
d’Olivar sempre li burxa l’orella: –Ara
és hora, nostre rei, ara és hora que fem
guerra contra tots els catalans, ja veieu
quina n’han feta.”

PER BÉ QUE EN AQUELLA llunyana centú-
ria ja existien institucions polítiques i
lleis per gestionar la repressió contra
Catalunya i donar ales a l’odi contra els
catalans, varen ser les armes i els exèr-
cits castellans aquells que assumiren
les accions de violència contra el país.
Varen fer-ho amb el suport de la cort
–la casa reial d’aleshores– i del virrei
–el delegat del govern de Madrid a Ca-
talunya–, i de les forces d’ocupació dels
tercios espanyols, traslladats a una Ca-
talunya que s’havia manifestat hostil al
salvatge centralisme castellà.

LES AGRESSIONS DELS INVASORS de Cata-
lunya d’aquells moments són ben dife-
rents de les que han patit en els darrers
anys i que han tingut una expressió ben
punyent en les accions policials d’ara fa
justament un any. Hem de donar,
doncs, un valor simbòlic a aquells esde-

E veniments a l’hora de fer la traducció o
projecció als fets recents que han suc-
ceït a la Catalunya actual.

EL NOSTRE POETA ANÒNIM explica bé allò
que segurament va veure amb els seus
propis ulls cap al 1640: “Contra tots els
catalans, ja veieu quina n’han feta”,
diu, i ho explicita: els castellans han
cremat esglésies, albes, casulles, calzes
i patenes; han matat un sacerdot men-
tre deia missa i un cavaller a la porta
d’una església; han donat als seus ca-
valls el pa dels catalans “per assolar la
terra”; han vessat pels carrers el vi que
no era prou bo “sols per regar la terra”.
El súmmum de la malesa dels caste-
llans: “a presència dels seus pares des-
honraven les donzelles”. A més han

sembrat el terror als pobles de Riudare-
nes i Santa Coloma de Farners, entre
d’altres. Tot això i molt més va succeir
perquè l’autoritat política que dirigia
les forces d’ocupació així ho va autorit-
zar. El poeta posa aquest fet en boca del
mateix representant reial, en fer-li dir:
“–Llicència els n’he donat jo, molta
més se’n poden prendre.”

ELS CATALANS D’AQUELL MOMENT no res-
taren impassibles davant de la sagnant
repressió. La defensa va anar a càrrec
també de centenars de segadors arri-
bats a Barcelona: mataren el virrei, els
diputats de la quinta columna “i els jut-
ges de l’Audiència”.

JA HI HAVIA EN AQUELL MOMENT presos
polítics que estaven tancats a la presó
per no haver donat suport a la política
anticatalana de la monarquia i del go-
vern de la capital castellana contra la
legítima defensa dels drets nacionals
d’una Catalunya encara independent.
Alliberar els presos va esdevenir un ob-
jectiu prioritari dels resistents cata-
lans en aquella guerra, que es va allar-
gar dotze anys i que va posar a prova la
fermesa de les institucions catalanes
–la Generalitat de Catalunya–, que
aconseguiren sobreviure malgrat no
haver guanyat la contesa.

ALLIBERAR ELS PRESOS: “Anaren a la pre-
só, donen llibertat als presos.” El poe-
ma popular, com he dit, anònim, acaba
amb una crida a la ciutadania a defen-
sar el país dels enemics que, certa-
ment, varen estar a punt d’avançar sei-
xanta anys l’anorreament de Catalu-
nya perpetrat després del 1714.

EL NOSTRE POETA, amb un alt sentit pa-
triòtic i una fermesa sense límits, sabia
bé allò que calia fer en aquella situació
d’extrema gravetat. I ho crida als qua-
tre vents: “A les armes, catalans, que
ens han declarat la guerra!”

Jaume Sobrequés i Callicó. Historiador

“A les armes, catalans...”
Tribuna

e totes les mise-
rables mentides i

manipulacions que ha
creat l’unionisme per
destruir el procés, i
amb aquest un movi-
ment independentista

que sempre ha volgut ser modèlic, el
relat que s’ha inventat sobre els fets
que, avui fa un any, es van produir a les
portes del Departament d’Economia és
segurament un dels més indignants.
D’entrada, perquè hi ha molts, milers de
testimonis que hi érem i podem corro-
borar que la manifestació espontània
de protesta que van veure els nostres
ulls no és l’“aixecament tumultuós” que
expliquen els atestats policials que
“pretenia evitar l’acció de la justícia”,
una pura i escandalosa tergiversació
que ja va quedar retratada en el repor-
tatge 20-S. Un documental, per cert,
que ningú ha rebatut amb un sol argu-
ment sòlid, i que simplement s’ha ama-
gat a la resta de l’Estat.

Però el més greu és que aquesta in-
venció és ni més ni menys que la versió
oficial que ha comprat el jutge, sense
atendre cap de les innombrables evi-
dències que constaten la mentida, i
l’única excusa que fa que dues perso-
nes pacífiques que tot el que van fer va
ser canalitzar la protesta faci més d’on-
ze mesos que són a la presó acusades
de sedició. Aquesta és la gran diferèn-
cia de tot: ja poden anar uns amb la ve-
ritat per davant, que no passa mai de
ser en la pràctica una gota de consum
propi perduda en l’oceà dels que tenen
tots els ressorts del poder per interpre-
tar després la realitat com els plagui,
sovint a base de falsedats, i l’ús exclusiu
de la força. El judici –ja s’ha demostrat
en les diligències prèvies– és impossi-
ble que sigui just quan els jutges són
part, i a sobre porten la samarreta dels
tramposos. Europa és l’única esperan-
ça que algun dia les coses tornin a lloc.
Tot arribarà. Mentrestant, que ho vegi.

D

De set en set
Òscar Palau

La indignació
real del 20-S
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Junqueras i
Romeva es
plantegen deixar
l’escó si no hi ha
acord amb JxCat

Més de 2.500
empreses van
treure la seu social
de Catalunya en
nou mesos

Els efectes
del 155 sobre
l’economia

Com superar
la suspensió
dels diputatsNacional

ust un any després de la
concentració del 20-S da-
vant del Departament
d’Economia, Jordi Sàn-

chez repassa, des de la presó de
Lledoners, la seva situació per-
sonal i la del país.

S’hauria imaginat mai que
aquest podria ser el preu de la
concentració que hi va haver
davant de la seu d’Economia?
Ningú havia imaginat mai que
l’Estat aniria tan lluny. D’aquí a
uns anys ens sorprendrem de la
conspiració.

De què se sent responsable,
d’aquell dia?
D’haver actuat responsable-
ment, com a president de
l’ANC. Primer cridant a partici-
par en la mobilització i després
col·laborant activament perquè
tot es desenvolupés cívicament
i sense violència, com ha succeït
en totes les mobilitzacions del
sobiranisme. Estic content
d’haver contribuït a fer la mobi-
lització, i també que, malgrat la
indignació que hi havia, es des-
envolupés amb normalitat.

Hauria actuat de manera dife-
rent, si n’hagués sabut el preu?
Òbviament ningú vol estar a la
presó, però el preu de la no pre-
só no pot ser la renúncia a ex-
pressar-se i manifestar-se lliure-
ment, a protestar i, menys en-
cara, a renunciar al dret a l’au-
todeterminació. Crec que si
avui tornés a estar a les mans
tornaria a fer el tuit que a ¼ de 9
del matí vaig fer convocant a
manifestar-se pacíficament per
protestar contra una decisió

J
d’escorcoll.

La seva vida s’ha vist capgirada
com un mitjó. I la de la seva fa-
mília...
Indubtablement el preu més alt
és per a la família. Però són
forts, reben molta solidaritat i
escalf de moltíssima gent. Dit
això, sabem que familiarment
ens en sortirem. I ho farem més
forts tant personalment i fami-
liar com col·lectivament. Les
emocions que tots hem viscut
des d’aquell 16 d’octubre, tam-
bé la major part dels ciutadans
que han sortit a manifestar-se
contra el nostre empresona-
ment, ens han fet més forts.

S’ho esperava, onze mesos de
presó preventiva? És un càstig
excessiu?
Quan no hi ha delicte, com és el
cas, un dia de presó ja és exces-
siu. En porto quasi 340. Forma
part del càstig que l’Estat impo-
sa. Amb la nostra presó l’Estat
busca l’escarment col·lectiu. La
nostra presó és l’expressió de la
ràbia i la impotència contra la
majoria d’un país que simple-
ment diu: ‘vull votar en pau i
lliurement per decidir el meu
futur i el dels meus fills.’

Els delictes pels quals serà jut-
jat són també excessius?
Que ens puguin arribar a con-
demnar fins a 30 anys no és no-
més un excés, és un insult a la
intel·ligència democràtica de
qualsevol persona de bé. Però el
més greu és que no hi ha base
real per suportar aquests delic-
tes. Som víctimes d’un relat in-
ventat. La mentida i la invenció
del relat és l’única manera de
mantenir-nos onze mesos en
presó. Hem de fer que la veritat
guanyi la seva mentida. En

aquest sentit el reportatge so-
bre el 20-S hauria de ser visio-
nat al mateix judici. Un servei a
la veritat seria que les televi-
sions d’àmbit d’estat el progra-
messin.

Haver votar l’1-O ha contribuït a
fer més dur el relat judicial so-
bre els fets del 2O de setem-
bre?
El fracàs de l’Estat en el seu in-
tent d’impedir el referèndum
els va ferir en l’orgull. No haver
trobat ni una sola urna va ser
viscut com una humiliació de
difícil digestió.

Com s’ha sentit tractat,
aquests mesos? I des que és a
Lledoners? Hi ha diferències
substancials en el seu dia a
dia?
Fa bastants anys en Miquel
Martí i Pol va escriure un poe-
ma que en Ramon Muntaner va
musicar en un disc dedicat al
poeta i que hauria de ser d’es-
colta obligada als instituts del
país. En un fragment d’un dels
poemes convertit a cançó recor-
do les paraules que deien: “Plor i
lament, de què serveixen? Gent
que lluiti és el que cal.” Pocs
dies després d’entrar a presó
vaig prometre’m que no em la-
mentaria. Dit això, la principal
diferència és per a la família.
Només per això ja estic content.

Quin pes ha de tenir la situació
de presó que pateixen alguns
de vostès en l’estratègia dels
partits independentistes de ca-
ra al futur?
Cap. Des del primer dia he es-
crit en públic i privat que jo no
volia ser moneda de canvi de res
ni ningú. Els partits i les enti-
tats, i ara el govern, cal que fa-
cin la seva estratègia sense més

límits que els que considerin
per ser opcions socialment i po-
líticament guanyadores. Si algú
creu que la nostra sort a la pre-
só dependrà del que faci o es
deixi de fer a fora s’equivoca.

Jordi Cuixart deia fa pocs dies
en una entrevista a l’ACN que
l’independentisme ha d’assu-
mir que hi poden haver més lí-
ders empresonats. “Seria ab-
surd posar-nos com a límit la
presó o les amenaces de violèn-
cia per part de l’Estat”, assegu-
rava. Hi està d’acord?
Li ho diré en altres paraules:
la nostra por serà la victòria de
l’Estat. Si no tenim por segui-
rem avançant. Jo no vull presos,
ningú vol més presos, però si
acceptem el xantatge de l’Estat
serem per sempre més preso-
ners seus. En aquest sentit la
dignitat de Jordi Turull va ser
immensa quan va mantenir el
seu discurs d’investidura sa-
bent que allò el duria a la presó.
Llarena l’únic que no volia era
portar a judici un president de
la Generalitat. Turull va optar
per rebutjar la ingerència de
Llarena i preservar la dignitat
dels electors i del mateix Par-
lament.

Suposo que està al corrent que
aquests dies les formacions in-
dependentistes no transmeten
clarament que hi hagi cap es-
tratègia conjunta. Diferents lí-
ders d’ERC han matisat públi-
cament l’aposta per la via unila-
teral. N’està al cas? Què en
pensa?
Em preocupa tant la manca
d’estratègia conjunta com l’ab-
sència d’estratègia de cada una
de les parts. Cal ser pacients i
donar temps per refer-nos del
cop que ens han donat i fer que

els nous lideratges arrelin.

El fan patir els estira-i-arronses
entre les formacions indepen-
dentistes?
El debat, això que vostè en
diu estira-i-arronses, no em fa
patir. També n’hi ha dintre de
cada formació. La política és
debat o no és democràtica.
Em molesten les crítiques gra-
tuïtes, les deslleialtats i sobre-
tot la incapacitat i la manca de
voluntat d’unitat. A tots els qui
diuen que la unitat no és neces-
sària els respondria que sense
Junts pel Sí mai hauria existit
l’1 d’Octubre.

La Crida per la República
s’aprofita d’aquest debat i per
això diu que vol ser un movi-
ment integrador? Què és la
Crida?
La Crida és una resposta políti-

POR · “La nostra por serà la victòria de l’Estat. Si no tenim por seguirem avançant”  JUDICI · “La
mentida i la invenció del relat és l’única manera de mantenir-nos onze mesos a presó”

“Som víctimes d’un
relat inventat”
Xevi Xirgo
LLEDONERS

Jordi Sànchez i Picanyol Expresident de l’ANC, diputat de Junts per Catalunya. Empresonat a Lledoners

Jordi Sànchez, fotografiat
durant la manifestació que hi va
haver davant del TSJC el 21 de
setembre del 2011 ■ ACN
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Que inventin ells!
L’APUNT lota de goma que li va lesionar l’ull, i els alcaldes del

Bages encara recorden com en ser citats per la denún-
cia contra els agents que els van colpejar van ser trac-
tats com a acusats. La manifestació d’avui davant
d’Economia per recordar els fets, es farà a només 650
quilòmetres del Palau de La Zarzuela. Serà sedició, re-
volució, invasió, atac nuclear... o invenció.Carles Sabaté

S’ha fet sempre broma que l’Estat espanyol preferia
que inventessin altres, que ja copiarien, abans que es-
prémer el cervell i experimentar. Els jutges que lideren
l’amenaça a l’independentisme sí que inventen, però.
Donen la volta com a un mitjó als fets de la manifesta-
ció davant de la seu d’Economia d’avui fa un any, aca-
baran acusant Roger Espanyol d’abocar-se sobre la pi-

ca excepcional a temps excep-
cionals. La Crida naixerà amb
data de caducitat. Les persones
associades hauran de decidir
què ha de ser la Crida; en tot cas
el nucli impulsor té clara una
cosa: “No volem ser un partit,
no volem substituir els partits,
no serem un partit.” La Crida
neix per donar una resposta
unitària des de l’acció política
institucional. I la confiança és
que la Crida Nacional per la Re-
pública contribuirà a sumar.
Sumarà tant veus plurals de
l’independentisme com noves
veus que s’hi afegiran per seguir
ampliant la majoria social.

Quan es constituirà?
A finals d’octubre farà la prime-
ra trobada constituent. I no de-
manem que els partits es dissol-
guin i s’integrin a la Crida, de-
manem als ciutadans que refor-

cin la Crida i que ho facin pre-
servant cadascú la seva ideolo-
gia. En el seu interior hi conviu-
ran espais plurals ideològica-
ment parlant, buscant el mínim
comú denominador imprescin-
dible per seguir avançant en
aquests temps excepcionals.
Des d’ecologistes, socialdemò-
crates, social-liberals, fins a l’es-
querra dels nous moviments so-
cials. De la mateixa manera que
un govern de coalició es fa entre
partits polítics d’ideologia dife-
rent, i no per això el govern es
bloqueja, la Crida tindrà la força
de presentar un programa repu-
blicanament ambiciós i d’ampli
consens.

I aquest programa el presenta-
ran també a les municipals de
l’any vinent?
Fins a data d’avui no treballem
amb la hipòtesi que la Crida es

presenti a les eleccions munici-
pals. Sí que serem actius per
buscar amplis acords perquè hi
hagi candidatures conjuntes en
tantes ciutats com sigui neces-
sari per encarar les eleccions en
aquests municipis amb possibi-
litats reals de ser la llista més
votada i aconseguir l’alcaldia.

S’ha d’eixamplar la base de l’in-
dependentisme? 
Òbviament que hem d’aspirar a
ser més. La qüestió és com fer-
ho. Hem de ser conscients que
la majoria de la població està po-
sicionada a favor o en contra de
la República després d’anys de
tanta intensitat política, i la que
a hores d’ara no ha pres partit,
difícilment mai en prendrà. Sa-
bent que no hi ha fórmules mà-
giques, per mi la millor opció
per seguir creixent és oferir una
bona acció de govern i mantenir

una exigència molt alta, sense
por al conflicte, en les nostres
demandes per fer efectiva l’au-
todeterminació.

El president Quim Torra aposta
per una mobilització perma-
nent amb vista al judici. Això no
és traspassar la responsabilitat
del pols del procés a la gent i
les entitats de la societat civil?
Crec que ningú pot dubtar que
el president Torra i el seu go-
vern no són dels qui tiren pilo-
tes fora. Dit això, és evident que
cadascú té el seu rol, les seves
responsabilitats i que ningú fa-
rà deixadesa de les seves capaci-
tats per seguir avançant. L’1
d’Octubre sense el govern no
hauria estat possible, però sen-
se les entitats de la societat civil
implicades com ho van estar no
hauria estat un èxit. L’únic ca-
mí que ens portarà a guanyar
passa per reforçar la unitat en-
tre formacions polítiques i la
complicitat i la complementa-
rietat entre les entitats i les ins-
titucions.

Què n’espera, del judici?
Si hi ha justícia, que s’anul·li per
sobreseïment de la causa. I si no
hi ha justícia, que tinguem l’en-
cert de convertir-lo en l’acte de
denúncia més gran mai fet con-
tra els abusos antidemocràtics
de l’Estat, a favor dels drets i les
llibertats civils i polítiques (ex-
pressió, manifestació) i una de-
fensa del dret a l’autodetermi-
nació com a via per solucionar
democràticament el conflicte
entre Catalunya i l’Estat espa-
nyol.

Creu que la sentència ja està
escrita?
En sentit estricte és evident que
no. Però temo molt que la tenen
al cap!

Oriol Junqueras ha alertat que
la sentència serà duríssima.

És el que tots preveiem si fem
cas de les interlocutòries que
fins ara el Tribunal Suprem ha
dictat. Personalment estic con-
vençut que no serà un judici
just. La justícia ens arribarà
quan es digui la darrera paraula
al Tribunal Europeu dels Drets
Humans.

Creu que és una oportunitat
perquè Europa i el món vegi el
que està passant? Ho dic per-
què es van passar uns mesos
dient-nos que Europa no accep-
taria les imatges de violència
policial de l’1-O, i que no accep-
taria que a Espanya hi hagués
polítics presos. L’ha sorprès
que a Europa, més enllà d’una
part de la premsa, pocs polítics
s’hagin implicat públicament
en la seva situació?
Els qui em van poder escoltar
en alguns dels molts actes que
vaig fer quan era president de
l’ANC recordaran que sempre
em mostrava molt escèptic amb
el suport d’Europa. Li diré el
que deia aleshores: la política
internacional és sempre molt
pragmàtica. Ningú ens posarà
cap catifa vermella. Els estats
–tots –, i particularment els eu-
ropeus, són conservadors en el
sentit que normalment prefe-
reixen mantenir l’statu quo
abans que abraçar grans canvis.

No em creuria que, vista la si-
tuació dels exiliats polítics,
vostè i els que són a la presó no
hagin fet en algun moment
comparacions. Van fer bé, els
qui van marxar a l’exili? I els
que van decidir anar a decla-
rar?
Avui, després d’onze mesos de
presó, tornaria a fer el mateix
que vaig fer. És a dir, tornaria a
anar a declarar. Vull que se
m’entengui molt bé: no només
no tinc cap retret a cap dels qui
van marxar a l’exili, sinó que la
contribució que, per exemple,
ha fet el president Puigdemont
a Alemanya per desmuntar el
relat dels tribunals espanyols és
impagable. Les meves raons per
no marxar a l’exili van ser dues i
segueixen intactes: n’hi ha de
personals i familiars i n’hi ha de
polítiques. La presó injusta és
per a l’Estat més difícil de dige-
rir que l’exili. L’exili els irrita, la
presó erosiona la seva legitima-

Passa a la pàgina següent

❝Crec que Pedro
Sánchez sap que ha
de resoldre el
conflicte. Li toca,
però, començar a fer
gestos clars
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ció. Si l’Estat volia reprimir,
crec que la millor resposta és la
que hem acabat articulant: la
combinació entre exili i presó.

Pedro Sánchez proposa una re-
forma sobre l’autogovern, votar
una reforma de l’Estatut...
Sánchez ja sap que aquesta pro-
posta no té recorregut, no és in-
genu. Prefereixo posar en relleu
que es comencen a instal·lar a
Espanya dues idees marc im-
prescindibles per la solució de la
crisi amb Catalunya: assumir
que és un problema polític i que
s’ha de resoldre amb un refe-
rèndum. Aquestes idees no són
menors. Ara cal seguir fent polí-
tica. Sense presses, sense pausa
i sobretot sense perdre el nord.
Hem de saber sempre què és el
que volem.

El diàleg obert amb el govern
espanyol té sentit si no es vol
parlar sobre el dret d’autoder-
minació de Catalunya?
En primer lloc, el diàleg sincer,
el que va a fons a buscar solu-
cions, no pot tenir línies verme-
lles. En segon lloc, i el més im-
portant, el diàleg, passi el que
passi, sempre té sentit. De fet el
diàleg sobretot té sentit amb
aquell que és el teu adversari i
amb qui busques posar-te
d’acord per evitar crisis majors.
No oblidem dues coses: no hi
haurà mai acord si abans no hi
ha diàleg i el diàleg imprescindi-
ble és amb el teu adversari.
Qualsevol diàleg té alts i baixos.
Si es persisteix, al final, es tro-
barà la manera d’abordar el
dret d’autodeterminació.

L’oferta de diàleg del govern del
PSOE és seriosa? S’ha de man-
tenir ‘sine die’ aquesta oferta
de diàleg, si no hi ha resultats?
Ho dic perquè vostè sí que tin-
drà aviat una data i un judici...
Ja li he dit abans que soc de
l’opinió que la situació dels pre-
sos no pot condicionar la nego-
ciació ni l’acció política. I això
tant és vàlid per evitar autocen-
sures o rebaixes de demandes i
accions pensant en els presos,
com per desaprofitar espais de
diàleg – per minsos i poc pro-
ductius que siguin–. Els presos
no podem ser ni un fre a les de-
mandes i accions que vulguem
formular ni un obstacle per al
diàleg.

Veu Pedro Sánchez fort, en dis-
posició d’arribar a acords i que
aquests els accepti la societat
espanyola i, és clar, el Congrés
dels Diputats si els ha de ratifi-
car?
Tothom necessita el seu temps,
i crec que Sánchez sap que ha

de resoldre el conflicte més im-
portant que afecta Espanya des
de 1978. Una altra cosa és si té
força per fer-ho i capacitat per
articular una resposta. Li toca,
però, començar a fer gestos
clars.

Si no és així, quina és l’alterna-
tiva?

Per superar la crisi no hi ha al-
ternativa al diàleg ni al pacte. I
sobretot no hi ha alternativa a
un referèndum d’autodetermi-
nació

Què passarà si la sentència és
condemnatòria i exemplar?
Quina reacció li agradaria que
hi hagués de la classe política?
I de la ciutadania?
Cada cosa al seu temps. Des de
la presó demanem que ens con-
centrem a explicar als quatre
vents que no hi ha delicte i que
l’absolució seria l’única sentèn-
cia justa. La millor contribució a
la restitució de la justícia que
ara es pot fer és crear entre tots

un estat d’opinió massiu contra
aquest judici pel que té de judici
polític i d’amenaça a drets i lli-
bertats democràtiques.

El president Torra va dir que no
acceptaria una sentència con-
demnatòria. Què vol dir, no ac-
ceptar-la? No acatar-la?
No em pertoca a mi concretar

les paraules del president Torra.

El president va dir també que
es posaria a disposició del Par-
lament si això passava. Què ha
de decidir el Parlament?
És normal que el Parlament s’ex-
pressi, des de la pluralitat, en
moments especialment impor-
tants. Tothom sap que si hi ha
una sentència condemnatòria
l’impacte social i polític serà im-
mens, a Catalunya, Espanya i
Europa. El Parlament no en que-
darà al marge. Sobre el que ha de
decidir, no crec que ara sigui rao-
nable fer-ne especulacions. Tre-
ballem, també des del Parla-
ment, per aconseguir l’absolució.

En la carta conjunta que feien
el dia abans de la Diada els pre-
sos i els exiliats feien una crida
a la gent a no caure en provoca-
cions. Ho deien per Ciutadans?
Ho dèiem per alertar sobre una
estratègia unionista minoritària
que de moment busca confronta-
cions per imposar-nos un nou re-
lat, el de la fractura social.

Continuen rebent tantes car-
tes?  Què els diria a la gent que
pateix i s’interessa per vostès?
Les cartes són la finestra més
important que ens connecta
amb l’exterior. Estaré eterna-
ment agraït a les més de 35.000
cartes rebudes en aquests onze
mesos. La meva força, la de tots
els presos, en gran part prové
de tantes paraules rebudes, de
tanta dignitat i escalf . Ens en
sortirem en gran part per
aquest suport i aquesta cons-
tància de tanta i tanta gent.

Els presidents Puigdemont i
Torra deien en una entrevista

conjunta en aquest diari que
tot haurà valgut la pena si aca-
ba bé. Ha valgut la pena, fins
ara? És evident que vostè n’es-
tà pagant un preu molt alt...
Sí, ha valgut la pena, sense dub-
tes. Lògicament no m’agrada la
presó. No estic orgullós d’estar a
la presó. Em sap greu per la fa-
mília. Però la intento viure dig-
nament, no només sense re-
nuncies a allò en què sempre he
cregut sinó intentant ajudar
perquè el nostre empresona-
ment no sigui un punt final del
procés, sinó al contrari. Avui els
anhels de llibertat nacional són
més forts que mai i estem més a
prop de la solució que mai. Soc
conscient que l’assoliment de la
República no és un trajecte fàcil
ni ràpid. De la presó en sortiré i
algun dia proper Catalunya serà
un estat independent en forma
de República.

Li fa por que a Catalunya es cai-
gui en una certa ‘normalitat’ i
s’“oblidin” de vostè i de la resta
de presos?
En absolut, només cal veure la
Diada i els mesos i mesos de mo-
bilització constant. La lliçó de
solidaritat és immensa. El més
important no és que no s’oblidin
dels presos i exiliats, sinó sobre-
tot que ningú s’oblidi de la de-
fensa de la causa última que ens
ha portat fins aquí: la defensa
de la República.

Va seguir la Diada? Quin creu
que va ser l’encàrrec que el mi-
lió de ciutadans que van sortir
al carrer van fer al govern?
La gent va deixar un missatge
inequívoc: “Hi som, seguim
aquí. Digueu-nos què hem de fer
per seguir avançant cap a la Re-
pública i ho farem.”

Què el preocupa? Què el fa patir?
El tacticisme dels partits, la
manca de visió estratègica i de
generositat d’alguns. Tot això
ens afebleix i ens fa perdre
oportunitats. Espero que abans
de les municipals es pugui cor-
regir. Deixar perdre l’alcaldia de
Barcelona per manca d’unitat
seria l’error més greu. Només
quan anem junts avancem.

I què el fa ser optimista?
Les veus que se senten, a Cata-
lunya i a fora, dient que cal tro-
bar una sortida democràtica a
la crisis política al voltant de
l’autodeterminació de Catalu-
nya són moltes més que les que
hi havia fa un o dos anys. L’1
d’Octubre no és passat, és ben
present i ens empeny amb força
cap al futur. Per sort sí que són
passat bona part dels dirigents
polítics espanyols que van pro-
vocar el col·lapse de la tardor
passada. Ens en sortirem!

Jordi Sànchez i Picanyol Expresident de l’ANC, diputat de Junts per Catalunya. Empresonat a Lledoners

Ve de la pàgina anterior

A Jordi Sànchez, empresonat des d’aviat farà un any,
no es permet fer-li fotografies. Ni a la família, explica la
seva dona. Més enllà de les periodístiques d’abans de
l’entrada a presó (de la concentració del 20-S, o de
l’entrada a l’Audiencia Nacional) no hi ha, doncs, fotos
actuals. Aquesta és, probablement, la darrera foto no
periodística de Jordi Sánchez. L’expresident de l’ANC

compleix l’aniversari l’1-O i l’any passat uns quants diri-
gents de l’entitat, entre ells Núria Guillaumes, li havien
preparat un pastís per celebrar-ho. L’1-O, però, vist com
va anar, va ser impossible. El pastís li van donar l’ende-
mà, el 2-O, aprofitant una reunió del comitè permanent
de l’ANC. Van celebrar l’aniversari (en feia 53, ara en fa-
rà 54) i els resultats de l’1-O.

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

La darrera fotografia, l’endemà de l’1-O

■ MARCEL PADRÓS

❝Estaré eternament
agraït per les 35.000
cartes que he rebut
en aquests mesos.
És la finestra que ens
connecta a l’exterior

Jo no vull presos,
ningú vol més presos;
però si acceptem el
xantatge de l’Estat
serem per sempre
més presoners seus

❝Em preocupa el
tacticisme dels
partits, la manca de
visió estratègica i de
generositat d’alguns.
Això ens afebleix

❝
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a just un any, a les 8 del matí,
van començar a sonar mòbils
en moltes cases i oficines. La
Guàrdia Civil havia entrat per

ordre judicial a la seu del Departa-
ment d’Economia i es disposava a
escorcollar els despatxos a la recer-
ca de documentació sobre els prepa-
ratius del referèndum de l’1-O. Pa-
ral·lelament, es rebia l’avís encara
confós que membres del govern ha-
vien estat detinguts. Indignació i im-
potència van ser, i encara ho són, les
sensacions que més repeteixen els
que a primera hora ja van ser aler-
tats dels fets, com ara l’actual presi-
dent del Parlament, Roger Torrent,
que llavors exercia de diputat i alcal-
de de Sarrià de Ter. La primera deci-
sió, suspendre els actes de l’agenda i
dirigir-se conjuntament amb molts
altres diputats del grup d’ERC cap a
la cruïlla entre rambla Catalunya i
Gran Via.

La decisió de Torrent va ser la
mateixa que aquell dia van prendre
molts i molts dirigents de partits i
ciutadans anònims per expressar la
seva indignació i fer costat als afec-
tats pel que es considerava una res-
posta excessiva de l’Estat. Entre els
dirigents que també van acudir a la
cita, els presidents de l’ANC i Òmni-
um, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

A les deu del matí, els concentrats
ja es comptaven per centenars i la
indignació creixia a cada minut. A
les portes de la conselleria, dues pa-
relles, una de la Guàrdia Civil i una
altra dels Mossos d’Esquadra prote-
gien l’entrada. Al davant seu, una
munió de diputats i dirigents polí-
tics també expressaven la seva més
enèrgica protesta emprant tota una
diversitat d’armes, sí. Clavells, crits,
pancartes i xiulets reclamant urnes
i paperetes van envair l’espai de la
cruïlla entre rambla Catalunya i
Gran Via fins al vespre i amb tot el
que va passar al llarg de la jornada es
va construir un relat judicial que ha
portat dos homes a la presó. És el
que tots no han dubtat a qualificar
de “farsa judicial” on les crides que
van fer els Jordis als concentrats
perquè comencés la retirada han es-
devingut davant la sorpresa de tots
crides a la sedició. Però què s’hi va
veure? Els periodistes també vam
rebre l’avís i a les deu del matí, ja
amb certes dificultats, vam poder
accedir al nucli de la protesta davant
de la seu d’Economia.

Diputats d’ERC, del PDeCAT, de

F

la CUP i algun membre aleshores
dels comuns s’arremolinaven a les
portes de la conselleria.

Ja cap al migdia, i coincidint amb
les primeres veus que indicaven l’ar-
ribada del secretari general de la Vi-
cepresidència, Josep Maria Jové, per
estar present en els escorcolls, van
començar a aparèixer els primers
voluntaris de l’ANC abillats amb ar-
milles de color verd per controlar la
zona i fer un cordó que permetés en-
trar i sortir els principals dirigents.
Als voltants, la massa de ciutadans
ja es comptava per desenes de mi-
lers. Però Jové no va arribar a fer-hi
acte de presència en tot el dia.

A primera hora de la tarda, la zo-
na ja era una olla de pressió i el cor-
dó, ja d’acord amb les directrius que
marquen els Mossos, en contacte
permanent sobretot amb Jordi Sàn-
chez, va actuar de protecció davant
possibles aldarulls. Dins la seu del
departament continuaven els escor-
colls de la Guàrdia Civil i les notícies
que arribaven era que els treballs
anaven per a llarg. Val a dir que la
gent congregada a l’exterior va fer
saber a través de proclames, que

tampoc facilitarien la sortida del cos
militar ni deixarien sortir els papers
confiscats relatius al referèndum.

A les 7 de la tarda, i amb l’objectiu
de tenir controlada la massa de ciu-
tadans, alguns dels quals eren a la
zona des del matí i d’altres anaven
arribant un cop acabada la jornada
laboral, es va instal·lar un petit esce-
nari a la cruïlla entre la rambla Cata-
lunya i la Gran Via i la concentració
es va transformar en una gran festa.
S’hi va atansar la presidenta del Par-
lament, el vicepresident Junqueras i
una corrua de diputats, senadors i
regidors tant d’ERC com del PDe-
CAT. Però a partir del vespre tot es
va precipitar i complicar. Van córrer
els primers rumors que la Guàrdia
Civil havia acabat la feina i que havia
de sortir de l’edifici. Indicaven, a
més, que volien marxar amb els ve-
hicles que havien deixat aparcats.
Se’ls va notificar que era impossible
davant la multitud de gent que hi
havia a la zona i ho va fer Jordi Sàn-
chez, que, conjuntament amb Jordi
Cuixart, van intentar a partir
d’aquell moment negociar la sortida
de la Guàrdia Civil i evitar aldarulls

greus a la zona, on s’havia arribat a
la xifra de 40.000 persones.

Entre les moltes anades i vingu-
des que va durar la negociació se’ls
va proposar que la sortida la fessin
pel cordó de voluntaris de l’ANC, de-
cisió que va ser rebutjada. Un grup
de diputats i senadors es van oferir a
acompanyar-los a través del passa-
dís, però enmig de la negociació va
arribar un dels moments més ten-
sos i complexos de la nit: una ordre
judicial d’evacuació i l’aparició de les
brigades mòbils dels Mossos, la Bri-
mo, disposades a desallotjar una zo-
na que a les deu de la nit continuava
sent una gran festa.

Sànchez, Cuixart i el diputat
Lluís Llach van negociar directa-
ment amb la policia catalana per evi-
tar que actuessin en aquell moment
davant el risc d’un gran desordre pú-
blic. A les deu de la nit, el comanda-
ment de la Guàrdia Civil ja era cons-
cient, després de veure les imatges
captades per drons, que la situació
era complexa i que sortir amb la Bri-

mo també comportava molt de risc.
Sànchez i Cuixart van demanar
temps als Mossos i es van oferir da-
vant el cos de la Guàrdia Civil a des-
allotjar la zona comunicant als ma-
nifestants que a les dotze de la nit es
donava per acabada la concentració.

La policia ho va acceptar i va arri-
bar el moment més delicat: convèn-
cer la multitud. Com? Van optar per
anunciar-ho a dalt de l’escenari con-
juntament amb diputats de JxSí i la
CUP per transmetre unitat. I així ho
van fer. La resposta no va ser gaire
positiva. A més, els concentrats si-
tuats a la rambla Catalunya no ho
havien sentit i Cuixart i Sànchez es
van veure obligats a pujar dalt d’un
dels cotxes de la Guàrdia Civil i amb
un atrotinat megàfon van tornar a
repetir l’arenga de la mobilització
permanent amb l’únic objectiu d’in-
centivar la gent a marxar cap a casa.
Els diputats que els havien escoltat
des de la porta aplaudeixen alleuge-
rits; la tasca no era gens fàcil. Des-
prés d’alguns moments encara d’es-
tira-i-arronses, finalment la gent es
va anar dispersant. Tanmateix, la
bona imatge que ens havia arribat
reflectida aquella nit pel mirall ja no
tornaria a ser la mateixa.

08.00
hora en què van co-
mençar a sonar to-
tes les alarmes avi-
sant dels escorcolls i
detencions a la con-
selleria d’Economia.

18.00
hora en què es co-
mença a instal·lar un
escenari a la cruïlla
amb Gran Via per
controlar els ciuta-
dans que s’hi con-
centraven.

FET · El paper negociador de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart el 20-S, avalat per dirigents i Mossos, es va capgirar de tal manera que
d’un dia per l’altre es va convertir en motiu de sedició MÉS · Els dos activistes estan en presó preventiva des del 16 d’octubre a
causa de les protestes pels escorcolls a la seu d’Economia i la detenció de membres del govern que organitzaven l’1-O

Mirall trencat
Emma Ansola
BARCELONA

Jordi Sanchez, el 20-S, davant de la seu d’Economia, es dirigeix als manifestants ■ JUANMA RAMOS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Cuixart i Sànchez es van
oferir a la Guàrdia Civil
per desallotjar la zona
i evitar actes violents
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Només dos dels catorze
detinguts el 20 de setem-
bre de fa un any en el cop
policial contra l’organitza-
ció del referèndum de
l’1-O saben de què els acu-
sa el jutge d’instrucció 13
de Barcelona, que en va or-
denar les detencions des-
prés d’una investigació de
mig any sota secret de su-
mari i que encara dura. El
magistrat Juan Antonio
Ramírez Sunyer acusa de
desobediència, malversa-
ció de fons públics i revela-
ció de secrets l’exsecretari
general de Vicepresidèn-
cia i actual diputat d’ERC,
Josep Maria Jové.

Confusa és la situació
de l’exsecretari d’Hisenda
Lluís Maria Salvadó.
Aquest ex-alt càrrec del
govern va estar des de
l’inici en el punt de mira de
la investigació secreta del
magistrat. El jutge del 13
va intentar que el Tribunal
Suprem processés també
Salvadó i Jové per rebel·lió
i sedició. Davant la negati-
va de Llarena d’incloure’ls
en la causa contra l’exvice-
president Junqueras i els
exconsellers i tenint en
compte que Salvadó i Jové
són polítics aforats com a
actuals diputats d’ERC, el
jutge Ramírez va sol·lici-
tar el 8 d’agost al Tribunal
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que sigui
aquest el que els processi.

Tot i que en l’exposició
de raons al TSJC el nom de
Salvadó apareix constant-
ment, al final en descarta
el processament per des-
obediència perquè aquest
alt càrrec no va rebre noti-
ficació personal del Tribu-
nal Constitucional sobre
la suspensió del referèn-
dum. I també descarta el
delicte de revelació de se-
crets perquè no té indicis
de la seva participació en
l’elaboració del cens elec-
toral de l’1-O. No queda
clar si manté a Salvadó l’a-
cusació de malversació pe-
rò, en tot cas, no demana
al TSJC que el processi. A
Jové, en canvi, sí que li

atribueix responsabilitats
en la logística del referèn-
dum i l’elaboració del cens.

La sorpresa de la petició
al TSJC és que el jutge ha
demanat ara el processa-
ment del vicepresident del
govern, Pere Aragonès, un
alt càrrec que ni tan sols va

ser detingut fa un any ni
constava en la investiga-
ció secreta. El considera
autor del delicte de des-
obediència perquè, tot i
que Aragonès va rebre la
notificació del TC, no va
fer res per impedir el refe-
rèndum, conclou. La fisca-

lia del TSJC ha de decidir
aquesta setmana si accep-
ta la imputació d’Arago-
nès i Jové. Els altres dotze
detinguts ara fa un any
formen part de les diligèn-
cies secretes del jutjat nú-
mero 13 sense saber de
què estan acusats.

La investigació comen-
çava amb una denúncia de
l’exdirector general de
l’ONCE i advocat Miguel
Duran, que el jutge adme-
tia a tràmit al 6 de febrer
de l’any passat, contra el
jutge i aleshores senador
d’ERC Santiago Vidal per

les conferències en què ha-
via afirmat que la Genera-
litat disposava de les da-
des fiscals dels catalans,
pressupost per al referèn-
dum i les estructures per a
una hisenda i seguretat so-
cial independents. La de-
núncia es feia extensiva a
institucions i persones
que participessin en l’ela-
boració d’aquests plans. El
jutjat 13 afegiria al cas les
diligències de la fiscalia su-
perior de Catalunya i les
denúncies de Manuel Mi-
ró, secretari de Societat
Civil Catalana, a més de la
querella que, al març, pre-
sentaria el partit ultradre-
tà Vox, ara també contra
Salvadó i Carles Viver i Pi-
Sunyer. Als delictes de re-
velació de secrets, desobe-
diència, prevaricació o
malversació, ara ja s’hi
afegien les imputacions
per sedició, rebel·lió i con-
tra la pau i independència
de l’Estat.

Les detencions fa un any
Després de més de mig any
de sumari secret, Catalu-
nya despertava la matina-
da del 20 de setembre amb
la detenció, per ordre del
jutge Ramírez, de catorze
alts càrrecs i tècnics de la
Generalitat, i també d’em-
presaris i professionals en
una operació policial que
va comportar una quaran-
tena d’escorcolls en orga-
nismes governamentals,
domicilis i despatxos pro-
fessionals.

A Vidal i Viver i Pi-Su-
nyer se’ls endurien mate-
rial de casa però no serien
detinguts. En canvi, Sal-
vadó era el principal alt
càrrec detingut aquell dia
junt amb Jové. Aquella
mateixa nit quedaven en
llibertat Joan Ignasi Sán-
chez, assessor de Gover-
nació, i els tècnics en TIC
de Treball David Franco i
David Palanques. L’ende-
mà, la Guàrdia Civil posa-
va en llibertat sense haver
passat a disposició del jut-
ge els càrrecs del govern
Natàlia Garriga, Francesc
Sutrias i Mercè Martínez,
a més del responsable TIC
d’Afers Exteriors, Xavier
Puig, i Pau Furriol, el pro-
pietari de la nau de Bigues
i Riells on s’havien comis-
sat paperetes. Després de
dues nits a comissaria, el
dia 22 serien alliberats
Salvadó i Jové juntament
amb la directiva de l’em-
presa T-Systems Iberia,
Rosa Maria Rodríguez, i
els tècnics de TIC de la Ge-
neralitat Josep Masoliver,
Josuè Sallent i Joan Manel
Gómez. ■

 Vicepresident del govern
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JOSEP 
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SANTIAGO 
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de l'IEA
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Exresponsable de projectes 
territorials de Vicepresidència
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Tècnics de TIC de Trebal 
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DAVID FRANCO

 Tècnic de TIC d'Afers Exteriors

XAVIER 
PUIG

 Directiva de T-Systems Iberia

ROSA MARIA 
RODRÍGUEZ

Tècnic del CTTI de Presidència

JOSUÉ 
SALLENT

Tècnic del Cesicat

JOAN MANEL
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Assessor del departament de 
Governació

JOAN IGNASI 
SÁNCHEZ

 Ex-secretari general 
d'Economia i diputat d'ERC

Imputat per desobediència, 
malversació i revelació de 

secrets

JOSEP MARIA 
JOVÉ

 Exsecretari d'Hisenda i 
diputat d'ERC 

Possible imputació per 
malversació

LLUÍS MARIA 
SALVADÓ

Detinguts en 
l’operació 
policial 
del 20-s contra 
la generalitat

IMPUTATS AMB CÀRRECS

IMPUTATS SENSE CÀRRECS CONEGUTS

Xavier Miró
BARCELONA

a El magistrat del 13 rebaixa les imputacions als ex-alts càrrecs Jové i Salvadó, que volia jutjar per
rebel·lió a El jutge ha tornat a sorprendre en sol·licitar ara la imputació del vicepresident Aragonès

Només dos dels detinguts el
20-S saben de què se’ls acusa
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El titular del jutjat d’ins-
trucció número 7 de Barce-
lona continua engreixant
la llista d’agents de la poli-
cia espanyola investigats
pels delictes de lesions i
contra la integritat per la
seva violenta actuació en el
referèndum de l’1-O. En
concret, el magistrat Fran-
cisco Miralles investigarà
tretze policies més per les
lesions a ciutadans concen-
trats a l’escola Ramon Llull,
i amb ells ja són 22 els
agents investigats a Barce-
lona.

Segons va confirmar
ahir l’Ajuntament de Bar-
celona, el jutge, a petició del
fiscal, també ha citat com a
investigat, a més d’afectat,
Roger Español, el veí que va
perdre la visió de l’ull dret
per l’impacte d’una bala de

goma que va disparar un es-
copeter que encara no s’ha
identificat. Español surt en
uns vídeos on abans de ser
ferit llança una tanca me-
tàl·lica contra uns agents i
dona una puntada de peu a
una altra tanca.

El jutge va acceptar el
març passat la querella
d’Español, representat per
la penalista Anaïs Franque-
sa, tot i que endarreria les
citacions dels tres agents i
un comandament de la uni-
tat, com demanava l’acusa-
ció, en espera de rebre tots
els vídeos i la documentació
recollida pels Mossos. Ara,
el magistrat ha citat com a

investigats tretze agents
per l’ús excessiu de la força,
amb estirada de cabells i
puntades de peu a gent que
havia caigut a terra, més la
ferida greu a Español.

El tinent d’alcalde de
Barcelona, Jaume Asens,

va valorar ahir de forma po-
sitiva les noves investiga-
cions perquè, segons va dir,
evidencien que hi va haver
una actuació policial des-
proporcionada. “Amb
aquestes imputacions vo-
len aclarir si la violència ex-

ercida va ser planificada i
de qui rebien ordres”, va de-
clarar Asens, i també va ex-
posar que l’escola Ramon
Rull reclama més de 4.000
euros per danys provocats
per l’actuació policial.
L’Ajuntament és acusació
popular en les peces ober-
tes pel jutge per a cada cen-
tre afectat. No obstant ai-
xò, ni l’Ajuntament ni l’ad-
vocada d’Español no tenien
ahir la resolució del jutge,
que va difondre el digital
Vozpópuli.

Un agent absolt a Lleida
D’altra banda, un jutge de
Lleida ha absolt un policia
espanyol acusat d’un de-
licte lleu de lesions per ha-
ver colpejat amb la defen-
sa una dona en una escola
l’1-O, ja que considera que
va actuar sense “extrali-
mitar-se” per crear un “es-
pai de seguretat” després
de ser atacat. En la sentèn-
cia, el titular del jutjat
d’instrucció número 1 de
Lleida exposa que no hi ha
“intencionalitat” de
l’agent en colpejar-la al
maxil·lar, sinó que s’obria
camí i ella estava asseguda
a terra. ■

a El jutge de Barcelona també investiga per lesions 13 agents de
la policia espanyola per la seva actuació a l’escola Ramon Llull

Mayte Piulachs
BARCELONA

Español, ferit a l’ull
per una bala de goma
l’1-O, investigat

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

La xifra

4.200
euros en danys reclama la
direcció de l’escola Ramon
Llull de Barcelona pels danys
patits durant el referèndum. Roger Español, en presentar la querella contra la policia per

la pèrdua de la visió de l’ull dret, al novembre ■ DANI RÍOS
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Unes 2.500 empreses van
decidir traslladar la seva
seu social després de l’1
d’octubre, segons el balanç
oficial que ahir va fer pú-
blic el govern de la Genera-
litat. El decret llei que el go-
vern del Partit Popular va
aprovar amb caràcter
d’urgència el 6 d’octubre
de l’any passat i que facul-
tava els consells d’admi-
nistració de les empreses a
traslladar la seu social
(fins al moment, s’havia
d’aprovar en junta d’accio-
nistes), va provocar la
marxa d’un total de 3.700
codis d’identificació fiscal,
que, segons la consellera
d’Empresa i Coneixe-
ment, Àngels Chacón, res-
pon a la decisió empresa-
rial de 2.501 companyies.

De fet, la consellera ex-
plicava ahir que una ma-
teixa empresa pot tenir di-
ferents codis d’identifica-
ció fiscal o CIF. Per exem-
ple, en el sector financer,
per llei cada fons de pensió
té un CIF diferent i el fet
que se n’hagin trasllat 247
fons de pensions no supo-
sa que hagin marxar 247
empreses. Algunes de les
empreses que han traslla-
dat la seu social fora de Ca-
talunya pertanyen a grans
grups empresarials, cade-
nes comercials i hoteleres i
la decisió de l’empresa ma-
triu comporta el movi-
ment de totes les empre-
ses del grup. En aquest
sentit, el Departament
d’Empresa ha identificat
952 empreses que perta-
nyen a un total de 324
grups empresarials.

Amb tot, els 3.700 CIF
que han marxat represen-
ten un 0,59% de la base
empresarial que té Catalu-
nya, que en el tancament
del 2017 va ser de 618.366
companyies, cosa que re-
presenta un increment de
l’1,5% en relació amb les
empreses registrades l’any
2016. “No va ser innòcua
[la marxa d’empreses], pe-
rò va ser un mal intencio-
nat”, va dir Chacón.

Segons les dades pre-

sentades ahir pel departa-
ment, que s’ha dedicat a
estudiar tots els movi-
ments dels CIF entre l’oc-
tubre del 2017 i el juliol del
2018, el 80% de les empre-
ses que s’han traslladat fo-

ra de Catalunya són mi-
croempreses i petites em-
preses, i també el 79,6%
són del sector serveis. Un
12,2% serien empreses in-
dustrials; un 7%, de la
construcció, i un 1%, de

l’agricultura. Per destina-
ció, un 61% dels CIF s’han
traslladat a Madrid i tam-
bé al País Valencià
(10,3%), Aragó (7,2%),
Andalusia (5,5%) i les Illes
Balears (4,7%).

Malgrat la preeminèn-
cia de petites empreses, al-
guns dels grans grups, en-
tre els quals hi ha Gas Na-
tural (ara Naturgy), Caixa-
Bank, Banc Sabadell, Pla-
neta, Codorniu, Bimbo,

Idilia Foods, Abertis o Cer-
veses San Miguel van mou-
re la seva seu i aquestes
grans companyies sumen
fins a 100.000 milions
d’euros de facturació.

Intencionalitat política
La consellera d’Empresa i
Coneixement, Àngels
Chacón, va lamentar du-
rant la roda de premsa la
“intencionalitat política”
del decret de fer mal a Ca-
talunya, tot i que el docu-
ment s’empara en la “lli-
bertat d’empresa”. “Ens
dol que s’hagin volgut per-
judicar els interessos de la
nostra economia” aprofi-
tant que hi havia por, va
dir Chacón, que va rebut-
jar que les empreses cata-
lanes hagin estat amena-
çades en algun moment
des de l’1 d’octubre de
l’any passat. “Que no ens
parlin d’inestabilitat per-
què tenim claríssima qui-
na és la nostra estratègia,

apostant per incentivar la
competitivitat de les em-
preses i sent l’única zona
de l’Estat que té un Pacte
Nacional per a la Indús-
tria”, assegurava. La con-
sellera va declarar que
“ens molesta molt que
se’ns acusi de perjudicar
les empreses quan el que
les han perjudicat han es-
tat uns altres”. Amb tot,
Chacón va reconèixer que
des de l’agost hi ha hagut
un “canvi de tendència” en
el trasllat de seus socials i
que ara s’està tendint a la
normalitat.

Per Chacón, no totes les
empreses que van marxar
són contràries al procés
d’independència de Cata-
lunya, però factors com
ara la por al boicot hi po-
den haver influït. La con-
sellera va recordar, que,
dins l’Estat espanyol, Ca-
talunya lidera el nombre
d’empreses amb seu so-
cial, amb el 18,5% del to-
tal. Madrid en té el 16%. ■

2.500 empreses van endur-se
la seu social de Catalunya

Eva Garcia Pagán
BARCELONA

a La Generalitat identifica el trasllat de 3.700 números d’identificació fiscal entre l’octubre i el juliol, que
responen a 2.500 companyies a Un 80% són microempreses i petites empreses i un 60%, de serveis
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Balanç del trasllat de seus socials
Nombre d’empreses amb seu social a Catalunya
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L’any 2017 el nombre d’empreses amb seu a 
Catalunya va augmentar en 9.385 passant 
de 608.981 a 618.366 (+15%) i encadenava 
quatre anys de creixement ininterrumput. 
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A partir del mes de maig la tendència de 
sortides de seus socials és a la baixa, 
tendint a la normalització que s’ha assolit al 
mes d’agost. 
Aplicació de l'article 155: d'octubre del 2017 
a juny del 2018

Foment del Treball va fer ahir
una crida a no minimitzar
l’efecte que ha tingut la deci-
sió de grans empreses cata-
lanes de traslladar les seves
seus socials a altres parts de
l’Estat espanyol, segons re-
cull l’agència Efe.

El director d’economia i
estudis de Foment, Salvador
Guillermo, a falta de poder
analitzar l’informe en la seva
integritat, va assegurar que
no entraria a discutir el per-
centatge d’empreses sobre el

total que se n’ha anat, però hi
va afegir: “No se n’ha anat el
senyor de la cantonada”, sinó
“grans empreses del sector
de les assegurances o del
sector financer”, va dir, “i això
ha de preocupar i ocupar”, va
concloure.

En relació amb el punt de
l’informe oficial del govern
català amb dades registrades
i amb codi d’identificació fis-
cal (CIF) que indica que el
80% de les empreses que
s’han traslladat són mi-

croempreses o petites em-
preses, Guillermo va assegu-
rar que el “preocupava” espe-
cialment l’altre 20% d’em-
preses, ja que “totes les em-
preses són importants, però
les grans tenen una capacitat
de tracció sobre el conjunt de
l’economia”.

“Que moltes de les grans
empreses se’n vagin és molt
significatiu. Això fa falta veu-
re-ho com un element de pre-
ocupació. (...) Això no pot ser
un element positiu”, hi va afe-

gir. En la mateixa línia, el pre-
sident de la comissió d’eco-
nomia i fiscalitat de Foment,
Valentí Pich, va recordar que
la ubicació de la seu social és
“determinant” per a les fir-
mes de serveis professionals
que treballen per a les grans
empreses.

La Generalitat va recordar
ahir que el trasllat de seus so-
cials no ha tingut efectes so-
bre els llocs de treball, que es
mantenen, i tampoc en ter-
mes productius.

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

Foment no vol que es minimitzin els efectes del trasllat

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

1,5
per cent ha crescut el nom-
bre d’empreses a Catalunya
durant el 2017, fins a un total
de 618.366 companyies.

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

Les xifres

0,59
per cent de la base empresa-
rial de Catalunya són les em-
preses que han mogut la seu.
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El conseller d’Acció Exte-
rior, Ernest Maragall, va
reobrir ahir la delegació del
govern a Berlín, la primera
després de l’aixecament de
l’article 155, ambl’espe-
rança que una “solució po-
lítica” freni el recurs anun-
ciat pel govern espanyol
contra les representacions
catalanes a l’estranger.
Maragall va lamentar el
“vici tribunalístic” espa-
nyol i va subratllar que la
Generalitat es defensarà,
alhora que mantindrà “la
mà oberta”. “Espero que

aviat es trobi una solució
abans que arribi als tribu-
nals”, va desitjar. El minis-
tre d’Afers Exteriors espa-
nyol, Josep Borrell, va ad-
vertir que “els pròxims
dies” recorrerà a la justícia
la reobertura de les delega-
cions “per un problema de
procediment”.

El conseller va insistir
que la voluntat del govern
és reobrir totes les seus
tancades i crear-ne de no-
ves els pròxims mesos. Els
pròxims dies es farà a Lon-
dres, Roma i Ginebra el
mateix que ahir a Berlín.

D’una altra banda, el
president de la Generali-

tat, Quim Torra, va rebre
ahir al Palau una delegació
del Grup d’Amistat amb
Catalunya del Parlament
britànic formada pels di-
putats de l’SNP Ronnie Co-
wan, Douglas Chapman i
Gavin Newlands, el cap de
gabinet del Plaid Cymru,
Osian Lewis, i altres diri-
gents polítics en el marc
d’una visita de tres dies a
Catalunya en què s’han re-
unit amb diferents polítics
i representants de la socie-
tat civil, inclosa una visita
a Lledoners, per tal de co-
nèixer de primera mà la si-
tuació política i social al
país. ■

a El conseller d’Acció Exterior va reobrir a Berlín la primera
seu del govern a l’estranger després de l’article 155

Maragall espera una
solució política per a
les delegacions

Redacció
BERLÍN

El conseller Maragall, ahir durant la reobertura de la delegació a Berlín ■ GOVERN

El vicepresident i conseller
d’Economia, Pere Aragonès,
va iniciar ahir a la tarda, amb
una trobada amb el diputat
dels comuns David Cid, els
contactes per presentar l’es-
borrany del pressupost del
2019. Els pròxims dies, es re-
unirà separadament amb tots
els partits per exposar-los les
grans línies, si bé és amb la
CUP, els comuns i el PSC amb
qui més opcions hi ha de ne-
gociar. En un dinar abans a la

Cambra de Barcelona amb di-
rigents polítics i econòmics, el
vicepresident va fer una crida
pública als grups parlamenta-
ris a abordar amb “mentalitat
positiva i oberta” la negocia-
ció que tot just s’inicia, i es va
mostrar convençut que els
números s’aprovaran. “Tinc la
convicció que serem capaços
de situar les oportunitats del
país per davant d’una lluita
partidista temptadora, però
improductiva”, va assenyalar.

Aragonès, això sí, rebutja que
puguin ser moneda de canvi
de cap suport al pressupost
espanyol, perquè “no es pot
abstreure” de la situació polí-
tica general, amb presos i exi-
liats, i veuria “contradictori”
que avalin la repressió dels lí-
ders però alhora utilitzin els
seus partits per aprovar-lo.
“Caldrà avançar en les dues
coses en paral·lel, d’opcions
per aprovar el pressupost n’hi
ha diverses”, va avisar. ■ Ò.P.J.

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

Inicien amb els comuns els contactes pel pressupost
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Delegacions de JxCat i
ERC, inclòs el president
del Parlament, Roger Tor-
rent, es van reunir ahir a la
presó de Lledoners amb
cinc dels sis diputats de
qui el jutge Llarena ha de-
cretat la suspensió arran
del seu processament per
rebel·lió –el sisè és Carles
Puigdemont–, però no van
aconseguir desencallar un
acord per aplicar la inter-
locutòria, que ho deixa en
mans de la mesa del Parla-
ment. Fonts d’una i altra

banda, això sí, coincidien
que, tot i que no veuen un
pacte imminent, es va
aconseguir algun “petit
avenç” i subratllen que els
contactes continuaran en
els pròxims dies. Això sí,
mentre els republicans
confien trobar un desllori-
gador en el marge d’una
setmana, a JxCat no des-
carten que calgui esperar a
la vigília del debat de políti-
ca general, que comença el
2 d’octubre. En tot cas, l’es-
tira-i-arronsa de fons con-
tinua sent el mateix: men-
tre que ERC s’avindria a
nomenar “substituts” per-

què els suspesos no hagin
de deixar l’acta i alhora pu-
guin delegar el vot, els de
Puigdemont no en volen ni
sentir a parlar, ja que ente-
nen que l’última paraula
no l’ha de tenir el jutge sinó
el ple, amb el dictamen pre-
vi de la comissió de l’esta-
tut del diputat, tal com fixa
el reglament de la cambra.

El mateix president a
l’exili deixava clara ahir la
posició, que comparteix la
CUP, des de Bèlgica: “És el
Parlament el que ha de de-
cidir, i estic absolutament
convençut que protegirà
els seus membres com ha

fet el poder judicial amb el
jutge Llarena.” Puigde-
mont recordava que són
els votants qui els van ele-
gir, i els únics que poden
decidir treure’ls. “No hi ha
cap sentència que ens obli-
gui a deixar l’escó”, rebla-
va. Fonts properes, a més,
afegien com a argument
que els comuns ho podrien
veure bé, ja que no votarien
pas per la suspensió, i això
eixamplaria la majoria al
Parlament. Les mateixes
fonts confirmen que, si bé
al juliol Jordi Sànchez, Jor-
di Turull i Josep Rull no ve-
ien malament la solució

proposada per ERC, ara
s’han convençut que és el
ple qui ha de tenir l’última
paraula, fet que hi afegeix
complexitat. Els republi-
cans, en canvi, mantenen
les tres condicions (que
ningú hagi de renunciar,
que es respectin les majo-
ries i que les decisions si-
guin efectives) i temen que
si s’opta per la línia de
JxCat s’entri en una dinà-
mica d’impugnacions i re-
solucions judicials que faci
impossible aprovar cap llei
ni proposta, i posi en risc
un altre cop els membres
de la mesa. A més, volen
una mateixa solució per a
tots els diputats, mentre
que JxCat entén que Puig-
demont no és a la presó i ja
va ser absolt de rebel·lió
per la justícia alemanya, i
per tant no se li pot aplicar
la suspensió.

Recurs dels diputats
Mentrestant, Oriol Jun-
queras i Raül Romeva van
presentar ahir recurs
d’empara al TC per dema-
nar que anul·li la decisió
del Suprem de suspen-
dre’ls –dictada el 9 de juliol
i ratificada el 30 per la sala
d’apel·lacions–, perquè en-
tenen que el processament
no és ferm perquè hi poden
recórrer en contra algunes
parts, i que vulnera drets
fonamentals. El seu advo-
cat, Andreu van den Eyn-
de, reclama al TC que ho
admeti a tràmit “de mane-
ra urgent” per evitar “da-
nys irreparables”, i que
aturi cautelarment la sus-
pensió mentre no es pro-
nunciï en ferm. Fonts pro-
peres als diputats de JxCat
deien a aquest diari que es-
tudien un pas similar que
podrien fer efectiu demà
mateix. Aquesta és l’últi-
ma instància on poden re-
córrer abans d’anar a Eu-
ropa. ■

a JxCat i ERC hi veuen petits avenços i s’insten a continuar parlant a Junqueras
i Romeva presenten recurs d’empara al TC a Puigdemont vol que ho voti el ple

Òscar Palau
BARCELONA

Cimera a Lledoners sense
acord sobre la suspensió
dels diputats processats

Puigdemont, pronunciant ahir una conferència a la Universitat de Hasselt, a Flandes ■ J. VILLALGORDO / EFE

El grup parlamentari de Cs al
Congrés portarà a aprovació
la setmana que ve una propo-
sició de llei perquè no sigui un
requisit per als nous funciona-
ris conèixer la llengua cooficial
del territori on vagin a treba-
llar. La proposició s’ha batejat
com a Llei per garantir la
igualtat en l’accés i promoció
dels treballadors públics sense
discriminació per raons de
llengua i el lider de la formació
considera que s’adreça als
funcionaris que es vulguin
traslladar a Catalunya, al País
Valencià o a les Balears, entre
altres llocs, amb l’objectiu que
conèixer aquestes llengües si-
gui “un mèrit però mai una
barrera”. Amb aquesta llei Ciu-
tadans proposa que es consi-
deri “discriminatori” exigir a
un funcionari conèixer aques-
tes llengües. ■ REDACCIÓ

La mostra ‘55 urnes
per la llibertat’, a
l’Arts Santa Mònica

Cs impulsa una
llei contra les
llengües cooficials

Coincidint amb l’aniversari del
referèndum per la indepen-
dència, l’Arts Santa Mònica
acollirà l’exposició 55 urnes
per la llibertat, que al juny es
va inaugurar a Brussel·les i
que s’ha pogut veure a la Mai-
son de la Catalanité de Perpi-
nyà. Així ho va dir ahir la con-
sellera de Cultura, Laura Bor-
ràs, durant una conferència en
el Fòrum Europa Tribuna Ca-
talunya, en què va explicar que
la intenció es convertir l’espai
en “un memorial de l’1-O”. S’hi
podrà veure els treballs d’in-
terpretació fets amb les urnes
d’artistes, llibres i, com a nove-
tat, cartes enviades als presos
polítics i a l’exili i als seus fami-
liars. El Cercle Artístic Sant
Lluc també rebrà la mostra
155 fotos per la llibertat  expo-
sades en el cicle Vis a Vis, a
Perpinyà ■ REDACCIÓ
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La pobresa energètica,
a debat a Barcelona

SOCIETAT

El Congrés Català de Pobresa
Energètica es traslladarà
aquesta edició a Barcelona els
dies 8 i 9 de novembre, al
Centre Cívic de les Cotxeres
de Sants. L’any passat es va
fer a Sabadell, un dels munici-
pis impulsors de la iniciativa, i
s’hi van aplegar 400 perso-
nes. Enguany les jornades se

centraran en les causes que
agreugen aquesta problemàti-
ca i en la defensa dels drets
energètics en l’àmbit local i
europeu. La darrera Enquesta
de Condicions de Vida 2017
revela que el 6,3% dels cata-
lans no poden mantenir el seu
habitatge a una temperatura
adequada. ■ REDACCIÓ

Foto de grup del primer Congrés Català, que es va fer el 3 de
novembre passat a Sabadell ■ JUANMA PELAEZ/AJ. SABADELL

Aproven dues
peticions de
dimissió de l’edil
de Ciutat Vella

POLÍTICA

El govern d’Ada Colau va rebre
ahir un nou càstig polític pel
repunt de la inseguretat que
es viu a tot Barcelona i, més
específicament, a Ciutat Vella.
En un debat en una comissió
municipal, els grups del PDe-
CAT i el PP van aconseguir un
suport majoritari per aprovar
sengles proposicions en què
es demana la dimissió de la
regidora d’aquest districte,
Gala Pin, la gestió de la qual
va ser criticada amb
cruesa.■ F.E.

SOCIETAT

El Maresme serà la
primera comarca
amb un 100% de
fibra òptica

Puigneró i Triadó van
signar ahir l’acord ■ EPA

La fibra òptica arribarà als 30
municipis del Maresme abans
del 2020, de manera que la
comarca es convertirà en la
primera que tindrà totes les
localitats connectades amb
internet d’alta velocitat, més
enllà del Barcelonès. Ho farà
gràcies a un conveni entre el
departament de Polítiques Di-
gitals del govern català i el
Consell Comarcal del Mares-
me que permet interconnec-
tar la xarxa de fibra òptica de
la Generalitat amb la infraes-
tructura comarcal, segons el
qual la Generalitat hi invertirà
gairebé 900.000 euros. Ac-
tualment el Maresme té des-
plegats 114 quilòmetres de
xarxa i amb aquestes noves
inversions se n’hi afegiran 111
més. ■ REDACCIÓ

El nombre de casos d’al·lèrgia
alimentària s’han multiplicat
els darrers anys i a Catalunya
han passat del 8,7% al 12,6%
en deu anys. Aquesta és una
de les dades extretes d’un es-
tudi epidemiològic realitzat
recentment a tot l’Estat espa-
nyol que es va tractar durant
la jornada sobre aquesta pro-
blemàtica feta ahir a l’Hospital
Universitari de Bellvitge. Els
epidemiòlegs van destacar
que fins ara les al·lèrgies ali-

SALUT

Creixen del 4% les consultes per
al·lèrgia alimentària en deu anys

mentàries es relacionaven
amb nens, principalment, pe-
rò que cada vegada es mani-
festen més a l’edat adulta. A
més, van explicar que s’ha de-
tectat un increment de les al-
lèrgies complexes de reactivat
encreuada entre diversos ali-
ments, pòl·lens i altres al·ler-
gens ambientals que, en ca-
sos extrems, poden posar en
perill la vida del pacient.

Per la doctora Teresa Dor-
dal, presidenta de la Societat

Catalana d’Al·lèrgia i Immuno-
logia Clínica, la clau per lluitar
contra aquest increment és
millorar la coordinació entre
l’atenció primària i els espe-
cialistes per detectar a temps
i diagnosticar-les. Va alertar
també que les proves de labo-
ratori són “poc fiables” per
detectar al·lèrgies alimentà-
ries i hi va afegir que només
un especialista pot, després
d’un procés, oferir un dia-
gnòstic ajustat. ■ REDACCIÓ

SOCIETAT

El govern crea un registre de
vehicles de lloguer amb conductor
El govern posarà en funciona-
ment abans d’un mes el regis-
tre de llicències de vehicles de
lloguer amb conductor (VTC)
mitjançant un lloc web on em-
preses i autònoms hauran de
constar-hi, i així es podrà deli-
mitar els que pertanyin al ter-
ritori català. Aquesta és una
de les primeres mesures que
s’aplicarà i que ja constava en
el decret llei aprovat per la Ge-
neralitat l’estiu del 2017 i con-
tra el qual va recórrer el go-
vern espanyol al Tribunal

Constitucional.
El conseller de Territori i

Sostenibilitat, Damià Calvet,
va explicar, després de presi-
dir el ple del Consell del Taxi,
que l’aixecament de la sus-
pensió de la llei al juliol “per-
metrà desplegar-la en la seva
totalitat”. La segona mesura
que s’implantarà és la mora-
tòria de dos anys en la trans-
missió de llicències “per evi-
tar-ne una transmissió espe-
culativa” i que se’n paguin
quantitats molt superiors.

La tercera mesura que
s’aplicarà és un sistema
d’identificació dels vehicles
VTC en tots els serveis que es
prestin a la comunitat, tot i
que encara s’està treballant
en la seva definició. Sobre un
eventual traspàs de compe-
tències de l’Estat, Calvet va
afirmar que encara tenen po-
ca informació, però que espe-
ra reunir-se amb el Ministeri
de Foment, per poder aplicar
la ràtio d’1 VTC per cada 30
taxis. ■ REDACCIÓ

El conseller Calvet i el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa ■ LL. SIBILS/ACN
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Ajuntament de
Taradell

EDICTE
Que per acord del Ple de 9 de juliol de 2018 es va aprovar amb caràcter definitiu el projecte “Ur-
banització del c. de Tona i c. de la Font d’en Deu”, al no haver-s’hi formulat cap reclamació en
contra durant el període d’exposició.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, podeu interposar amb caràcter
potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions pú-
bliques. El termini màxim per dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes comptat
des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, si escau, o bé directament contra
aquesta resolució, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contencio-
sos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos comptat des del dia
següent al de la recepció de la notificació corresponent, de conformitat amb els articles 8.1 i 46.1
de la Llei 29/1998.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –silenci
que es produeix pel transcurs d’un mes comptat des de la data de la seva interposició sense que
s’hagi notificat la seva resolució–, el termini per a la interposició del recurs contenciós administra-
tiu serà de sis mesos comptat des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’en-
tengui desestimat.

Taradell, 17 de setembre de 2018

Lluís Verdaguer Vivet 
Alcalde
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Ajuntament de la Pobla de Segur  

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 7 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Reglament
de participació ciutadana de la Pobla de Segur.
S’exposa al públic aquest acord per tal que els interessats puguin presentar-hi, si escau, al·lega-
cions en el termini de 30 dies comptat des de l’endemà de la publicació dels respectius anuncis
al BOP de Lleida.
La Pobla de Segur, 18 de setembre de 2018
L’alcaldessa accidental
Assumpció Civís i Llovera

cfarre
Resaltado
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