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Rakitic, en una acció del partit ■ EFE

El Barça perd el
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Una cadena humana uneix cinc
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Celebració de la Colla Vella de Valls, ahir a la Tàrraco Arena Plaça ■ JUANMA RAMOS

La Vella torna a regnar
Guanya el Concurs de Castells de Tarragona, després de divuit anys
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Eleccions

“N

o convé, però
toca”... cridava
una diputada dels
grups sobiranistes camí cap al Parlament el
dia del debat de política general, en referència al fet que “toca” convocar eleccions al Parlament de
Catalunya davant la discussió permanent entre els grups sobiranistes. De fet,
el dia 27 d’octubre farà un any que, arran de l’article 155 de la Constitució, es
va dissoldre el Parlament i, per tant, al
cap de cinquanta-quatre dies, el 21 de
desembre, seria possible que hi haguessin unes altres eleccions catalanes.
Amb la teoria política a la mà no convé convocar eleccions. El maig de l’any
vinent hi ha eleccions municipals i europees. A partir del mes de gener s’ha de
celebrar el judici dels processats pel
procés i la sentència no se sabrà fins a
l’estiu de l’any que ve. Amb aquest panorama, unes eleccions catalanes al desembre distorsionarien el calendari
electoral i polític de continuació del
mandat de l’1 d’octubre. En canvi, en la
pràctica política del dia a dia l’ambient es
preelectoral, i sovint és complicat de jus-

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

Amb la teoria política a la mà
no convé convocar eleccions
a pocs mesos del judici
i les municipals
tificar una legislatura sense una clara direcció política. És difícil que es pugui esgotar una legislatura en què JxCat i ERC
mostren en públic i en privat les seves diferencies en temes fins i tot tan sensibles
com ara el de la gestió dels presos i exiliats o sobre si cal o no cal desobeir en
seu parlamentària pel que fa al fet que
els diputats suspesos pel Suprem puguin votar, com demana la CUP per continuar donant el seu suport. Diferències
abismals que fan que l’aire polític català,
a causa de les circumstancies dels fets
de l’octubre de l’any passat, hagi esdevingut un problema permanent per a la
ciutadania.
JxCat i ERC es van comprometre que,
vistes les experiències, mai més posarien
dates ni terminis. De mal record va ser
l’anunci dels setze mesos per a la República i altres terminis. El president Torra
ha donat un mes al president Sánchez.
Un ultimàtum que contrasta amb els
anuncis de diàleg que pregonen des de
les conselleries d’Economia i de Presidència. Raó tindrà la diputada que creu
que toca convocar eleccions catalanes,
malgrat que ara l’únic que les pot convocar es el president Torra, que com que no
té partit no haurà d’escoltar ningú.

Morir-se les coses

H

auré de canviar de cotxe. Fa
massa temps que no ens entenem, i en un acord com el nostre, basat en el moviment, els seus ennuecs i les seves plantades intempestives ens aboquen irremeiablement a la
ruptura. El primer que vaig tenir em
va durar setze anys. Un servei impecable. No recordo que m’hagués donat
mai cap altre problema que una roda
rebentada, i tot i així, sempre servicial, va esperar que l’hagués aparcat
per desinflar-se amb un esbufec de
campió coix que ha consumit fins el
seu últim alè per dipositar-me a la meta. Aquest d’ara, no. També se’m va
punxar, però en plena marxa. Em va
obligar a travessar ranquejant la ciutat fins al taller, exposant-me a la humiliació pública que els altres conductors m’haguessin d’advertir tot el camí, fent-me llargues, del penós desperfecte. Té dotze anys, però en fa més de
dos que agonitza. Cada vegada que el
porto al mecànic me’l tornen amb alguna peça canviada: ara unes bugies,
ara la papallona, ara la bateria, ara l’alternador. Però ni amb la dentadura
nova no experimenta cap millora. In-

“
He canviat
quatre vegades de
mecànic, i no li
troben el què

defectiblement, al cap d’un parell de
mesos a tot estirar, torna el col·lapse:
s’encén el llum d’alerta del motor,
s’ofega en plena recta, les agulles del
quadre de comandament embogeixen
de sobte amb un clic-clic frenètic de
bomba de rellotgeria, i es queda clavat, allà on sigui, enmig d’un embús en
hora punta, al marge d’una carretera
desolada, just a la rotonda que hi ha a
un sol trencant de casa, una nit de febrer glaçada, amb el nen al darrere i jo
clavant cops de puny de ràbia al volant. He canviat quatre vegades de mecànic, i no li troben el què. S’hi asseuen a dins, el connecten a l’ordinador i

sacsegen el cap. Poques vegades he
vist que li obrissin el capot. Els entenc:
a mi també em faria por; deu ser com
mirar cara a cara l’abisme.
Fa anys vaig retrobar al fons de l’armari unes sandàlies que ni recordava
que tenia. Eren encara ben noves i me
les vaig posar cofoia, com si les acabés
d’estrenar. A mig camí de la feina, vaig
notar com si pesessin, igual que una
roda que es desinfla. Se m’estaven desintegrant a ulls vista, tota la sola engrunant-se en un dessagnament de
serradures, fins que no en va quedar
sinó una plantilla penjant d’una sivella. M’havia posat unes sabates mortes. Tot al voltant hi veig un camp de
mines que prefigura la mort. El plafó
esquerdat del llum de peu, el calaix
que no tanca bé, la persiana trencada
de la cuina, el cotxe que es consumeix
lentament. L’última vegada que se’m
va espatllar, me’n van haver de deixar
un altre, només un dia, però en vaig
tenir prou, en pujar de nou al meu, per
reconèixer amb un estrany alleujament el mateix tou descolorit de la tapisseria, el seu nyec-nyec familiar.
Potser el trobaré a faltar i tot.
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I si la solució fos el PSUC?

L’

“
El PSUC
substituïa els líders
capturats per
guanyar llibertat

ticipat en un referèndum; és a dir, per
voler decidir el seu futur.
La situació, doncs, és complexa... i
nova, cosa que fa que falti cultura política. És obvi que la cultura política majoritària del nacionalisme català ha estat sempre la de cercar l’entesa, quan
no el peix al cove. I ara és l’enfrontament, un terreny nou. Potser estaria
bé aprendre d’altres èpoques o moviments. Ningú dubta del paper del
PSUC durant el franquisme, per exemple. I com actuava quan un dels
seus líders era capturat i torturat per-

De reüll

la policia? Doncs el substituïa immediatament. Els bascos feien el mateix.
Arnaldo Otegi va deixar de manar just
el dia que va entrar a la presó. És normal que ERC hagi de consultar les seves decisions dins d’una presó? I que
moltes vegades la resposta tardi tant
que, en arribar als actuals líders, la situació fins i tot hagi canviat? La situació al PDeCAT-JxCat encara és més
complexa... Es consulta els líders empresonats però també els de l’exili perquè, obviament, és on hi ha el màxim
poder, el president Carles Puigdemont. Però se sap què passa aquí, que
es negocia als despatxos de Madrid
des de Waterloo? No seria millor que
allà es concentressin en la internacionalització, cosa que està funcionament prou bé? És normal que les decisions polítiques de tots ells les prenguin els advocats? De líders, aquest
moviment en té suficients perquè actuïn amb plena llibertat.

Les cares de la notícia

Anna Puig

CAP DE LA COLLA VELLA DELS XIQUETS DE VALLS

El càstig de
la presó

Albert Martínez

Victòria, 18 anys després

L

a germana de Dolors Bassa escrivia una carta,
aquest dissabte, que feia un mal al cor immens.
Relatava com la consellera s’havia assabentat per la
televisió que el Suprem li denegava de nou la llibertat. I
el primer contacte amb la família després de saber
aquesta nefasta notícia. La carta destil·lava una tristesa
i una impotència que, en llegir-la, una no es podia
quedar indiferent. La Dolors es manté ferma en les
seves conviccions i no es penedeix de res. Però tenia
l’esperança de sortir abans del judici. El dia a dia a la
presó, sola, sense cap suport, és
El dia a dia,
una càrrega i un càstig que ni ella ni
cap dels presos polítics es mereix.
sola, a la
coneixes el que viuen i,
presó, és una Quan
després, vas veient el que passa a
càrrega i un fora, amb les discrepàncies
càstig que
incomprensibles entre els partits
no es mereix sobiranistes i aquesta sensació de
manca de rumb, se t’apodera un
sentiment entre la ràbia i l’emprenyament. Tant de
sacrifici, no només de les persones empresonades i a
l’exili –que són les que han pagat el preu més alt–, sinó
també de tots aquells ciutadans que s’hi han deixat la
pell. La situació és complicada, és innegable, i la
repressió de l’Estat no té precedents. Però només per la
dignitat de totes aquestes persones és obligatori que
aquells que ens representen posin fi a aquesta sensació
d’improvisació. I els responsables d’aquesta situació
són tots, cap se n’escapa. És ben simple: que el que es
va aconseguir l’1-O hagi servit per a alguna cosa.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/amo4p2

EDITORIAL

A la tres
independentisme viu moments complicats, moments
d’aquells en què algunes decisions no són les desitjables, com ara
repetir errors del passat, posar terminis al govern espanyol per negociar un
referèndum, o a l’executiu català perquè, a l’altra banda, executi la via unilateral. Moments en què, curiosament, l’univers de l’antiga Convergència i ERC estan coincidint més en iniciatives socials que en un full de ruta
nacional per sortir de la situació actual. Ara, en cap cas cal oblidar que
som on som perquè el govern espanyol
no va saber donar una sortida política
a un conflicte polític i, com a venjança
a un 1-O massiu, va iniciar una guerra
bruta amb falses acusacions que ha
dut dos líders socials i la majoria del
govern que va propiciar aquella consulta a la presó o a l’exili. I no són els
únics. A hores d’ara hi ha unes 1.500
persones represaliades per haver par-

Accedeix als
continguts del web

-+=

La Vella ha recuperat el cim casteller després de
18 anys. Feia vuit edicions que Vilafranca s’enduia
el concurs, però la Vella ahir i durant tot el 2018 ha
dominat el món casteller, i ha superat les últimes
setmanes la lesió de diversos castellers clau. Els
de la camisa rosa van liderar un gran concurs.
PRESIDENT DE CIUTADANS

Albert Rivera

Fracàs unionista

-+=

La concentració convocada per la plataforma Espanya Ciutadana va reunir només un miler de persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Un fracàs de convocatòria que tenia com a estrella principal el líder de Ciutadans. Una vegada més, l’unionisme té una limitada capacitat de mobilització.
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Artur Mas

Persecució judicial

-+=

Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene
Rigau s’enfronten aquesta setmana a una altra
vista, ara al Tribunal de Comptes, per la despesa
del 9-N. Continua la persecució judicial als responsables de la consulta, tot i que ja han abonat
els 5,2 milions d’euros que se’ls reclamen.

Un nou
càstig pel
9-N
L’expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i
Francesc Homs i uns altres sis exalts càrrecs del govern català afronten aquesta setmana un nou judici,
ara al Tribunal de Comptes espanyol, per la despesa del procés participatiu del 9 de novembre del
2014, en el que és, clarament, un intent de castigar novament pels mateixos fets els polítics catalans que
ja van ser jutjats i condemnats fa
molts mesos per un afer purament
polític i en el qual els ara acusats no
van beneficiar-se de cap cèntim en
l’aspecte personal.
El judici als exmembres del govern català al Tribunal de Comptes,
d’altra banda un fet excepcional en
la història d’aquest organisme, suposa contradir l’opinió de la fiscalia
i dels magistrats del TSJC, que, en
el seu moment, no van veure cap
delicte de malversació en l’actuació
dels polítics catalans. Quina és la
raó, doncs, d’aquest nou procés, si
no és senzillament que a l’Estat la
sentència del TSJC li va semblar
massa reduïda i va activar, per tant,
nous mecanismes per castigar més
durament els polítics catalans? Uns
antics alts càrrecs que, no s’ha
d’oblidar, han pagat amb part del
seu patrimoni personal el que ha reclamat el Tribunal de Comptes,
molt abans, fins i tot, que les defenses dels acusats poguessin presentar les seves al·legacions.
L’Estat espanyol no sembla,
doncs, disposat a fer marxa enrere
en la pressió judicial que imposa als
líders polítics catalans. Aquest judici n’és una prova, com també ho va
ser, ara fa uns dies, la resolució del
Tribunal Suprem que manté tancats els nou presos polítics catalans i que menysté les potents
raons personals i familiars que allegaven per poder sortir en llibertat.
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L’empresariat es mostra dividit
per la possibilitat de la
declaració d’independència,
però coincideix a demanar
pau social.

Full de ruta

anys

Penjat
El finançament de Catalunya,
penjat fins a mitjan 2009.
El Ministeri el desvincula dels
pressupostos i demanarà
crèdits si hi falten diners.

20
anys

Tensió CiU-PSOE
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, i el secretari general
del PSOE, Joaquín Almunia,
acorden reunir-se per intentar
reconduir la tensió.

Tribuna

Jaume Vidal

Xavier Garcia. Periodista

Joia i pena
col·leccionista

C

ol·leccionar sol
ser una obsessió,
que té una lògica
d’actuació diferent de
la que solen fer servir
les persones amb les
seves activitats quotidianes. Per als
col·leccionistes sol ser gratificant augmentar la seva col·lecció, però com a
contrapartida la conservació i la necessitat d’un espai cada cop més gran
fan que allò que té de satisfactori per
al col·leccionista esdevingui un problema. Les grans col·leccions trobaven
abans sortida en la creació de fundacions o en l’adquisició a càrrec de les
administracions. Però això cada cop és
més dificultós. El periodista Jordi Tardà va trobar en vida una manera de solucionar la manca d’espai i fer rendible
la seva dèria d’acumular objectes relacionats amb el món del rock amb la
creació del Museu del Rock al centre
comercial de les Arenes, a Barcelona.
La iniciativa no va reeixir. Jordi Tardà va
morir, i es va produir la clàssica situació de traslladar la disjuntiva de què fer
amb la col·lecció als hereus.

Amb la sortida a subhasta
dels objectes del Museu del
Rock de Jordi Tardà es perd
l’esperit del col·leccionista
que la va crear i que, malgrat
tot, era també cosa nostra
La col·lecció de Tardà deixarà de
ser-ho i ben segur que es dispersarà
arreu del món. I es produirà una situació que sol passar amb moltes col·leccions, que encara que passin a mans
d’altres col·leccionistes perden el seu
valor d’unitat, la que els dona una personalitat que ja no es recuperarà. La
col·lecció d’objectes de rock que s’exposaven al Museu del Rock surt a subhasta a través de Setdart.com, amb
més de 6.000 peces d’objectes dels
Stones, els Beatles, Police, Oasis, Prince, Elton John, Led Zeppelin i molts
d’altres. A partir de dilluns vinent es
podran veure algunes de les peces a la
seu de la casa de subhastes (Aragó,
346. Barcelona) i el 17 sortiran a subhasta en línia (https://blog.setdart.com/el-museo-del-rock-de-barcelona-en-subasta/). Cada dimecres
s’incorporaran noves peces. Una collecció desapareixerà i d’altres augmentaran, però el cert és que l’esperit
personal del col·leccionista que la va
crear es diluirà. Una pena, perquè, malgrat tot, Tardà era cosa nostra.

90 anys d’Hilari Raguer

E

l pare Hilari Raguer, monjo de
Montserrat, ha arribat als 90
anys i, per celebrar-ho, l’Institut
d’Estudis Catalans ha publicat els seus
Escrits dispersos d’història, amb pròlegs i presentacions de Joandomènec
Ros, president de l’IEC; de Mercè Conesa, expresidenta de la Diputació de
Barcelona, i de Jaume Sobrequés i Callicó, president de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics.
professor d’història del periodisme a la UAB
–que repassa la trajectòria de Raguer
com a historiador i que anota la seva extensa bibliografia–, va tenir la feliç idea
de proposar, amb motiu d’aquest aniversari, als seus col·legues de la dita societat, recollir i editar aquests “escrits dispersos” del pare Hilari (publicats en diaris i revistes, jornades, congressos i conferències), que formen (i no hi són tots)
un compacte volum de gairebé sis-centes pàgines, plenes de notícies sobre històries de la història, sobretot del segle
XX, que no se sabien o se sabien malament. Una feinada. Aquests monjos de

L’HISTORIADOR JOSEP M. FIGUERES,

Montserrat, quan s’hi posen... ja ens entenem. Disposen d’una biblioteca fenomenal i el que no troben allí ho busquen
–com qualsevol historiador digne d’aquest nom– als més diversos arxius, a
d’altres biblioteques, com ara la vaticana i, en fi, enquestant directament els
protagonistes de la nostra història, en
aquest cas la història de la República, la
Guerra Civil i l’exili, sobretot, en el cas
d’aquest infatigable savi monjo, les relacions –sovint males relacions– que es
produïren en aquells temps entre l’Església espanyola i la catalana, els governs de la República i els del franquisme i la Santa Seu. Un panorama que,
certament, no es pot ventilar amb quatre tòpics, que són els que ha anat aclarint i desfent –amb paciència benedictina, mai millor dit– aquest eclesiàstic
que, des de la seva infantesa dels vuit
anys, el 1936, veia, des de Sant Just Desvern, d’on un oncle seu era rector de l’església, com els faieros la cremaven i mataven capellans.
D’AQUÍ VA ARRENCAR TOT:

amagar-se a
Barcelona, protegir l’oncle capellà,

veure la torre de Sant Just saquejada i
continuar els seus estudis primaris a
l’Escola Blanquerna, sota l’estrèpit de
les bombes. Tot això –i més– ho conta
Raguer en El meu quadern de la guerra, notes personals que fins ara romanien inèdites. El conjunt de les seves
aportacions sobre els temes citats
(Catalunya i l’Església catalana, l’Església i la Guerra Civil i el Concili Vaticà II) estan dilucidades sota la premissa de Lleó XIII que encapçala el llibre:
“La primera llei de la història és no gosar mentir; la segona, no tenir por de
dir la veritat.” I, a fe de Déu i de la Moreneta, que Hilari Raguer ho ha ben
acomplert, posant les coses a lloc i no
estalviant, als dos bàndols del conflicte, les contradiccions i “raons d’estat”
o “raons de fe”que esgrimien per justificar les seves accions. Homenot combatiu per la llibertat de Catalunya, dedica, també, el seu record a d’altres
homenots que va conèixer i amb els
quals va treballar per aquest objectiu,
començant per la vaga de tramvies, de
1951, a causa de la qual va estar empresonat a Montjuïc.

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

Actitud en una
manifestació
b Quan una persona decideix
participar en una manifestació pacífica no té cap sentit
anar-hi encaputxat o portar
mocadors per tapar-se la cara
ni tampoc pots de pintura, a
més d’altres elements llancívols. Per tant, el reduït grup
d’independentistes que van
anar a la manifestació de dissabte al matí a la plaça de
Sant Jaume i que finalment
derivaren cap a la Via Laietana
havent portat aquests estris
de casa, ja feia preveure que
tenien una actitud de brega
possiblement en contra de
l’altra manifestació coincident
i provocativa dels policies de
l’Estat. En veure que els Mossos, prudentment, per evitar
la confrontació, els barraven el
pas, s’hi van enfrontar i l’espectacle fou molt deplorable;
va semblar que tenien ganes
d’alliberar la seva agressivitat
amb qui fos i va ser contra els

Mossos. Llastimosament, això
és el que la majoria del moviment independentista no vol.
Diem que som gent de pau i
aquestes actuacions desmenteixen el que diem i fan molt
de mal.
ANTONI-JOAN GILI
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

Arrimadas al
Parlament català
b La diputada Inés Arrimadas, el dia 1-O, va esperar al
Parlament que els manifestants arribessin fins a les portes per poder sortir demanant
ser escortada per la perillositat del moment. En una intervenció en seu parlamentària
fa mofa dels presoners amb
un llenguatge tavernari dient
que són a la “trena”, per dir
presó. Un altre dia, com a no
nacionalista que és, s’embolcalla amb la rojigualda per
afirmar els seus peregrins i
fantasiosos arguments. Assegura que la societat catalana

està fracturada. Sense encomanar-se a Déu ni al diable (o
potser sí, però no se sap a
quin dels dos) diu al president
Torra que molts catalans volen marxar. Té una bola de vidre per consultar-la?
Mourinho deia que a Barcelona es fa teatre del bo. És veritat, la senyora Arrimadas
acabarà rebent un premi per
les seves actuacions teatrals,
de cara a la galeria. No para de
mostrar la seva incontinència
verbal i de gesticular, actua
com si preparés el tràiler que
sortirà l’endemà als mitjans
espanyolistes i unionistes. En
lloc del premi Butaca li podrien donar el premi Escó. Se
l’ha ben guanyat!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Jutges
b Em posa nerviós llegir
constantment això de la independència judicial, que no es
toca ni es pot tocar i que és un

dogma de fe. Doncs jo, que no
soc periodista ni tinc cap càrrec, vull dir que d’independència judicial a Espanya no n’hi
ha ni n’hi haurà fins que sigui
una democràcia; és a dir, fins
que hagi fet neteja de l’antiga
dictadura. La fiscalia que depèn del govern espanyol; jutges que havien sigut del Tribunal de Orden Público; associacions de jutges “conservadors”; condecoracions a policies impresentables; oblit total de l’epiqueia, que és un
concepte jurídic com una casa de pagès; escoles judicials
amb ideologies no independents; gent honorable convertits en presos polítics... i tothom parlant d’independència
judicial. En definitiva, que d’independència judicial, res de
res. Demano a tots els polítics
que no facin el ridícul parlant
d’independència judicial quan
es refereixin al procés català.
A qui volen enganyar?
FRANCESC CAPELL
Calders (Moianès)
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La frase del dia

“Aquesta divisió entre partits és una falta de respecte cap
a la ciutadania, pensi el que pensi i voti el que voti”
Marcel Mauri, VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Tribuna

De set en set

Dignitat i indignitats

A tot drap

Anna Carreras

Xavier Oca. Militant de Poble Lliure

A

caba de fer un any de la més gran
mostra de dignitat i autoorganització popular que Europa ha viscut en
els darrers decennis: el referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Davant la repressió d’un Estat hostil i autoritari, i de la
incapacitat del govern autonòmic per fer
front al xantatge, l’asfíxia econòmica i el
bloqueig per part de l’aparell polític, militar
i judicial espanyol, fou el poble organitzat el
que va prendre les regnes del seu destí. Milers de catalanes i catalans es van implicar
en l’organització i defensa del referèndum,
del dret a decidir lliurement el nostre futur
col·lectiu, davant l’arribada de més de
5.000 efectius de les forces d’ocupació espanyoles, que van perpetrar una autèntica
jornada de terror contra un poble disposat
a votar de manera cívica i pacífica. El balanç: més de 1.000 persones ferides per la
violència dels ocupants, i més de dos milions de vots favorables a la proclamació de
la República Catalana… Malgrat els assalts
a les institucions catalanes, els atacs als
col·legis electorals, les càrregues policials,
el robatori d’urnes i la intimidació de grups
feixistes, la meitat de la població catalana
va votar i va optar de manera aclaparadora
(més del 90%) per la independència.
DOS DIES DESPRÉS, el 3 d’octubre, una vaga

general amb un èxit sense precedents paralitzava el país, i 1,8 milions de persones
prenien els carrers a tot Catalunya per denunciar la repressió i exigir la retirada de
les forces d’ocupació. La resposta de l’Estat
fou més repressió, empresonaments de líders civils, persecucions a funcionaris, professors, artistes… Malauradament, els responsables polítics catalans (com alguns
d’ells honestament han reconegut) no van
estar a l’altura del moment històric i es van
doblegar davant el xantatge, la brutalitat i
les amenaces de l’Estat. Així, tan sols gràcies a la pressió popular, s’arriba a la proclamació de la República el 27 d’octubre… tard
i sense una voluntat ferma de sostenir-la.
Tot un presagi de la voluntat desmobilitzadora d’alguns dirigents independentistes.

Sísif
Jordi
Soler

l’autonomia i va
perseguir el legítim govern català, que acabà empresonat o a l’exili. La defensa dels
drets polítics i socials va recaure, de nou, en
el poble organitzat en els Comitès de Defensa de la República, l’ANC i el sindicalisme independentista, que organitzà amb
èxit una nova vaga general el 8 de novembre. S’anuncia per part de l’Estat espanyol
la convocatòria d’eleccions autonòmiques
tutelades per al 21-D, amb la intenció de
dotar d’una pàtina de legitimitat la imposició d’un govern unionista i monàrquic. Les
oligarquies catalana i espanyola inverteixen milions d’euros en la campanya del
partit ultranacionalista i sectari Ciudadanos, que esdevé l’avantguarda de la reacció
feixista contra el moviment popular… Però
una vegada més, el poble vota i dona la majoria a les forces independentistes. És la
darrera victòria política del republicanisme. Alguns dirigents que havien venut les
eleccions del 21-D com “el referèndum que
no ens reconeixen”, com “la via legal al reconeixement internacional de la República Catalana”, o com “l’eina per a la restitució del govern legítim”, aviat es desdiuen de
les seves paraules i mostren la seva submissió indigna a la judicatura franquista, negant-se a investir el legítim president i acatant tots els impediments i humiliacions
que els tribunals espanyols imposen al Parlament català. En aquell moment, si a les files republicanes imperés la dignitat, caldria haver dissolt el Parlament i convocar
unes eleccions on tothom explicités la seva

ESPANYA VA SUSPENDRE

“
El poble
organitzat

i mobilitzat és un
any després la
nostra única
estructura d’estat

proposta estratègica. Però no: la cúpula
d’ERC i el PDeCAT profund emprenen una
campanya mediàtica per promoure la desmobilització i la renúncia al projecte republicà amb l’objectiu d’esperar “moments
més propicis” i arribar a acords amb el
PSOE, corresponsable de la repressió i de la
supressió de l’autonomia, mentre es reparteixen càrrecs i sous.
LES IMATGES DE PERE ARAGONÈS fent el be-

samans a un dels més grans botiflers d’aquest país, responsable del xantatge econòmic a la Generalitat i suport de Ciudadanos, combinades amb les d’un govern que
permet exhibicions feixistes que pretenen
humiliar el poble català són la culminació
patètica de la indignitat dels nostres responsables polítics. Sabem que un govern
no pot fer la revolució que és la independència, però sí que pot preparar-ne les condicions. Un govern republicà hauria de tallar
tota relació amb l’elit botiflera i no pas ensabonar-la en públic! Hauria de desplegar
les bases econòmiques de la República, i no
pas col·laborar amb els pilars financers del
règim oligàrquic espanyol. Hauria de protegir els seus ciutadans davant el feixisme,
i no pas apallissar-los per permetre a l’extrema dreta exhibir la seva impunitat…
LA HISTÒRIA ÉS TOSSUDA i ens diu que tan

sols el poble salva el poble. Aquest 11 de setembre, una vegada més, un milió de persones van prendre els carrers de Barcelona
per exigir la implementació de la República. A cada vila i ciutat de Catalunya, l’ANC,
els CDR i les organitzacions de base es mobilitzen aquests dies per recordar els esdeveniments d’ara fa un any, per exigir la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn
dels refugiats, i per recordar als dirigents
polítics el mandat de fer efectiva la República Catalana. El poble organitzat i mobilitzat, baluard de la dignitat, és després d’un
any la nostra única estructura d’estat. I pel
que fa als dirigents polítics, caldrà recordar-los la màxima del col·lectiu Respolis:
compleix o plega!

L’

altre dia vaig
sentir algú que
deia que trobava a
faltar la velocitat del
segle XX. Ara la gent
viu amb el coet al cul,
interceptada fidelment per tot i a
qualsevol hora. No tenim temps de
badar, ni d’avorrir-nos, ni de llegir, ni
de meditar. Marcats per la immediatesa, mirem capítols de sèries en cadena mentre responem Whatsapps,
posem una safata llastimosa de menjar preparat al microones mentre
pengem un post a Facebook sobre un
àpat que no és ni nostre, i fem caca
mentre controlem Instagram. Nempabé, que diuen al l’Empordà. La
mainada és incapaç d’asseure’s a mirar una pel·lícula de més d’una hora.
Es distreuen, tant els carda agafar
una tauleta, guixar un paper o rosegar una galeta. Desconnecten per
connectar-se, sense transició, a una
altra cosa. Després els ve la gana: però a mig dinar ja estan tips i la cadira
els crema el cul. Abans passàvem estona rebobinant una cinta de casset
amb un bolígraf o fent fotocòpies
d’un llibre a la biblioteca. Ara la vida
se’ns escapa entre els dits com si fos
de natura d’anguila. Als supermercats, els clients encomanen la seva
urgència a les caixeres. Als centres
de salut, els pacients no passen més
de cinc minuts a l’interior de la consulta. La pressa mata. Hem de viure
intensament, sí, no som pas immortals i cal lluitar contra el temps, però
potser caldria desaprendre la velocitat imperant que ens desdibuixa i mirar de desterrar una estona la tecnologia en pro de líriques quotidianes
com ara llegir, mirar les tonalitats de
blau en les onades o pentinar el gat
persa que has trobat en un carrer
mentre llepaves les hores de sol.
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Nacional

La Vella torna
a guanyar
després de
18 anys

9-N: segon
judici al
govern

DEMANDA Mas, Ortega, Homs i Rigau s’enfronten a una
nova vista, ara al Tribunal de Comptes, per la despesa del
procés participatiu EMBARGATS El fiscal vol que tornin a la
Generalitat 5,2 milions, ja aportats per l’ANC i el seu patrimoni

S’imposa en el
Concurs de Castells
de Tarragona i
trenca l’hegemonia
de Vilafranca

Els acusats:
Artur Mas

Joana Ortega

Irene Rigau

Francesc Homs

Lluís Bertran

Expresident
de la
Generalitat

Exvicepresidenta i
exconselllera de
Governació

Exconselllera
d’Ensenyament

Exconseller de la
Presidència

Ex-secretari general
de Governació

Josefina Valls

Jaume Domingo

Ignasi Genovés

Jordi Vilajoana

Teresa Prohias

Directora de serveis
de Governació

Director general de
Publicacions de la
Generalitat

Director general
d’Atenció Ciutadana i
Difusió

Ex-secretari general
de Difusió

Directora de serveis
de Presidència

Reclamació a retornar:

Abonat:

5.275.666 euros (422.299 en interessos)

ANC ingressa 2.944.588 euros

Registre de la pàgina web:

Mayte Piulachs
BARCELONA

Segon judici contra el govern per haver promogut
el procés participatiu del
9-N del 2014. Aquest cop
al Tribunal de Comptes, a
Madrid. L’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega, l’exconseller de Presidència Francesc Homs, l’exconsellera
d’Ensenyament Irene Rigau i sis alts càrrecs de la
Generalitat seran jutjats
dimecres, acusats de ser
responsables comptables
de la despesa pública de
5,2 milions d’euros (que ja
han hagut d’abonar amb
una aportació de l’ANC i
el seu patrimoni) per a l’organització d’aquesta votació ciutadana suspesa pel
Tribunal Constitucional.
La demanda va ser presentada l’estiu de l’any
passat per les entitats unionistes Societat Civil Catalana i Advocats Catalans
per la Constitució, i després s’hi va afegir la fiscalia. Els advocats dels polítics sostenen que els pagaments van ser legals i
aprovats per la intervenció de la Generalitat, i que
aquest segon judici s’interpreta com un “càstig
per la defensa d’unes idees
polítiques” i perquè alguns
van trobar massa tova la

condemna que els va imposar el Tribunal Superior
de Justícia (TSJC) i el Tribunal Suprem (TS), els
quals van descartar jutjar-los per malversació de
fons públics pel 9-N i només els van castigar amb
inhabilitacions pel delicte
de desobediència.

Els mateixos fets

b Ara tothom es pregunta si es poden tornar a jutjar els mateixos fets i les
mateixes persones. El Tribunal Constitucional assegura que és “compatible” que la jurisdicció penal i la jurisdicció comptable (el Tribunal de Comptes) puguin jutjar els mateixos fets, ja que tenen
diferents àmbits d’actuació: la primera aborda delictes i la segona, el detriment del patrimoni públic. L’article 18 de la llei
orgànica del Tribunal de
Comptes també avala
aquesta compatibilitat.
Rafael Entrena, advocat de Mas, Ortega i Josefina Valls, directora de serveis de Governació, exposa en la seva extensa resposta de la demanda al
Tribunal de Comptes que
aquesta compatibilitat té
uns límits, segons fixa la
jurisprudència. El punt fonamental és que els tribunals penals són prefe-

rents, ja que determinen
uns fets provats, que cal
respectar. I, com a exemple, Entrena cita una sentència del Tribunal Suprem del 1999, que assegura: “Uns mateixos fets
no poden existir o no en
funció de les jurisdiccions
que hi intervinguin, i tampoc poden ser qualificats
en cadascuna de manera
diferent o contradictòria.”
És a dir, si ni els fiscals ni
els magistrats del TSJC
ni del Suprem van veure
malversació de fons en el
cas del 9-N, tampoc hi hauria d’haver responsabilitat
comptable, tot i que els requisits de cada concepte
no són els mateixos.

Les acusacions

b Els arguments de la fiscalia són que la conducta
dels polítics i dels funcionaris que van signar contractes de serveis per al
9-N té “una connexió directa amb la producció del
detriment econòmic causat”. El fiscal assegura que
“el canvi de nom de consulta a procés de participació
ciutadana no canvia l’actuació administrativa que
va culminar en el 9-N”.
Les defenses discrepen i
consideren un “error” barrejar els dos processos.
Fins i tot, Entrena alerta
la fiscalia del Tribunal de

Més de 15.000
participants en una
via que uneix cinc
municipis del
Gironès

Cadena
humana
gironina per
recordar l’1-O

74 euros

Fabricació del material de votació i transport:
Adquisicio de 7.000 ordinadors:
Campanya de publicitat:

163.953 euros
2.800.735 euros
806.403 euros

Ampliació del contracte d’assegurança:
Suport informàtic per a la consulta:

1.409 euros
727.600 euros

Enviament d’informació:

307.962 euros

Centre de premsa:

144.244 euros

Contracte del disseny de campanya:

21.767 euros

Contracte de la producció de campanya:

21.767 euros

Embargament de béns immobles:

Artur Mas:
1.259.280 euros
Joana Ortega:
413.582 euros
Jordi Vilajoana:
401.285 euros
Francesc Homs:
203.468 euros
Irene Rigau:
53.563 euros

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

El Suprem revisa la condemna per desobediència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La via penal contra els promotors del 9-N no està tancada. El 6 de novembre està prevista la vista al Tribunal Suprem per analitzar els recursos presentats per l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i l’exconsellera d’Ensenyament Irene
Rigau contra la seva condemna per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En concret, el 13 de març
del 2017 el TSJC els va con-

demnar per un delicte de desobediència a dos anys d’inhabilitació en el cas de Mas, a
un any i nou mesos en el cas
d’Ortega i a un any i sis mesos
en el cas de Rigau. També va
imposar multes de 36.000
euros a Mas, 30.000 a Ortega
i 24.000 a Rigau. El tribunal
els va absoldre del delicte de
prevaricació i l’acusació per
malversació va decaure
abans d’arribar a judici.
Quant a Francesc Homs, a

finals d’abril ja va complir la
pena d’un any i un mes d’inhabilitació (i una multa de
30.000 euros) que li va imposar el Suprem per desobediència, ja que la sentència
era ferma. Un dels motius que
expliquen que el Suprem hagi
trigat tant a fixar data de revisió de la sentència del TSJC
és que no tenia prou magistrats, ja que els set que van
jutjar Homs no podien revisar
la de Mas, Ortega i Rigau.

Comptes que no pot trencar “el principi d’unitat
d’actuació” amb què treballa la seva institució, ja que
els fiscals del cas penal del
9-N van descartar barrejar
la consulta i el procés com
volia Vox per tal que prosperés l’acusació de malversació de fons.

“En aquest punt, cal ser
rigorosos: no té res a veure,
pel que fa a concepte i característiques, el que es va
convocar a l’octubre i es va
suspendre al novembre
amb el que es va convocar
al setembre, que va ser suspès pel Constitucional i en
aquest cas sí que es va aca-

tar”, afirmaven els dos fiscals del TSJC en la instrucció del 9-N. Afirmació que
l’advocat Entrena reprodueix i recorda al fiscal del
Tribunal de Comptes, que
ha de mantenir el mateix
criteri i no barrejar els processos, com recull l’informe del Consell d’Estat.
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No oblidem els
menors immigrants
Virtudes Pérez

Tots actuem a cop de titular. Fa un parell de setmanes
les imatges de menors immigrants dormint a les comissaries dels Mossos ens van fer prendre consciència d’una realitat que molts ignoraven. Els joves van
ser finalment reallotjats en centres d’emergències
oberts precipitadament i, un cop desapareguts del focus mediàtic, corren el risc de tornar a ser oblidats i

ignorats, com quan dormien, durant anys, al terra de la
Ciutat de la Justícia sense que ningú posés el crit al
cel. Ara la fiscalia ha obert una investigació per esbrinar si la Dgaia ha actuat correctament. La denúncia
l’han presentada els Mossos. Però potser ja és l’hora
d’entendre que no es tracta de culpar els altres, sinó
d’entendre que és un problema de tots.

El judici del 9-N,
al Tribunal de Comptes

Daniel de Alfonso, en la seva compareixença de destitució al Parlament, el 2016 ■ J. LOSADA

La fiscalia demana
que l’exdirector
d’Antifrau sigui jutjat
a La Sindicatura de Comptes va certificar que De Alfonso

s’havia embutxacat 70.000 euros de manera il·legal
M. Piulachs
BARCELONA

Encara més: la consulta
i els seus contractes van
ser suspesos pel govern de
Mas en rebre la notificació
del Constitucional, el 29 de
setembre del 2014, segons
sosté el TSJC. I el govern va
deixar en mans dels voluntaris el procés de participació quan va rebre la segona
notificació per aturar-lo,
el 4 de novembre del 2014.
És per això que en el judici
penal es va analitzar només el que va fer el govern
entre el 4 i el 9 de novembre del 2014, termini fixat
pel magistrat instructor
del TSJC. I el jutge Francisco Valls va descartar la
malversació adduint que
tots els contractes de serveis eren anteriors al 4 de
novembre, malgrat que hi
ha pagaments que es van
fer posteriorment perquè
estaven compromesos, i
les empreses els podrien
haver reclamat.

La Generalitat

b Una mostra evident
que aquest segon judici és,
en part, una revenja impulsada pel govern de l’Estat espanyol és el paper de
la Generalitat. El govern
català ha expressat des
del principi que no s’ha
sentit perjudicat econòmicament i no va presentar
reclamació. Amb la intervenció del 155, el govern
del PP, amb Enric Millo
com a màxim responsable, va ordenar als serveis
jurídics personar-se com a
part afectada, acció que el
govern de Quim Torra va
retirar el 3 de juliol passat
en refermar que les despeses van ser legals.

Les partides

b La fiscalia sosté que els
demandants han de tornar 4,9 milions d’euros a la
Generalitat, 20.214 euros
al CIRE, 28.915 euros al

CTTI i 11.785 euros a l’Estat espanyol, ja que assegura que es van usar uns
fons transferits a les autonomies. La partida més
elevada és la compra dels
7.000 ordinadors, xifrada
en 2,8 milions d’euros, que
es van fer servir per a la votació. La Generalitat ha
reiterat que aquesta compra ja estava programada
per Ensenyament per dur
els aparells a les escoles,
que és on són actuament,
segons la documentació
aportada. És a dir, no hi ha
cap dany a l’administració. El fiscal, però, sosté
que el que és “determinant a efectes comptables
és que es va atendre la necessitat i la cobertura econòmica” de cedir els 7.000
ordinadors per al 9-N.
El Tribunal de Comptes, amb la seva resolució,
demostrarà si ha estat instrumentalitzat o no. ■

La fiscalia del Tribunal de
Comptes ha enviat a la secció d’enjudiciament la demanda contra l’exdirector
de l’Oficina Antifrau de
Catalunya Daniel de Alfonso, acusat d’haver cobrat prop de 70.000 euros
de manera il·legal en triennis i complements pel seu
càrrec, segons fonts properes al cas. El maig passat, la Sindicatura de
Comptes va presentar el
seu informe sobre l’exercici del 2015, en el qual va
detectar un cúmul d’irregularitats comptables en
la gestió d’Antifrau. La sindicatura va enviar aquestes irregularitats al Tribunal de Comptes, que ha de
decidir ara si porta el magistrat a judici, com li acaba de demanar el fiscal,
perquè retorni els diners.
De Alfonso va ser destituït el juny del 2016 arran
de la difusió d’uns àudios
en què compartia amb el
llavors ministre d’Inte-

La data

—————————————————————————————————

22.06.16
El Parlament acorda destituir Daniel de Alfonso com a
director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya.

rior, Jorge Fernández
Díaz, la guerra bruta duta
a terme contra el govern
català. El nou director
d’Antifrau, el magistrat
Miguel Ángel Gimeno, va
impulsar una auditoria sobre la gestió de l’etapa anterior i va arreglar algunes
irregularitats detectades,
després recollides en l’informe de la Sindicatura de
Comptes, que detalla fins
a 27 aspectes irregulars i
quatre de perseguibles. De
Alfonso va estar uns dies a
l’Audiència de Barcelona,
on tenia plaça en la secció
penal, i després va marxar
a un jutjat de Cantàbria.
El cas de De Alfonso demostra que la majoria de les

causes que jutja el Tribunal
de Comptes són adjudicacions d’obres o serveis amb
preus inflats o bé despeses
sense empara legal que
s’embutxaca un càrrec públic. Per això, a molts ha xocat que aquest tribunal persegueixi els líders d’un govern per haver promogut
una consulta no vinculant,
com la del 9-N, i més quan
no en van treure cap benefici econòmic, tot i que la responsabilitat comptable és
demostrar si s’ha perjudicat el patrimoni públic.
Obres del TAV
Pel que fa a Catalunya, el
Tribunal de Comptes investiga actualment “l’excés de certificació i de pagament” per part d’Adif
en obres de diversos trams
del tren d’alta velocitat
(TAV), des de Barcelona
fins a la connexió francesa.
En concret, hi ha una obra
a Sants i també una a la Sagrera, la qual va ser aturada per aquesta irregularitat, que també investiga
un jutjat de Barcelona. ■
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Fem via a les urnes!

MOBILITZATS · Més de 15.000 persones participen en una cadena humana entre cinc municipis del Gironès per commemorar
l’1-O AUGE · La cloenda final de l’acte va tenir lloc a Aiguaviva, amb actuacions musicals, els parlaments i una botifarrada groga
G. Pladeveya
GIRONA

A

quella singular i màgica
energia de l’1-O, la que ens
va fer vibrar i amb què vam
sentir que com a poble
érem capaços de tot, va tornar a
traspassar, ahir, d’un a l’altre, recorrent així cinc municipis del Gironès, a través de milers i milers de
ciutadans que es van aplegar als
carrers amb les mans enlaire i enllaçades. A més d’aquest esperit
col·lectiu, al llarg de la cadena humana que es va formar també van
tenir molt de protagonisme les urnes del referèndum, que van caminar passant de persona a persona.
Uns al costat dels altres: des de
Sant Julià de Ramis, continuant
per Sarrià de Ter, Girona i Vilablareix, fins arribar a Aiguaviva. La bonica iniciativa, organitzada per
l’ACN, va mobilitzar més de 15.000
participants. El punt inicial de la
cadena va ser el pavelló municipal
de Sant Julià, on durant l’1-O la
Guàrdia Civil va protagonitzar una
desmesurada actuació policial i va
impedir que votessin els veïns i veïnes, entre ells el president Carles
Puigdemont. En aquest mateix escenari es va recordar, ahir, aquell
dur episodi i s’hi va viure un moment carregat de simbolisme. Poc
abans de les 17.14 h, l’alcalde de
Sant Julià, Marc Puigtió, i un voluntari de l’ANC van sortir del pavelló amb una urna i la van entregar a
la persona que encetava la Via. Era
Pere Raset, veí de Canet d’Adri, que
la va agafar amb “molta emoció i
ganes”, mentre explicava que mirava de ser present en aquest tipus
d’accions i, com a curiositat, assegurava que no ha fallat ni a un sol

Una de les animades onades d’ahir a la Via, a Girona; l’urna, passant de mà en mà (n’hi havia una a cada tram) i la festa a Aiguaviva ■ LLUÍS SERRAT

sopar groc de tots els que s’han celebrat a les comarques gironines.
Mentre Raset instava els polítics
a no fer ni un pas enrere, però sí algun endavant, va traspassar l’urna
a la seva parella, que ocupava el segon lloc de la Via i que la va rebre
enmig de clams de “República!” A
partir d’aquí, l’urna es va anar allunyant i fent camí, passant de mà en
mà, mentre un fotògraf immortalitzava cada detall. Dels 27 trams que
van configurar la cadena, només
n’hi va haver un que es va haver
d’eliminar per falta d’afluència de
gent (el número 6, entre els barris
del Pont Major i Pedret de Girona).
També hi havia alguns forats entre

el barri de Sant Narcís de la capital
gironina i just el principi del terme
de Vilablareix, així com al començament de la carretera de Santa
Coloma, sortint de Vilablareix.
Tant els trams inicials a Sant Julià
com els finals a Aiguaviva, en canvi,
estaven totalment plens. I es va donar la circumstància que als centres de cadascuna de les cinc localitats es va concentrar molta més
gent de l’esperada, arribant fins i
tot a duplicar-se el seu nombre.
Un dels tres encarregats de filmar
la Via gironina va ser el propietari
del mític 600 Independent, Pep Pladeveya. Des dels altaveus del Seat sonaven sardanes, que van animar

Un camí que
suma. L’acció,batejada Fem-ne Via!,
va ser una rèplica a
escala gironina de la
Via Catalana de la
Diada del 2013, que
va creuar el país de
punta a punta. Ahir,
la cadena es va iniciar a Sant Julià de
Ramis i va acabar a
Aiguaviva, on durant l’1-O la Guàrdia Civil va llançar
gasos lacrimògens
contra els veïns.

més d’un a ballar. Un ambient festiu
que va impregnar l’acte multitudinari de just després a Aiguaviva, on van
tenir lloc actuacions musicals, els
parlaments institucionals i una botifarrada groga. La presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie, va reclamar
als polítics que “no malbaratin” l’1-O
i tirin endavant la República. I al
llarg de la tarda, els alcaldes dels cinc
municipis (Marc Puigtió, Narcís Fajula, Marta Madrenas, David Mascort i Joaquim Mateu) van destacar
l’èxit d’ahir i hi van afegir que el fet
que la gent estigui activada augura
èxits i que la Via va ser un símbol
d’unió, en què cadascú és una baula
imprescindible de la cadena. ■

Rivera insisteix en el 155 davant
de mil manifestants a Barcelona
Redacció
BARCELONA

El president de Ciutadans,
Albert Rivera, va insistir
ahir a carregar contra el
president espanyol, Pedro
Sánchez, perquè no aplica
de nou l’article 155 a Catalunya per destituir el govern de JxCat i ERC. Ho va
fer davant d’un miler de

manifestants a la barcelonina plaça de Sant Jaume,
segons la Guàrdia Urbana,
en la commemoració de la
multitudinària manifestació unionista del 8 d’octubre de l’any passat, que va
reunir unes 350.000 persones, segons la Policia
Municipal i a la qual havien cridat a participar Cs,
el PSC, el PP i Societat Ci-

vil Catalana (SCC). Rivera
diu que hi ha “un cop separatista continuat en el
temps” davant el qual Sánchez “ha abandonat els catalans constitucionalistes”. Per la seva banda, i
també en record de la manifestació unionista més
gran, ahir SCC celebrava
un acte sota el títol Un
clam pel seny, en què el

seu president, José Rosiñol, va acusar el govern català d’utilitzar el Parlament exclusivament “com
a cambra de propaganda i
teatralització”. Per ell, el
govern de Torra desisteix
de les seves obligacions legislatives i dona suport als
CDR, als quals retreu “posicions com a mínim prefeixistes”. ■

Albert Rivera, durant el seu discurs als manifestants, davant
del Palau de la Generalitat ■ ACN
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“Que es quedi a Espanya!”
ESCEPTICISME · La candidatura de Manuel Valls a l’Ajuntament de Barcelona genera poc entusiasme entre els habitants
d’Évry, que va dirigir durant onze anys IMPOPULAR · L’ex-primer ministre és el dirigent menys apreciat pels francesos
“Dubto molt que
pugui guanyar.”
Els veïns de la localitat francesa d’Évry es mostren poc
entusiasmats amb
Enric
la candidatura de
Manuel Valls a
Bonet
l’Ajuntament de
Évry (França)
Barcelona, que té
el suport de Ciutadans. Escepticisme, indignació per la seva conducta “oportunista”, però també
nostàlgia pel que consideren que
va ser “un bon alcalde”. Són els sentiments que suscita l’aventura electoral de Valls entre els residents
d’aquesta ciutat de 54.000 habitants, 35 quilòmetres al sud de París, que l’ex-primer ministre francès
va dirigir entre el 2001 i el 2012.
“Valls ha traït els electors d’Évry”, critica Akim, de 33 anys. “Però
la seva conducta no em sorprèn.
És un oportunista que canvia de
parer en funció dels interessos de
la seva carrera política”, hi afegeix.
Aquest empleat en una caixa de
pensions fa broma sobre el fet que
no li importaria que fos elegit alcalde de Barcelona: “Que es quedi a
Espanya! Que no torni!”
Les seves crítiques reflecteixen
la controvertida imatge pública de
Valls a França. Segons un sondeig
de l’institut YouGov, publicat dijous, el 56% dels francesos consideren il·legítima la seva candidatura a l’alcaldia de la capital catalana.
De fet, el candidat de Ciutadans
ocupa l’última posició en el rànquing de les personalitats polítiques franceses en funció de la seva
popularitat. “Valls és un dels dirigents polítics més detestats en
aquest país”, va recordar la setmana passada el secretari general del

———————————————————

Manuel Valls, exalcalde d’Évry i ex-primer ministre francès, s’acomiadava aquesta setmana com a diputat de l’Assemblea de França ■ EFE

que viu des de fa 30 anys en aquesta localitat residencial que a la
dècada dels seixanta va ser planificada pel general Charles de Gaulle com una de les cinc ciutats que
van sorgir del no-res a la regió parisenca. “Durant els primers anys
del segle XXI, Évry era una ciutat
amb greus problemes de delinqüència, però Valls els va saber
resoldre gràcies a les seves polítiques de seguretat i de desenvolupament urbanístic”, assenyala
Annie (pseudònim), de 73 anys. I
això li va permetre arrasar en les
municipals del 2008, amb més del
70% dels vots.
Tanmateix, Valls va exhaurir

‘Sempre amb
vosaltres’
L’any 2017 es va presentar amb l’eslògan
‘Sempre amb vosaltres’. Aquesta fidelitat envers els habitants d’Évry ha quedat en paper mullat
tan sols un any
després. Quant de
temps durarà la seva
presumpta estima
envers els barcelonins?

bona part d’aquest capital polític
en el període en què va estar al capdavant del mandat fracassat de
l’expresident socialista François
Hollande. “És un traïdor, ja que no
va respectar el resultat de les primàries socialistes”, critica Djon
Mambika, de 45 anys, amb relació
a la controvertida decisió de l’exprimer ministre de no donar suport al radical Benoît Hamon i
apostar per Emmanuel Macron.
Aquestes decisions no van fer
sinó reforçar la imatge polèmica
de Valls. Fins al punt que el 2017
va ser escollit pels pèls com a diputat, per només 138 vots de diferència, al seu antic bastió. ■

170813-1164653w

Partit Socialista francès (PS), Olivier Faure.
Actualment, semblen molt llunyans els anys en què es va erigir
en un popular alcalde a Évry. Després d’haver viscut durant bona
part de la seva vida a París, Valls
va aterrar l’any 2000 en aquesta
ciutat, que gairebé no coneixia, enviat per la direcció del PS. Després
d’haver-ne recorregut els carrers,
haver-ne estudiat els problemes locals i haver inclòs en les seves llistes diverses minories d’aquesta
ciutat multicultural, es va imposar
en les municipals. “Va ser un bon
alcalde, ja que va millorar la neteja”, explica Maryse, de 60 anys,
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 8 d’octubre del 2017
JOAN RUEDA

Primera gran manifestació
unionista a Barcelona...
Aragonès, durant la trobada amb la presidenta escocesa,
Nicola Sturgeon, ahir a Glasgow ■ REDACCIÓ

Unes 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana,
omplen els carrers del centre de Barcelona en la que,
a pocs dies del referèndum de l’1-O i l’aturada de país
del 3-O, és la primera gran manifestació unionista
convocada per Societat Civil Catalana (SCC) i amb el

suport del PP i Ciutadans. És la primera de les grans
manifestacions que l’antiindependentisme ha dut a
terme des de llavors a la capital catalana però també
la que va reunir més autocars vinguts de tots els
punts de l’Estat espanyol. ■ FOTOGRAFIES: ALBERT SALAMÉ

...i primers atacs de caire feixista
Protagonitzats per una minoria,
segurament; però, curiosament,
durant molts mesos, i sobretot
durant l’aplicació de l’article 155,
totes les concentracions unionistes van acabar amb agressions de
caire feixista. El 8 d’octubre de fa
un any, els radicals unionistes
(comandos, en el llenguatge
d’Inés Arrimades), enmig de salu-

tacions feixistes, van destrossar
la porta del parc de la Ciutadella
amb la intenció d’assaltar el Parlament fins que els Mossos els van
aturar, van atacar la policia catalana a la plaça de Sant Jaume
quan aquests els van impedir entrar al Palau de la Generalitat, els
bombers, els periodistes, els usuaris de la botiga del Barça, etcètera.

Els incidents més greus, però, van
tenir lloc en els atacs a immigrants, entre ells a uns joves al
metro. Al novembre, els Mossos
van identificar, que no pas detenir, els dos agressors. Aquell dia
també van fer públic que havien
identificat, però tampoc detingut,
altres agressors d’altres manifestacions unionistes.

Sant Julià
de Ramis
torna a votar
Una setmana després
de l’1-O els veïns de
Sant Julià de Ramis, la
població on havia de
votar el president Carles Puigdemont, tornen a fer-ho, de manera simbòlica, per mostrar el seu rebuig a l’extrema violència policial que van rebre
aquell matí. ■ FOTOGRAFIA: LLUÍS SERRAT

“Si es declara
unilateralment la
independència,
aquest país se
n’anirà en orris”

“No permetrem
la independència.
La unitat
d’Espanya no
es negocia”

“Espanya no es
quedarà de
braços plegats
davant d’uns
colpistes”

JOSEP BORRELL

XAVIER GARCíA ALBIOL

ALBERT RIVERA

EXPRES. PARLAMENT UE

PRES. PP A CATALUNYA

PRESIDENT DE Cs

Aragonès respon
a l’ANC que cal
una majoria
inapel·lable
a El vicepresident espera consensuar
l’estratègia amb tots els actors a JxCat

també vol pactar el full de ruta
Xavier Miró
BARCELONA

El vicepresident català,
Pere Aragonès, confia que
els partits i les entitats sobiranistes es posaran
d’acord en el camí cap a la
independència però defensa que calen “màxims
consensos” i “majories inapel·lables” a les urnes. Així responia ahir a l’ultimàtum llançat dissabte per
l’ANC al govern perquè
presenti abans del 21 de
desembre un pla per fer
efectiva la independència.
Aragonès va defugir
terminis perquè, diu, lliguen de mans, però va assegurar que l’executiu està compromès a “construir les eines i el camí” per
assolir el consens i la majoria “inapel·lable” i que l’explicarà tant a l’ANC com a
la resta d’actors. El vicepresident ho explicava
ahir des de Glasgow, on es
va entrevistar amb la presidenta escocesa, Nicola
Sturgeon, en la primera de
les trobades amb càrrecs
de l’SNP, en el congrés nacional en el qual participa
aquests dies.
Per la seva banda, tant
JxCat com Òmnium també es van mostrar ahir favorables a acordar un full

de ruta, tot i que van posar
accents diferents a aquesta premissa. Òmnium Cultural reafirma que no li
correspon fixar cap full de
ruta, sinó treballar perquè
“n’hi hagi un” de consensuat, en paraules del vicepresident, Marcel Mauri,
que, tot seguit, va insistir
que la condició prèvia a
pactar-lo és que tots els

La frase

—————————————————————————————————

“La via és perseverar.
A vegades, cal ser
més pacient del que
voldries perquè la via
és la democràcia”
Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

partits i entitats “parlin
clar, que es posin les estratègies sobre la taula i que
es pugui avançar de manera conjunta”. En canvi, el
portaveu de JxCat, Albert
Batet, també va fer una
crida a “fer pinya” i posarse d’acord en l’estratègia,
però hi afegeix que “potser
és el moment de plantejarnos entre tots si el govern
efectiu ha donat els resultats que es volien amb un
executiu encotillat i sota
l’amenaça del 155”. ■

