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Unitat de paraula
CRIDES · El president Torra
s’esforça a demanar unió el dia
després de la trencadissa, però
JxCat i ERC es miren de reüll

RETRET · Els republicans
admeten la debilitat i insten els
de Puigdemont a anar més enllà
de “proclames de dignitat”

El ple del Parlament, avui a El Punt Avui TV
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Entrevista Anna Caula

“Anar a
eleccions no
és el millor
per al país”

Entrevista Eduard Pujol

“Cap retret,
però la
situació és
de fragilitat”

Connexió Parlament, a partir de les 9.30 h
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El periodista saudita
hauria estat mort
Es disparen les sospites que Khashoggi
ha estat assassinat al consolat a Istanbul
Cultura
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Insaciables

E

l soroll de plats
trencats de dimarts al Parlament va
impedir quasi que se
sentís com Ciutadans
anunciava que, malgrat tot, portarà igualment Roger Torrent al Tribunal Constitucional. El motiu és que, a pesar de les diverses giragonses jurídiques, el partit d’Inés Arrimadas considera que l’opció escollida
per garantir el vot d’Oriol Junqueras i
de Raül Romeva tampoc és vàlida. És a
dir, la fórmula escollida per ERC, avalada pel PSC i rebutjada per Junts per
Catalunya, resulta insuficient als ulls
de Ciutadans i per aquest motiu, malgrat tot, la cosa acabarà al Constitucional. No és cap anècdota. És un fet
molt a tenir en compte perquè vol dir
que es faci el que es faci, s’acati més o
menys, la maquinària estatal no s’aturarà fins que no s’assoleixi l’objectiu final. I aquest no és altre que el d’aconseguir la derrota de l’independentisme
però no pas a l’escocesa (un no en un
referèndum i cap a casa una temporada) sinó a l’aznariana: tothom que no

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Qui no combregui amb la
unitat d’Espanya que es
dissolgui, que demani perdó
a les víctimes i que entregui
les armes, és a dir, les urnes
combregui amb la unitat d’Espanya
que es dissolgui, que demani perdó a
les víctimes i que entregui les armes,
és a dir, les urnes. Junts per Catalunya
i Esquerra Republicana estan sempre a
punt de brega per com evitar que la
justícia espanyola presideixi el Parlament: uns amb desobediència, els altres amb driblatges. És igual; es faci
com es faci Ciutadans obrirà de nou la
via judicial perquè n’informarà el
Constitucional: l’objectiu és que els sis
diputats encausats deixin de ser-ho.
De ser diputats, és clar, no pas encausats. Tant és que sigui el mateix Llarena el que s’inventi un joc malabar per
autocorregir-se el bunyol jurídic de
suspendre unes persones no condemnades que envaeix la sobirania d’un
Parlament. Tant és que un dels avaladors del 155, el PSC, compri aquesta
fórmula via Mesa del Parlament perquè ara toca “ley y diálogo” (abans conegut com a pal i pastanaga). Tot això
tant és perquè l’independentisme té
una nova mostra que mentre es baralla
per si les molles o el pa sencer altres
tenen una fam insaciable.

De fireta

J

osep Borrell, ministre d’Exteriors
que sembla que ho sigui d’afers
interns perquè només està obsedit amb Catalunya –o és que cada cop
se li apareix més clar que Catalunya és
un afer “exterior”–, ha dit que el Parlament català és “de fireta”. L’expressió no és nova. L’han dita fins i tot els
independentistes o els mateixos autonomistes molt abans que ell. “De fireta” o “de la senyora (o és senyoreta?)
Pepis”... En qualsevol cas, de joguina.
Consulto “fireta” a l’Alcover-Moll: “Objectes de terrissa, com plats, olles, tasses, etc., molt petits, per a jugar les
nenes a coudinar.” Només “les nenes”? El diccionari s’hauria de posar al
dia, si no vol generar gent ofesa. De
terrissa? Hauria de modernitzar igualment els materials: n’hi ha d’alumini i
també de plàstic, suposo. O ja no es juga “a coudinars”, fantàstica paraula?
El diccionari afegeix un refrany: “Qui
faci fireta, lleugera la mà dreta.” L’explica: “Ho diuen els terrissers, perquè
l’operari té en la mà dreta el fil de tallar les peces, i en fer fireta cal tallarles sovint i de pressa.” Deixem el refrany, que potser ens serà útil al final, ja

“
El ministre
d’Exteriors redueix

el Parlament a la
condició de joguina

ho veurem, i anem a “de fireta”. Efectivament, el Parlament ho és. I el govern. Perquè no ho siguin s’ha engegat
el “procés” i perquè no ho fossin els
“autonomistes” van esmerçar esforços, ja des de Tarradellas o Macià.
L’amic periodista Jofre Llombart ho
ha dit molt bé: si cada resolució emanada del Parlament ha de ser sistemàticament recorreguda i duta al Tribunal Constitucional perquè la suspengui, és que el govern central, que és
qui fa aquestes accions coercitives,
considera que l’única autoritat és la
seva. És ell qui redueix el Parlament a
la condició de fireta. És el Senat, quan

li aplica l’article 155 de la Constitució
que el dissol, és el jutge que li altera la
composició. Alguns partits catalans no
li tenen una major consideració: molts
es reserven o s’han reservat les principals figures per enviar-les a propulsarse a les Cortes de Madrid, on hi ha el
poder que brilla i dringa, el poder que
pot posar en qüestió el del Parlament
de Catalunya. “De fireta”? I tant!
El ministre Borrell no ha volgut convidar el president de la Generalitat al
Fòrum per al Mediterrani que dilluns
es va celebrar a Barcelona. Diu que temia que Torra “vilipendiés” Espanya.
El govern central coarta la llibertat expressiva del president de Catalunya,
l’envia a fer coudinars. En la conferència es veu que es ventilen els conflictes
que hi ha als països del Mediterrani.
No té un conflicte, Catalunya? Perdó:
no el té Espanya? Alguns països devien sortir del fòrum ben vilipendiats.
A banda que podria ser que Torra
no hi hagués assistit. Se’l troba a faltar
a molts llocs. A banda que el Parlament està damnificat, també pels nostres propis pecats. “En la mà dreta”? I
els esquerrans? I mà esquerra?
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A la tres

“
El debat de
política general ha

marcat un punt
d’inflexió en la
relació dels socis del
govern
ries i cares de circumstàncies.
No és un mal dia. El debat de política general, amb la polèmica per la suspensió dels diputats processats, ha
marcat un punt d’inflexió en la relació
de dos socis que no comparteixen l’estratègia de fons de cara al futur. Però
que, en canvi, es mantenen a l’execu-

tiu amb un compromís d’estabilitat de
Quim Torra i Pere Aragonès, com a
mínim, fins a les sentències del judici
de l’1-O. Tenint en compte que els advocats en situen l’inici al gener, pot
convertir-se en una eternitat. Més ara
que les forces de l’oposició tenen clar
amb quines cartes juga cadascú.
L’endemà de la trencadissa regnava
un ambient de resignació a la cambra
catalana. Resistència fins a la propera
topada?, era la pregunta en boca de
molts. La situació és complexa. El jutge Llarena controla els moviments del
Parlament, les forces independentistes tenen els líders a la presó o a l’exili
i els partits autoanomenats constitucionalistes no estan disposats a posarho fàcil. Aquest és el panorama al qual
s’enfronten les formacions sobiranistes. El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, els feia diumenge una crida a “estar a l’altura” i a “parlar clar”. Els ciutadans s’ho mereixen.

De reüll

Les cares de la notícia

El Trump
tropical

Josep Borrell

Marta Monedero

MINISTRE D’EXTERIORS

Expedientat per la CNMV

L

a política brasilera trontolla davant la segona volta
on s’ha de decidir si la piconadora encarnada pel
militar retirat Jair Bolsonaro confirma els mals auguris i
s’instal·la al palau del Planalto, la seu del govern federal,
empès per una classe mitjana que està farta de la
corrupció creixent als partits polítics, la violència i la
recessió econòmica. Una classe mitjana a la qual li han
tocat la butxaca i que ha comprat un discurs xenòfob,
masclista, contra els gais i els ambientalistes.
Bolsonaro és una perla per a l’extrema dreta. Alguns
el defineixen com el Trump tropical
Futbolistes i perquè s’ha enlairat gràcies a un
populisme que ha seduït astres del
evangèlics
com Rivaldo i Ronaldinho.
donen suport futbol
Menys explícit però tant o més
al candidat
polèmic és el suport que Neymar i
ultradretà
Gabriel Jesús han donat a aquest
candidat de formes matusseres
Bolsonaro
que genera rebuig en alguns
segments de població però que ha sabut captar els
mercats financers i els poderosos evangèlics, que ja van
ser un factor clau perquè Dilma Rousseff guanyés les
eleccions al 2011.
Amb una icona com Lula fora de joc, no és clar que el
seu delfí, l’acadèmic Fernando Haddad, sigui capaç de
teixir prou aliances amb el centre polític per aturar a les
urnes el fenomen Bolsonaro. Si la ultradreta amiga de la
dictadura arriba al poder, potser imposarà l’ordre que
proclama el lema de la pàtria, però difícilment onejarà el
progrés que també està inscrit en la bandera brasilera.

http://epa.cat/c/6mrblj

Sitges,
festival
consolidat

L’endemà

Q

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

EDITORIAL

Anna Serrano / aserrano@elpuntavui.cat

ue Junts per Catalunya i Esquerra recelaven malgrat compartir govern, ho sabíem perquè
ve de lluny. Que eren capaços d’esberlar la majoria parlamentària que tant
va costar aconseguir després de les
eleccions forçades amb l’aplicació de
l’article 155, les del 21-D, ho temíem.
Dimarts es va confirmar. Que els
grups que suporten l’executiu de la
Generalitat perdessin set votacions no
és menor, malgrat la cantarella que
diu que les propostes de resolució del
debat de política general difícilment
s’acaben aplicant. Una derrota és una
derrota. I, entre els textos que no van
anar endavant, alguns de tan simbòlics com el que, transaccionat amb la
CUP, demanava la reprovació de Felip
VI i l’abolició de la monarquia, o un altre, també dels anticapitalistes, en
què es refermava el dret de Catalunya
a l’autodeterminació. Al final de la sessió, encaixades de mans protocol·là-

Accedeix als
continguts del web

-+=

El polític de la Pobla de Segur va ser expedientat per
la Comisión Nacional del Mercado de Valores per
una venda d’accions d’Abengoa, en l’etapa que n’era
conseller, davant la sospita que s’hagués pogut
aprofitar d’informació privilegiada. Ell, cínic, ha respost que “només” eren 9.000 euros i els va perdre.
COMPANYIA DE TEATRE

Tricicle

L’últim espectacle
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Carles Sans, Joan Gràcia i Paco Mir han presentat
el seu darrer espectacle, Hits, en què es recullen
els millors gags de les produccions que han fet al
llarg de gairebé 40 anys de trajectòria. No es retiren, diuen, però deixen de banda la voràgine que
suposa fer 150 o 160 representacions anuals.
ACTOR

Luis Tosar

Es mulla pels presos
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Poc acostumats com estem a les paraules de suport del món de la cultura fora de Catalunya davant de la tremenda injustícia que hi hagi presos
polítics i exiliats, és d’agrair la claredat amb què
s’ha expressat l’actor gallec, protagonista del film
A la sombra de la ley.

El Festival de Cinema de Sitges engega avui el llarg cap de
setmana de tancament del certamen amb unes xifres, pel que fa a
assistència de públic i recaptació
dels set dies transcorreguts fins ara,
que conviden a l’optimisme. Efectivament, el festival del Garraf ha superat fins ara els 62.OOO espectadors, amb un 2,8% més d’entrades
venudes respecte de l’any passat,
tot un èxit per a un certamen cinematogràfic que s’ha consolidat plenament en l’agenda de tardor com
un esdeveniment popular i de prestigi internacional. Les xifres aconseguides fins ara corroboren aquest
èxit, l’any després que el festival celebrés amb tots els honors els seus
cinquanta anys d’existència.
El públic fidel i l’assistència de
personalitats destacades del món
del cinema, moltes d’elles de gran
prestigi com és el cas enguany dels
directors John Carpenter, Peter
Weir o M. Night Shyamalan o d’actors com Nicolas Cage o Ed Harris,
han ajudat a consolidar un certamen que en aquest primer any després del cinquantenari busca agafar
embranzida per consolidar-se definitivament com una de les grans cites cinematogràfiques internacionals. El festival sitgetà ja és líder
mundial en la seva especialitat, i el
fet que directors i actors reconeguts
no tinguin reticències a venir-hi, sinó
que més aviat vulguin ser-hi presents, ajuda en la consolidació d’un
certamen que, tal com ha reconegut
el seu director, Àngel Sala, aspira,
encertadament, a canalitzar millor
les seves dimensions actuals, sobretot a partir de tenir unes infraestructures més grans, tant per a la
premsa com per al públic. El festival
ja prepara la propera edició, en què
continuaran els homenatges a pel·lícules mítiques, en aquest cas a
‘Apocalypse Now’, ‘Mad Max’ o
‘Allien’.
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Temps mort
Carles Puigdemont dona per
declarada la República i la
congela en espera d’obrir un
diàleg a través de la mediació
internacional.

David Brugué

L’explicació s’ha de buscar
entre els partits pretesament
constitucionalistes i els
jutges que blanquegen el
feixisme i persegueixen
l’independentisme
tot, la vergonya. L’explicació que es
normalitzin, però, s’ha de buscar entre
els partits pretesament constitucionalistes i entre els jutges que blanquegen
el feixisme i persegueixen l’independentisme. Són els qui, en definitiva, els
donen ales i els beneeixen.
Però quan ets d’ultradreta has
d’anar amb compte amb qui fas servir,
que segur que hi ha qui et riu les gràcies. El problema és quan en un acte
d’aquestes característiques optes per
amenitzar la vetllada amb una cançó
feta per un artista d’esquerres i que a
sobre no saps de què parla. És el que
van fer amb el tema No puedo vivir sin
ti, de Los Ronaldos, al míting de Vistalegre. Resulta que en realitat la cançó
no parla només de la cocaïna, com mig
Espanya es pensa i va reconèixer el
seu compositor, Coque Malla. Resulta
que parla de la vexació que van patir fa
uns anys dos amics gais del cantant. Al
final, resultarà que els de dretes no són
tan rancis com semblen. Sort que van
fer acte de contrició i també van posar
El novio de la muerte i A por ellos.

20
anys

Aznar i Euskadi
El president del govern estatal,
José María Aznar, agita el
fantasma de la neteja ètnica en
prometre que a Euskadi “ningú
haurà de fer les maletes”.

Xavier Serra i Besalú. Professor de filosofia

Amor gai i
cocaïna a Vox

L

anys

Els pares hauran de dir als fills
si són adoptats. El Codi Civil
prioritzarà l’interès dels fills en
els processos de ruptura
matrimonial.

Tribuna

Full de ruta

a dreta mai s’ha
caracteritzat per
ser gaire oberta de
ment. I si milites a
l’extrema dreta ha de
fer feredat. Respecte
per l’altre, diversitat o diàleg són paraules que queden fora del seu vocabulari. Ho van tornar a demostrar el
cap de setmana passat, en un acte al
palau de Vistalegre de Madrid, on el
partit extremista va aplegar 10.000
persones. Això sol ja fa por. I més que
hi hagués immigrants, perquè el partit
de Santiago Abascal no va amb embuts: com si d’un petit Trump es tractés, ja avisa que a Espanya, primer seran els espanyols. Dels que venen de
fora, ja veurem què en fan. Amb els catalans independentistes ja ho tenen
clar: ens tenen reservat un bonic espai
a les cunetes de les carreteres, per si
algú es pensava que això del feixisme
ja havia passat. Que Vistalegre s’ompli
de feixistes sense complexos simplement vol dir que ara ja no s’amaguen
darrere de partits suposadament demòcrates. Han perdut la por i, sobre-
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Fills adoptats

Feixisme i llibertat

V

ull comentar tres cosetes senzilles. Primer, què s’entén per (1)
llibertat “política”, l’anomenada “llibertat negativa” (Berlin, Mill).
Després, com (2) certs grups (neo)feixistes tracten aquesta i altres llibertats. Finalment, (3) què empara la llibertat d’expressió.
QUAN PREGUNTES A CLASSE “què és la lli-

bertat?”, s’alcen moltes mans: tothom en té una idea o una experiència.
Des de les respostes bàsiques –poder
triar, que no t’obliguin, etc.– se sol
arribar a les més complexes: capacitat d’autodeterminar-se o “l’elecció
conscient del bé”, en serien algunes.
Ningú discuteix que hi ha tipus de llibertat: des de la psicològica (anul·lada per les addiccions, la ignorància o
per ser obseqüent) fins a la metafísica (no voler ser el que som), passant
per l’ètica (inexistència d’absoluts
morals) o la política (absència de coacció externa). La llibertat pot ser interior o exterior: als presos polítics
catalans els han robat la segona, però
conserven la primera. Mill defineix la

llibertat com “cercar el nostre propi
bé, pel nostre propi camí, en tant que
no privem els altres del seu” (On Liberty, 1859), que ho venem dient que
la meva llibertat només acaba on comença la dels altres.
–històric, ideològic i com
a concepte vital– menysprea les institucions de l’Estat democràtic i converteix el vot individual en expressió
massiva de suport a algun líder, un
populisme obvi. Algú es proclama
portaveu (si pot ser a la teleporqueria, millor) d’unes gents entabanades. Per als neofeixistes la racionalitat o la llibertat –i encara menys la
veritat i els fets– no són un valor. Els
intel·lectuals o la cultura –excepte la
seva propaganda– són menyspreats.
No així la banca i el capital, que els solen fer costat, interessadament. Per
a ells, la violència –en paraules o en
fets– és positiva. Als principis de “llibertat, igualtat i fraternitat” oposen
una consigna: “creure, obeir i combatre” (Mussolini, 1930). I a Espanya
ha ressorgit aquest bolet.

EL FEIXISME

LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ , finalment, és

el dret de cadascú a expressar idees i
opinions, sense censura (DUDH, art.
19). Tot i provenir de la Il·lustració i
ser un dels drets anomenats de “primera generació” –que protegeixen
dels excessos de l’Estat–, ara és conculcat a Espanya: ho fa Vox i altres
amb denúncies barroeres als tribunals, sovint polítics, acollint-se a codis
tinyosos. Per a Montesquieu, Voltaire
o Rousseau, la possibilitat de dissentir
fomenta el progrés i fins i tot resulta
essencial per accedir a la veritat
(Mill). Certament té algun límit però
mai els interessos del poder sinó només els drets humans inviolables. Espanya diu acceptar-los (Constitució
art. 10.2), però els hereus de la dictadura prohibeixen el que no els interessa: votar, demanar canvis, alleujar dèbils, etc., fins a aturar un Parlament.
Usen les armes de l’opressió i la por, ja
que no en tenen d’altres. El feixisme –
si fos el cas– no valora la dignitat de
cada persona ni d’un poble, sinó només el seu domini i submissió. I a
aquest joc, molts no hi volem jugar.

El lector escriu
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El desastre del
cas Castor
b Fa uns dies vaig llegir la notícia que informava d’una manera molt discreta que la sala
penal de l’Audiencia Nacional
havia confirmat l’arxivament
de la querella criminal pel cas
Castor que implicava de ple el
senyor Florentino Pérez i cinc
exministres com a responsables d’aquesta obra que haurem de pagar tots. També tinc
present la soferta població
d’Alcanar i rodalia que varen
suportar els més de 500 terratrèmols i esquerdes als seus
habitatges mentre els constructors els negaven que fos
culpa de la plataforma. Esperava que un fet com aquest
hagués tingut més ressò, ja
que considero que una despesa de més de 3.000 milions
d’euros que ha costat i que
pagarem tots és un gran escàndol i una vergonya i que no
es mereixia que als responsables no els passi res ni se’ls

demani responsabilitats. Llegeixo que el dia 21 de juny va
ser la jutgessa Carmen Lamela la que va arxivar la querella
després de descartar qualsevol delicte penal.
ROSA M. MARTORELL MASCARÓ
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Els MENA
b Sovint llegeixo els escrits de
Jaume Funes. Aquest psicòleg
coneix els adolescents: “Necessiten viure, necessiten tenir vivències, i tot i sentir-se
insegurs, manifesten duresa.”
[...] Els pares han de permetre
que s’arrisquin, han d’estar
disponibles proporcionant seguretat i han de tolerar fins a
un cert punt les reaccions poc
amables. Els pares això. Però,
desconfiar molt, no!, ni controlar massa. Resumint molt,
el que han de fer els pares o
els cuidadors és adaptar-se a
les característiques d’aquesta
etapa, sempre amb uns límits

clars i una conducta exemplar
o imitable. [...] De fet, moltes
vegades, la clau d’una adaptació limitant i acollidora ens
serveix per obrir moltes portes. Ens serveix per cuidar, per
acompanyar, per interaccionar, per avançar... Adaptació,
sí! S’imagina vostè una mare
preparant el menjar sense
considerar l’edat del seu fill,
o l’especialista d’un hospital
preparant el menú sense
pensar en les dificultats digestives dels pacients? [...]
Dic tot això després de llegir
l’escrit de Virtudes Pérez (El
Punt Avui, 26-09-18) on ens
parla dels menors no acompanyats (MENA) que arriben
cada dia: “De moment, es
convoquen reunions, es fan
protocols, s’obren centres...
Algú ha pensat, senzillament,
a tractar-los com si fossin els
nostres fills?” [...] Dic això,
també, perquè hi ha moltes
persones que diuen que el
problema d’aquests joves no
s’ha de resoldre aquí, sinó

allí. Allí!
MARTÍN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Barcelona

No entenc les
lleis
b De vegades em costa entendre les lleis. No entenc
com durant anys centenars
de cantants a Espanya han
estat escrivint i cantant lletres
a favor de la utilització de la
dona com a objecte, fomentant l’abús, i no els ha succeït
res. No entenc per què, si escrius una cançó en contra de
la monarquia, et volen detenir,
condemnar a presó i t’has de
sentir obligat a fugir del país.
No entenc la societat, ni la política, ni les lleis. No entenc per
què es pot parlar obertament
d’unes coses i no d’altres. No
entenc per què es pot parlar
obertament de tot excepte del
govern i la monarquia. Simplement, no entenc res.
JUDIT SOLANS DEBÓN
Barcelona
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La frase del dia

“És extraordinàriament anormal que el Parlament estigui a
les ordres d’un jutge que comet abusos”
Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Pacte nacional pel coneixement

Fins als
pebrots

David Vallespín Pérez. Catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona

E

ls valors i rigor de la universitat
pública són d’ampli i social reconeixement, com així ho demostra el baròmetre d’opinió del CEO, on
les universitats són la institució pública millor valorada. Una situació que
contrasta amb l’actual conjuntura mediàtica, que, lluny del dia a dia de centenars de milers de titulats i estudiants,
ha posat el focus en certs casos, aïllats,
vers les hipotètiques irregularitats que
afecten les titulacions d’alguns membres de la classe política.

UNS VALORS I PRESTIGI que, des del punt

de vista de la universitat pública catalana, són clarament recollits i endogenitzats pel seu professorat, personal d’administració i serveis, i estudiants. Això, però, no ha d’amagar que en paritat
i qualitat laboral encara s’està molt lluny de l’òptim; així com que moltes vegades aquesta realitat ens ve imposada
per la manca de recursos per incrementar els concursos de noves places,
donar suport a la continuïtat de l’activitat científica durant els períodes de
cura dels fills, i, sobre tot, per la impossibilitat de revertir la precarietat laboral que la darrera crisi ens ha deixat
com un llast.
que, en el cas
de Catalunya, ha de competir, cada vegada més, pels recursos, de tal forma
que l’aparició i consolidació de nous
agents fa que acabi doblement discriminada. En primer lloc, perquè el major nombre d’agents no s’ha acompanyat de més recursos accessibles per a
la universitat. I, en segon lloc, perquè
els indicadors internacionals ponderen la qualitat, però no les notables diferències en dedicacions, estabilitats i
acompliments de criteris ètics i de sostenibilitat que la universitat representa. A Catalunya tenim la millor generació d’investigadores i investigadors joves que hem tingut mai, però l’estem

desaprofitant, tot oblidant que el retorn de la inversió en ciència sempre és
a llarg termini, però de llarga durada.
ELS CENTRES CERCA han suposat tot un
impuls i reforç de la recerca i l’activitat
científica a Catalunya. Uns centres, no
ho oblidem, integrats en bona part als
campus universitaris. El 66% de les seves publicacions es fan conjuntament
amb autors integrats a les universitats
públiques; i més d’un 50% dels seus investigadors col·laboren amb una universitat. Malgrat tot, l’encaix universitats-Cerca dins de l’ecosistema públic
de recerca català, presenten importants clarobscurs. La universitat suporta i aporta en major grau l’impacte
econòmic, social i científic que transfereix l’entorn; però, en paral·lel, veu repartit el reconeixement de la qualitat i
dels resultats i, per efecte del sistema
de finançament i l’articulació de convocatòries obertes segons resultats i mèrits, està també sotmesa a una notable
dilució dels seus recursos finals. Els
centres Cerca són positius per a la qualitat de l’ecosistema de recerca català,
però la seva permeabilitat i comple-

UNA UNIVERSITAT PÚBLICA

Sísif
Jordi
Soler

“
Sense la
confiança en el

coneixement i en les
universitats, el futur
i el benestar de la
nostra societat no hi
seran assegurats

mentarietat amaga, en part, la reforma
pendent del sistema universitari.
L’aplicació rígida de la norma i la dependència total en finançament i autorització de noves estructures, professorat i titulacions del govern de la Generalitat, s’estén a controls i intromissions addicionals si es vol cofinançament per noves places de professorat
(Pla Serra-Húnter), atraure talent internacional (ICREA) o titulacions compartides.
AQUESTA CRISI ens

ha demostrat que la
universitat pública sap autogestionarse. Les nostres universitats han de situar-se en la base del sistema del coneixement de Catalunya, com a eix vertebrador d’un ecosistema reputat, responsable i obert, facilitador de sinergies, intercanvis i permeabilitat. En
aquesta dinàmica, sembla evident que
la dualitat amb els centres Cerca perdrà la poca coherència existent. Hem
de treballar en una integració, més enllà de l’espacial i científica, ja existents,
que ens permeti, en una línia d’integració “total”, no tan sols guanyar economies de gestió, reduir la dispersió d’uns
recursos escassos, i incrementar la
massa crítica per competitivitat internacional, sinó també incorporar qüestions relatives a l’impacte ètic, la sostenibilitat i la justícia, en absolut renyides amb la qualitat i el compromís de la
universitat.

CAL UN PACTE nacional pel coneixement. Hem de reforçar la missió fonamental que tenen les universitats en la
societat del coneixement, no només
amb recursos i estabilitat laboral, sinó
també atenent les prioritats de flexibilitat, coordinació i sinergies de l’ecosistema de recerca. Sense la confiança en
el coneixement i en les universitats, el
futur i el benestar de la nostra societat
no hi seran assegurats, ni de bon tros, a
llarg termini.

Sara Muñoz

E

m pregunto quin
missatge deu arribar a la majoria de la
població respecte del
guirigall que es viu
des de fa uns dies al
Parlament de Catalunya. Llanço una
pregunta a uns quants amics i coneguts, via Whatsapp, i sec a esperar respostes. Són, a grans trets, persones
que acostumen a mostrar interès pel
que passa al seu país. Persones amb
interessos i simpaties diverses. Primera conclusió, comuna a gairebé totes
les respostes: tothom sembla estar
fins a les parts nobles (expressades en
la multitud de formats que el lector pugui arribar a imaginar) de les baralles

Tothom sembla estar cansat
de les baralles entre els
partits independentistes
dins el bloc independentista i, en general, de les disputes entre partits. Més
respostes: “Ningú pensa en els ciutadans; tots pensen en les seves lluites
intestines”; “Estic cansat de tot. Només m’enerva el tema dels presos polítics”; “És una vergonya. La independència és el tema principal i s’estan
oblidant dels problemes reals de la
gent. Estem fent el ridícul. Jo vull la independència, però no a qualsevol
preu”; “Això és una casa de barrets
sense mestressa”; “Però en quin món
viuen tots plegats? Estan absolutament desconnectats de la realitat”;
“La política, actualment, només serveix per empitjorar les coses”; “S’ha
materialitzat el divorci entre JxCat i
ERC, que estava més cantat que el
meu”. També hi ha qui parla d’“embolic”, de “partidisme” o de “trencadís”.
En el moment de tancar aquest article
espero asseguda que respongui algú
que no estigui emprenyat.
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Mas, Ortega i
Rigau, a judici
al Tribunal de
Comptes

L’expresident de la
Generalitat creu que
és la venjança de
SCC, que els vol
veure arruïnats

Deu morts i un
desaparegut a
Mallorca per
les pluges

A Sant Llorenç des
Cardassar van caure
257 litres per metre
quadrat i es va
desbordar la riera

JxCat i ERC, unitat d
CRIDA · Torra apel·la a l’esperit de
desobediència de l’1-O i de la declaració
d’independència del 27-S DARD · Els
republicans admeten la feblesa per la
pèrdua de la majoria i insten els seus socis a
anar més enllà de “proclames de dignitat”
Emili Bella
BARCELONA

La pèrdua de la majoria independentista parlamentària i els recels entre
Junts per Catalunya i ERC
després que els republicans s’alineessin amb el
PSC per votar a la mesa
contra el vot de Carles
Puigdemont, Jordi Sànchez –president del grup–,
Jordi Turull i Josep Rull va
enrarir la sessió de control
al govern d’ahir, l’endemà
de la trencadissa entre els
dos grups que donen suport a l’executiu. Quim
Torra es va esforçar a demanar unitat perquè no
s’esfilagarsi la legislatura, i
ho va fer apel·lant a “l’esperit de desobediència” de
l’1-O, un esperit “elèctric”
que va fer convergir tots
els actors del sobiranisme.
El president de la Generalitat va reivindicar també
la declaració política d’independència del 27-S, que
ja no va concitar tant quòrum.
Les mirades de reüll
que, en el discurs d’obertura del debat de política general, Torra va reclamar
que els socis es deixessin
de clavar continuaven presents ahir a l’hemicicle.
“Avui som menys forts que
ahir, som una mica més
dèbils”, va constatar Sergi
Sabrià. El president del
grup d’ERC va coincidir a
dir que els objectius que
comparteixen amb JxCat
(la independència, la defensa dels presos polítics i
els exiliats i ajudar els qui
més pateixen) “són més
forts que les diferències
tàctiques”, però hi va afe-

gir una cua: “Els objectius
van més enllà de les proclames de dignitat.” Missatge
implícit per a JxCat. “Els
grans consensos de país
requereixen temps i lideratges compartits”, va rematar Sabrià.
El portaveu postconvergent, Albert Batet, no va
fer cap referència durant
la sessió de control a l’enrenou parlamentari amb
ERC, però el president
Torra va remarcar que, davant els atacs contra l’independentisme, la millor
manera de reaccionar és
amb la unitat: “Que abandonin l’esperança que ens
dividiran. No ens dividiran. Anirem fins al final a
defensar la democràcia i a
defensar els presos i exiliats.”
El president del Parlament també llançava missatges conciliadors. En
una entrevista a Catalunya Ràdio va reclamar una
estratègia conjunta dels
partits i entitats independentistes (després de l’ultimàtum de l’ANC al govern i la queixa d’Òmnium
pel desgavell), tot fent una
crida a “no mirar-se de reüll i intentar apunyalarse”. Torrent va justificar la
seva posició a la mesa al
costat del PSC pel risc que
les votacions de la cambra
fossin invàlides amb la delegació de vot de JxCat:
“No em puc apartar de les
resolucions del ple. Soc el
president del Parlament i
la meva credibilitat va en
funció del respecte a les decisions que prenem.”
Però entre l’esperit de
desobediència que reclama Torra i el vot de Tor-

El president,
Quim Torra,
atent a les
paraules del
vicepresident,
Pere
Aragonès,
ahir al
Parlament ■
ORIOL DURAN

rent amb els socialistes hi
continua havent un abisme, unes diferències estratègiques que qüestionen que la legislatura pugui durar com a mínim fins
a les sentències condemnatòries de l’1-O, tal com
les dues parts s’han conjurat a garantir. En qualsevol cas, el problema de fons
es manté i es visualitzarà
cada vegada que l’independentisme perdi una votació a la cambra.
Es busquen suports
En aquest context, la possibilitat d’aprovar el pressupost a hores d’ara sembla impossible. Tanmateix, el govern manté la intenció de fer-ho amb la
CUP i els comuns. Els anti-

capitalistes van retreure
ahir a Torra que “acati”
l’Estat espanyol i continuï
consolidant retallades i
privatitzacions. “Amb el
nostre suport no, president; amb el suport de la
CUP, no”, va respondre la
diputada Maria Sirvent.
Catalunya en Comú-Podem està oberta a negociar
els comptes, però en el
marc d’un acord global que
impliqui també el govern
de Pedro Sánchez i l’Ajuntament de Barcelona, governat per Ada Colau. Torra va replicar a la nova cap
de files dels comuns, Jéssica Albiach, que s’oblida de
parlar del dret a l’autodeterminació: “Com hi juguen? Quin límit posen?”
En aquest sentit, el pre-

sident va mantenir l’ultimàtum al govern de Sánchez perquè posi l’autodeterminació sobre la taula si
no vol que l’independentisme li retiri el suport al Congrés i el va justificar per la
urgència del fet de tenir dirigents empresonats i a
l’exili: “Jo tinc pressa per
treure els presos de les presons, em moro de ganes
d’abraçar Carles Puigdemont i Marta Rovira aquí
al Parlament, perquè els
catalans tenen pressa per
exercir el dret a l’autodeterminació.”
Justament, els diputats
presos de JxCat, Turull,
Rull i Sànchez, van presentar ahir un recurs
d’empara al Tribunal
Constitucional perquè ai-

xequi la suspensió ordenada pel Suprem. L’ANC
també interposarà un recurs d’empara per la vulneració dels drets dels diputats, ja que els seus vots
no van ser comptabilitzats
dimarts a la cambra.
Com era d’esperar, els
comitès de defensa de la
República (CDR) van tornar a aparèixer en el discurs del principal grup de
l’oposició, Ciutadans. Torra va acusa el partit taronja de voler criminalitzarlos i va advertir de la “irresponsabilitat” de la formació de parlar, per exemple,
en termes de “comandos”.
En aquest sentit, va avisar
que Ciutadans “tindrà la
responsabilitat del que pugui passar en un futur”. ■
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Temps núvol i més
tempestes, al maig
Emma Ansola

JxCat i ERC estan de dol després de protagonitzar una
sonora trencadissa al Parlament i deixar malmès un
govern que, paradoxalment, els ha de servir de salvavides per a futures tempestes. De moment, però, temps
núvol, ja que si una cosa comparteixen totes dues formacions és que cap d’elles vol eleccions autonòmiques perquè, segons les enquestes, el resultat seria

molt semblant al del 21-D i continuarien necessitantse per governar. En les circumstàncies esmentades no
pagaria la pena, a més, fer una despesa de milions per
fer campanya electoral. Fins aquí l’estratègia comuna,
perquè de tempestes n’hi haurà, cap al maig, en format d’eleccions locals i europees, tantes que la negociació del pressupost quedarà en plugim.

de reüll
El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, durant la seva intervenció inicial en el debat d’ahir al Parlament ■ ACN

La majoria culpa Cs d’atiar
la fractura en dir que els
unionistes viuen oprimits
a Cs usa el ple social per culpar el sobiranisme de “control antidemocràtic de
la gent” a JxCat, ERC, Comuns i CUP veuen el risc en la desigualtat econòmica
Xavier Miró
BARCELONA

La majoria, per l’autodeterminació
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sánchez veu favorable la desunió
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El govern de Pedro Sánchez
viu amb la inestabilitat pròpia
de qui té 84 dels 350 escons
del Congrés, però al mateix
temps observa a distància el
dia a dia de l’estabilitat que
pot oferir el govern de Quim
Torra. Davant la desunió de
JxCat i ERC, la primera anàlisi
de Sánchez és que l’escenari
català és ara “més favorable”
i s’atribueix el mèrit que el
Parlament presidit per Roger
Torrent no obri un nou front
judicial desobeint el jutge del
Suprem Pablo Llarena.
Sabent que ara per ara la
desunió independentista no
es traduirà en eleccions –el
rellotge comença a córrer a

partir del 27 d’octubre–, fonts
de La Moncloa interpreten
que un independentisme no
desobedient pot ser un soci
d’una eventual negociació
pressupostària i Sánchez no
renuncia al vot a favor als
comptes del 2019 d’ERC i del
PDeCAT al Congrés. En la
compareixença prèvia a les
vacances d’agost, Sánchez
prometia no obrir més fronts
judicials dels que li ha llegat
Mariano Rajoy. En l’arrenglerament d’ERC amb el PSC a
la mesa del Parlament, Sánchez hi veu un tallafocs davant la temptació de desobeir
i una escletxa oberta per a
majories transversals.

Ciutadans va utilitzar el
debat que va proposar sobre l’agenda social i la “recuperació de la convivència” per insistir en el dibuix d’una ciutadania
trencada per un independentisme que oprimeix la
resta amb insults i assetjament i que “controla antidemocràticament
la
gent”. Amb el govern “sectari” al capdavant.
Tota una reafirmació
de relat que fora de Catalunya alimenta la majoria de
l’opinió pública però que,
ahir, negaven al Parlament JxCat, ERC, Catalunya en Comú i la CUP, per
als quals no hi ha cap altre
risc de fractura que la “de
classe” social i l’aprofundida per les desigualtats econòmiques. PSC-Units per
Avançar, enmig, veu risc
de divisió ideològica i social al mateix temps. El
portaveu de Ciutadans,

La CUP impulsa avui una proposta de resolució al debat
d’ahir per reafirmar la majoria ciutadana en favor de l’autodeterminació representada
al Parlament per JxCat, ERC,
Catalunya en Comú i la for-

mació anticapitalista. Per la
seva banda, els comuns portaran a votació diverses propostes en favor de grans consensos per buscar una solució, i d’abolir la monarquia i
reprovar el discurs del rei.

Carlos Carrizosa, va citar
divisió en grups de Whatsapp, famílies i llocs de treball; llaços grocs a l’escola;
por dels treballadors públics; o “insults i acudits”
en festes majors per retratar un clima que l’independentisme hauria fet irrespirable fins al punt que “hi
ha gent que es planteja
marxar” de Catalunya. Va
acusar el president Torra
d’instar els CDR a “apretar” amb l’objectiu de “fer
la vida insuportable” a la
gent. I tot i apuntar dèficits educatius, d’habitatge
i d’igualtat d’oportunitats,
Ciutadans va proposar

gestos polítics, i no socials,
al govern català: que respecti “tots els catalans”,
que “digui la veritat” de la
“mentida” del procés i que
“condemni la violència” i
tregui els llaços grocs de
les institucions. Pel PP,
tot això serveix de poc si
Ciutadans no presenta ja
una moció de censura “per
dignitat” contra el govern
de JxCat i ERC.
Però la majoria de
grups parlamentaris van
negar la fractura de la convivència i van acusar Cs
d’haver nascut i crescut
precisament amb l’objectiu de trencar-la. Torra els

va criticar per “l’estratègia
d’enrocament”, la “virulència” parlamentària i el
to constant de “crispació,
retrets i menyspreus”, i va
advertir-los que no accepta que la condició de la
convivència sigui el “silenci” davant la presó i l’exili
dels líders catalans. Per
Catalunya en Comú, Susanna Segovia va afirmar
que “sense conflicte” Cs
tornaria a tenir tres diputats, i que per aquesta raó
“estimula l’odi a Catalunya i Espanya”.
Vidal Aragonès (CUP)
va defensar el dret de Cs
d’“ocupar l’espai públic”
tot l’estiu –el mateix dret
que, recorda, s’ha de respectar per a la resta– mentre la portaveu parlamentària d’ERC, Anna Caula,
va afirmar que l’única
fractura a Catalunya és social i està causada per la
pobresa, la desigualtat
d’oportunitats i la fractura
“laboral i salarial” entre
homes i dones. ■
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Mas veu venjança de SCC en el
Tribunal de Comptes pel 9-N
a L’expresident, Ortega, Rigau i Homs recorden que el TSJC i el Suprem descartaven la malversació
en la votació del 2014 i en defensen la legalitat a Avisen que els 7.000 ordinadors eren d’ús escolar
David Portabella
MADRID

180842-1196530Q

La malversació que no van
voler ni veure tant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) com
el Tribunal Suprem –que
va jutjar i inhabilitar Francesc Homs– en el procés
participatiu del 9-N del
2014 va ser objecte ahir de
judici al Tribunal de
Comptes, que jutja ara la
pretesa responsabilitat
comptable d’Artur Mas,
Joana Ortega, Irene Rigau
i Francesc Homs en els
preparatius de la votació.
Després de declarar en un
judici que pretén dilucidar
si es van gastar 5,2 milions
de fons públics, Mas va denunciar que el doble judici
sobre el mateix fet és una
“venjança” de Societat Civil Catalana, que obeeix el
desig de l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría d’arruïnar personalment els convocants i
les seves famílies.
L’últim judici pel 9-N té
com a presidenta del tribunal Margarita Mariscal
de Gante, ministra de Justícia amb José María Aznar del 1996 al 2000. Les
preguntes de l’advocat de
SCC Manuel Zunón Villalobos, del fiscal Miguel Ángel Torres Morato i de l’advocat de l’estat Javier Borrego Borrego van burxar
en la legalitat o il·legalitat

tor d’una crisi i “si haguessin calgut 6.500 n’haurien
comprat només 6.500 per
què calia ajustar les partides”, Mas va sostenir que
era “irrellevant” si els diners venien d’una partida
del decret anul·lat pel TC.
Quan el lletrat de SCC i
l’advocat de l’estat Javier
Borrego Borrego van voler
buscar nous indicis en una
modificació pressupostària d’aquell any, tant Mas
com Homs van precisar
que en l’exercici del 2014
la Generalitat va fer 1.414
modificacions pressupostàries per import de 1.250
milions.

La frase
—————————————————————————————————

“SCC fa la demanda
perquè no va quedar
satisfeta amb la
condemna penal i vol
més càstig i la ruïna”
Artur Mas
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Mas, Ortega, Rigau i Homs arribant ahir al Tribunal de Comptes per declarar en el judici comptable contra ells pel 9-N ■ ACN

del 9-N –un afer ja jutjat al
TSJC i al Suprem– i tant
Mas com els consellers van
defensar que no cometien
cap il·legalitat. Repetint el
relat que ja van exposar al
TSJC i al Suprem, la Generalitat va aparcar el propòsit inicial de la consulta en
favor d’un procés participatiu organitzat per voluntaris en conèixer el vet
del Tribunal Constitucional. “Si tan delictiva era,
per què cap jutge i cap fiscal van intervenir per aturar-la ni aquell dia ni els 15
dies posteriors en què es

va continuar votant?”, va
demanar Mas al tribunal.
Amb l’afany de trobar
una pistola fumejant, l’advocat de SCC va buscar la
malversació en la compra
de 7.000 ordinadors –per
un import de 2,8 milions–
utilitzats durant la jornada de votació i distribuïts
com a material escolar a
partir de l’endemà, segons
els acusats. “És casualitat
la compra de 7.000 ordinadors quan hi havia
6.695 meses?”, va exigir el
lletrat. Si Rigau va evocar
que el 2014 es vivia l’estre-

De Gante i qui diu “Rogelio Torrente”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Que la presidenta del tribunal
que jutja per responsabilitat
comptable en el 9-N Mas, Ortega, Rigau i Homs sigui una
persona tan connotada ideològicament com una exministra d’Aznar, Margarita Mariscal
de Gante, ja era per si sol cridaner, però ahir els processats
van descobrir en mans de qui
està l’advocacia de l’Estat. La
representació estatal recau en
Javier Borrego Borrego, un
ariet contra el procés que fir-

ma articles on menysprea el
president del Parlament anomenant-lo “Rogelio Torrente”.
Borrego Borrego ha plasmat el seu ideari en articles
com ara Independentismo, no
con mi dinero (Abc, 10 d’abril
del 2018), on deia que “Rogelio Torrente o Roger Torrent”
és “lliure de fer els rots independentistes que vulgui” i
lloava el discurs de Felip VI del
3-O amb un “¡Gracias, Señor!”.

Al final del primer dia
d’un judici en què el Tribunal de Comptes vol trobar
un delicte que dos tribunals espanyols ja han descartat, Mas va identificar
l’autoria de la maniobra
que els manté amb 5,2 milions embargats (4,9 del
suposat cost del 9-N més
els interessos). “SCC és la
que ha presentat aquesta
demanda, no van quedar
satisfets que ens condemnessin per la via penal a
desobediència i multes,
volen més càstig i més pena perquè ens volen arruïnats i Sáenz de Santamaría va dir allò de «Lo pagarán ellos y sus familias de
sus bolsillos»”, va etzibar
l’expresident Mas. “L’embargament és real i els
aquí presents tenim el pis
embargat”, va reblar. ■
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Anna Caula Portaveu del grup parlamentari republicà (ERC) al Parlament

“Anar a eleccions
no és el millor
per al país”
BARCELONA

L

a portaveu del grup republicà (ERC) al Parlament,
Anna Caula, va ser entrevistada ahir al set d’El
Punt Avui TV a la cambra catalana, l’endemà de la trencadissa
amb JxCat.

Què va passar dimarts al Parlament?

Hi arribem després de mesos de
molt de treball. Tot neix arran
d’un pacte a la presó de Lledoners amb tots els actors implicats, i el 2 d’octubre el ple aprova un acord amb dos punts consensuats pels dos grups parlamentaris (JxCat i ERC). El que
tenim clar són tres objectius:
que el Parlament pugui seguir
mantenint la majoria independentista, mantenir l’efectivitat
dels vots i, alhora, respectar els

Caula, en l’entrevista ■ AIDA CROS

drets dels diputats, ja que són
els nostres companys i jo soc
aquí per tirar endavant amb
això.
Vostès parlen de designar i d’altres parlen de delegar vots.
Hem d’anar més enllà. Al final
hi ha una actitud de defensa del
país i hem de saber cap a on volem anar. Hem d’utilitzar totes
les eines que estiguin al nostre
abast.

Una de les conseqüències de
tot això és que Puigdemont no
pot votar.
La conseqüència és que els lletrats del Parlament especifiquen que amb el text que hi ha
entrem en un risc jurídic molt
gran, i manifesten que el camí
que s’ha de fer és el de designar
quin és el diputat que et representarà.
La diferència és que JxCat decideix no fer cas dels lletrats i
ERC sí? És una manera de protegir el president del Parlament?

Més enllà d’aquest fet, això
trasllada que hi ha mala peça al
teler en les relacions entre
JxCat i ERC?
Crec que ens equivoquem quan
traslladem al debat el fet de si
en un paper ha de posar “delegar” o “representar”.
Si no arribessin a acords amb
JxCat, seria més fàcil anar a
eleccions?
A mi em mou el bé col·lectiu.
Crec que anar a eleccions no és
el millor per al país. Tenim una
majoria independentista que és
un tresor.
Cal un temps mort en les estratègies entre ERC i JxCat?
Probablement; el temps de reflexió no és mai dolent i sempre
hi ha de ser. Quan acabem un
debat de política general el que
toca és reflexionar. Això ha de
ser una constant d’anàlisi: si
s’ha de millorar, fem-ho, i seguim endavant més forts. ■

869198-1194636Q

Xevi Xirgo

Entén que hi hagi gent que no
hi entengui res?
I tant! Però hem arribat aquí
per lluitar pel país i per la República.

ERC fa cas d’un acord en què es
va pactar tot. El que hem de fer
és treballar conjuntament perquè tot això ens faci més forts.

118122-1194829L

DESACORDS · “ERC fa cas d’un acord en què
s’havia pactat tot” LLETRATS · “Els lletrats
especificaven que corríem un risc jurídic”

El que sembla evident és que el
jutge Llarena ha guanyat.
La realitat és que cada partit
ha decidit per optar per una
manera o per una altra: és a les
nostres mans continuar tenint
vots vàlids. No ho mana Llarena, ho mana un acord del ple
que té suport.
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Eduard Pujol Portaveu adjunt del grup parlamentari JxCat

“Cap retret, però
la situació
és de fragilitat”

Vostè sap que Puigdemont no
va ser investit president perquè
Roger Torrent no va convocar el
ple d’investidura i que Turull no
va ser president perquè la CUP
no el va votar.
La CUP es va equivocar no votant Turull, sí. Però al darrere
de tot sempre hi ha un Estat
que decideix posar traves. I Turull va entrar a la presó a mig
debat d’investidura.

REPRESSIÓ · “La repressió de l’Estat ha
aconseguit variar les majories al Parlament”
ERC · “Cap retret, cadascú té els seus arguments”

Costa d’entendre, però, el que
està passant.
Perquè treballem amb un intangible que són els drets fonamentals. Els drets, la democràcia...

Xevi Xirgo
BARCELONA

E

l portaveu adjunt de
JxCat, Eduard Pujol, va
analitzar ahir per a El
Punt Avui TV la situació
el dia després de les votacions
del debat de política general.

142017-1192851Q

Què està passant?
El que passa és que hi ha un Estat que ha decidit no acceptar el

resultat del 21-D. Volen amagar
sota una catifa la voluntat de la
gent. I la màquina repressora de
l’Estat ha aconseguit variar les
majories del Parlament.
Però això es produeix perquè
JxCat i ERC van votar diferent
en debatre sobre la suspensió
dels diputats afectats pel requeriment del jutge Llarena.
Vostès no van voler fer cas de
l’informe dels lletrats del Parla-

Eduard Pujol, ahir ■ AIDA CROS

ment i ERC sí?
Cap retret. Cadascú té els seus
arguments i el seu camí. Cadascú té la seva estratègia jurídica.
Políticament, però, no hi ha cap
problema, volem fer camí junts.
Però, com diu, el jutge Llarena
ha aconseguit el seu objectiu.
Ho estan aconseguint des del
30 de gener, quan no es va poder investir Puigdemont president. Ni tampoc Turull.

La confiança també és un intangible. L’han perdut, entre els
socis de govern?
La treballem molt, la confiança.
Estem en una situació de fragilitat, certament, però si ERC i
JxCat refem tots els ponts de
confiança, pensi que continuarem tenint un estat que continuarà fent de les seves.
Vostès s’esforcen a dir que
aquesta és una situació que es

pot superar, però normal no és,
no?
La pregunta és: nosaltres trobarem una premsa capaç d’analitzar la situació del Parlament tenint en compte l’excepcionalitat del que ens ha dut fins aquí?
La resposta, vostè, que ve del
món de la comunicació, la sap
tan bé com jo. Però el que és innegable és que amb l’espectacle d’aquests dies han donat
molts arguments a determinada premsa.
La premsa que avui està més
contenta és la mateixa que l’endemà de l’1-O no va denunciar
els mastegots que hi va haver.
Algun titular de premsa demana eleccions.
Jo el que demano és confiança.
El moment és complicat, però
demano confiança.
En tot cas, la imatge d’ahir no
és la millor.
Sempre és millor guanyar partits que empatar-los o perdre’ls,
però a vegades, per guanyar un
campionat, has de passar moments complicats. ■

|

12 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’OCTUBRE DEL 2018

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 11 d’octubre del 2017
DAVID BRUGUÉ

Rajoy branda el
fantasma del 155

La declaració suspesa d’independència de Catalunya
obre la caixa dels trons d’un
Estat espanyol que no es sap
avenir de la gosadia del govern català. Totalment descol·locats, el PP es conjura
amb el PSOE i Ciutadans
per avortar qualsevol possibilitat d’èxit dels catalans.
La clau: l’activació de l’arti-

cle 155 de la Constitució,
que a la pràctica suposa la
intervenció de la Generalitat per part de l’Estat i la suspensió de l’autonomia. Mariano Rajoy donava cinc dies
a Carles Puigdemont perquè aclarís si havia declarat
la independència o no. Si no,
el 155 es convertiria en una
realitat immediata.

“No necessitem
més mediadors
que nosaltres, els
representants de
la sobirania”

“Catalunya
podrà formar part
d’un projecte
col·lectiu si hi ha
un referèndum”

“No ens servim
de l’opció fàcil:
donar als
independentistes
el que volen”

MARGARITA ROBLES

PABLO IGLESIAS

ALBERT RIVERA

PSOE AL CONGRÉS

PODEM AL CONGRÉS

CIUTADANS AL CONGRÉS

“Actuarem a la
catalana,
pacíficament,
però mai farem
un pas enrere”

“Senyor Rivera,
vostè ens vol
portar als temps
de Franco, sense
cap dubte”

“No hi ha
mediació possible
entre la llei
democràtica i la
desobediència”

JOAN TARDÀ

CARLES CAMPUZANO

MARIANO RAJOY

ERC AL CONGRÉS

PDECAT AL CONGRÉS

PRESIDENT ESPANYOL

“Reiterem la
nostra crida
pel respecte a
l’ordre
constitucional”

“Rajoy va pel
camí de
convertir-se en
l’Erdogan del sud
d’Europa”

“Demanes diàleg
i et responen
posant el 155
damunt la taula.
Entesos”

VALDIS DOMBROVSKIS

MIGUEL URBÁN

CARLES PUIGDEMONT

VICEPRESIDENT DE LA CE

EURODIPUTAT DE PODEM

PRESIDENT CATALÀ

118150-1194746Q
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L’embassament de
Riudecanyes i la Sagrada
Família, objectius gihadistes
a El jutge processa Driss Oukabir i Mohamed Houli per integració a grup terrorista,
fabricació d’explosius i temptativa d’estralls a Said Ben Iazza, com a col·laborador
Sierra, ahir, en l’entrevista a El Punt Avui TV ■ AIDA CROS

“Casado no
s’assabenta del
que passa aquí”
a Sonia Sierra (Cs) descarta a El Punt

Avui TV la moció de censura suggerida
Redacció
BARCELONA

Ajuntament de
Lliçà d’Amunt
ANUNCI

831814-1196507Q

La diputada de Ciutadans
Sonia Sierra va descartar
ahir que el seu grup presenti una moció de censura contra el president
Quim Torra, com va demanar el líder del PP, Pablo
Casado, després que l’independentisme hagi perdut la majoria al Parlament. “Ha demostrat que
no s’assabenta de res del
que passa a Catalunya,
mai ho ha entès”, etzibava
en una entrevista des del
Parlament estant a El
Punt Avui TV, que va retransmetre el ple d’ahir.
“Amb els números no surt
una moció de censura;
només remarcarien que
ells són majoria”, recordava, en al·lusió als independentistes.
Sierra manté el discurs
que si Cs no mana a Cata-

El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en
sessió del dia 27 de setembre de 2018, ha
aprovat inicialment la modificació del Reglament intern del mercat setmanal no sedentari de Lliçà d’Amunt.
Es fa públic en compliment de l’article 63.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, per tal que durant el
termini de 30 dies, comptats des del següent
al de la darrera publicació al Butlletí Oficial
de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es puguin formular les
reclamacions que es creguin oportunes.
Si durant aquest període no es presentessin
reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Lliçà d’Amunt, 1 d’octubre de 2018
Gemma Navarro Medialdea – Secretària accidental

lunya és per culpa de la llei
electoral, tot i que posa en
relleu la seva victòria el 21D. “Va ser fonamental per
posar fi al relat que Catalunya es vol separar, també a
escala internacional”, subratllava, i insistia en el discurs que l’espai públic “ha
de ser neutral” o en la denúncia que hi ha gent que
vol marxar del país, amb
“dades objectives” com les
de funcionaris que han demanat trasllat. Sierra rebutjava discutir la presó
provisional per als líders del
procés, i demanava que es
deixi els jutges en pau. “No
m’agrada veure polítics a la
presó, però tant de bo no
s’haguessin saltat les lleis”,
deia. Per Sierra, l’actual és
un conflicte “entre catalans”, i no entre Catalunya i
Espanya, i indicava que la
solució passa perquè l’independentisme “reconegui
que ha fracassat”. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

El jutge de l’Audiencia Nacional Fernando Andreu
ha processat tres dels cinc
sospitosos de formar part
d’una cèl·lula gihadista
que volia atemptar contra
llocs emblemàtics de Catalunya i l’Estat espanyol,
juntament amb set homicides que van matar setze
persones en l’atropellament de la Rambla de Barcelona i al passeig marítim
Cambrils, el 17 i 18 d’agost
del 2017. El magistrat no
fa referència a connexions
internacionals d’aquest
grup, format per joves
marroquins i veïns de Ripoll, que van ser “adoctrinats en el radicalisme gihadista” per l’imam Abdelbaki es-Satty”, mort en
l’explosió del xalet d’Alcanar, on fabricaven el
TATP, la nit del 16 d’agost.
Així, en la resolució, coneguda ahir, el jutge processa Driss Oukabir –que
va llogar la furgoneta assassina conduïda per Younes Abouyaaqoub i que dos
testimonis el situen a Alcanar– i Mohamed Houli
Chemlal –supervivent en
l’explosió d’Alcanar– pels
delictes de formar part
d’una organització terrorista (castigat amb penes
de 6 a 14 anys de presó), de
fabricació i tinença d’explosius (de 8 a 15 anys) i de
temptativa d’estralls (de
10 a 15 anys). El tercer
processat és Said Ben Iazza –el jove de Vinaròs que
va deixar al grup la furgoneta per transportar el
material per fer explosius i
que l’ubicació del seu mòbil també el situa un dia a
Alcanar–, a qui el jutge
processa com a col·laborador de grup terrorista, penat d’entre 5 a 10 anys de
presó. Tots tres estan en
presó preventiva. El jutge
descarta del grup gihadista el titular d’un locutori
Salh El Karib, que va ser
detingut, i també Mohamed Aallà, titular de l’A3
que conduïa un dels seus
dos germans morts.
El magistrat defineix
l’estructura de la cèl·lula,

Homenatges a les víctimes de la Rambla, el 17 d’agost passat ■ JOSEP LOSADA

Les xifres

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

La data

—————————————————————————————————

104

15

anys de presó és el màxim
per fabricació d’explosius i
temptativa d’estralls, i 14 per
pertinença a grup terrorista.

Els joves de Ripoll es van
reunir en un parc, passat el
Ramadà, i van acordar “enderrocar” la Sagrada Família.

encapçalada per l’imam, i
en un “segon graó” hi havia
Mohamed
Hichamy,
Youssef Aallà i Younes
Abouyaaqoub. Dris Oukabir era “una baula intermèdia per ajudar el grup”, i
es recull que el seu germà
petit, Moussa, li va recriminar per Facebook el dia
abans dels atemptats que
es fes enrere. Al final,
s’ajuntarien els germans
petits, la majoria menors
d’edat, primer a resar i
després per cometre accions violentes. Així s’integren Omar Hichamy, el
seu amic Houli, Moussa
Oukabir, Said Aallà i Houssaine Abouyaaqoub.
En el relat dels fets, el
magistrat recull que Houli
Chemlal va confessar que
passat el Ramadà del

2016, els grans reuneixen
tot el grup en un parc de
Ripoll i els revelen que volen “enderrocar amb explosius la Sagrada Família”, i a partir d’aquí el grup
fa pinya en el seu objectiu
violent. El magistrat també situa el maig del 2017
com l’inici de la cerca de
material per fabricar explosius (van aconseguir
uns 500 quilos de TAPTT,
19 granades i una jaqueta
bombe) i de llocs emblemàtics per atemptar.
“L’imam els va convèncer
a lluitar contra els seus
enemics, és a dir, tot el
món occidental”, sosté el
jutge. En el disc dur d’una
tauleta de l’imam hi ha cerques de com fer explosius i
també de Port Aventura,
la plaça Catalunya, la Tor-

re Agbar, l’embassament
de Riudecanyes (219
cops), l’Alhambra de Granada (109 cops) o de l’Audiencia Nacional (125
cops).
En saber de l’explosió
d’Alcanar, Mohamed Hichamy i Younes Abouyaaqoub, que anaven en sengles furgonetes a Alcanar,
es troben en una àrea de
serveis i canvien els plans:
el primer es reuneix amb el
grup de menors per
atemptar a Cambrils i el
segon torna cap Barcelona
a matar. Pel que fa als ferits, el jutge recull a Alcanar: setze veïns, onze mossos i dos bombers. A Barcelona: 128, a banda dels que
han aportat informes per
alteracions de salut, indica. I a Cambrils: onze. ■

cerques de l’Alhambra de
Granada hi ha a l’ordinador
del grup. De l’embassament
de Riudecanyes, 219.

2016

