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Fer

Del successor
a l’escuder

F

a pocs dies, es va
presentar a Madrid el darrer llibre de
José María Aznar, El
futuro es hoy. L’autor
estava acompanyat
del seu hereu polític, Pablo Casado.
L’expresident i el president del Partit
Popular, el professor i l’alumne, van
mostrar innombrables símptomes de
complicitat. El primer va remarcar:
“Pablo y yo hemos dado más de 20
vueltas al mundo juntos”, en referència
a l’etapa en què Pablo era el seu cap de
gabinet; i fins i tot va mostrar algun
deix d’humanitat (o de fals afalac, tant
se val) quan va confessar: “Te pone
nervioso que tu jefe político presente tu
libro.” La bona sintonia entre professor
i alumne també es va manifestar quan
es van dedicar a fer pronòstics electorals. Aznar va preguntar: “Pablo ¿cuándo vamos a ganar las elecciones?” I
Casado va respondre: “Cuanto antes,
estoy en ello.” Tot plegat molt entranyable.
Es fa difícil contenir l’emoció enmig
de tantes mostres d’afecte; i imagino

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Fa alguns anys, José María
Aznar va designar Mariano
Rajoy com a successor; però
ha trobat en Pablo Casado el
seu més fidel escuder
que la gent que va omplir la sala de la
Fundació Rafael del Pino devia retenir
les llàgrimes un munt de vegades. La
frase més repetida de la presentació
va ser “estoy muy de acuerdo contingo”, no sabem si en boca de l’antic cap
o del nou, de l’expresident o del seu
cap de gabinet, d’Aznar o de Casado,
d’Isabel o de Fernando. Però el bon
ambient es va tallar de cop quan va
aparèixer en escena el cas català.
Abans, tot el que no era PP era ETA;
ara, l’enemic són uns altres. Quan Aznar es va posar a bramar contra el
“cop d’estat del separatisme català” i
va alertar sobre “qualsevol operació de
diàleg amb els colpistes”, el segon va
assentir amb el cap; i, el primer, com
ens podem imaginar, no podia dissimular la seva satisfacció. L’única referència a Rajoy va ser quan Casado li va
atribuir “el segon miracle econòmic”;
una forma implícita de lloar el primer
“miracle”, que, com ens podem imaginar, va ser obra de l’estimat professor.
Fa alguns anys, Aznar va designar Rajoy com a successor; però ha trobat en
Casado el seu més fidel escuder.

Alteracions

A

hir anàvem en mànigues de camisa i avui és preceptiu l’abric.
Alguns atribuiran la transició
brusca al canvi climàtic. No soc dels
qui discuteixen aquesta mutació planetària, no soc “negacionista”, però
d’alteracions sobtades del temps com
les d’aquests dos dies n’he viscut més
que anys no acumulo sense que ningú
els atribuís un origen catastròfic. El
canvi climàtic, fenomen natural i cíclic en aquesta ocasió accelerat per
l’home, que corre el perill de no ser-hi
a temps per adaptar-s’hi, el deixarem
per als grans daltabaixos, com l’arronsament dels pols o la desaparició d’algunes espècies vegetals o animals.
Passar de la calor al fred en vint-i-quatre hores, o viceversa, confirma que
per molt canvi climàtic que hi hagi la
naturalesa manté, de moment, vells
costums. “Per Tots Sants, capes i mocadors grans”, deien i diuen els antics.
Avui i demà podrem seguir la prescripció indumentària. Feia alguns anys
que no era possible, almenys en la part
marítima on visc. La gent anava al cementiri molt desabrigada, gairebé a
prendre-hi el sol. Les castanyes, que

“
La fundació de
la Crida és un canvi

de temps o un canvi
climàtic?

volen foc viu, no es torraven a casa
perquè la calor desaconsellava encendre-hi foc, i la torrefacció era confiada
a les castanyeres del carrer. Avui potser la hi confiarem igualment però un
focus de calor a casa serà recomanable. “Boig com el temps”, deien i diuen
els antics per referir-se a persones inestables i arbitràries. “Com el temps”,
no com el clima, que era immutable.
Ara la bogeria és compartida.
Vaig seguint l’actualitat. No hauríem de parlar també amb alarma del
canvi climàtic mental i polític? El president dels Estats Units Donald
Trump en va ser el primer símptoma, i

el més vistent. Ara, Bolsonaro al Brasil. Al mig, alguns països europeus
abracen o admiren la pulsió contrària
a la democràcia i són favorables a “la
llei i l’ordre”. Tots sabem què volen dir
llei i ordre, en boca seva. A Espanya,
són conceptes molt conjugats amenaçadorament. Serem a temps, els demòcrates, a aturar aquest desglaç dels
pols, aquest daltabaix?
He vist i escoltat els reportatges sobre els fets que es van succeir entre el
26 i el 29 d’octubre de l’any passat a
Catalunya. Volen dir que hi caben tantes coses, en quatre dies? No hi va haver massa gent actuant, alguns sense
que ningú els hagués reclamat ni fossin útils en res i uns altres buscant
protagonisme o assessorant malament? Puigdemont ha fundat aquests
dies la Crida. Pujol li havia fet un advertiment: “La independència no es fa
en divuit mesos.” També: “Preserva el
partit, sigui CDC o el PDeCAT.” Els
consells no van ser atesos. La Crida
suplanta el partit que va governar una
pila d’anys. Ens trobem davant una oscil·lació del temps o és un canvi de clima general? Abriguem-nos.
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A la tres

“
Em fa l’efecte,
senyor Carrizosa,

que aquest
‘chiringuito’ sí que el
farà posar nerviós
en més d’una ocasió
cent cinquanta-cincs, de terceres vies,
de ponts aeris o d’enquestes que ja no
només són cuinades sinó reescalfades.
Perquè aquest “chiringuito”, senyor
Carrizosa, tindrà les mans lliures, actuarà sota la jurisdicció belga (que és
aquell país on els jutges no van veure
ni rebel·lió ni sedició en l’1-O) i serà (o
hauria de ser) el que doni sentit a la
declaració d’independència del 27-O
de fa un any. Em fa l’efecte, senyor

De reüll
Anna Serrano

Carrizosa, que aquest Consell per la
República farà moltes coses que a vostè el faran posar molt nerviós. Perquè
Bèlgica no és Espanya. No és el Consell
de la República (com s’havia dit inicialment) sinó, ves quin remei, el Consell per la República. Perquè encara no
pot ser de sinó per. Però hi farà camí.
S’imaginen vostès que –com va demanar ahir Puigdemont– dos milions de
catalans (o dos-cents mil, si ho volen
així) s’apuntessin a un registre ciutadà de tots aquells que volen la república? S’imaginen les coses que es poden
arribar a fer des d’una entitat privada,
sota jurisdicció belga, amb totes les de
la llei i amb les mans lliures i, a més,
amb complicitat del govern català? I
s’imaginen el que poden arribar a fer
si a banda de la complicitat del govern
(que en algun moment estarà lligat de
peus i mans) hi ha sobretot la complicitat dels ciutadans? Nervis, senyor
Carrizosa. I des d’un “chiringuito”.

Les cares de la notícia
DIPUTAT D’ERC

Toni Comín

Debats

L’espai lliure a Europa

H

i ha debats constructius, espinosos, necessaris,
accessoris i també n’hi ha de recurrents. D’aquells
que apareixen cada cert temps. El de la llista conjunta de
l’independentisme podria incloure’s en l’última de les
categories i segurament en d’altres. Emergeix cada cop
que hi ha eleccions a la vista, i les properes municipals i
les europees no són cap excepció. Aflora malgrat que les
posicions són diàfanes, de fa temps. El PDeCAT i Junts
per Catalunya són partidaris d’aglutinar
l’independentisme en una sola llista i Esquerra i la CUP
aposten per candidatures
El debat de la separades. Que no hi hagi novetat no
llista unitària impedeix ni la polèmica ni la pressió,
rere comicis.
emergeix cada comicis
La designació d’Oriol Junqueras
cop que hi ha com a candidat dels republicans a
eleccions a la les europees deixa clara la voluntat
de la formació de presentar-s’hi en
vista
solitari. Però Elsa Artadi ja ha obert
la porta a l’opció que una possible llista conjunta fos
encapçalada pel president d’ERC, privat de llibertat des
de fa un any, ara a Lledoners. Els republicans no volen ni
sentir a parlar d’aquesta possibilitat. Els uns defensen
que una única candidatura té més força i obtindria millors
resultats, sobretot davant l’unionisme. Els altres, que els
números afavoreixen les llistes separades, que, a més,
visualitzen la pluralitat de l’independentisme. Tothom té
raó i raons legítimes. Reapareixen i s’encallen cada cop
que s’albiren eleccions. I eviten que el de llista unitària o
llistes separades vagi al calaix dels debats superats.

http://epa.cat/c/mlj8dt

La República
es mou

Fer república

A

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

hir, finalment, després d’un
ajornament rere l’altre (un dia
per la detenció de Puigdemont,
un altre dia per les desavinences entre
JxCat i ERC) es va posar en marxa el
Consell per la República. Es tracta
d’una entitat privada, amb finançament privat, però que es va presentar
al Palau de la Generalitat i amb el president Quim Torra i el vicepresident
Aragonès al capdavant. Tota una declaració d’intencions sobre els lligams
que hi ha d’haver entre una institució
i l’altra. A mi em fa l’efecte que, lluny
del que deia ahir Carlos Carrizosa
(que parlava dels “chiringuitos per
col·locar els vividors del procés”), la
posada en marxa d’aquest Consell no
serà menor. No serà, com alguns voldrien, un brindis al sol. Sospito que a
partir d’ara, si fa la feina que ens
diuen que farà, generarà molts nervis
entre aquells que voldrien donar el
procés per acabat, sigui a còpia de

Accedeix als
continguts del web

-+=

El diputat d’ERC, actualment a l’exili a Brussel·les,
liderarà les activitats del Consell per la República
en estreta coordinació amb el govern de la Generalitat, amb l’objectiu compartit d’internacionalitzar la causa catalana i el seu dret a l’autodeterminació i combatre la repressió judicial.
INVESTIGADORA DE VALL D’HEBRON INSTITUT RECERCA

Marisol Ruiz-Meana

Estudi Vall d’Hebron

-+=

Un grup d’investigadors del Vall d’Hebron Institut
de Recerca (VHIR) ha descobert el mecanisme
que provoca l’envelliment de les cèl·lules del cor.
Aquest descobriment obre la porta a desenvolupar fàrmacs o estratègies que permetin prevenir
el dany a aquestes cèl·lules.
ESCRIPTORA

Anna Monreal

Premi Casero

-+=

L’escriptora barcelonina va guanyar ahir el 38è
premi de novel·la curta Just Manuel Casero,
convocat per la Llibreria 22 de Girona amb
l’obra titulada Periplaneta americana. L’escriptor de Begur Miquel Martín ha quedat finalista
amb La drecera.

El Consell per la República,
presentat ahir al Saló de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, era
un compromís de les forces sobiranistes en les últimes eleccions al
Parlament, amb mig govern a la presó i l’altre mig a l’exili, per visualitzar
la legitimitat democràtica esclafada
per Madrid amb l’aplicació del 155,
per denunciar i combatre el procés
judicial de l’Estat espanyol contra el
referèndum de l’1-O, i per internacionalitzar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Les dificultats de
la investidura del president Torra i el
govern, i la detenció del president
Puigdemont a Alemanya van retardar la creació de l’entitat, que es posa en marxa just un any després de
la primera compareixença pública
del govern català a Brussel·les.
Formalment, el Consell per la
República és una entitat privada que
no depèn ni orgànicament ni econòmicament de la Generalitat, per evitar la fiscalització dels poders públics espanyols, però un dels seus
objectius i raó de ser és representar
la legitimitat democràtica emanada
de l’1 d’octubre, així com visualitzar
l’exili polític de part d’un govern legítimament escollit pels catalans, una
situació excepcional i anòmala en
l’Europa del segle XXI. La qualitat de
diputats electes de Carles Puigdemont i Toni Comín ha de reforçar
aquesta representativitat.
L’altre gran repte del Consell per
la República és aprofundir en la internacionalització del conflicte polític, la defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya, la denúncia i
el combat contra la repressió judicial de l’Estat espanyol des dels tribunals europeus i davant l’ONU, la
defensa dels drets civils i polítics o la
mobilització sobiranista en l’àmbit
europeu, tot –cal exigir-ho– en estreta coordinació amb el govern de
la Generalitat, en tant que es tracta
d’objectius compartits i d’un dels eixos clau de la legislatura catalana.
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Resposta unitària
ERC i el PDeCAT obren
converses per bastir una
estratègia conjunta que obren
als grups amb valors
republicans.

David Marín

20
anys

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau

Dret a decidir
dels bancs

P

anys

El cas Pinochet
La justícia espanyola es declara
competent per jutjar Pinochet.
Garzón, autoritzat a continuar
el procés contra el general i a
tramitar-ne l’extradició.

Tribuna

Full de ruta

er assenyalar a
un independentista que administrativament és ciutadà espanyol (cosa que, ves
a saber per què, s’assenyala sempre amb el to d’una satisfactòria venjança, com si fos una desgràcia natural contra la qual l’interpellat no pot fer altra cosa que resignars’hi), se’l convida sovint a mirar què hi
posa al seu DNI. Quan, en realitat, el
que seria inapel·lable seria mirar què hi
posa a la seva hipoteca. Allò sí que fa
plorar, és inamovible i desarma qualsevol esperança d’un món millor. Se sol
dir que en la vida d’una persona només hi ha una sola cosa que no canvia
mai, i que és l’equip de futbol. Però no
és del tot cert. Si hi ha alguna cosa fixa
en el temps, fidel amb els anys, d’una
regularitat inalterable i que no canviarà
mai peti qui peti i bufi el vent que bufi,
són les quotes d’aquella fantàstica hipoteca a trenta anys signada poc després d’aconseguir l’ingrés a la vida laboral i que es continuarà pagant fins
que la jubilació aparegui en l’horitzó.
El futbol es presta als canvis emocionals. No és el mateix ser del Barça
en l’època dels sis títols en un any de
Guardiola que en les de sequera pertinaç, en què tot el que es podia aspirar
a aconseguir era una trista copa del
Rei i gaudir d’alguna derrota del Madrid. La intensitat d’aquesta fidelitat
futbolera no és la mateixa, i es veu sovint molt alterada per pujades i baixades en un mercat molt subjecte a la
volatilitat dels gols propis, els resultats
aliens i els canvis d’entrenador. En canvi, a Espanya ja poden canviar els
bancs de nom, desaparèixer un dia per
reaparèixer l’endemà sota el nom
d’una altra entitat més grossa, acabar
amb els seus directius a la presó, canviar de seu de sobte per indicació reial
i governamental, o arruïnar-se fins al
punt d’haver de ser rescatats entre
tots, que la hipoteca i les seves clàusules no es mouran mai de lloc. És l’autèntic signe d’identitat que es manté
inalterable, i ni tan sols el risc de deixar
famílies al carrer, ni tampoc una sentència de tot un Tribunal Suprem,
aquell que s’atorga el poder de dictar el
destí polític d’un país i condemnar les
vides dels seus dirigents a partir de relats jurídics inventats, no pot canviar-hi
ni una coma. Vols saber si ets ciutadà
espanyol? No miris el DNI, sinó la teva
hipoteca en alguns d’aquests bancs,
autèntic ADN d’un Estat, i convertits
per obra i gràcia del Suprem en els veritables subjectes amb dret a decidir.
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Torna ETA
29 ferits per un cotxe bomba al
campus de la Universitat de
Navarra. És el desè gran atac
des del trencament de la treva a
Barajas.

Aversió venjativa

H

ilari Raguer, historiador i monjo
de Montserrat, recorda que el seu
professor de ciències polítiques
de la Sorbona, Maurice Duverguer, deia:
“Les idees polítiques que difícilment es
canviaran en la resta de la vida, ens les inculquen a l’escola primària parlant de la
història nacional, perquè és llavors quan
se’ns diu qui són els bons i qui els dolents.” Tenint en compte que en el cas
nostre la història la va escriure i imposar,
durant quatre llargues dècades, la dictadura del colpista general Franco i que
pretenen seguir-la imposant els seus hereus, la direcció del PP de Pablo Casado, o
la de Cs d’Albert Rivera, com també el
nou partit ultradretà Vox, dels camarades d’Alejo Vidal Quadras que, descontents amb la poca radicalitat del PP, pretenen perpetuar el franquisme pur. Uns i
altres, òbviament, ben finançats per l’establishment madrileny, o sigui l’oligarquia i els poders fàctics (monarquia, militars, forces d’ordre públic, banca, cúpula
del poder judicial, juntament amb els empresaris de la CEOE i la cúpula de la jerarquia eclesiàstica) que, ben assessorats
per l’expresident Aznar, són en realitat

els qui mouen els fils i qui ordenen el que
han de fer els polítics del govern o els magistrats del poder judicial.
ÉS EVIDENT QUE TOTS o la immensa majo-

ria de l’esmentat establishment varen ser
(aquests sí) adoctrinats en les escoles
dels vencedors, que esmenta Hilari Raguer. La conseqüència és que tots ells exterioritzen un odi i una catalanofòbia
contra Catalunya, contra els catalans i
contra el que és la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre tarannà pacífic i democràtic. No obstant, el que menys suporten és la nostra irreductible voluntat
d’independitzar-nos, car ens consideren

“
No deu ser que,
potser, també el
PSOE està d’acord a
aniquilar la nostra
nació?

una colònia de la seva propietat. Justament la nostra ferma actitud fou el que va
empènyer les seves testosterones a visualitzar, davant el món sencer, el seu
autèntic rostre totalitari i repressiu, i de
rebot la greu feblesa democràtica del
Regne d’Espanya, que, impúdicament,
vulnera tots els drets humans.
EN AQUEST MISERABLE EPISODI

cal incloure-hi el PSOE, avui en el govern, que
donà suport al monstruós 155 i als mal
intencionats empresonament de quasi
la totalitat del govern o l’exili per a la resta i altres ciutadans, sense que s’hagin
mogut gens, per revertir aquesta arbitrària i injusta actuació del TS. Això sí,
segueixen oferint-nos, ignominiosament, una pírrica millora econòmica per
aprovar-los els pressupostos. Sánchez,
igual que Rajoy, també judicialitza els
acords del Parlament i, suposadament,
deu avalar la venjança impúdica del poder judicial i l’actuació del magistrat Llarena, donat el silenci sospitós de la nova
fiscal general. No deu ser que, potser,
també el PSOE està d’acord a aniquilar la
nostra nació?

El lector escriu
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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

Educar
en el lleure
b No fa gaire es va iniciar el
curs de l’esplai en el qual soc
monitora des de fa cinc anys.
Portem preparant aquest nou
curs amb ganes i il·lusió des
de finals d’agost. I m’agradaria recalcar aquest entusiasme perquè al final el que et fa
ser voluntari d’una causa és la
passió. En el meu cas, la passió per l’educació en el lleure,
estar convençuda que la teva
feina té un fruit en els infants i
joves, i la satisfacció que sents
quan aquests t’ho agraeixen
amb un sincer somriure, amb
un simple “m’ho he passat genial avui”, o a l’adonar-te que
s’han convertit en personetes
que actuen en conseqüència
dels valors que els procures
transmetre. Espero que tots
aquells voluntaris que oferiu
un servei a la comunitat us
ompli tant com m’omple a mi,
i que, amb aquesta il·lusió que
desprenem els monitors a

l’inici de curs, puguem construir un entorn saludable i
educatiu per a joves i infants
que duri tot l’any.
NATÀLIA MÖLLER RIBAS
Alella (Maresme)

Un final feliç
b Des de fa un temps que
Barcelona ajuda la comunitat
ucraïnesa. Una de les maneres és oferint als joves la possibilitat d’estudiar durant els
caps de setmana als instituts
públics. D’aquesta manera els
joves d’Ucraïna s’asseguren
un futur un cop acabi el conflicte bèl·lic al seu país. A Barcelona s’hi dedica l’escola
ucraïnesa Mriya (somni en català). Però la setmana passada l’escola es va veure obligada a deixar de fer classes per
un canvi de directiva de l’escola Turó. La nova directora va
decidir fer fora els alumnes i
professors després de més de
cinc anys treballant allà, per
motius poc contundents. Des-

prés d’enviar diferents sol·licituds a col·legis de Barcelona,
l’escola va rebre resposta únicament d’un: l’institut Salvador Seguí, de Barcelona.
Avui l’escola té aules i horaris suficients per continuar
amb les classes gràcies a
l’ajuda de la directora Isidra
García. La directora va confiar
en la nostra comunitat i va demostrar el seu compromís
amb l’educació de joves ucraïnesos que s’han vist obligats
a renunciar al seu país per supervivència.
VICTORIA SAVCHAK
Barcelona

Teatre Joventut
b El Teatre Joventut va néixer
com un cinema de barri a
l’Hospitalet de Llobregat.
L’edifici data del 1931 i és obra
de l’arquitecte local Ramon
Puig i Gairalt.
Quan les sales cinematogràfiques van començar a
notar la crisi d’audiència, el

municipi va decidir convertir
el local en un confortable
teatre per a gaudi dels seus
ciutadans.
Gràcies a l’excel·lent gestió
dels seus responsables, el
Teatre Joventut ofereix des de
1991 un interessant repertori
de funcions –normalment en
cap de setmana–, que solen
seguir directament les darreres estrenes de les sales barcelonines, de vegades amb
les mateixes companyies teatrals i sempre a preus més
atractius per als espectadors.
La segona ciutat de Catalunya, amb un cens de més
d’un quart de milió d’habitants, només disposa
d’aquesta sala dedicada professionalment a l’art dramàtic.
Gairebé tan dramàtic com
comparar la desproporció
de teatres per habitant entre
les dues primeres ciutats catalanes.
JORDI S. BERENGUER
Barcelona
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La frase del dia

“Estic valorant visitar Puigdemont perquè és fonamental
legitimar els actors polítics que els ciutadans han votat”
Pablo Iglesias, SECRETARI GENERAL DE PODEM

Tribuna

De set en set

Tot o res

Demagògia a
dojo

Manuel Castaño

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

L

a realitat sempre dista del somni.
Però és imprescindible saber arrapar-se a la realitat per transformar-la en la direcció del somni, en un
procés gradual, amb etapes i sense final. No és nou el fet que, mentre uns es
proposen recollir els fruits, millors o
pitjors, d’una determinada etapa, per
passar a la següent, en sorgeixin d’altres que els titllin de traïdors i que es
presentin com a garants del somni i
propugnin el sacrifici cap a la “lluita final”. És un clàssic en la història de les
esquerres mundials. També en la història del catalanisme i de totes les causes
emancipadores.

EL MOVIMENT OBRER en té una llarga ex-

periència acumulada. Sempre ha estat
tan important encertar el moment
d’engegar una vaga com el moment
d’acabar-la. Per això, passats els anys,
recordem amb admiració la saviesa i el
coratge de Salvador Seguí, El Noi del
Sucre, quan va propugnar el final de
l’emblemàtica vaga de la Canadenca, a
la plaça de braus de Les Arenes, encarant-se als “valents” que l’instaven a
continuar fins al final. Va saber quin
era el moment just en què calia recollir
els guanys, per més que no fossin tots
els que desitjaven, només els guanys
que permetia la correlació de forces real. Evitava així la tràgica passa en fals,
la passa que permet a l’altre judoka ferte girar contra terra i derrotar-te. Sempre, entre la victòria parcial i la “lluita
final” amb derrota “gloriosa”, hi ha
anat una passa, la passa que propugnen els pretesos “valents” i els que hi
fan negoci, revestits de grans paraules.
Macià va ser titllat de traïdor per alguns correligionaris “valents” quan es
va avenir a canviar la “República Catalana dins de la Federació Ibèrica” que
acabava de proclamar per la Generalitat. A la transició democràtica, quan
tot estava només embastat i s’aguantava amb pinces, van aparèixer els qui

Sísif
Jordi
Soler

propugnaven, en el corresponent referèndum, el refús de l’Estatut pactat. Va
ser aleshores quan Maria Aurèlia Capmany, de la qual enguany celebrem el
centenari, va escriure allò de: “El meu
ideal és l’Edat d’Or, tal com la descriu
Virgili, aquella època en què el llop i
l’anyell comparteixin pacíficament la
mateixa aigua i el món sigui ple de colors. Però, com que l’Edat d’Or no se
m’ofereix a cap referèndum, de moment, votaré l’Estatut.” Davant del maximalisme que menystenia el progrés
limitat d’avui en benefici d’un futur
llampant, pretesament proper, però
més aviat remot, Maria Aurèlia afirmava: “M’agrada més la felicitat ara que la
dignitat per d’aquí a cent anys. Per això
m’agrada la política i respecto els polítics que fan pactes.” Clar i net.
ARA, TORNEM A SER-HI. De nou, treu el
cap el “tot o res”. O, si es vol, el “caixa o
faixa!” de Joan Prim, que, davant d’una
avinentesa guerrera decisiva, provocat
per algú que li atribuïa ànsies d’obtenir
la faixa de general, va etzibar-li aquesta
sentència extrema, venint a significar
que, efectivament, l’opció era entre la
caixa de morts i la faixa de general. Fa

“
Cal decidir-se
per negociar amb

el govern Sánchez
–amb les esquerres
espanyoles i el PNB–
o bé per entomar
el govern
Casado-Rivera o
Rivera-Casado

pensar en les recents paraules d’un
destacat ideòleg de la “Crida” puigdemoniana: “De moment, a totes les independències del món, hi ha hagut morts.
Si decideixes que no en vols, doncs trigues més.” Una afirmació de molt mal
auguri si hem de combinar-la amb el famós “Tenim pressa”. Potser és que allò
de “fer un Maidán” continua en el cap
dels nostres maximalistes?, i que regeix, per a ells, encara, l’axioma de
“Com pitjor, millor”, propi de tots els
esventats del planeta? I, si no, quina és
la “lluita final” que s’afiguren en els
seus somiejos? Temo que, igual que va
passar la tardor del 2017, ningú no sap
ben bé de què parla i que, en el fons, tot
és fum. A benefici de qui? Com ha dit
Raimon Obiols, “el procés” –no el de la
gent, sinó el de dalt– sovint sembla que
no ho és, perquè no cursa en cap direcció concreta, més aviat sembla una
“imponent màquina de poder”, amb
una inusitada força destructiva, tant
de les formacions alienes com de les
pròpies. I és que, quan les coses es tiben
molt i la societat es polaritza, salten totes les costures.
LES PROMESES I LES IL·LUSIONS

de mig
país han estat immenses aquests darrers anys. Per això, ara, quan alguns proposen un enraonat canvi d’etapa, és
molt forta també la pulsió “maximalista” que s’hi oposa. El problema més greu
tanmateix és si, darrere seu, n’hi ha d’altres que estan calculant quants rèdits
poden extreure encara de l’esmentada i
infernal “màquina”. Els fets, però, són
tossuts i tothom sap que no hi ha Edat
d’Or ni Arcàdia ni Ítaca, i que és hora de
girar full. El moment polític espanyol hi
empeny especialment. Cal decidir-se per
negociar amb el govern Sánchez –amb
les esquerres espanyoles i el PNB– o bé
per entomar el govern Casado-Rivera o
Rivera-Casado. Aquesta és, avui per
avui, la realitat. I, com a país, no ens convé gens ignorar-la.

L’

oposició entre
“els polítics” i
“la gent” és un vell
pretext d’una certa
manera de fer política que se’n sol dir
“populisme”. “La gent” pot ser també “el poble”, “les classes populars”,
o, en una rara sinècdoque, “el carrer”. La fórmula és simple. En la categoria dels polítics, s’hi aboquen
tots els defectes, tots els vicis, totes les perversions; en la categoria
de la gent, es tracta de veure-hi un
bé de Déu de virtuts, la puresa de
l’ideal i la plenitud de la Història. És
mentida podrida. Aquesta oposició
és un miratge; els polítics són com
la societat d’on sorgeixen i en què
viuen. No està bé dir que una societat té els polítics que mereix, perquè ningú no mereix tant de mal,
però sí que convé entendre que la
societat que ha generat aitals polítics no en podia generar de més
bons. Pot ser que una societat no
estigui, segons com i segons quan,
políticament prou ben representada pels seus dirigents, però sempre
està antropològicament ben representada. En la immediatesa, pot ser
que no es vegi o que sàpiga greu;
però a una certa distància, la de
l’observador desapassionat o de
l’historiador no adscrit, s’acaba arribant a aquesta conclusió. Les crides a “passar per sobre” dels representants, a “desbordar les institucions”, a “dissenyar des de zero” un
país nou —“un país on hi hagi gelat
per postres cada dia”— no solament amaguen ambicions de la pitjor mena en els polítics que les formulen sinó també la incapacitat
d’una societat de desempallegarse’n i de generar els anticossos necessaris per evitar que la passa esdevingui crònica.
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Nacional

L’habitatge,
el principal
problema a
Barcelona

Ho conclou
l’enquesta anual del
consistori, en la
qual el turisme ja no
és el primer

Barems en la
preinscripció
escolar per al
curs 2019/20

Ensenyament traurà
els punts extres als
celíacs i als fills i als
germans d’antics
alumnes

República “per la via de

TRIA · Puigdemont anuncia l’obertura d’un registre perquè
els ciutadans participin en la configuració del Consell per la
República BÈLGICA · El nou òrgan tindrà vincles estables
amb les institucions del país però es nodrirà de capital privat
Emili Bella / Jordi Alemany
BARCELONA

El Consell per la República
es va presentar ahir solemnement en societat al
Palau de la Generalitat en
connexió telemàtica i umbilical amb l’exili belga. Els
impulsors volen que el nou
òrgan de l’independentisme sigui “el dipositari explícit de la legitimitat sorgida de l’1-O”, una eina
lliure del “constrenyiment” de l’Estat espanyol
que avanci “per la via dels
fets cap a la República”, en
paraules del 130è president, Carles Puigdemont.
La missió del Consell és
principalment la internacionalització del procés
democràtic català cap a la
independència, però també actuarà en l’àmbit del
procés constituent.
Un Puigdemont presidint a través d’una pantalla gegant situada al damunt dels membres del
govern el Saló de Sant Jordi va anunciar la creació
d’un registre de ciutadans
–de pagament– (consell.republicat.cat) per a
qui vulgui participar en la
construcció de la República. Els inscrits podran votar en unes eleccions per
triar una assemblea de representants. L’estructura
institucional definitiva, el
reglament electoral i el calendari per votar es presentaran a Brussel·les el 8
de desembre. L’assemblea
serà un espai de representació política i social que es
reunirà com a mínim dues
vegades l’any. En només
tres hores el registre superava els 2.000 inscrits.
“Al Consell li toca fer
República de manera més
desacomplexada, lliure i
segura. Ho farem a Europa

Les frases

—————————————————————————————————

“El Consell farà
República de manera
desacomplexada. A
nosaltres no ens poden
aplicar cap 155”
Carles Puigdemont

130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“No hem vingut aquí
a refer l’autonomia, ni
tampoc a gestionar les
restes de l’estat de les
autonomies”
Quim Torra

131È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“La cooperació entre
institucions, la societat
civil i el Consell
permetrà avançar fins
a la plena llibertat”
Toni Comín

DIRECTOR DEL CONSELL
—————————————————————————————————

“El Consell tindrà les
mans lliures per seguir
treballant per la
independència i el dret
a l’autodeterminació”
Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

de manera presencial i
tecnològica sense cotilles
ni amenaces, perquè a
nosaltres no ens poden
aplicar cap 155, ens prepararem per a qualsevol
altra onada de repressió”,
va afirmar l’impulsor de la
Crida. El nou instrument
vol tenir “complicitat”
amb el govern, el Parlament i la societat civil, però tindrà un finançament
privat per tenir les mans
lliures per operar, sense
vincles amb la legalitat espanyola. Segons Puigdemont, que va ser llargament ovacionat a peu
dret, serà “un espai de participació i coordinació en-

tre diferents actors i de decisió política, que arribi
allà on les institucions no
puguin arribar”.
Per Quim Torra, es
tracta d’una “palanca” per
aconseguir la independència. “No hem vingut aquí a
refer l’autonomia, ni tampoc a gestionar les restes
de l’estat de les autonomies”, va advertir el president, que va recordar que
l’independentisme
no
l’impulsa “la voluntat de
destruir res, ni de negar
cap vincle ni sentiment”
amb la resta de l’Estat.
El director del Consell,
Toni Comín, que també va
intervenir per videoconferència, va atribuir-li la defensa del mandat del referèndum i la “preparació”
de la República, i va parlar
de “vincles estables” amb
les institucions catalanes.
El vicepresident, Pere
Aragonès, va descriure el
Consell com un agent d’internacionalització de la
causa per la llibertat:
“Neix en una situació d’excepcionalitat per ser un
espai lliure de defensa de
l’autodeterminació de Catalunya.”
L’acord entre Junts per
Catalunya i ERC per formar govern ja recollia la
creació de l’òrgan, per bé
que fins fa poc l’anomenaven Consell de la República. La detenció i empresonament de Puigdemont a
Alemanya en va entorpir
l’adveniment fins a la
constitució d’ahir, coincidint amb el primer aniversari de l’exili de part del govern anterior.
La CUP, absent
Algun centenar de persones s’aplegaven a la plaça
de Sant Jaume per seguir
la presentació des d’una

Puigdemont,
intervenint per
videoconferència,
ahir al Saló Sant
Jordi, amb el
govern a
sota ■ EFE /
ANDREU DALMAU

pantalla. A la sortida, el
president, Quim Torra, va
saludar els concentrats a
peu de plaça, enmig de
crits d’“unitat”. El president del Parlament, Roger
Torrent; l’expresident Artur Mas, diputats, autoritats, familiars dels presos
polítics i dels exiliats i representants d’Òmnium
Cultural i de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC)
van assistir a la presentació, a diferència de la CUP,
novament absent.
Justament, sobre l’escepticisme dels anticapitalistes, la portaveu de
l’executiu, Elsa Artadi, els
va demanar que “s’esperin

que camini” per veure com
funciona. La consellera de
la Presidència va remarcar després de la reunió
del govern que el Consell
no rebrà diners públics
perquè és un “organisme
de dret privat que tindrà
un finançament privat” i li
va donar un paper important dins l’articulació del
moviment independentista amb l’objectiu d’implementar el mandat de l’1-O.
Artadi va defensar que
la presentació es fes al Saló de Sant Jordi, “pel reconeixement de govern legítim que li tenim a Puigdemont” i als altres consellers i perquè també s’hi

fan actes de moltes entitats i institucions que no
són propis del govern.
La presidenta de l’ANC,
Elisenda Paluzie, va demanar al matí des de Perpinyà, on va participar en
un acte en solidaritat amb
els presos i els exiliats, que
el Consell sigui efectiu, no
merament simbòlic, i que
“es coordini bé” amb l’executiu de Torra. Al seu costat, el president de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), Josep Maria Cervera, es va
mostrar convençut que “el
municipalisme tindrà un
paper destacat” en el nou
instrument. ■
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L’APUNT

És l’habitatge,
estúpids
Carles Sabaté

Mentre alguns líders polítics espanyols debaten si cal
tramitar o no els pressupostos amb formacions polítiques nacionalistes o independentistes, cada dia perden
el seu habitatge perquè són desnonades 44 famílies. Les
xifres s’equiparen als pitjors anys de la crisi, després de
cinc exercicis de descens, entre altres motius pel recurs
de l’Estat a la llei catalana antidesnonaments, que ahir

es va aixecar amb l’entesa Batet-Maragall. L’habitatge ha
passat a ser el principal problema dels barcelonins, perquè els preus són cada cop més alts i els sous dels ciutadans no pugen a la mateixa velocitat. Aquest fet expulsa barcelonins a l’extraradi i tensa el transport metropolità. I encara acusen els catalans de no sortir del bucle
del procés. Ells hi viuen i no volen sortir-ne...

els fets”
El conseller Ernest Maragall i la ministra Meritxell Batet, ahir en la signatura de l’acord a Barcelona ■ EFE

L’Estat retira en part els
recursos contra les lleis
que ajuden els desnonats
a Rubrica l’acord amb el govern però manté el contenciós contra la previsió
d’expropiacions a Ara estudia l’agència de protecció i la llei del canvi climàtic
Òscar Palau
BARCELONA

Artadi: “Menys paraules i més fets”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El PSC demana empara a Torrent
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“No consta cap òrgan ni unitat adscrita a l’administració
de la Generalitat que es denomini Consell per la República.” Aquesta va ser la succinta resposta del secretari
del govern, Víctor Cullell, amb
data 2 d’octubre, a les preguntes del diputat del PSC,
Ferran Pedret, enviades mesos abans sobre la creació
del Consell per la República i
l’assemblea d’electes, òrgans
al s quals havia fet referència
el president Torra en el seu
discurs d’investidura. La resposta del govern, quan ahir

mateix el Palau de la Generalitat era escenari de la presentació oficial del Consell,
ha causat enuig al PSC, que
també ahir mateix anunciava
un recurs d’empara al president del Parlament, Roger
Torrent, perquè reclami al govern una resposta més ajusta
i acurada a allò que se li demanava. Avui el PSC també
traslladarà a la Comissió
d’Afers Institucionals una
proposta de resolució sobre
aquest òrgan, ja que volen
evitar que “usurpi funcions ”
pròpies del govern.

El Consell de Ministres
aprovarà divendres el desistiment parcial als recursos d’inconstitucionalitat
interposats per l’anterior
govern estatal a les lleis del
Parlament 24/2015 i
4/2016 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, arran de l’acord amb la
Generalitat que ahir van
rubricar la ministra de Política Territorial, Meritxell
Batet, i el conseller de Relacions Institucionals, Ernest Maragall. El pacte, en
concret, preveu la retirada, segons la ministra,
“d’una de les parts més
substancials”, la que vetava l’obligació als bancs que
ofereixin un lloguer social
abans de desnonar ningú.
“L’objectiu és atendre les
persones amb més necessitat, que podrien ser víctimes d’un desnonament”,
destaca la ministra, que recordava que l’acord “s’ade-

Tot i que l’anunci de la compareixença al Congrés del president espanyol, Pedro Sánchez, –encara sense data–
per parlar de Catalunya va ser
ben rebuda per la portaveu
del govern, Elsa Artadi, aquesta també li va demanar que
parli amb “claredat” i passi de
“les paraules als fets”. Per això

li demana una proposta política que doni solucions per a
Catalunya perquè “d’ell depèn
la voluntat d’aprovar el pressupost”. Per Artadi, la proposta política ha d’anar més enllà
de gestos humanitaris amb
presos i exiliats perquè “no
volem, ni ells volen, ser moneda de canvi”. ■ J.A.

qua a la jurisprudència del
TC”. I és que el desistiment
és parcial perquè el govern
estatal, que ahir es va reunir amb els impulsors de
la ILP, mantindrà el contenciós contra la part de les
lleis que proposa l’expropiació d’ús d’habitatges
que estan en procediment
d’execució hipotecària. “El
TC de manera reiterada
s’hi ha pronunciat en contra, l’última vegada fa poques setmanes per lleis similars a Múrcia i Extremadura, i ha dit que les comunitats no tenen la competència per regular-ho”, va

justificar Batet, que va assegurar que va oferir al govern canviar l’expropiació
per la possibilitat de fixar
una sanció als bancs, “cosa
que era constitucional”,
però que no va voler.
Aquest acord és el segon
pel que fa a lleis socials recorregudes, després que el
TC va acceptar precisament la setmana passada
el desistiment del govern
espanyol al recurs contra
la llei de sanitat universal,
que ja torna a ser, doncs,
vigent a Catalunya. La ministra va explicar que les
dues pròximes lleis catala-

nes en què estudien retirar
recursos són la del canvi
climàtic i la de creació de
l’agència de protecció social, que la passada legislatura van presentar com
una de les lleis de desconnexió.
Maragall estava satisfet
perquè és “un indicador del
ritme d’avenç en el tercer
nivell de diàleg”, el de recuperació de lleis suspeses, si
bé va recordar que encara
hi ha molta feina pendent
en temes tributaris o de salut. En aquest sentit, va dir
que continuaran parlant i
va avançar que confien a
anunciar d’aquí a poques
setmanes una reunió de la
subcomissió d’acció exterior, amb “un ordre del dia
intens”. El conseller, en tot
cas, va lamentar que “continua a zero el comptador
d’avenços” en els altres dos
nivells: el de la repressió
contra els presos i els exiliats i el de l’exercici del
dret a l’autodeterminació.
“Mentrestant no podrem
considerar que som en cap
normalitat”, va reblar. ■
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Colau s’imposa i designa
portaveu una diputada afí

a Susanna Segovia, de Barcelona en Comú, relleva en el càrrec Alamany com a número dos del
grup parlamentari on conviuen comuns, Iniciativa i Podem a L’exportaveu i Nuet mantenen l’acta
Emma Ansola
BARCELONA

La renúncia de Xavier Domènech a tota responsabilitat política en el si dels
comuns passa factura, i en
el grup parlamentari continuen caient peces. Ahir
es va rellevar Elisenda Alamany, que havia estat portaveu i mà dreta de Domènech com a president del
grup. La nova feina recau
ara en la diputada Susanna Segovia, de Barcelona
en Comú, i afí a l’alcaldessa Ada Colau. D’aquesta
manera, l’edil de Barcelona s’imposa i aconsegueix controlar també el
grup a la cambra on ICV
també disposava de dos diputats, Marta Rovira i David Cid. Rovira continuarà
sent la portaveu adjunta,
mentre que la presidència
l’exerceix Jéssica Albiach,
que prové de l’entorn de
Podem.
Però no només ha caigut Alamany, dins el grup,
sinó també els que havien
estat fins ara els seus as-

sessors, que, d’altra banda, també ho havien estat
de Domènech en la seva
etapa al Congrés dels Diputats. Ahir mateix, segons publicava l’ACN, es
va acomiadar un dels tècnics del grup, Arnau Mallol, un cessament que
s’afegeix a la marxa de
Marc Grau la setmana
passada. Mallol va donar
suport a la plataforma Sobiranistes impulsada per
Alamany i el diputat Joan
Josep Nuet, crític també
amb el rumb d’aquesta
formació. Tots dos, de moment, mantenen l’acta de
diputat.
La nova portaveu del
grup parlamentari, Susanna Segovia, es va estrenar ahir a la sala de premsa del Parlament i va atribuir el cessament dels assessors tècnics a la necessitat del grup de destinar
els recursos a l’assessorament en altres matèries
com podria ser habitatge i
feminisme. Altres fonts,
però, ho descartaven i justificaven el cessament pel

Albiach i Segovia, ahir en la junta de portaveus al Parlament ■ ACN

suport de Mallol a la plataforma Sobiranistes. A partir d’ara, però, i segons
indicava ahir mateix Segovia, el grup continuarà
treballant en la mateixa línia que es feia abans; debat, discussió i, al final,

unitat al voltant del mateix projecte i de la seva estratègia. “Fins ara ens
hem posat d’acord en totes les preses de posició i
hem de continuar igual,
treballant de forma conjunta”, explicava ahir la di-

putada Segovia. No obstant això, la parlamentària va ser crítica amb les
formes com Alamany i
Nuet van presentar la plataforma
Sobiranistes,
unes crítiques que també
són compartides pels regi-

dors de l’Ajuntament de
Barcelona, Jaume Asens i
Gerardo Pisarello, que ja
es van desmarcar de la plataforma el primer dia. I és
que, com assevera un
membre de l’entorn dels
comuns, “Colau ja ho controla tot”. “No neguem cap
debat, però les formes no
han estat les millors”, va
afegir-hi Segovia.
La nova portaveu ja va
assistir ahir a la reunió de
la junta de portaveus del
Parlament conjuntament
amb la presidenta Jéssica
Albiach. Després de ser designada, des del grup es va
posar èmfasi en el fet que
Catalunya en Comú Podem continua sent l’únic
grup amb tres dones al
capdavant. Pel que fa al
rumb de la formació, en
una nota s’assegura que el
grup continuarà treballant en el seu compromís
amb la “radicalitat democràtica, el blindatge dels
drets socials i el sobiranisme progressista”.
D’altra banda, ahir el
grup va confirmar la seva
assistència a la taula de
diàleg que el president
Quim Torra va convocar
per al dia 16 de novembre
al Palau de la Generalitat.
Segovia indica que els comuns seran en tots els espais de diàleg, però va recalcar que no és el format
desitjat pel seu grup parlamentari, més partidari
que a la trobada també s’hi
incorporin entitats i associacions. ■

Sis edils de Badalona, a judici
just abans de les municipals
a La fiscal demana 15

mesos d’inhabilitació i
una multa per als edils
per haver obert el 12-O
Mayte Piulachs
BARCELONA

El 23 i el 27 de maig del
2019 són les dues dates reservades pel jutjat penal
número 25 de Barcelona
per fer el judici contra els
sis regidors de Guanyem i
d’ERC de Badalona, acusats d’haver comès un delicte de desobediència greu
per haver obert un edifici
municipal i atès ciutadans
el 12 d’octubre del 2016,
com a mostra de rebuig a la
Fiesta Nacional de España.
Les dates, difoses ahir

per L’Independent de Badalona i confirmades pel
TSJC, suposen fer “un judici polític”, segons els encausats, durant la campanya de les eleccions municipals, amb la votació el 26
de maig. La fiscal demana
per als sis regidors quinze
mesos d’inhabilitació per a
càrrec polític per desobediència greu (aquest delicte té penes d’entre sis mesos i dos anys) i una multa
de 4.200 euros per a cada
un d’ells.
“Ens demanen 15 mesos d’inhabilitació pel cas
12-O. Les dues dates del judici: una és el dia abans de
tancar campanya i l’altra
l’endemà de les municipals. Quan denunciàvem
que el nostre judici era un

judici polític... És també
per coses com aquesta”,
piulava ahir Oriol Lladó, regidor d’ERC que aquell dia
va actuar com a alcalde accidental. Tot i l’acusació
fiscal, Lladó va ser escollit
per tornar a ser l’alcaldable
d’ERC a Badalona, l’estiu
passat. Els altres regidors
processats són José Téllez,
Agnès Rotger, Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran.
En l’escrit d’acusació, la
fiscal relata com el 9 d’octubre del 2016 es va saber
que Téllez, llavors al govern, havia emès una resolució administrativa sobre
els ponts del 2016 i oferia
que els treballadors municipals poguessin treballar
el 12-O i recuperar aquest

Els sis regidors de Guanyem i d’ERC, a la Ciutat de la Justícia, l’octubre del 2016 ■ ACN

festiu estatal un altre dia.
L’advocat de l’Estat va presentar un recurs i el jutjat
contenciós administratiu
número 14 de Barcelona
va acceptar la mesura cautelar de suspendre l’ordre
municipal. Per evitar pro-

blemes als treballadors, el
govern local va resoldre donar-lo per festiu però com a
mostra de rebuig els polítics van dir que atendrien
els ciutadans el 12-O a l’edifici d’El Viver. “Els encausats, amb evident menys-

preu de l’administració de
justícia, van atendre ciutadans i van omplir de pròpia
mà instàncies”, relata la
fiscal, tot i que admet que
aquestes no es van registrar fins l’endemà, dia laborable. ■
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El jutge manté obert
el cas contra l’amic
de Puigdemont

Lapresidenta
de RTVE no té
el reportatge
sobre el 20-S
David Portabella
MADRID

a Demana a la fiscalia si vol una euroordre de detenció de
Matamala a Arxiva l’acusació als quatre acompanyants
Mayte Piulachs
BARCELONA

El magistrat de l’Audiencia
Nacional que investiga els
quatre acompanyants de
l’expresident Carles Puigdemont per un delicte d’encobriment va resoldre ahir
l’arxivament de la causa,
però de forma “provisional” per si surten nous indicis. Alhora, demana a la fiscalia si vol sol·licitar una
euroordre de crida i cerca
contra l’empresari Josep
Maria Matamala per no haver-se presentat al jutjat a
declarar.
En la resolució, el jutge

135048-1197697L

Diego de Egea recorda que
la causa va començar el
març passat per unes diligències de la policia espanyola i per unes diligències
de la fiscalia de l’Audiencia
Nacional per aclarir si dos
agents dels Mossos, el professor Josep Lluís Alay i
l’empresari Matamala van
ajudar Puigdemont a infringir el mandat de l’administració de justícia espanyola, malgrat que l’expresident ja havia comparegut
davant autoritats belgues.
El jutge aclareix que tots
dos agents tenien festa tota aquella setmana i que,
per tant, no actuaven com

a funcionaris públics. També exposa que els quatre
acompanyats “no sabien”
que el Suprem faria una
nova ordre de detenció de
Puigdemont, el 23 de novembre de 2017, executada dos dies després a Alemanya. “Davant l’absència
de mínims indicis racionals i objectius de la participació dels encausats” en
un suposat encobriment el
jutge arxiva la causa contra
ells perquè no hi ha aquest
delicte si “els fets es cometen per negligència, oblit o
imprudència”. Amb tot, el
magistrat deixa la porta
mig oberta. ■

Participants en la diada solidària de la Catalunya del Nord
amb el govern català a l’exili i a la presó, a Perpinyà ■ ACN

La Catalunya del Nord, solidària
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dues-centes persones van
participar ahir, a la plaça de la
Victòria de Perpinyà, en la
diada solidària per recordar el
primer aniversari del 155 amb
l’exili i empresonament del
govern català , organitzada
pel Comitè de Solidaritat de
la Catalunya Nord. En l’acte,
l’expresident Carles Puigdemont, des de Brussel·les, va

apel·lar als “llaços històrics”
que uneixen “nord i sud” i va
assegurar que “la República
catalana es constituirà de
baix cap a dalt” amb “tots els
catalans”, segons l’ACN. La
presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, també va agrair el suport dels nord-catalans en el
procés d’exili i contra “la repressió de l’Estat espanyol”.

L’administradora única de
RTVE, la periodista Rosa
María Mateo, va afirmar
ahir que li encantaria emetre el documental de Mediapro sobre els fets del 20
de setembre del 2018 davant la conselleria d’Economia pels quals Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan
empresonats. “Però és que
no el tenim”, es va disculpar Mateo en la comissió de
control parlamentari de
RTVE.
Mateo va respondre així
al senador d’ERC Bernat
Picornell, que li va reprotxar que un documental
que desmunta els supòsits
violents fets seus pels jutges Carmen Lamela i Pablo
Llarena no es vegi a l’Estat.
ERC treballarà perquè
RTVE l’emeti i faci un debat dels fets del 20-S. ■

