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Petició indigna
MÀXIMS · La fiscalia acusa
els líders independentistes de
rebel·lió sense armes i demana
per a ells fins a 25 anys de presó

Les acusacions de la
fiscalia, una a una

REVENJA · Torra, Puigdemont,
Torrent i Colau qualifiquen les peticions
de venjança i l’ANC i Òmnium fan una
crida a una mobilització unitària
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Torra planta
el PSOE pels
pressupostos
Representants polítics i centenars de
ciutadans es concentren a Lledoners,
Mas d’Enric i el Puig de les Basses
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Catalans i
escocesos

E

l joc de les diferències entre catalans i escocesos és
de poques taules, per
bé que el prestigiós
historiador i hispanista establert a Oxford Sir John H. Elliott
ha dedicat una pila d’anys a fer un exercici d’història comparada de cinc
segles.
Amb 88 anys acaba de publicar
aquest estudi, que tanca el cicle que
va obrir la seva tesi del 1963 sobre la
Guerra dels Segadors: The revolt of
the catalans, traduïda el 1966 al català
i el 1977 al castellà amb el títol La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España, 15981640. El vaig entrevistar pel Més 324, i
si ho visioneu, comprovareu que conserva un català après el parell d’anys
que va viure a Barcelona. El té un pèl
rovellat, perquè freqüenta més Madrid, on, entre d’altres cites, té les reunions del patronat del Museu del
Prado, on deu coincidir amb Helena
Cambó de Guardans, que també n’és
membre, i que li devia suggerir hotel a
Barcelona.
Parlar amb Elliott a la biblioteca de
Francesc Cambó, retratat pel pintor
Josep M. Vidal-Quadras, i envoltat per
la col·lecció de La Veu de Catalunya,
és d’aquelles entrevistes que recordaré. També per entendre que sovint és
més fàcil explicar el 1640 que veure-hi
clar en el passat recent. I com la interpretació amb càrrega de part també
és cosa d’il·lustres.
En tot cas, ens diu que la monarquia compartida ha tingut recorreguts
diferents a la Gran Bretanya i Espanya. Allà s’hi van unir, i aquí via decret
de Nova Planta es va voler posar fi a la
diversitat. Allà van participar de l’imperi i el govern, i aquí es va prohibir el
comerç amb les Amèriques, i es va voler influir des de fora en els governs.
Per cert que al 1625 el Conde Duque
de Olivares, tal com recull Elliott, ja va
suggerir a Felip IV que per assimilar
Catalunya a Castella, hi introduís un
bon gruix de tropes que organitzessin
un “tumult” que permetés canviar la
llei. Devia ser per la rebel·lió, que 400
anys més tard no ha vist l’advocacia
de l’Estat a diferència de la fiscalia.
Elliott, que aposta pel diàleg si no
es vol que la secessió guanyi marge,
no té resposta clara sobre com es pot
haver dut els polítics catalans a la presó i a l’exili, ni com pot ser que a Escòcia conservadors i laboristes pactessin un referèndum. Qui i què expliquen
aquestes diferències?

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Justícia cega de venjança

C

om que som bona gent i no pensem malament –també d’aquí
plora la criatura–, manteníem
l’esperança que els administradors de
la justícia haurien estat ahir benèvols
amb els presos polítics catalans. Han
estat durs com ens han habituat des
que va començar el procés judicial, i
encara han imputat un delicte estratosfèric al major dels mossos Trapero,
un heroi per a nosaltres, un traïdor
per a ells. Les conclusions es van fer
públiques en dia de Difunts. Un pont
festiu. En un altre pont litúrgicament
luctuós, el de Setmana Santa, Adolfo
Suárez havia satisfet l’afició democràtica amb la legalització del Partit Comunista. Ara els ponts es fan servir
per complaure l’extrema dreta, profusament representada en aquests cas,
amb toga o sense. En el primer pont,
Franco era gairebé de cos present. En
aquest, encara no saben on enterrarlo. Acabaran portant-lo dels afores al
centre de Madrid. La metàfora se la
fan ells.
Com que som bona gent i crèduls,
confiàvem que el PSOE, que ara governa en substitució del PP, hauria fet un

“
Som tan bona
gent que crèiem que
jutges i fiscals serien
benèvols

gest per lubrificar la duresa del material de què estan fets els magistrats.
Posem que el gest hagi estat fet. Els
magistrats, acusats de nul·la independència respecte a l’executiu quan el
PP manava, ara els ha vingut de gust
demostrar-la. La justícia, la Justícia,
és cega de l’ull esquerre, no del dret.
Fiscals, jutges i aquesta cosa que acaba de fer la seva aparició i que en
diuen advocacia de l’Estat han estat
insensibles al fet que mitja dotzena de
països europeus no hagin observat delicte on ells en veuen, que una pila de
juristes espanyols en absolut independentistes els hagin dit que anaven er-

rats, i que Puigdemont, el cap de caps,
pugui per aquest motiu moure’s lliurement pel món menys per Espanya.
Vint-i-cinc anys de presó demanen a
Oriol Junqueras, subaltern aquells
dies de Puigdemont. Rebel·lió, diuen.
Quants n’hi demanarien si s’hagués
actuat amb les pistoles que la rebel·lió
exigeix? Quants a Puigdemont, que
se’ls ha rifat a la cara?
Com que som com som, ens havíem
pensat, o jo ho havia dit, que tenien
empresonats Jordi Cuixart i Jordi
Sánchez, els més pacífics entre els pacífics, per poder-los deixar anar, vull
dir, com passa en tot judici massiu,
per poder exercir la magnanimitat. Els
han elevat la petició de penes. Els fan
pagar les manifestacions de tots els
Onze de Setembre, això és tan clar
com clara és la set de venjança.
¿Patriotes, els fiscals i jutges, si porten Espanya a la ruïna per la desafecció ja insalvable de més de mig Catalunya, i pujant? Falta el judici. Esperem
que la justícia espanyola quedi en evidència davant el món i que, escrutada
pels observadors internacionals, sigui
benigna. Som tan bona gent...
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A la tres

“
Els fa pànic, que
no callem. No volen
només jutjar l’1-O,
sinó tots els 1-O que
vinguin al darrere
tes peticions, les de la fiscalia i les de
l’advocacia de l’Estat, cap solució possible a la cantonada. Lluny de posar
pau, de crear les condicions necessàries per a una solució dialogada, tiren
cada cop més llenya al foc (vergonya
aliena, sentir ahir les declaracions irresponsables de Casado i Rivera, entre
d’altres) i atien el conflicte. I no només això: fan passar com a gest allò
que no és. Com pot algú interpretar
que és un gest que l’advocacia de l’Estat parli de sedició i no de rebel·lió? I

De reüll
Maria Palau

que només demani 12 anys per als màxims responsables de l’1-O? Això no és
cap gest; és un engany, com deia ahir
Josep Costa. “Preparem-nos per l’hivern de la repressió i la injustícia flagrant”, resumia Ernest Maragall. Sí.
Preparin-se per a un hivern dur, per a
un judici, a finals de gener, en què l’Estat haurà de passar vergonya; en què
haurà de sentir com el seu relat dels
fets no té res a veure amb la realitat sinó que s’assembla molt més al que ja li
han fet saber la justícia belga, l’alemanya i l’escocesa: ni rebel·lió ni sedició.
Res de res. Però a ells els és igual. El
que va passar ahir va ser un gerro d’aigua freda. I és cert, com recordaven
els advocats, que res no està escrit fins
al final del judici. Però la flaire no és
bona. Juguen amb foc. Amb ells i amb
tots nosaltres. La recepta, sorprenentment, la van servir ahir els mateixos
Jordis des de la presó: “Ni desànim ni
resignació ni renúncia.”

Les cares de la notícia

Fer pont als
museus

E

ls catalans tenim la mania de considerar que el de
fora sempre és millor. Els últims anys s’ha imposat
una idea fixa en el terreny cultural: que Madrid ens
goleja en exposicions. Que si no tenim recursos per
competir (no els tenim), que si hem perdut la
imaginació (alguns no és que l’hagin perdut, és que no
n’han tingut mai), que si ens hem tornat provincians (als
qui tenen un punt de referència mesetari, el concepte
provincià els queda curt i tot). Però vet aquí que aquesta
freda tardor, els nostres museus s’han conxorxat per
programar mostres d’un altíssim
Quina mania nivell. Amb quatre rals, no sé si amb
imaginació però sí amb una pacient
de pensar
al darrere per defugir les
que a Madrid recerca
coses enllaunades i amb confiança
fan millors
en els professionals del país. Aquest
exposicions cap de setmana de pont el poden
dedicar a fer una ruta que no els
decebrà. Per on comencem? Pel monestir de Pedralbes,
on llueix la commovedora pintura de Charlotte
Salomon, la jove artista que els nazis van gasejar a
Auschwitz. O pel CCCB, on els rebrà l’univers d’un dels
grans del cinema d’autor, Stanley Kubrick. L’oferta de
Montjuïc es mereix un dia: Toulouse-Lautrec a
Caixafòrum i Lee Miller a la Fundació Miró. El centre és
per a gurmets: duel Picasso-Picabia a la Fundació
Mapfre, tresors de finals del XIX dels museus parisencs
a Can Picasso i art cinètic a La Pedrera. I això no és tot
perquè s’acosten altres perles: pop art català al MNAC,
Velázquez a Caixafòrum, Plensa al Macba... Pas mal.

http://epa.cat/c/x55ttr

L’Estat manté
la venjança
per l’1-O

Ràbia

R

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

àbia, indignació, ira, irritació,
pena, dolor, desesperació, còlera. Són alguns dels estats
d’ànim que ahir va generar l’escrit
d’acusacions de la fiscalia als processats per l’1-O. Una bestiesa, una animalada de peticions de condemna, terribles i esfereïdores. Malauradament,
cap sorpresa, com deia ahir el mateix
Jordi Turull. Cap sorpresa perquè el
relat que han construït no podia acabar de cap altra manera i perquè, és
clar, a banda d’una revenja, han de
deixar clar que no és només un judici a
l’1-O sinó a tots aquells 1-O que a partir d’ara puguin venir al darrere. Els fa
pànic, que no callem. Malauradament,
però, que no sigui cap sorpresa –els he
de reconèixer que en algun moment
vaig pensar que Sánchez seria una altra cosa– no deixa de ser una vergonya; una vergonya que, sortosament
–ves quin consol– cada cop els retrata
més a Europa. No hi ha, vistes aques-

Accedeix als
continguts del web

+

Presos polítics i exiliats

Dignitat contra
la revenja
Conegudes les duríssimes penes que demana la
fiscalia contra els líders del procés, la reacció dels
injustament empresonats i exiliats ha estat d’una
dignitat i una fortalesa exemplars. Davant la injustícia i l’ànim de revenja d’un Estat podrit i miop
que no suporta l’èxit de l’1 d’octubre, els presos
polítics responen amb la noblesa de qui se sap
privat de llibertat només per defensar uns ideals
de forma democràtica i pacífica. I ens anuncien
que ni es desanimaran, ni es resignaran, ni renunciaran a les seves idees. Fem-nos dignes d’ells.

La Fiscalia General de l’Estat
va fer públiques ahir unes duríssimes peticions de presó per als
líders del procés que van des dels 7
anys per als membres del govern
que són en llibertat provisional fins
als 25 per al vicepresident Oriol
Junqueras. A més, la fiscalia també
va demanar 11 anys de presó per a
l’excap dels Mossos, el major Josep
Lluís Trapero, per rebel·lió. Fins ara
estava processat per sedició i, per
tant, s’incrementa la petició de pena. Tot plegat mostra com l’Estat és
en el punt més àlgid de l’operació
de revenja per l’èxit de l’1-O i, també, que el criteri del PP, judicialitzar
una causa política, és el que domina, ja que aquesta via és l’única que,
a hores d’ara, es manté oberta. La
manca de valentia dels populars,
que no van voler donar una sortida
política a un conflicte polític, i dels
socialistes, que no prenen decisions, ha dut a un procés judicial
que, a hores d’ara, ningú sap com
acabarà però en què la primera víctima és el mateix Estat espanyol,
immers en una espiral de regressió
democràtica que no passa desapercebuda a Europa.
Els escrits d’acusació que reclamen 214 anys de presó per als líders
del procés mostren també la nul·la
voluntat negociadora del govern del
PSOE. La fiscalia no només ha mantingut una acusació, la de rebel·lió,
per a la qual segons el Codi Penal es
necessita violència, sinó que l’advocacia de l’Estat, dependent directament del govern espanyol, acusa els
líders del procés de sedició quan és
present en la causa per una presumpta malversació, que el mateix
Estat nega; per tant, tot i algunes interpretacions, el que fa és augmentar la pena sol·licitada. Davant d’això, cal reaccionar amb contundència però també amb unitat i intel·ligència, per evitar caure en les provocacions habituals de l’unionisme.
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Presó provisional
L’Audiencia Nacional decreta
presó provisional sense fiança
per a Junqueras, Turull,
Romeva, Bassa, Borràs, Forn,
Rull i Mundó.

Germà Capdevila

Edgar Illas.

El gest

L

Més enllà del dolor causat a
tantes famílies de
represaliats, empresonats i
exiliats, l’Estat faria bé
d’adonar-se que tanta
repressió no ha servit de res
delictes dels quals se’ls acusa. És
quelcom que a simple vista pot advertir un estudiant de primer de dret
llegint la descripció dels delictes de
rebel·lió i sedició en el Codi Penal. Addicionalment, les bufetades rebudes
des de la justícia alemanya i la justícia
belga deixen en fals unes acusacions
que afecten uns i no uns altres, pels
mateixos fets. Sabem que en arribar
a instàncies europees tota la construcció jurídica de l’Estat caurà com
un castell de naips, però mentrestant,
els líders i activistes catalans pateixen i patiran un càstig injust i il·legítim, pensat com un escarment al
80% de catalans que gosen demanar
poder decidir en una urna el seu destí
com a poble. Més enllà del dolor causat a tantes famílies de represaliats,
empresonats i exiliats, l’Estat faria bé
d’adonar-se que tanta repressió no
ha servit de res. No només no han pogut eliminar un independentisme que
continua sent el projecte polític hegemònic a Catalunya, sinó que no l’han
fet retrocedir ni un mil·límetre.

anys

20
anys

Eleccions als EUA
Els EUA voten avui el Congrés
que decidirà el futur polític de
Clinton. Els demòcrates
guanyen posicions en els
darrers sondatges.

Tribuna

Full de ruta

a bretxa entre la
societat catalana
i l’espanyola que es
va començar a eixamplar a partir de la
sentència de l’Estatut ha arribat a esdevenir un autèntic
abisme. Les acusacions de la fiscalia i
l’advocacia de l’Estat en són una bona mostra. Des de l’independentisme
s’havia demanat un gest per poder
reconstruir mínimament els ponts
amb el govern de l’Estat. L’abisme és
tan gran que l’únic gest possible –admetre que no s’ha comès cap més
delicte que una eventual desobediència– no es pot ni tan sols considerar a
Madrid. El gest que l’Estat posa sobre
la taula és una mínima diferència de
matís amb la fiscalia, però sempre
demanant penes exagerades per delictes inexistents. En una democràcia,
només s’apliquen penes per fets que
s’ajusten a tipus penals que descriguin amb anterioritat la conducta punible. En el cas dels líders catalans
empresonats i exiliats, les conductes
que seran jutjades no s’ajusten als

10

Retorn
600 famílies d’immigrants
demanen tornar al seu país. La
falta de feina i la pujada dels
lloguers els empenyen a
anar-se’n.

Professor de literatura i cultura catalanes a la Universitat d’Indiana

Tertúlia lliure

U

n dels esdeveniments més alliberadors en aquesta època de
neoautonomia és la tertúlia. El
bar del Rick que ha muntat l’Enric Vila
amb podcasts a internet. La gran virtut
del programa és que parla fora dels límits discursius i ideològics dominants
a Catalunya. Aquesta tertúlia, a diferència de les oficials, no es basa només
a representar opinions plurals i generar olles de grills sense cap conseqüència. El programa de Vila dissecciona els
temes que ens preocupen (l’1 d’octubre, el processisme, Barcelona) amb un
objectiu: atacar la desactivació de l’independentisme que s’està fent des dels
partits i els mitjans subvencionats.
i valentes d’Àstrid Bierge, Diana Coromines,
Abel Cutillas, Bernat Dedéu, Jordi
Graupera, Marina Porras, Adrià Pujol o
Maria Vila, doncs, no es dediquen a fer
anàlisis equànimes, sinó que utilitzen
el tema del dia com a arma de crítica i
de transformació política. (No esmento Salvador Sostres, que també va anar
al programa un dia, perquè el seu dis-

curs més sentimental i incomplex
s’allunya d’aquest impuls transformador.) El programa, per utilitzar el terme de Deleuze i Guattari a Mille plateaux, és una “machine de guerre” que
des d’un espai exterior ataca la neutralització de l’independentisme que fa sobretot ERC a partir del xantatge dels
presos, la por a la repressió i la fal·làcia
que no som prou gent. Així, les tertúlies oficials contribueixen a aquesta
neutralització en nom justament de la
pluralitat. Ho podem veure en un elogi
que Sergi Sol, amb una prosa servil, feia de Basté fa uns dies: “El Basté fa un
programa plural com cap altre, a anys
llum dels programes del gruix de les rà-

VILA I LES MENTS PRIVILEGIADES

“
Al bar del Rick li
hem de desitjar que
no duri gaire

dios espanyoles que són un monòleg
que va del PP a Vox passant pels falangistes.” La idea que la dreta espanyola
–però no l’esquerra!– és unilateral i en
canvi nosaltres som plurals i tolerants,
és la combinació perfecta de superioritat moral i immobilisme polític.
LA SUPOSADA PLURALITAT,

tornant als
termes de Deleuze i Guattari, és una eina que fabrica estabilització. El bar del
Rick, en canvi, és una arma de projecció i de velocitat. No és una tertúlia redundant embolcallada de democràcia,
sinó que és més aviat “dromocràtica”,
de “dromos”, que vol dir de l’ordre de la
cursa i de l’avinguda. O sigui, la tertúlia
projecta el nostre present immòbil cap
a un futur diferent però que en certa
manera ja és aquí, enmig de les runes
del règim autonòmic. A les tertúlies oficials se’ls desitja molts anys de vida. A
aquesta, no. Al bar del Rick li hem de
desitjar que no duri gaire i que faci caure aviat la neoautonomia irrespirable i,
com va dir Bierge, “davidmadiavèl·lica”, perquè puguem ressorgir els subjectes republicans.

El lector escriu

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

Copa del rei
b Trobo lamentable que TV3
ens ofereixi les retransmissions dels partits de la copa
del rei. Un personatge que ja
no representa el poble català,
que ha perdut tota legitimitat
com a governant, no es mereix
aquest privilegi. Em pregunto
si ha estat imposada per la casa reial la seva retransmissió
per TV3, com un menyspreu
cap al poble català.
ANTONI IGNASI MARTÍN
Les Franqueses del Vallès (Vallès
Oriental)

El No-Do
b Avui he sentit per televisió
que l’ínclit senyor Casado al
Congrés de Diputats deixava
anar, dirigint-se al president
Pedro Sánchez, entre altres
perles, que TV3 era com el
No-Do i que les escoles catalanes són com “madrasses”.
El que no deu saber aquest
senyor és que a la nostra esti-

mada, històrica i democràtica
Catalunya tenim un adagi que
diu que “cap geperut es veu el
seu gep” i és una llàstima, ja
que l’esmentat documental,
en temps de la dictadura de la
qual sembla que ha heretat la
doctrina, ens omplia d’inauguracions de ponts, camins i
embassaments que sempre
eren els més grans, més ben
fets i destacats d’Europa, o
deia que els esportistes espanyols eren els millors, sobretot
el protegit Real Madrid. Jo li
responc que a l’escola catalana ensenyen a investigar i és
capdavantera en temes de recerca com per exemple la recent descoberta per part de
l’institut de l’hospital de la Vall
d’Hebron (VHIR) del procés
d’envelliment de les cèl·lules
del cor... malgrat el poc suport
i la manca d’inversions que en
aquest i altres temes flagrants
rep Catalunya de l’Estat, i pel
que fa a l’esport, un exemple:
en Marc Márquez ja és set vegades campió del món de mo-

tociclisme. Ah, i un consell, no
malgasteu tantes hores a parlar de Catalunya, és palès que
us fa nosa, doncs és ben senzill: bon vent i barca nova! i no
molestarà més...
BONAVENTURA BOSCH I SOLÀ
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

La tardor és
analògica
b El nostre dia a dia està ple
de tecnologia. Sembla que
l’essència humana sigui prescindible. Per sort, la tardor
analògica ens recorda que no.
La pluja ens obliga a fer servir
paraigües, el fred ens obliga a
fer el canvi d’armari i les fulles
que cauen dels arbres ens fan
pensar en l’efemèride. A més,
la cirereta del pastís ens la regala el canvi d’hora que ens
recorda que el mòbil no ho és
tot i que per un instant hem
de treure’ns el rellotge del canell, ser conscients de l’hora
que és, aturar el temps i moure manualment les agulles del

temps com si fóssim mags.
MARGARIDA RIOS RIBERA
Matadepera (Vallès Occidental)

Pagar per
l’equipatge de mà
b Des de l’1 de novembre la
companyia aèria Ryanair cobrarà a tots els usuaris per
dur maleta de mà. Viatjo habitualment amb Ryanair i fins
ara pagava 6 euros per poder
pujar a l’avió la maleta. A més
d’estar incomplint una normativa, no entenc la seva nova
política d’equipatges. 6 euros
per pujar amb prioritat amb la
maleta de mà; en canvi, 8 euros per no tenir prioritat i no
pujar amb la maleta. Quin
sentit té això? Qui pagarà 8
euros? Espero que s’obligui
aviat a canviar aquesta normativa, ja que passatgeres
habituals com jo es començaran a plantejar anar amb una
altra companyia de baix cost.
JUDIT SOLANS DEBÓN
Barcelona
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La frase del dia

“Ens preparem per a una presó llarga i un judici que no
serà just”
Oriol Junqueras, EXVICEPRESIDENT DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

La UE contra Itàlia

Fils

Jordi Panyella

Xavier Diez. Historiador

F

a una llarga temporada que la
majoria dels mitjans tenen Itàlia
com a objectiu de les seves crítiques. Ara bé, a partir del moment en
què el nou govern de Roma, una estranya coalició entre l’enèsima mutació
de la Lliga Nord i l’indesxifrable Moviment 5 Estrelles, aquest país sembla
haver esdevingut el dolent oficial de la
pel·lícula.

que Itàlia té una increïble capacitat d’innovació i creativitat. El rebuig de Brussel·les a uns
comptes que desafiaven, no tant Europa com l’ortodòxia imposada per Berlín, ha convertit els italians en diana de
tots els atacs. Ja abans que Salvini
prengués possessió aquesta primavera, es criticava la seva societat i economia a partir de conceptes com obsoleta, tradicional, ineficaç. Tanmateix, si
mirem les xifres oficials, la italiana és
una economia més que sana, amb una
desocupació del 10,8% (Espanya,
16,6%), un PIB per càpita de 36.000
dòlars (Esp, 23.000 dòlars) o un 16%
de població sota el llindar de la pobresa
(Esp. 22,3%). Objectivament, l’economia italiana és creativa i sofisticada, i
la motivació de les crítiques tenen molt
a veure amb certa resistència dels diversos governs a dreta i esquerra a la
penetració dels grans grups multinacionals, a la doctrina del consens de
Washington o a l’agenda de desregulació econòmica.
NO ÉS CAP SECRET

Itàlia té problemes
importants, que probablement l’extensa colònia resident a Barcelona explica
als seus veïns catalans: unes estructures familiars i socials asfixiants, un excés de tradicionalisme, certa tendència a la gerontocràcia, manca d’oportunitats per als joves... Tanmateix,
aquestes són qüestions més relacionades amb l’antropologia que amb una
economia que, per tal de competir, tra-

PER DESCOMPTAT,

Sísif
Jordi
Soler

dicionalment ha hagut de fer servir mecanismes de certa protecció estatal, intervenció de l’estat i periòdiques devaluacions competitives de la seva divisa.
En altres termes, el rigor monetari imposat pel BCE representa un perjudici
contra el qual la societat italiana es rebel·la.
EL VERITABLE MOTIU que fa d’Itàlia l’ene-

mic públic número 1 és la resistència a
l’ordoliberalisme (versió alemanya del
neoliberalisme, caracteritzat per rigor
monetari, austeritat de despesa pública, estabilitat financera). Aquest model, impulsat per Alemanya i els seus
satèl·lits d’Holanda i Àustria des del
Tractat de Maastricht a principis de la
dècada de 1990 és el que ha dominat el
projecte europeu, i ha impulsat una mena de pervers repartiment geogràfic del
treball a dins del continent. El resultat,
el podem comprovar clarament: un
centre industrial i tecnològic, i un sud
perifèric, fonamentat en la terciarització de l’economia, amb serveis d’escàs
valor afegit i activitats subsidiàries.

“
La UE és
terriblement
hipòcrita perquè
pretén sancionar
Itàlia per uns
pressupostos gens
extraordinaris,
mentre calla quan
Espanya envia
policies militaritzats
a Catalunya

Una hegemonia alemanya, i una satellització de les economies perifèriques.
ÉS EN AQUEST CONTEXT que hem d’inter-

pretar la imposició de mesures, a càrrec
de governs tecnocràtics al llarg d’aquesta
darrera dècada al país transalpí. Un corol·lari de reformes fiscals i laborals que
van culminar amb el “contracte únic”,
impulsat pel govern (teòricament d’esquerres) Renzi, que va imposar a la pràctica l’acomiadament lliure, en contra del
que determinava la pròpia constitució.
Tot plegat, acompanyat per elevar l’edat
de jubilació a fi de rebaixar la despesa
pública.
EL QUE SEMBLEN MESURES econòmiques,

més aviat van ser percebudes com un atac
a institucions sagrades com l’estabilitat
laboral o la integritat de la família. Atesa la
traïció de les esquerres, el sistema polític
italià acabà curtcircuitat. L’estranya coalició entre la Lliga i 5 Estrelles va arribar
al Quirinal, que tot seguit va aprovar el
“Decret Dignitat” que posava fi a les reformes laborals per establir una legislació
més proteccionista (i que irrità profundament Berlín). Els pressupostos presentats a Brussel·les, a banda de propiciar
una política de despesa expansiva de caire
socialdemòcrata, també plantejava retornar l’edat de jubilació als 62 (sota determinades circumstàncies).
ARA BÉ, la criminalització d’Itàlia no té a

veure amb això, sinó amb unes polítiques
contra la immigració que, hipòcritament,
no són gaire diferents de les practicades
per la majoria d’estats de la UE (com Espanya, que manté CIE o que fa servir la
violència per impedir el pas de les tanques
de Ceuta i Melilla, o Dinamarca que incauta les joies als refugiats). La UE és terriblement hipòcrita perquè pretén sancionar
Itàlia per uns pressupostos gens extraordinaris, mentre calla quan Espanya envia
policies militaritzats a Catalunya per reprimir referèndums.

L

a vida són fils. El
teixit del qual està
feta l’existència n’és la
suma. Tan ferm i tan
fràgil a la vegada.
Som, bàsicament,
descabdelladors de fusos, enfiladors
d’agulles, rematadors de puntades.
Massa sovint, ànimes esfilagarsades,
aplicats sargidors d’estrips.
Teixir és un art i viure, un risc. El fil
no sap, quan neix de la filosa, els nusos
que el lligaran, per sempre més, a una
esperança rompuda, ni les aliances de
colors amb altres fils, ni si serà fort i irrompible, o delicat i feble, ni on trobarà
la fi el seu cap. Només sap que no és
infinit, perquè el fil comença i sempre,
sempre acaba. No hi ha fil sense fi.
Hi ha fils que donen vida nova. Perquè el fil que s’uneix a un altre en crea
un de més gran, i entrellaçat amb dos
més fa un gruix considerable i quan es
multiplica la trena, construeix una corda. I així el fil es fa robust, i es lliga a la
vida mateixa com si no volgués desprendre-se’n mai. Però el fil té cap i té
cua, i un dia queda penjant en l’aire;
s’acaba, mor.
Hi ha fils com camins de llum, fils
als quals voldries lligar-t’hi sempre, fils
que mai hauries imaginat que un dia et
deixarien orfe de la seva llaçada. Fent
camí, els fils desfan una vida, i per tenir
present aquella que marxa, només cal
refer el camí i sostenir-lo en l’aire i
mostrar-lo com a bandera. Que els fils
no desapareixen mai, si els teixidors no
abandonen la tasca.
El fil que ha descabdellat la Montse
Oliva, companya de redacció de tants
anys i amiga, ha estat injustament escapçat. Perquè no tots els fils acaben
després de l’última passada, n’hi ha
que els tallen, sobtadament d’un injust
i fred cop de tisora. No t’oblidarem
mai, Montse, et durem per sempre
més recosida al fil de la nostra vida.
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Torra veu
Sánchez
“còmplice” de
la repressió

Creu que ha perdut
l’oportunitat
d’extreure el
conflicte català
dels tribunals

Símbol de la
indignació
ciutadana i
política

L’exterior de les
tres presons, marc
de concentracions
en suport als
presos polítics

El president Quim Torra, ahir
al vespre, en l’acte davant la
presó de Lledoners amb l’advocat
Aamer Anwar ■ JOSEP LOSADA

Penes màximes
FET La fiscalia acusa els presos polítics de liderar una rebel·lió sense armes i demana 25 anys de presó per a Junqueras, mentre que
l’Advocacia de l’Estat ho rebaixa a sedició MÉS Torra i Torrent ho qualifiquen de “venjança” enmig d’un ambient d’indignació general
Emma Ansola
BARCELONA

La fiscalia va confirmar
ahir la desfeta. La xifra de
25 anys de presó ressonava al llarg de la jornada
com una alarma, que l’Advocacia de l’Estat no va
aturar amb una rebaixa de
la condemna, i es constatava així la petició provisional de penes màximes.
Els fets de l’octubre de
l’any passat són constitutius, a parer del ministeri
fiscal, dels delictes de rebel·lió i malversació, i els
polítics que estan en presó
preventiva són acusats de

ser-ne els líders principals.
L’Advocacia de l’Estat,
per la seva banda, feia oficial el seu primer pronunciament amb relació a
l’episodi judicial i, si bé hi
ha diferències respecte al
ministeri fiscal tot i mantenir un relat semblant,
les acusacions no deixen
de ser menors, ja que qualifica els actes de sedició i
reclama penes de presó de
fins a 16 anys, la meitat de
les sol·licitades per la fiscalia. Ja al vespre, el president Quim Torra, des de la
presó de Lledoners, anunciava que retirava el suport a Sánchez per tirar

endavant el pressupost. El
terreny s’albira erm.
Els escrits d’acusació
–dilluns es presentarà el
de Vox– no per esperats
van causar menys impacte, tant entre els membres
del govern català com entre els representants de la
societat civil i els partits
polítics independentistes,
als quals ahir es van afegir
els comuns. Tots ells van
apel·lar una vegada més
a la unitat i a la mobilització per donar resposta al
que molts ahir qualificaven d’“injustícia”, “desproporció”, “represàlia” i
“càstig”.

Les frases

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

“Sánchez ha perdut
una oportunitat d’or per
treure el conflicte dels
tribunals i retornar-lo
a la política”

“Les idees no es
poden empresonar,
no renunciarem mai a
decidir el nostre futur
democràticament”

Quim Torra

Roger Torrent

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL PARLAMENT

Ja al migdia, els presidents de la Generalitat i
del Parlament, Quim Torra i Roger Torrent, feien
tàndem des de la cambra
catalana. El cap de l’executiu expressava una “immensa indignació” i retreia al president Pedro Sán-

chez ser “còmplice de la
repressió” i haver perdut
una “oportunitat d’or” per
resoldre el conflicte amb
Catalunya. Torrent reblava el clau assenyalant un
“anhel de venjança” per
part de l’Estat. I el govern
espanyol mostrava un

La xifra

—————————————————————————————————

25

anys de presó per un delicte
de rebel·lió és la pena que reclama la fiscalia per a l’exvicepresident Oriol Junqueras.

“respecte escrupolós” per
les acusacions de la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat.
Només Ciutadans es va
pronunciar en direcció
contrària. Enmig de la
campanya electoral andalusa, va aprofitar per criticar durament el paper de
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L’APUNT

El judici
Anna Serrano

Línia duríssima, la de la fiscalia, contra els líders independentistes, amb peticions de penes que van des dels
25 anys per a Oriol Junqueras fins als set per a Carles
Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. També en demana
onze per a Josep Lluís Trapero. I tot sobre la base del
relat que es comença a gestar el 20 de setembre del
2017 a les portes del Departament d’Economia. El que

que va apel·lar a la presumpció d’innocència fins
que es dicti sentència.

872337-1197133L

l’advocacia i acusava el
president Pedro Sánchez
de “fer qualsevol cosa per
mantenir-se a La Moncloa”. Així, Arrimadas insinuava que la rebaixa de
pena de l’advocacia obeïa
a un pacte entre les forces
independentistes i Sánchez per tirar endavant el
pressupost. Molt més prudent es va mostrar el PSC,

Unitat i mobilització
Però el cas és que la petició
de condemna va caure
com una galleda d’aigua
freda i les expressions
d’indignació es van succeir al llarg de tot el matí
fins a acabar en un gran
clam d’enuig davant dels
centres penitenciaris, on
s’havien convocat mobilitzacions coincidint que fa
un any que els membres
de l’anterior govern estan
en presó preventiva per
decisió de l’Audiencia Nacional ratificada pel Tribunal Suprem.
Des de les presons de
Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric, milers de
ciutadans van reclamar
unitat i no fer ni un pas enrere davant l’acció dels tribunals. A l’escenari de Lledoners, Lluís Llach verbalitzava el missatge del sobiranisme i reclamava una
resposta conjunta per fer
front a l’embat judicial.
Des de les xarxes socials,
els comptes dels exmembres del govern, ara en
presó preventiva, es reiteraven fidels a la seva causa
i asseguraven que res ni
ningú els faria canviar les
seves idees, per les quals
tots ells consideren que estan a la presó.
El pròxim pas serà conèixer els escrits de les defenses, que hauran de contrarestar els de les acusacions donats a conèixer
ahir, com el de la fiscalia,

un document de 127 pàgines en què demana les penes màximes que recull el
Codi Penal per al delicte de
rebel·lió, sense armes però
sí amb violència, tot i que
les referències que s’hi fan
no són tan contundents
com les que va relatar el
jutge instructor Pablo Llarena en els seus escrits.
Amb tot, la fiscalia assenyala el llavors vicepresident, Oriol Junqueras,
com a màxim responsable
i demana 25 anys de presó
per a ell. En el segon esglaó
de comandament, i amb
una petició de penes de 17
anys de presó, hi situa l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell i els presidents del moviment so—————————————————————————————————

Els escrits, però,
rebaixen el relat
de violència que
va fer Llarena
—————————————————————————————————

cial, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart. La fiscalia acaba
de configurar l’equip que
va liderar la rebel·lió amb
els cinc exconsellers que
també estan en presó preventiva. Per a tots ells demana 16 anys. La fiscalia,
a més a més, referma
l’acusació de rebel·lió amb
un segon escrit a l’Audiencia Nacional, que ha de jutjar la cúpula dels Mossos
d’Esquadra, i ara imputa
també al major Josep Lluís
Trapero un delicte de rebel·lió i li demana 11 anys
de presó. ■

sosté que els violents són els independentistes pacífics
i no els agents que els van atonyinar pel fet de voler votar, on hi ha malversació malgrat no estar acreditada i
on es relaciona el pacifista Jordi Cuixart amb consignes
antifeixistes reconvertides ara en guerracivilistes. Un
cúmul de falsedats. El judici serà l’oportunitat per desmuntar-les. També s’hi jutjarà l’Estat.

El calendari
judicial
GENER · El judici començarà a principis del 2019 i no serà
fins al juny que hi haurà sentència MUNICIPALS · El
tribunal deixarà passar les eleccions abans de pronunciar-se
Redacció
MADRID

L

a causa oberta contra els presos
polítics al Tribunal Suprem pels
fets del 27 de setembre i la celebració del referèndum de l’1 d’octubre és a les portes del judici oral.

2 de novembre:
b La fiscalia i l’advocacia han lliurat
els seus escrits de conclusions provisionals davant la sala que enjudiciarà els
fets al Suprem: inclouen les qualificacions dels delictes, les peticions de pena i les peticions de prova per al judici.

5 de novembre:
b Vox, que exerceix l’acusació popular, farà el lliurament del seu escrit
d’acusació en el tribunal.

Mitjan novembre:
b Abans de presentar els seus escrits
de qualificacions, les defenses plantejaran els denominats articles de previ
pronunciament (equivalents a les
qüestions prèvies), en els quals previsiblement tornaran a proposar que sigui
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’encarregat d’enjudiciar els fets i no el Suprem.

Mitjan desembre
b Vista per debatre els articles de previ pronunciament. Un dia després el
Suprem dictarà acte resolent sobre les
qüestions proposades l’endemà a la celebració de la vista.

Gener del 2019:
b Inici del judici oral, que es prolongarà entre dos i tres mesos depenent de
com s’organitzin les sessions, que està
previst que siguin de dilluns a dijous,
matí i tarda.

Finals de març:
b Lectura i presentació de les conclusions finals a la vista oral. Torn d’última paraula dels acusats. Fi del judici.

Juny del 2019:
b Sentència. El tribunal no vol que les
seves decisions puguin interferir en les
eleccions autonòmiques i municipals
del maig, de manera que la sentència
es faria pública després de les eleccions, previsiblement el mes de juny.

Finals de juny:
b Coneguda la sentència del Suprem,
l’Audiencia Nacional procedirà a celebrar el judici contra la direcció policial.
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Una distorsió
interessada
de la realitat

Petició de penes als in
18 processats al TRIBUNAL SUPREM
Acusats de rebel·lió / sedició i malversació de fons públics
Oriol Junqueras,
exvipresident del
govern (ERC)

Joaquim Forn,
exconseller d’Interior
(JxCat)

Dolors Bassa,
exconsellera d’Afers
Socials i Treball (ERC)

Fiscalia: 25 anys de presó i
25 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 12 anys de
presó i 12 d’inhabilitació
absoluta

Fiscalia: 16 anys de presó i
16 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 11 anys i 6
mesos de presó, el mateix
temps d’inhabilitació
absoluta

Fiscalia: 16 anys de presó i
16 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 11 anys i 6
mesos de presó, el mateix
temps d’inhabilitació
absoluta

Raül Romeva,
exconseller d’Afers
Exteriors (ERC)

Jordi Turull, exconseller de Presidència
(JxCat)

Josep Rull, exconseller
de Transports i
Sostenibilitat (JxCat)

Fiscalia: 16 anys de presó i
16 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 11 anys i 6
mesos de presó, el mateix
temps d’inhabilitació
absoluta

Fiscalia: 16 anys de presó i
16 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 11 anys i 6
mesos de presó, el mateix
temps d’inhabilitació
absoluta

Fiscalia: 16 anys de presó i
16 anys d’inhabilitació
absoluta
Advocat de l’Estat: 11 anys i
6 mesos de presó, el
mateix temps
d’inhabilitació absoluta

a La fiscalia i l’advocacia de l’Estat coincideixen que els líders del Parlament,

l’executiu i el moviment social es van coordinar per assolir la independència de
Catalunya “fora de les vies legals” a S’afirma que hi va haver violència el 20-S i l’1-O
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els quatre fiscals del Tribunal Suprem encarregats de la causa contra els
independentistes catalans –Javier Zaragoza,
Consuelo Madrigal, Jaime
Moreno i Fidel Cadena–
signen l’escrit d’acusació,
difós ahir, en el qual no només demanen penes altíssimes de presó pel delicte
de rebel·lió, sinó que al
llarg de les 127 planes fan
un relat criminal, recollint
fets distorsionats (com
ara dir que només dos
agents dels Mossos vigilaven el Departament d’Economia el 20-S), a més de
criminalitzar l’arenga política i les mobilitzacions
ciutadanes. Per la seva
part, l’advocacia de l’Estat, tot i calcar algun paràgraf amb l’escrit de la fiscalia, en les 58 planes de
l’acusació, no sosté que va
haver violència, i per això
acusa els líders de sedició.
Els fets principals són:

L’inici: l’any 2015
b La fiscalia del Suprem i
l’advocat de l’Estat situen
el relat criminal a partir
del 30 de març del 2015,
quan el govern d’Artur
Mas (CDC) signa amb el lí-

der d’ERC Oriol Junqueras i les entitats sobiranistes, Òmnium i l’ANC, un
full de ruta cap a la independència, i les eleccions
del 27 de setembre es
plantegen com a plebiscitàries. Els antecedents,
però, asseguren que cal situar-los el 19 de desembre
del 2012, quan Mas i Junqueras signen l’Acord per
la Transitorietat Nacional. “Hi ha un llarg procés
de maduració i intents fallits” per assolir la independència, afirma l’advocat de l’Estat, i ho exemplifica amb la consulta del
9-N del 2014.

Els “tres pilars”
b La fiscalia i l’advocat de
l’Estat també comparteixen que per assolir la independència de Catalunya hi
havia d’haver la participació dels líders de “tres pilars bàsics” per dur a terme aquesta estratègia
“planificada i combinada”:
el Parlament, l’executiu i
els moviments socials.
“Van orquestrar un pla
d’enfrontament de les institucions contra la legalitat constitucional”, sosté
l’advocat de l’Estat.
Així, el Parlament, presidit per Carme Forcadell
(per a qui la fiscalia dema-

na 17 anys de presó per liderar la rebel·lió, i 10 anys
l’Estat per sedició), i cinc
membres de la mesa, de
JxSí i CSQP, van permetre
el debat i la votació de fins
a vuit normes, que el Tribunal Constitucional havia suspès.
El segon pilar és el govern i en fan responsable
màxim Junqueras (la fiscalia sol·licita per a ell 25
anys de presó, i l’Estat,
12), de qui asseguren que
va signar un acord amb el
“fugitiu” expresident Carles Puigdemont per tirar
endavant el referèndum
d’autodeterminació
de
Catalunya. També es recull que amb Jordi Turull,
a Presidència, i Raül Romeva, a Exteriors, es van
aprovar despeses per a la
votació de l’1-O. I es va
avançar la creació d’estructures d’estat, com ara
Hisenda, la Seguretat Social, l’aprovació de la llei de
transitorietat jurídica per
canviar el poder judicial i,
finalment, realitzar la declaració d’independència
el 27 d’octubre del 2017.
El tercer pilar és la mobilització social i popular
permanent, de la qual la
fiscalia assegura que era
“crucial” i que va ser usada
“com a instrument de

pressió per obligar l’Estat
a capitular enfront del naixement de la nova República”. La fiscalia troba fonamental l’acció del líder
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
i el de l’ANC, Jordi Sànchez. També cita la intervenció de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI), però no se
cita cap acció del seu llavors president, l’actual
conseller d’Interior, Miquel Buch. Buch està investigat per desobediència per haver fomentat
l’1-O, al TSJC, on ha d’anar
a declarar dimarts vinent.

La violència
b La fiscalia, per sostenir
les acusacions pel delicte
de rebel·lió, assegura que a
Catalunya es van viure
episodis violents entre el
20 de setembre del 2017 i
el referèndum de l’1-O.
Manifesta que “el pla secessionista”
comptava
“amb la força intimidatòria que representava l’acció tumultuària de les mobilitzacions socials i el fet
de tenir un cos dels Mossos, amb 17.000 agents armats”. L’acusació contra
la policia catalana es justifica tot afirmant que l’1-O
no van evitar el referèndum com va ordenar el

4 processats
a l’AUDIENCIA
NACIONAL
Petició fiscal

TSJC i van “obeir les ordres dels polítics”.
La primera acció que
consideren violenta són
les mobilitzacions arreu
del territori català el 20 de
setembre del 2017 per torpedinar els escorcolls de la
Guàrdia Civil per aturar el
referèndum i comissar
materials, com van aconseguir amb paperetes de
votació, però no amb les
urnes. Aquí es detalla que
Cuixart i Sànchez, a través dels seus comptes a
Twitter, i després a dalt

Josep Lluís Trapero,
major dels Mossos
d’Esquadra
Acusat de rebel·lió, com
a comandament: 11 anys
de presó i 11 anys
d’inhabilitació absoluta

dels cotxes policials, van
animar i convocar els ciutadans a concentrar-se. Al
Departament d’Economia
es calculen unes 60.000
persones concentrades, i
“la massa es va aplegar i
empentar, i quasi va enderrocar la porta d’entrada a Economia”, s’atreveixen a escriure tant la fiscalia com l’advocat de l’Estat. Una falsedat que es
pot desmuntar amb el visionat dels vídeos d’aquell
dia.
Les dues acusacions

Les frases de la fiscalia

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

“Només hi havia dos
agents dels Mossos a
Economia. (...) La
massa s’hi va aplegar,
va empentar i quasi
enderroca la porta
d’entrada”

“Després dels actes
violents a Economia,
Cuixart i Sànchez van
fer crides sabent que
les mobilitzacions
acabarien novament
en actes violents”

“El moviment
popular era un
instrument de pressió
a l’Estat espanyol per
fer-lo capitular enfront
del naixement de la
nova República”

“La seva força
intimidatòria va ser
l’acció tumultuària de
les mobilitzacions i el
cos dels Mossos, amb
17.000 agents
armats”

“Cuixart va apel·lar a
la determinació
mostrada en la guerra
civil (usant l’expressió
‘No passaran!’) i va
reptar l’Estat a
comissar el material”

“El major Trapero
va interposar les
directrius polítiques
rebudes per part del
govern a fer complir la
llei i el mandat
judicial”
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socials per juristes com
Benet Salellas, ja que es
criminalitza una crida republicana contra l’alçament feixista de Franco.

ndependentistes catalans
Acusats de rebel·lió / sedició

Acusats de desobediència

Carme Forcadell,
expresidenta del
Parlament de Catalunya

Jordi Cuixart,
president d’Òmnium
Cultural

Jordi Sànchez,
expresident de l’ANC i
diputat de JxCat

Fiscalia: 17 anys de presó i
17 anys d’inhabilitació
Advocat de l’Estat: 10 anys
de presó, el mateix temps
d’inhabilitació

Fiscalia: 17 anys de presó i
17 anys d’inhabilitació
Advocat de l’Estat: 8 anys de
presó, el mateix temps
d’inhabilitació

Fiscalia: 17 anys de presó i
17 anys d’inhabilitació
Advocat de l’Estat: 8 anys de
presó, el mateix temps
d’inhabilitació

Rebel·lió/sedició

Lluís Corominas,
exvicepresident de la mesa
del Parlament (PDeCAT)

Lluís Guinó, exvicepresident de la mesa del Parlament
(PDeCAT) i diputat de JxCat

Anna Simó, exsecretària
primera de la mesa del
Parlament (ERC)

Fiscalia i advocat de l’Estat:
multa de 30.000 euros i
inhabilitació especial d’1
any i vuit mesos a càrrec
públic

Fiscalia i advocat de l’Estat:
multa de 30.000 euros i
inhabilitació especial d’1
any i vuit mesos a càrrec
públic

Fiscalia i advocat de l’Estat:
Multa de 30.000 euros i
inhabilitació especial d’1
any i vuit mesos a càrrec
públic

Acusats de malversació de fons públics i de desobediència
Carles Mundó,
exconseller de Justícia
(ERC)

Meritxell Borràs,
exconsellera de
Governació (JxCat)

Santi Vila, exconseller
de Cultura
(JxSí)

J. Josep Nuet, exsecretari
3r de la mesa del Parlament
i diputat (CSQP)

Ramona Barrufet,
exsecretària 4a de la mesa
del Parlament (PDeCAT)

Fiscalia: 7 anys de presó, 16
anys d’inhabilitació
absoluta i multa de 30.000
euros
Advocat de l’Estat: 7 anys de
presó, 10 anys
d’inhabilitació absoluta i
multa de 30.000 euros.

Fiscalia: 7 anys de presó, 16
anys d’inhabilitació
absoluta i multa de 30.000
euros
Advocat de l’Estat: 7 anys de
presó, 10 anys
d’inhabilitació absoluta i
multa de 30.000 euros.

Fiscalia: 7 anys de presó, 16
anys d’inhabilitació
absoluta i multa de 30.000
euros
Advocat de l’Estat: 7 anys de
presó, 10 anys
d’inhabilitació absoluta i
multa de 30.000 euros.

Fiscalia: multa de 30.000
euros i inhabilitació
especial d’1 any i vuit
mesos a càrrec públic
Advocat de l’Estat: multa de
24.000 euros i inhabilitació d’1 any i quatre mesos
a càrrec públic

Fiscalia i advocat de l’Estat:
multa de 30.000 euros i
inhabilitació especial d’1
any i vuit mesos a càrrec
públic

Teresa Laplana,
intendenta dels
Mossos
Acusada de sedició: 4
anys de presó i 5 anys
d’inhabilitació
professional

també relaten que durant
tot el dia només dos agents
dels Mossos van custodiar
la porta d’Economia, quan
la defensa del major Josep
Lluís Trapero, exercida
per la penalista Olga Tubau, va aportar a la causa
de l’Audiencia Nacional
un informe que precisa
que el 20-S van actuar onze indicatius policials (Arro i Brimo) des de les 12
del migdia. A més, la fiscalia en l’acusació a l’Audiencia Nacional admet que la
Guàrdia Civil va indicar

Pere Soler, exdirector
dels Mossos
Acusat de rebel·lió, com
a comandament: 11
anys de presó i 11 anys
d’inhabilitació absoluta

als Mossos que faria uns
escorcolls a les vuit del matí aquell 2O-S, però no els
va dir res. Una malfiança
no justificada quan encara
no havia passat cap acció
vers l’actuació de la policia
catalana. El major Trapero, al jutjat, ja va exposar
que si se’ls hagués comunicat abans la vintena
d’escorcolls, la seguretat
s’hauria garantit millor.
Les proclames independentistes en actes i mítings criticant els jutges i
la policia també és delictiu

per als fiscals del Suprem.
Així, per exemple, la fiscalia afirma del 20-S: “Cuixart es va dirigir als congregats i va exigir la llibertat dels detinguts. Malgrat
reivindicar el pacifisme de
la mobilització, va apel·lar
també a la determinació
mostrada en la guerra civil
(usant l’expressió ‘No passaran!’) i va reptar l’Estat
a comissar el material del
referèndum que tenien
amagat.” Aquesta afirmació de la fiscalia va ser força criticada a els xarxes

Mireia Boya,
exdiputada
de la CUP

Fiscalia: multa de 30.000
euros i inhabilitació
especial d’1 any i vuit
mesos a càrrec públic
Advocat de l’Estat: multa de
24.000 euros i inhabilitació 1 anys i quatre mesos a
càrrec públic

Cèsar Puig ,
exsecretari general
d’Interior
Acusat de rebel·lió, com
a comandament: 11
anys de presó i 11 anys
d’inhabilitació absoluta

Prop de 300 testimonis
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En l’escrit, la fiscalia sol·licita
que en el judici contra els independentistes, previst per
mitjan gener, declarin un total
de 256 testimonis. Prop d’un
centenar són agents de la
Guàrdia Civil i la policia espanyola suposadament ferits durant les càrregues policials als
centres de votació per evitar el
referèndum de l’1-O. També hi
són els màxims caps policials
espanyols.

Pel que fa a la qüestionada
malversació de fons, la fiscalia
no cita a declarar com a testimoni el llavors ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que
va negar al Congrés que s’hagués gastat ni un euro per l’1-O.
En lloc seu hi ha un secretari
d’estat. La fiscalia sí que demana un informe pericial a Hisenda, que el jutge Llarena va
desestimar perquè tenia pressa per tancar la causa.

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

“L’estratègia delictiva
va ser realitzada,
planificada i
combinada per tres
pilars bàsics: el
Parlament, l’executiu i
el moviment social”

“Amb l’aprovació de
la llei de transitorietat
jurídica, el 6 de
setembre, es culmina
el desallotjament de la
legalitat
constitucional”

“El govern va
autoritzar despeses per
al referèndum de
forma col·legiada,
eludint els controls
establerts per al
control pressupostari”

“El miler de lesionats
va ser una xifra
manipulada per
magnificar la repressió
policial, ja que la
majoria van ser crisis
d’ansietat i marejos”

“El 8-N la
Intersindical-CSC
convoca una altra vaga
(en concret Carles
Sastre, condemnat per
l’assassinat de
l’empresari Bultó)”

b L’advocat de l’Estat no
justifica gaire per què acusa de sedició –delicte que
no implica violència però
sí un alçament–, i no de rebel·lió, els independentistes, decisió que només
sembla justificada per les
penes que sol·licita, que
són la meitat de les de la
fiscalia als 22 processats.
La fiscalia tampoc justifica gaire per què acusa la
intendenta dels Mossos
Teresa Laplana de sedició i
no pas de rebel·lió, ja que el
ministeri fiscal aposta
perquè el 20-S hi va haver
violència, i Laplana era la
que coordinava el dispositiu policial per protegir els
escorcolls a Economia.
S’indica que obeïa ordres
del major Trapero, el qual
s’assegura que obeïa Sànchez, líder de l’ANC.

Ferits “falsos”
b La fiscalia manté els indicis criminals recollits pel
magistrat Pablo Llarena,
en què es culpa la ciutadania d’haver provocat les
càrregues policials als centres de votació durant l’1-O.
Fins i tot es titlla de “manipulats” el miler de lesionats
de què va informar la Generalitat, en sostenir que
“la majoria van ser atesos
per atacs d’angoixa i només
quatre van ser hospitalitzats”. Per contra, dels
agents de la Guàrdia Civil i
de la policia espanyola ferits, no se’ls qüestiona pas,
malgrat que un jutge de
Barcelona indica que la
majoria ho van ser per l’ús
de la porra en unes accions
“desproporcionades”. La
fiscalia fins i tot sosté que
amb el discurs del rei Felip
VI, el 3 d’octubre, tot es va
reconduir.

Malversació
b La fiscalia i l’advocat de
l’Estat acusen el govern de
Puigdemont de malversar
2,9 milions d’euros per
l’1-O i “de forma col·legiada”. Les partides són: l’ús
de locals per votar:
900.006 euros; publicitat
exteriors: 266.496 euros;
civisme: 277.804 euros;
Unipost: 979.661 euros;
cartells: 38. 431 euros; acció exterior: 60.000 euros
i contracte d’experts i observadors: 441.740 euros.
Ara els defensors han
de capgirar aquest relat
distorsionat. ■
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Oriol Junqueras
“El coordinador general de tota l’activitat”
La fiscalia situa al capdamunt de l’acció delictiva del
govern de la Generalitat qui
en va ser vicepresident, Oriol
Junqueras. Li demana 25
anys de presó i no el màxim
de 30, perquè en cap moment
hi va haver enfrontament armat entre dos bàndols, tal
com exigeix el delicte de rebel·lió en el seu supòsit extrem. L’absència en el judici
de Carles Puigdemont fa que
el ministeri públic atorgui la
màxima responsabilitat al
president d’Esquerra Republicana de Catalunya, a qui
atribueix la condició de “coordinador general de tota

l’activitat de planificació i organització del referèndum”.
La fiscalia situa Junqueras
en l’estratègia independentista des del primer minut del
procés, perquè comença el
seu escrit remuntant-se al
pacte que va signar el 2012
amb l’aleshores president de
la Generalitat, Artur Mas, el
quals es van conèixer com a
acords per a la transició nacional. La fiscalia considera
que aquest és el punt de partida que va acabar amb la realització del referèndum de l’1
d’octubre i detalla la participació que Junqueras hi va tenir des d’aleshores i que es va

incrementar amb la seva entrada al govern i a mesura
que la data de l’1 d’octubre
s’anava acostant. Una de les
accions que cita és una carta
a tots els alcaldes per demanar-los col·laboració amb l’1
d’octubre. L’acusació pública
sosté que Junqueras, com la
resta del govern, era “conscient de la il·licitud del procés
de secessió” i que, tot i saber
que el dia de les votacions es
produiria violència, no va voler aturar el referèndum i va
atiar la participació i la violència dels ciutadans contra
la policia, sempre segons el
relat de la fiscalia.

Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez

Carme Forcadell
La “promotora” del procés
d’“insurrecció”

Dos líders amb
aparició “estel·lar”
La fiscalia dona categoria d’estrelles del procés a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, per això la
petició de pena de 17 anys. A
l’escrit d’acusació hi ha un moment en què es parla de “l’aparició estel·lar dels dos líders del
moviment popular”, que segons
la fiscalia eren una peça indispensable en els plans del projecte independentista. Arriba a assegurar que el domini de l’ANC i
Òmnium va ser tan gran que
“quasi van arribar a desplaçar
els Mossos d’Esquadra” en les

grans mobilitzacions. A Jordi
Sánchez li atribueix tant de poder que fins i tot s’afirma que donava ordres al major dels Mossos Josep Lluís Trapero el dia de
la gran manifestació davant la
conselleria d’Economia, el 20 de
setembre de 2017. L’escrit de la
fiscalia para molt esment en

aquell dia perquè transforma
aquella manifestació en un acte
violent i en base de la seva acusació de rebel·lió. El relat que fa és
tan forçat que arriba al límit de
la mentida quan assegura que la
gent concentrada aquell dia
“quasi” va arribar a tirar a terra
la porta de la conselleria.

Govern, entitats i Parlament. Aquestes són les
tres potes que, segons la
fiscalia, han bastit una
“insurrecció patent, manifesta i exterioritzada
contra l’ordre establert”, i, al cim d’un
d’aquests eixos, hi ha
Carme Forcadell. És per
això que l’expresidenta
del Parlament rep la consideració de “promotora” del procés i, per tant, demanen per a ella una
pena de 17 anys pel delicte de rebel·lió. A l’escrit
es repassa la seva acció quan era presidenta de
l’ANC i del Parlament i com va animar a la participació en el referèndum de l’1 d’octubre.

Romeva, Rull, Bassa, Forn i Turull
Un govern “plenament conscient de la
il·licitud del procés de secessió”
Els membres del govern de la
Generalitat eren “plenament
conscients de la il·licitud del
procés de secessió que impulsaven, de la patent il·legalitat
de la iniciativa referendària i
de l’altíssima possibilitat que
es produïssin incidents violents”. Amb aquests antecedents descrits d’aquesta ma-

nera a l’escrit d’acusació, la
fiscalia no pot fer altra cosa
que mantenir una elevadíssima petició de 16 anys de presó pel delicte de rebel·lió als
cinc membres del govern
Puigdemont que, juntament
amb Oriol Junqueras, estan
empresonats i aniran a judici. D’ells es diu que van fer re-

iterades crides públiques a la
participació ciutadana.
De cada un d’ells destaca
accions concretes encaminades a afavorir els plans independentistes, com la decisió
del conseller Josep Rull d’impedir l’entrada al port de Pa-

lamós d’un vaixell que havia
d’allotjar policies, o del fet
qie la consellera Dolors Bassa que “va animar els treballadors de la Generalitat a
participar a la vaga del 3 d’octubre”. A Romeva l’implica
en la gestió fraudulenta de

fons públics per a la contractació d’observadors internacionals i d’un lobby dels
EUA, i a Jordi Turull li retreu
haver pagat la campanya per
promocionar el vot dels ciutadans que viuen a l’estranger.

Les frases de l’advocacia

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

“Ara hem de fer
l’escrit de defensa,
batallar i deixar en
evidència aquesta
estratègia absurda”

“La posició de
l’advocacia de l’Estat
és un brindis al sol. No
té cap conseqüència
pràctica”

Andreu van den Eynde

Jaume-Alonso Cuevillas

ADVOCAT D’ORIOL JUNQUERAS I RAÜL
ROMEVA

ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT

“Erdogan estaria
orgullós d’una
acusació com la
presentada avui”

“Dret a un judici just?
És més una
persecució que una
acusació”

Gonzalo Boye

Aamer Anwar

ADVOCAT COORDINADOR DE LA
DEFENSA DELS EXILIATS

ADVOCAT DE CLARA PONSATÍ

“Si permetem que
Espanya tanqui els
oponents polítics,
donem permís a altres
estats a fer el mateix”

“A algú el sorprèn
aquest escrit
d’acusació? No crec
que a ningú el
sorprengui”

Simon Bekaert

Judit Gené

MEMBRE DE LDE PAUL BEKAERT,
ADVOCAT BELGA DE PUIGDEMONT

ADVOCADA DE J. FORN, M. BORRÀS I
R. BARRUFET
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Josep Lluís Trapero, Pere Soler,
Cèsar Puig
Un policia que va anteposar les ordres
governatives als manaments judicials
Durant la tardor del 2017,
Cèsar Puig, com a secretari
general del Departament
d’Interior; Pere Soler, com a
director dels Mossos d’Esquadra, i Josep Lluís Trapero, major del cos, van dirigir
una policia que va actuar
complint les ordres que donava el govern abans que els
manaments judicials, i tot
plegat amb la finalitat que es

pogués dur a terme el referèndum de l’1 d’octubre.
Aquesta és la conclusió a la
qual ha arribat el ministeri
fiscal i que li serveix de fonament per acusar-los a tots
tres del delicte de rebel·lió,
amb una petició d’11 anys de
presó. Per fonamentar l’acusació que requereix l’ús de la
violència, el ministeri públic
converteix en un acte violent

la concentració del 20 de setembre davant la conselleria
d’Economia i sosté que els incidents que hi va haver el dia del
referèndum van ser de ciutadans que van agredir policies i
guàrdia civils, i no a la inversa.
En tots dos dies sosté que la policia de la Generalitat, seguint

les ordres de la cúpula, va actuar amb passivitat sense auxiliar els cossos i forces de seguretat de l’Estat. Com a
exemple d’actitud hostil contra la policia, l’escrit de la fiscalia cita el cas de l’IES Pau Claris
de Barcelona, aquell institut
on la policia va agredir brutal-

ment els ciutadans que s’havien assegut a l’escala del centre. La fiscalia sosté que la passivitat dels Mossos el dia 1
d’octubre es va planificar en el
pla operatiu Àgora, elaborat
per Trapero, que “tenia com a
finalitat aconseguir facilitar la
votació”.

Meritxell Borràs, Carles Mundó
i Santi Vila
Cap acusació personalitzada i una
petició de set anys de presó
En els 127 folis de l’escrit
d’acusació de la fiscalia,
els exconsellers Meritxell
Borràs i Santi Vila no apareixen ni en una sola ocasió
en el relat dels fets, mentre
que el també exconseller
Carles Mundó només hi
apareix un cop per dir que
va assistir a alguna de les
reunions de preparació del
referèndum, en les quals
també hi havia altres mem-

bres del govern i els líders
de les entitats sobiranistes. Tot i aquesta absència
de concreció dels fets que
els incriminen, el ministeri
públic demana fins a set
anys de presó i una multa
de 30.000 euros pels delictes de malversació de fons
públics i desobediència.
Com a única manera de
sustentar l’acusació, la
fiscalia recorda, en abor-

Teresa Laplana
D’intendent policial
a mossa “sediciosa”
dar la qüestió de la malversació, que els acords de govern es prenen de manera
col·legiada i, per tant, impliquen a tothom igual, però no detalla cap partida
concreta de les conselle-

ries que dirigien els tres
acusats que s’hagi destinat
al referèndum. Passa el
mateix amb el delicte de
desobediència, en què
l’acusació pública no personalitza les acusacions.

La fiscalia vol quatre anys per sedició per a Teresa Laplana, la intendent responsable del dispositiu
dels Mossos a la conselleria d’Economia el 20 de setembre. L’acusen
de negar l’auxili a la Guàrdia Civil.

Ramona Barrufet,
Lluís Corominas,
Anna Simó, Joan
Josep Nuet i
Lluís Guinó
Mireia Boya
La quota de la CUP
en el procés penal

Una mesa
tossudament
desobedient

Mireia Boya és l’única integrant de
la CUP que seurà al banc dels acusats, acusada de desobediència i
amb una petició de multa de
30.000 euros per haver presentat
les lleis de transitorietat.

Un dels elements que crida més
l’atenció en l’escrit d’acusació del ministeri fiscal és la desproporció entre
la qualificació penal de la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i la
de la resta de membres de la mesa
que van afavorir el debat de les lleis

de desconnexió i del referèndum. Per
a Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet i
Lluís Guinó demana una multa de
30.000 euros perquè els fa responsables d’un delicte reiterat de desobediència. A l’escrit s’assegura que els
membres de la mesa eren “plenament conscients que no havien d’admetre i que havien de paralitzar
aquelles actuacions que eren contrà-

ries a l’ordre institucional”. L’escrit
de la fiscalia recorda les normes que
es van debatre i aprovar durant el
procés i les dues querelles que es van
presentar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència. Amb Nuet es manté la
mateixa severitat penal, tot i que el
diputat dels comuns va votar en contra de les lleis sobiranistes i només va
actuar per facilitar el debat en el ple.

Les frases
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“Algú es pensa que
per 17 anys de presó
ens faran renunciar als
objectius, als drets i a les
llibertats nacionals?”

“Hi ha més odi i
agressivitat
en l’escrit de
la fiscalia que en
tot el procés”

“Avui l’Estat ha escrit
la seva sentència,
però que sàpiguen
que aquest procés
és imparable”

“Que s’introdueixi
un canvi essencial
en els fets de l’ordre
de processament
provoca indefensió”

“Guanyarem el judici
perquè els farem
posar vermells. Amb
els seus arguments i la
seva jurisprudència”

“L’Estat espanyol fa
miques l’estat de dret.
Seguim i seguirem
tossudament alçats”

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez

Pere Aragonès

Olga Tubau

Francesc Homs

Marta Rovira

PRESIDENT D’ÒMNIUM

EXPRESIDENT DE L’ANC

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

ADVOCADA DE TRAPERO

EXCONSELLER I ADVOCAT

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC
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Torra va assegurar que
comparteix “amb tots els
catalans i catalanes” la
“immensa
indignació”
que provoca veure la petició de “penes interminables per a gent bona”, però
es va comprometre a treballar “sense descans per
convertir tota aquesta indignació en energia positiva per afrontar amb força, determinació i unitat
aquests moments greus”.

El president Quim Torra, durant la declaració institucional d’ahir, al costat del president del Parlament, Roger Torrent ■ EFE

Torra acusa Sánchez de ser
“còmplice de la repressió”
a El govern català creu que l’estatal ha perdut “una oportunitat d’or” per treure el conflicte amb
Catalunya dels tribunals i dur-lo a la política a Torrent diu que la fiscalia vol venjança i no justícia
X.A.
BARCELONA

La Generalitat i el Parlament de Catalunya van denunciar ahir, mitjançant
una declaració conjunta
dels seus presidents, que
les acusacions contra els
líders independentistes
responen a un “anhel de
venjança i no de justícia”
de la fiscalia i van acusar
de ser “còmplice de la repressió” el president del
govern estatal, Pedro Sánchez, per la seva inacció.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va recriminar al líder socialista
que, amb la decisió de “no
actuar”, ha donat cobertura a la repressió contra
Catalunya. I això, malgrat

que tenia davant seu l’ocasió de fer un cop de timó.
“Avui el govern espanyol
ha perdut una oportunitat
d’or per treure dels tribunals el conflicte que es viu
a Catalunya i retornar-lo a
la política, que és on ha
d’estar”, va dir Torra.
En la compareixença a
l’auditori del Parlament,
posterior a la reunió d’urgència del govern català al
Palau de la Generalitat, el
president va rebutjar que,
rere el fet que l’Advocacia
de l’Estat descarti el delicte
de rebel·lió, s’hi pugui veure
un bri de bones intencions
a La Moncloa. “No, que l’Advocacia de l’Estat acusi de
sedició en comptes de veure-hi rebel·lió no és un gest,
és un menyspreu absolut

Puigdemont apel·la als demòcrates
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’expresident Carles Puigdemont va insistir ahir que
“l’Estat en conjunt, des del
rei fins a la fiscalia, continua
exercint venjança”, motiu pel
qual va fer una nova crida a
Europa perquè “no sigui
còmplice, amb el silenci,
d’aquest abús”. “Tenir presos
polítics és una vergonya; fer
un judici polític, perseguir i
condemnar persones per la

seva acció política és traspassar totes les línies vermelles”, va afirmar en un videocomunicat des de Waterloo.
El president del Consell per
la República va lamentar que
posar les urnes s’hagi convertit “en el pitjor crim” i es va
adreçar als demòcrates europeus: “Us necessitem, us volem sentir en un moment en
què l’estat de dret perilla.”

als demòcrates empresonats”, va sentenciar.
En la breu declaració
al costat del president del
Parlament, Roger Torrent, el cap de l’executiu
català va afirmar que la fis-

calia “està criminalitzant
els més de dos milions de
persones que l’1 d’octubre
van defensar la democràcia amb el seu propi
cos” i va atribuir la passivitat de Sánchez a estratè-

gies electoralistes. “Potser
creu que així guanyarà
uns quants vots, però el
que està fent és aprofundir en una gran injustícia
democràtica que afecta no
només els independentistes, sinó també la mateixa
democràcia espanyola”,
va dir. En aquest sentit,
Torra va plantejar una sèrie d’interrogants: “Quanta repressió pot aguantar
la democràcia espanyola?
Quants demòcrates poden aguantar que es retingui Catalunya a la força?
Algú creu que demanant
200 anys de presó per als
líders independentistes
desapareixeran els més
de dos milions de persones que volen una república catalana?”

Crida a la unitat
El president va tancar el
seu discurs incentivant la
unitat de l’independentisme: “Ens necessitem a
tots”, va dir abans d’apellar a “l’esperit del 3 d’octubre” perquè institucions,
sindicats, entitats i ciutadania avancin “sense
descans” en defensa del
gran consens que els
uneix, que va concretar
en tres punts: “Fi de la repressió, llibertat per als
presos polítics i lliure retorn dels exiliats, i una solució democràtica al conflicte a Catalunya exercint el dret efectiu a l’autodeterminació.”
Per la seva banda, el
president del Parlament
va remarcar que l’escrit
de la fiscalia acusa “la immensa majoria de la ciutadania d’aquest país”, perquè en aquest procés “no
es persegueixen persones,
sinó idees”. Torrent va
carregar amb duresa contra la fiscalia, ja que considera que busca “venjança
en comptes de justícia”.
“L’escrit d’acusació es
construeix sobre una ficció perversa que pretén
criminalitzar l’exercici legítim dels drets fonamentals”, argumentava.
En la mateixa línia que
Torra i Torrent, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va fer una crida “als barcelonins, als
catalans i a tots els ciutadans de l’Estat a respondre de manera pacífica i
ferma, en defensa dels valors democràtics que avui
estan amenaçats”. De moment, però, aquestes crides a la mobilització no
s’han concretat en cap
convocatòria. ■

Les frases
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“Que l’Advocacia de
l’Estat acusi de sedició
en comptes de veure-hi
rebel·lió no és un gest,
és un menyspreu
absolut als demòcrates
empresonats”

“Algú creu que
demanant 200 anys
de presó s’esvairan
els dos milions
d’independentistes?”

“La fiscalia de l’Estat
espanyol no actua
amb un anhel de
justícia, sinó de
venjança”

“Són acusacions
sense base i clarament
desproporcionades.
És una qüestió de
democràcia”

“Portat a l’extrem,
l’acusació que s’hauria
hagut de formular
és la del delicte de
desobediència”

“L’Estat en conjunt,
des del rei fins a la
fiscalia, continua
exercint una venjança
contra el govern”

Quim Torra

Roger Torrent

Ada Colau

Iñigo Urkullu

Carles Puigdemont

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENT DEL PARLAMENT

ALCALDESSA DE BARCELONA

LEHENDAKARI

PRESIDENT DEL CONSELL PER LA
REPÚBLICA
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El govern de Sánchez nega el
gest i abjura de la rebel·lió
a La ministra Delgado diu que el criteri de l’advocada de l’Estat és jurídic i “no soscava res” a Calvo

al·lega que “el president no ha dit mai que hi vegi rebel·lió” quan ho va dir al maig sent líder de l’oposició
David Portabella
MADRID

El govern de Pedro Sánchez va descobrir ahir que
no ha acontentat ningú i
es va veure atrapat enmig
de l’enuig independentista
perquè la fiscalia sosté de
manera implacable la tesi
que hi va haver violència i,
per tant, rebel·lió –amb penes de fins a 25 anys– i del
malestar del PP i Cs perquè
l’Advocacia de l’Estat, controlada per La Moncloa, ha
descartat la hipòtesi de la
violència i hi veu sedició.
Amb Sánchez callat, va ser
la ministra de Justícia, Dolores Delgado, qui va defensar que “no hi ha cap gest”
cap als presos independentistes i que el criteri de l’advocada general de l’Estat,
Consuelo Castro, per fixar
la sedició i la malversació
s’ha basat en “paràmetres
tècnics i jurídics”. A l’hora
d’abjurar de la rebel·lió, la
vicepresidenta
Carmen
Calvo va arribar a al·legar
que si al maig Sánchez
–sent líder de l’oposició–
donava per fet el delicte de
rebel·lió, des que és president ja no és així.
Per explicar el fet que,
partint del mateix Codi Penal, la fiscalia abraci la rebel·lió –amb penes de fins a
25 anys que són similars a
la de 30 anys imposada al
coronel Tejero pel 23-F– i
l’advocada de l’Estat ho deixi en els 12 anys que van associats a la sedició, la ministra Delgado va al·ludir al
viu debat que hi ha en el
món jurídic. “Si hi ha una
matèria en què hi ha hagut
més estudiosos, opinadors
i analistes és la rebel·lió, la
sedició i la desobediència
greu”, raonava la titular de
Justícia. Segons Delgado,

La vicepresidenta Calvo i la ministra Delgado, ahir en la compareixença després del Consell de Ministres ■ JAVIER LIZÓN / EFE

l’escrit de l’advocada de
l’Estat “no soscava res” ni
de l’acusació del ministeri
públic ni de la instrucció de
Pablo Llarena. “No és una
qüestió de gestos, és una
qüestió jurídica de valoració dels fets i d’aplicació del
Codi Penal sota criteris estrictament professionals”,
va esgrimir.
De Sánchez abans i ara
En l’afany de no agreujar
l’enuig del PDeCAT i ERC,

Cs improvisa una proposició per prohibir els indults
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La llei de l’indult és un llegat
del segle XIX que data del
1870 i que el Congrés s’ha
obert a reformar tot just ara
en una ponència oberta a la
comissió de Justícia. Si bé
Ciutadans ja havia dit que vol
aprofitar el tràmit –obert pel
PSOE per impedir l’indult a
corruptes i condemnats per
violència masclista– per fixar

la prohibició d’indultar un
condemnat per rebel·lió o sedició, ahir el partit d’Albert Rivera va improvisar d’urgència
una proposició no de llei en el
mateix sentit coincidint amb
l’escrit d’acusació de la fiscalia i de l’Advocacia de l’Estat.
D’acord amb l’argot de Cs i
donant per fet ja abans del judici que seran condemnats, el

que promou la proposició no
de llei (PNL) és evitar que un
president espanyol pugui indultar acusats del “cop separatista a Catalunya dels mesos de setembre i octubre
del 2017”. “L’indult és una figura constitucional que no
implica el perdó del delicte”,
va recordar la vicepresidenta
Carmen Calvo a Rivera.

la vicepresidenta Carmen
Calvo va voler fer entendre
que Sánchez no abona la
rebel·lió. “El president no
ha dit mai que hi vegi rebel·lió”, va arribar a dir Calvo, unes declaracions que
van fer saltar totes les alarmes, ja que en la memòria
hi ha viva una entrevista de
Sánchez a Antena 3 amb
Susanna Griso en què va
dir: “Cal reflexionar sobre
si el que va passar el 6 i el 7
de setembre al Parlament
pot ser delicte de rebel·lió.
I jo crec que lògicament ho
és.” Quan se li va recordar
aquesta opinió, Calvo va
sorprendre precisant que
al maig Sánchez no era president i que, des que ho és,
ja no ho ha tornat a dir, com
si el Sánchez del maig i el
d’ara no fossin la mateixa
persona. “Vostè pregunta
pel president i al maig no
era president... Ara som govern”, va dir com a colofó de
la giragonsa dialèctica.
La negació de cap gest
no va frenar el to de Pablo
Casado, el president del
PP, que acusa Sánchez de
“trepitjar el Codi Penal, la
separació de poders i la dignitat de la democràcia espanyola” per la pretesa
“complicitat” amb els presos. “El govern de Sánchez
ve a dir que els cotxes de la
Guàrdia Civil es van destrossar per una calamarsada, i que la policia judicial
va romandre tancada a
la conselleria d’Economia
perquè es va oblidar d’obrir
la porta”, denuncia Casado. Des de Ciutadans, Albert Rivera acusava Sánchez d’actuar com a “advocat defensor dels colpistes” i es presentava a si
mateix com una víctima.
“Els promet indults si hi ha
condemna i a sobre pretén
humiliar-nos i prendre’ns
el pèl a tots els espanyols”,
va lamentar.
Per la seva banda, el líder
de Podem, Pablo Iglesias lamenta la tipificació dels delictes i les presons preventives. “M’entristeix que la
judicialització del conflicte
català continuï entorpint la
gestió d’un problema que és
polític i que només tindrà
una solució política per vies
democràtiques”, va dir. ■

Les frases
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“Cal reflexionar sobre
si el que va passar el
6 i el 7 de setembre al
Parlament és rebel·lió.
Lògicament ho és”

“El president no ha dit
mai que hi veiés
rebel·lió. Vostè pregunta
pel president i al maig
no era president”

“No és un gest, és
una valoració dels fets
professional basant-se
en paràmetres
tècnics i jurídics”

“Sánchez trepitja
el Codi Penal, la
separació de poders
i la dignitat de la
democràcia”

“M’entristeix que la
judicialització del
conflicte n’entorpeixi
la solució, que només
pot ser política”

“Sánchez fa d’advocat
defensor dels colpistes;
els promet indults si hi
ha condemna i pretén
humiliar-nos”

Pedro Sánchez

Carmen Calvo

Dolores Delgado

Pablo Casado

Pablo Iglesias

Albert Rivera

(AL MAIG, QUAN ERA LÍDER OPOSITOR)

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

MINISTRA DE JUSTÍCIA

PRESIDENT DEL PP

SECRETARI GENERAL DE PODEM

PRESIDENT DE CIUTADANS
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Torra retira des
de Lledoners el
suport al govern
de Sánchez
a Anuncia que no votaran el pressupost, després que la

resposta a una petició de referèndum i de mediació són
“200 anys de presó” a Crits per la unitat i per una aturada
general en resposta als escrits d’acusació als presos
Jordi Alemany
SANT JOAN DE VILATORRADA

Unitat i alliberament dels presos
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de la Generalitat, Quim Torra, va aprofitar l’acte unitari de suport als presos polítics que
es va fer ahir al vespre a la
presó de Lledoners per
concretar l’ultimàtum que
va llançar al president espanyol, Pedro Sánchez, en
el debat de política general
del 2 d’octubre: “Li retirem el suport i no votarem
els pressupostos.” I ho va
justificar perquè després
de donar-li 30 dies perquè
plantegés una oferta al poble de Catalunya en forma
de referèndum acordat i
vinculant i, posteriorment, enviar una carta a
autoritats internacionals
demanant que “acceptés
una mediació”, la resposta
del president de l’executiu
espanyol “ha estat més de
200 anys de presó”. Torra
va afegir: “No els podem
votar” després d’estar a les
portes d’un judici que va
qualificar de “farsa”, no
perquè vagi contra els polítics ni contra els 2,3 milions de persones que van
votar en el referèndum de
l’1-O, sinó perquè “va contra tot el poble de Catalunya”. En una breu intervenció per poder permetre
la tradicional salutació de
Joan Bonanit als presos

L’acte per denunciar “Un any
del segrest del govern” va
anar-se escalfant quan més
avançat estava. Els moments
més àlgids es van viure amb
la contundent intervenció
d’Enric Tudó, com a membre
de l’entitat organitzadora
ADIC, que va preguntar, tenint un govern a la presó i a
l’exili, “què coi fotem, com és
que ho permetem?”, per continuar afirmant que “els hem
d’alliberar, perquè no sabem
altra manera de fer-ho que
alliberar el país i no esperar
sentències”, ja que “no ac-

ceptem aquest judici”.
L’ara president del Consell
Assessor del Fòrum Cívic i
Social per al Debat Constituent, l’exdiputat Lluís Llach,
també va protagonitzar un
dels moments més aplaudits
en qualificar d’“imbecil·litat
jurídica portada fins als extrems” les acusacions als
presos per després demanar
“als polítics d’aquí davant
que no es pot admetre res
més que la unitat estratègica” davant d’una situació
que va qualificar d’“urgència
nacional”.

polítics, Torra va explicar
que després de reunir-se
amb els presos a les cinc de
la tarda –menys amb Jordi
Turull, que tenia permís
especial del Suprem per visitar el seu pare, que està
hospitalitzat–, aquests li
havien traslladat que estaven “més forts, més determinats i amb més coratge
que mai per enfrontar-se
al judici”. Una vista que
l’afronten no per defensar-se sinó per “acusar
l’Estat del muntatge que
ha realitzat”.
En un acte en què en
moltes de les intervencions, i ja abans de començar, es van sentir molts

crits demanant unitat, el
president va assegurar
que no faran “ni un pas enrere” i va alertar que en
aquest cas “la neutralitat
no és possible”.
L’endemà que ERC
aplegués unes 15.000 persones a Lledoners va repetir-se l’aglomeració de
gent ja una hora i mitja
abans. En aquest cas l’acte
per recordar l’any de presó
de part del govern el va organitzar l’Assemblea en
Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC),
creada arran de l’aplicació
del 155, amb el suport
d’ACDC, ANC, Òmnium,
Cap Dona en l’Oblit,

El president Torra, durant la seva intervenció en l’acte de Lledoners ■ JOSEP LOSADA

JxCat, PDeCAT, ERC,
CUP i la Crida Nacional,
tots ells desplegant una
àmplia representació. El
regidor de Cultura de Sant
Joan de Vilatorrada, el pallasso Jordi Pesarrodona,
va ser el conductor de l’acte, en que va intervenir la
parella de Joaquim Forn,
Laura Masvidal, i la seva filla Beta, que va llegir una
carta seva; com també ho
va fer l’amiga d’Oriol Junqueras Marta Vilaret;
mentre que l’esposa de
Jordi Turull, Blanca
Bragulat, en va llegir una
altra
d’agraïment
i
d’ànims dels set presos de
Lledoners perquè “ens en

sortirem i és impossible
empresonar la voluntat
democràtica d’un poble”.
També hi van tenir presència els consellers exiliats de Brussel·les i l’expresident Carles Puigdemont, amb una carta llegida per la seva germana
Montse en què s’apel·lava
a la necessitat de passar
de “la indignació a l’acció”. Després de les paraules de la parella de Josep
Rull, Meritxell Lluís com
a presidenta de l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets Civils, els
ànims es van començar a
escalfar amb la intervenció en anglès de l’advocat

de Clara Ponsatí, Aamer
Anwar, que va recordar
que Espanya “no pot empresonar milions de persones” i va fer cridar “No
passaran” els assistents.
Albert Donaire, en nom
de bombers, mossos i
agents rurals, va lamentar que han patit “persecució judicial per fer la seva feina”, recordant que
“també som ciutadans de
ple dret i prenem part
per defensar uns actes injustos”.
Durant l’acte es va connectar amb les concentracions altres presons, i
en finalitzar, un home va
caure a les vies del tren. ■

Les frases
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“L’oferta a un
referèndum i una
mediació
internacional són 200
anys de presó”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Dir als polítics d’aquí
davant que no es pot
permetre res més que
la unitat estratègica”
Lluís Llach
PRESIDENT DEL CONSELL ASSESSOR
DEL FÒRUM CÍVIC I SOCIAL PER AL
DEBAT CONSTITUENT

“És un relat fals.
No hem comès
cap delicte i ho
demostrarem en el
judici”

“És la represàlia a
una ideologia. No
renunciaré als
objectius polítics”

“Ni desànim, ni
resignació. És un relat
fictici per aconseguir
un escarment al marge
del Codi Penal”

“Penes brutals.
Demostren la
naturalesa
antidemocràtica de
l’Estat”

Joaquim Forn

Raül Romeva

Jordi Turull

Arnaldo Otegi

EXCONSELLER DE L’INTERIOR

EXCONSELLER D’EXTERIORS

EXCONSELLER DE LA PRESIDÈNCIA

COORDINADOR D’EH BILDU
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La protesta d’ahir al Puig de les Basses, on hi ha detinguda Dolors Bassa ■ ALEIX FREIXAS / ACN

Consignes d’unitat
al Puig de les Basses
CONNEXIONS · La presó de Figueres era un dels tres centres on ahir es van fer
concentracions simultànies RESPOSTA · Durant l’acte es va llegir una carta de
l’exconsellera Dolors Bassa en què rebutja qualsevol acusació ni renúncia
Esteve Carrera
FIGUERES

“N

o té cap sentit i és totalment injustificable; és venjança, menyspreu, escarment
o el que vulgueu dir-ne.” Aquesta és
la valoració que va fer ahir l’exconsellera Dolors Bassa de l’escrit
d’acusació que s’havia fet públic
unes hores abans contra ella i la resta de presos. Bassa es va expressar a
través d’una carta que va llegir el
seu cunyat davant del miler de persones que s’havien concentrat a les
vuit del vespre davant del recinte
del centre penitenciari del Puig de
les Basses, a Figueres, on l’exconsellera continua presa. Va rebutjar
qualsevol acusació, va reiterar la seva innocència i va assegurar que ni
ella ni cap dels altres presos renunciarà a les seves conviccions. Amb
connexions en directe, la lectura de
la carta de Bassa també la va sentir
la gent concentrada al mateix moment al Catllar, a la presó Mas d’En-

ric, on hi ha detinguda Carme Forcadell; des d’allà es va llegir una carta de l’expresidenta del Parlament
que també van sentir els concentrats a Figueres, abans d’una última
connexió amb la presó de Lledoners,
on hi ha els altres presos. Prèviament a aquestes connexions, ahir a
Figueres també van prendre la paraula la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; l’eurodi—————————————————————————————————————————————

Entre les proclames
corejades la paraula que
més es va sentir dels
presents va ser “unitat”
—————————————————————————————————————————————

putat Josep Maria Terricabras i el
conseller d’Acció Exterior, Ernest
Maragall, i tots van ser contundents
amb les acusacions: “Estem emprenyats i emprenyades perquè això és
una injustícia que no té nom”, va
dir Chacón. “Estem envoltats de facinerosos i gent embogida, gent que
treballa amb l’odi i la maldat”, afegia

Terricabras; el conseller Maragall
resumia el context dient que “els
delinqüents empresonen els innocents”. Tots tres es van reafirmar
en la voluntat de seguir “fins al final,
per la llibertat i la dignitat, descartant qualsevol possibilitat de resignació.
“Llibertat presos polítics”, “Obrim
les presons”, “No esteu soles” i “Ni un
pas enrere” van ser les consignes
més compartides pel miler de persones que malgrat el fred i la tramuntana havien respost a la convocatòria al
Puig de les Basses. Però la paraula
més repetida i proclamada va ser
sens dubte “unitat”, com si els concentrats volguessin deixar més constància que mai que l’acte havia estat
convocat pel conjunt de partits polítics i entitats que donen suport a la
independència, de forma unitària. La
concentració es va tancar amb una
última connexió amb Lledoners per
sentir Joan Bonanit, la persona que
cada dia es planta davant d’aquella
presó amb un altaveu per desitjar bona nit als presos. ■

Les frases

“L’Estat fa el ridícul i
mal a persones
innocents i famílies,
intentant reprimir
objectius polítics”

“Els conflictes polítics
han de tenir també
solucions polítiques.
No s’ha de judicialitzar
la política”

“La democràcia
exigeix respecte a la
justícia”

“No renunciarem a
defensar pacíficament
i democràticament la
República. Seguirem
lluitant”

Marta Madrenas

Tau. Entitats Tercer Sector

Manuel Valls

Meritxell Serret

CANDIDAT A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

DELEGADA DEL GOVERN DAVANT LA
UNIÓ EUROPEA

ALCALDESSA DE GIRONA

185146-1197869L
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ERC i el PDeCAT avisen que
la repressió fa “impossible”
cap gest per al pressupost
a El PSC creu que els presos han de “retre comptes” per uns “fets greus” a Els
comuns en demanen la “llibertat” a Arrimadas repeteix que tenen “privilegis”
Redacció
BARCELONA

Després de fer-se públics
els escrits d’acusació contra els membres de l’anterior govern i els presidents
d’Òmnium i l’ANC empresonats, les reaccions dels
partits polítics no es van
fer esperar. Mentre que els
partits independentistes
denuncien les elevades penes de presó com un atac
a la democràcia, les valoracions dels socialistes i de
Ciutadans miraven cap a
l’opinió pública espanyola
i cap al govern de Pedro
Sánchez. L’espai dels comuns les va tornar a denunciar com una vulneració de les llibertats. Tant
ERC com el PDeCAT van
advertir Pedro Sánchez
que, amb acusacions com
les de la fiscalia i la presumpta rebaixa de l’Advocacia de l’Estat, no hi ha
negociació possible per als
pressupostos estatals.
El vicepresident del govern i adjunt a la presidència d’ERC, Pere Aragonès,
considera que el govern
socialista “no ha canviat
la línia repressiva de Mariano Rajoy”. Així, “canviar la rebel·lió per la sedició és un canvi en la gradació però no en el contingut
material”. I adverteix que
“no hi ha hagut cap moviment ni cap gest del govern
de l’Estat i, per tant, és impossible cap gest o moviment per part nostra”.
En termes similars es
va expressar el president
del PDeCAT, David Bonvehí, que va rebutjar que
el seu grup negociï els
pressupostos de Sánchez.

Els manifestants, davant la presó de Mas d’Enric, al
Catllar, on hi ha empresonada Carme Forcadell ■ E.P.

Crida a la unitat
estratègica i a la
mobilització
davant el Catllar
aUn miler de manifestants clamen
també llibertat al Catllar aEl govern
La líder de Cs, Inés Arrimadas, fent campanya aquests dies a Andalusia ■ EFE

“Amb aquest escrit de la
fiscalia, entenem que el no
als pressupostos és evident; no ens deixen marge”, va assegurar.
El PSC-Units nega que
el fet que l’Advocacia de
l’Estat descarti acusar-los
de rebel·lió sigui cap mena
de “gest” del govern espanyol per tal de suavitzar
les relacions amb Catalunya i facilitar l’aprovació
dels pressupostos espanyols. La portaveu socialista Eva Granados afirma: “No hi ha hagut cap
gest i és un error de qui
ho planteja.” La dirigent
socialista recorda que,
quan governava el PP,
l’Advocacia de l’Estat “només parlava de malversació”, mentre que ara l’acusació del govern espanyol
hi ha afegit altres delictes.

En un acte de precampanya de cara a les eleccions autonòmiques a Andalusia, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, va
acusar el president espanyol de fer una “trucada
de gràcia” a l’Advocacia de
l’Estat per aplanar el camí
dels pressupostos. “Molts
espanyols veiem amb tristesa com es confirma la
sospita que Sánchez està
disposat a fer qualsevol cosa per ser un quart d’hora
més a La Moncloa. Fins i
tot dona privilegis i beneficia a aquells que han trencat famílies a Catalunya,
han fet fugir empreses,
han humiliat els espanyols
i no van tenir cap respecte
per la democràcia”, deia.
Per la presidenta dels
comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i la portaveu

del grup al Congrés, Lucía
Martín, les acusacions són
una “anomalia democràtica en tota regla”. “No hi ha
rebel·lió, ni malversació ni
sedició. L’única sentència
que considerem acceptable és la llibertat de les preses i els presos polítics”, hi
afegia Albiach.
Des de Junts per Catalunya, Eduard Pujol qualificava de “salvatjada” les
peticions de penes, i assegurava que són “un complot d’estat” per “silenciar
veus i ideologies”.
El diputat de la CUP Vidal Aragonés va assegurar
que és un “judici polític
contra el dret a l’autodeterminació”. L’Estat espanyol pretén “castigar de
manera exemplar els independentistes empresonats”, afirma. ■

diu que no farà “ni un pas enrere”
Eva Pomares
EL CATLLAR

Un miler de persones es
van concentrar, ahir al
vespre, davant la presó de
Mas d’Enric, al Catllar
(Tarragonès), en un acte
unitari dels partits i entitats independentistes. Al
centre penitenciari està
empresonada Carme Forcadell, l’expresidenta del
Parlament, per a qui la fiscalia demana 17 anys de
presó acusada de rebel·lió i
els mateixos d’inhabilitació en considerar-la una de
les màximes dirigents del
procés i del referèndum.
Entre crits dels concentrats apel·lant a la “unitat”
independentista i a la “llibertat” pels presos i exiliats, la consellera Elsa Artadi va afirmar que els es-

crits de les acusacions als
presos són “pàgines de
mentides i odi, que acusen
sols per haver permès que
el poble votés. Avui, definitivament, ha mort la transició democràtica a Espanya”. Artadi va cridar a “la
unitat i la mobilització. No
podem fer un pas enrere”.
El vicepresident del govern, Pere Aragonès, que
sortia de visitar Forcadell,
va considera una “farsa
aquest judici. El govern espanyol mira cap a una altra
banda, i no s’hi pot col·laborar”. El republicà va reclamar també “màxima unitat estratègica” i va cridar
“a la mobilització compartida”. Entre aplaudiments,
va afegir: “Si els presos i els
exiliats no es cansen ni renuncien, nosaltres tampoc
ho farem.” ■

Les frases

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

“És una salvatjada i
un complot d’estat
per silenciar veus
i ideologies”

“No és dia de valorar
qualificacions
provisionals. Podran
variar en el judici per
criteris tècnics”

“Sánchez està
disposat a donar
privilegis als que
han trencat famílies
a Catalunya”

“No hi ha rebel·lió, ni
sedició ni malversació.
L’única sentència
acceptable és que
surtin lliures”

“És un judici polític
contra el dret a
l’autodeterminació.
Volen castigar de
manera exemplar”

“No hi ha hagut cap
moviment del govern
de l’Estat i, per tant, és
impossible que n’hi hagi
cap per part nostra”

Eduard Pujol

Eva Granados

Inés Arrimadas

Jéssica Albiach

Vidal Aragonés

Pere Aragonès

PORTAVEU ADJUNT DE JUNTS PER
CATALUNYA AL PARLAMENT

PORTAVEU DEL PSC-UNITS

PRESIDENTA DEL GRUP
PARLAMENTARI DE CIUTADANS

PRESIDENTA DE CATALUNYA
SÍ QUE ES POT

DIPUTAT DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP)

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I ADJUNT
A LA PRESIDÈNCIA D’ERC
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Crida d’Òmnium i l’ANC a
una mobilització unitària
a Les entitats a les quals pertanyen Jordi Cuixart i Jordi Sànchez qualifiquen d’“extremament greu”
l’estratègia de l’Estat a Anuncien campanyes per denunciar a Europa aquest judici injust i venjatiu
M.R.
BARCELONA

La petició de 17 anys de
presó per als Jordis demanada per la fiscalia, i la de
8 anys de presó demanada
per l’Advocacia de l’Estat,
no per esperades van deixar de caure com una
bomba a la seu d’Òmnium
Cultural, entitat presidida
per Jordi Cuixart, i a la de
l’ANC, de la qual era responsable Jordi Sànchez.
Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, va considerar un “atac sense precedents al sistema de
drets i llibertats de tota
la ciutadania” els escrits
d’acusació i les peticions
de pena i va demanar “una
resposta majoritàriament
unitària” del conjunt de
la societat en aquest moment, que va qualificar
com “el més greu de la democràcia espanyola”.
En una roda de premsa
en què la plana major
d’Òmnium va aparèixer
fent pinya, Mauri va assegurar que els escrits suposen una “criminalització
de la mobilització popular
transformadora” i va acusar el govern de Pedro
Sánchez, de qui s’esperava que temperés la situació, d’agreujar encara més
el conflicte i no presentar
una solució política com
s’esperava.
L’ANC, per la seva ban-

140172-1195411L

La junta d’Òmnium, amb Marcel Mauri al capdavant, ahir, després de conèixer les acusacions contra Jordi Cuixart ■ ACN

Les frases
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“És un atac sense
precedents al sistema
de drets i llibertats de
tota la ciutadania”
Marcel Mauri

“La diferència de
penes entre la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat és
com un joc de trilers”
Elisenda Paluzie

“Les acusacions són
arbitràries. S’hi veuen
ànsies d’escarment,
humiliació i venjança
per part de l’Estat”

“L’Estat ha perdut
l’oportunitat de retornar
al terreny polític el que
no hauria d’haver anat
mai al terreny judicial”
David Saldoni

PRESIDENTA DE L’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA (ANC)

Súmate

VICEPRESIDENT ÒMNIUM CULTURAL

da, a través d’un comunicat, va demanar iniciar
un procés “definitiu’’ per
dir “alt i clar’’ que no s’acceptaran més “aquesta
humiliació i aquest sotmetiment a un estat demofò-

bic’’. Per això, va demanar
“força i determinació’’ en
una “mobilització constant’’ per aconseguir fer
efectiva la independència.
L’ANC va denunciar
que l’Estat “continua en-

rocat en la repressió política basada en fets inventats” i que “imputa delictes que no s’han comès i
demana penes extremament greus”. Així mateix,
va comparar el govern de

PRESIDENT ACM

Madrid amb règims “autoritaris”. La presidenta de
l’entitat, Elisenda Paluzie,
va qualificar la diferència
de penes entre l’escrit
d’acusació de l’Advocacia
de l’Estat i de la Fiscalia de

“joc de trilers”. “És un joc
que els hi permet la figura
del policia bo i el policia
dolent, que tradicionalment l’esquerra i la dreta
s’intercanvien”, va dir. Va
afegir que en un judici
com el de l’1-O, el paper de
l’Advocacia de l’Estat és
“bastant
irrellevant”.
L’ANC va assegurar que
organitzarà una campanya de mobilitzacions al
carrer a Catalunya i a les
principals capitals europees. L’ANC va dir que els
escrits d’acusació són “extremament greus” i han
de
tenir
com
a resposta “fer efectiu el
mandat de l’1 d’octubre” .
“No ens aturarem davant de tanta crueltat”,
deixava clar ahir l’ANC. I
va anunciar que faran una
campanya “de denúncia
nacional i internacional”.
L’entitat independentista Súmate va qualificar
les acusacions de “totalment arbitràries” i va assegurar que hi veu “ànsies
de càstig, escarment, humiliació i venjança” per
part de l’Estat. “Avui és un
dia trist –va dir Súmate
a través d’un comunicat–,
però no ens vencerà el desànim i, des de la serenitat,
el pacifisme i la humilitat,
reclamem fortament democràcia i lliberat.”
El president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM),
David Saldoni, va lamentar que l’Estat “hagi perdut l’oportunitat de retornar al terreny polític el que
no hauria d’haver anat
mai al terreny judicial” i va
lamentar “que no s’acompanyi amb fets la retòrica
de les paraules del PSOE”.
Creu que es vol donar un
escarment als acusats perquè ningú més vulgui seguir amb els anhels de llibertat de Catalunya”. ■
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 3 de novembre del 2017
MIQUEL RIERA

Santi Vila paga la fiança de 50.000
euros i surt en llibertat

“Llibertat presos polítics”
president del govern Puigdemont entressin
a presó. El mateix dia que l’advocat dels consellers d’ERC denuncia maltractaments en
el trasllat policial a la presó. ■ ALBERT SALAMÉ

Puigdemont, disposat a
ser candidat el 21-D
En una entrevista a la televisió belga, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
s’ha obert a liderar una candidatura per concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per l’Estat després de la intervenció arran de l’aplicació de l’article 155.
Puigdemont considera que els que han liderat
el procés s’han comprometre amb el 21-D i assegura que anirà a les llistes i que aposta per
repetir una candidatura única, tal com ja es
va fer en les eleccions del 27 de setembre del
2015. L’anunci de Puigdemont coincideix
amb la decisió de la jutgessa Carmen Lamela,
de l’Audiencia Nacional, de decretar una ordre de detenció contra Puigdemont i els quatre consellers refugiats a Bèlgica.

L’exconseller d’Economia i Empresa Santi Vila surt de la presó d’Estremera després d’haver pagat la fiança de 50.000 euros imposada per la
jutgessa Carmen Lamela. Vila va dimitir del govern la vigília de la proclamació d’independència i se’n va desmarcar. ■ EFE.

S’anuncia una aturada pel dia 8
Les entitats sobiranistes anuncien la Setmana de la Llibertat
per protestar contra l’empresonament dels polítics i dirigents
socials catalans. La primera convocatòria és una aturada de país
pel dia 8 de novembre. També

“Si les forces independentistes
guanyen, l’Estat Espanyol
respectarà el resultat? Insisteixo a
preguntar-ho”
“És possible ser independentista
a Espanya? Presentar-se a les
eleccions? Aplicar el programa?”
CARLES PUIGDEMONT PRES. GENERALITAT

s’ha convocat una manifestació
a Barcelona pel dia 11 de novembre. “Respondrem a la incapacitat de l’Estat per trobar solucions polítiques amb més mobilitzacions”, diu Marcel Mauri,
d’Òmnium.

“La separació de
poders a Espanya
és vigent des de la
Constitució de
Cadis del 1812”

“Ens dolem dels
empresonaments.
Dificulten la
construcció de
ponts de diàleg”

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO

JOSEP MARIA SOLER

GOVERN ESPANYOL

ABAT DE MONTSERRAT

111890-1197338L

Milers de persones s’han tornat a concentrar davant els ajuntaments de tot Catalunya per reclamar la llibertat dels presos polítics, l’endemà que vuit consellers i el vice-
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La rebel·lió, des de fora
PRUDENTS · Sense fer grans valoracions, la premsa internacional situa l’acusació com un obstacle per resoldre el conflicte i
aprovar els pressupostos estatals RELAT · Algunes edicions digitals coincideixen a destacar la falta de violència a Catalunya
David Bueno
BARCELONA

E

815405-1197820L

ls mitjans de comunicació internacionals no
han desaprofitat l’ocasió
per explicar i valorar la
decisió de la fiscalia espanyola
de mantenir el delicte de rebellió per als presos polítics. Un
dels primers a reaccionar va
ser, ahir al migdia, el The Guardian. En un article del periodista Stephen Burgen, considera
que “la decisió de presentar els
càrrecs més greus contra els
acusats posa a prova la possibilitat que una posició més conciliadora del govern socialista pugui portar a una negociació significativa sobre el tema català”.
De fet, l’articulista creu que
“l’empresonament dels líders
independentistes ja era un obstacle per a qualsevol negociació” perquè, assegura, “totes les

parts de Catalunya” veuen la
presó com a “excessiva, injusta i
amb motivacions polítiques”.
Des d’Alemanya, el Frankfurter Allgemeine explica els
fets sense entrar en gaires valoracions, però sí que posa en relleu les acusacions més lleus formulades per l’advocacia de l’Estat, un organisme que no presenta cap equivalència al país
germànic. D’altra banda, també
recorda que la justícia alemanya no va extradir Puigdemont
pel delicte de rebel·lió, i és que
“la magnitud de la violència necessària” per ser acusat
d’aquest càrrec “mai s’ha produït en el conflicte de Catalunya”. Aquest diari, igual que la
major part dels altres que s’han
fet ressò de la notícia, emmarca
els fets dins del context de negociació de pressupostos al Congrés dels Diputats, i considera
que la decisió de la fiscalia difi-

La República
analitza avui i demà
el moment del procés polític i judicial
català, entre d’altres, amb una entrevista a l’advocat
dels exiliats Gonzalo Boye. El setmanari es posa avui a la
venda i demà s’inclou a El Punt Avui.

cultarà l’aprovació dels comptes. En aquest sentit, el Financial Times va més enllà i creu
que, a partir d’ara, “els partits
catalans a favor de la independència lluitaran per enderrocar
el govern” espanyol.
Per bé que l’acusació de rebel·lió era previsible, bona part
de les edicions digitals de la
premsa internacionals en van
informar. És el cas, també, de
Le Monde, que situa el presumpte ús de la violència com
un fet que no és compartit per
alguns sectors de la població espanyola i per una “àmplia gamma de testimonis i juristes eminents”. Sobre això, el The National escocès també remarca
“la falta de violència” durant el
procés. Finalment, mirant al
moment actual, el Washington
Post assegura que es manté
“una retòrica desafiadora”, però
“sense violar la llei”. ■
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La reforma de la Rambla
costarà 36,5 milions i no
s’acabarà abans del 2027
a El projecte preveu suprimir un carril de trànsit per cada sentit per eixamplar
voreres a Un paquet de 50 accions vol evitar que sigui, només, un eix turístic

L’Audiència
ordena investigar
4 guàrdies civils
a Tots ells van participar en càrregues

policials durant l’1 d’octubre al Bages
Redacció
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha ordenat al jutjat d’instrucció número 2 de Manresa que citi com a investigats tres agents de la
Guàrdia Civil que van actuar l’1 d’octubre a la localitat de Fonollosa i, alhora,
el cap del dispositiu policial que va intervenir a
l’IES Quercus de Sant
Joan de Vilatorrada. La resolució estima el recurs
que va interposar el Col·legi d’Advocats de Manresa
contra una decisió anterior del jutjat de la capital
del Bages que descartava
indagar ambdós episodis.
En el cas de Sant Joan de
Vilatorrada, l’Audiència
considera, després de visualitzar les imatges de les
càrregues, que no era ne-

cessari “colpejar amb porres de forma inopinada i
per sorpresa aquells que
estaven a l’exterior, al costat de la porta d’entrada,
per impedir que els agents
entressin a l’edifici, fet que
va provocar lesions als ciutadans”. Segons la resolució, “l’excés de l’actuació
policial” va produir ferides
o contusions que haurien
estat evitables si s’hagués
actuat d’una altra manera. En aquest context,
també s’obliga la Guàrdia
Civil a lliurar les gravacions fetes durant aquell
dia. Pel que fa a Fonollosa,
s’insta que declarin com a
identificats els tres agents
de Fonollosa que van emmanillar un veí del poble
per una presumpta “detenció il·legal”, ja que no
se’l va “informar dels motius”. ■

F. Espiga
BARCELONA

No hi ha hagut en les últimes dècades cap govern
municipal que, amb més o
menys convenciment, hagi expressat la seva voluntat de remodelar la Rambla perquè els barcelonins
la tornin a sentir com a
pròpia. És l’eterna assignatura pendent i, per no
alterar aquest costum,
l’executiu d’Ada Colau va
encarregar a l’antiga regidora de Ciutat Vella, Itziar González, que capitanegés un proces participatiu per donar forma a
aquest pla de millora. Els
seus resultats es van presentar ahir en un acte en
un indret tan icònic com
el Liceu. Després de mesos de deliberacions i anàlisis entre experts, entitats i veïns, n’ha sortit un
document que proposa
dues actuacions bàsiques:
una reforma urbanística
en si del continent del passeig i una alteració del seu
contingut perquè deixi de
ser, únicament i exclusiva, un espai enfocat al turisme.
Pel que fa la renovació
de l’aspecte de la Rambla,
les obres no començaran
abans de finals de 2019 o
principis de 2020 i s’executaran en cinc fases. En
el millor dels casos, fins al
2027 no estarien enllesti-

Una recreació virtual d’un dels trams de la Rambla un cop reformada ■ AJ. DE BCN

des. A falta de redactar un
projecte executiu comme
il faut –el que ara hi ha sobre plànol és un primera
idea–, l’obra tindrà un
pressupost estimat de
36,5 milions d’euros i, entre d’altres intervencions,
preveu eliminar un dels
dos carrils de circulació
que ara hi ha a banda i
banda. Això permetrà eixamplar les voreres fins a
tres metres, com a mínim, i que el tronc central
oscil·li entre onze i trenta
metres. S’urbanitzaran
tres grans places davant
el palau Moja, el pla de l’Os
i el Principal i, igualment,
es crearà una zona verda
a l’altura de Drassanes

per relligar l’eix amb la
mar. En consonància amb
el que dicta un pla especial
ja aprovat, les parades de
quioscs i flors es distribuiran entre els arbres per
alliberar superfície al mig.
Pel que fa als usos,
s’han dissenyat fins a 53
accions per reforçar el caràcter ciutadà de l’indret.
Una de les maneres es posar-hi jocs per a la canalla
o un equipament de barri.
També es vol potenciar la
seva oferta cultural perquè actuï com a pol
d’atracció i, alhora, que
punts com la Boqueria
deixin de ser tan turístics
i, en canvi, promoguin la
restauració de Km 0. ■

La restauració
diu que no l’han
consultada
—————————————————————————————————

El director general del Gremi
de Restauració, Roger Pallarols, va assegurar ahir que ni
el sector ni els quiosquers dela Rambla han estat “consultats” en aquest procés. Hi va
afegir que la transformació
implicarà la reducció d’un
centenar de taules de les terrasses i de quatre quioscs.
Per fer visible el seu descontentament, un grup de restauradors van fer sonar cassoles davant les autoritats
que eren al passeig.

Aquest Nadal, vine a celebrar-ho al Maresme
Ja has pensat a on faràs la celebració d’empresa aquest Nadal?
A Can Jaume, a peu de la platja de Sant Andreu de Llavaneres,
t’ho posem molt fàcil.

Amb una cuina tradicional, autòctona i de qualitat,
adaptem els nostres menús exclusivament a les vostres necessitats.
Port Balís 93 792 69 60 - 93 795 20 12 - www.canjaume.cat restaurant@canjaume.cat

138585-1197655L

Agents de la Guàrdia Civil durant una de les ràtzies que van
protagonitzar l’1 d’octubre de l’any passat ■ LL. SERRAT

