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Cara i creu
CONTRAST · Mentre la dreta punxa a la concentració a Madrid,
els alcaldes catalans reclamen justícia abans del judici de l’1-O
Nacional
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Moll, a la investidura com a doctora ‘honoris causa’ ■ ACN

Adeu a un referent
de la normalització
Mor la filòloga i lingüista Aina Moll,
defensora de la recuperació del català
Cultura-Espectacles

P22-23

Pere Portabella:
aniversari atrafegat

BARCELONA. Més de 500 alcaldes fan pinya per reiterar el compromís
del municipalisme amb la llibertat, la justícia i la democràcia ■ ORIOL DURAN

L’ESPORTIU

Futbol

El Barça es conforma
amb l’empat (0-0)

MADRID. El PP, Cs i Vox atien el carrer dient traïdor a Sánchez, carreguen
contra Catalunya i demanen presó per a l’independentisme ■ EFE
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S’emporta un únic punt contra l’Athletic
de Bilbao però manté el lideratge
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La vinyeta

Lluís Falgàs

Fer

Un mediador

L

a idea del govern
català i espanyol
de cercar un mediador
per solucionar el conflicte entre Catalunya i
Espanya no crec que
sigui dolenta. Grans problemes i d’altres
de menys polèmics es resolen amb la
gestió d’un mediador. En el problema
hispano–català les dues bandes han volgut perfeccionar la figura, la seva feina i
fins i tot el nom. Tot plegat pot acabar
sent un problema més que no pas una
solució. La proposta ha aixecat desconfiança entre les parts enfrontades i un
bon reclam perquè l’oposició hagi pogut
sortir al carrer aquest cap de setmana.
Fa més de cinc anys que vaig escriure
en aquest diari que l’encaix entre Catalunya i Espanya anava complicant-se i
calia un torsimany. Un vell ofici que data
de molts segles. Un torsimany era un
traductor que servia d’intermediari entre persones de llengües diferents. Era
una persona capaç de transmetre les
idees d’una llengua oral a una altra sense traduir literalment. El cantautor Raimon va dedicar a l’escultor Andreu Alfa-

Cròniques acròniques
Pau Lanao

La desconfiança entre els dos
governs és total ara que
es necessiten més que mai
ro la cançó Torsimany de metall. “Andreu, amic, torsimany de metalls d’on ha
vingut la força i la vida que retrobem en
la teva escultura...”
Un relator, un intermediari, un mediador, un notari, un torsimany.... El nom
que calgui. Però cal un àrbitre per aclarir
la situació. El futbol està intentant solucionar els conflictes provocats per errors o per mala fe dels àrbitres amb un
nou invent de nom VAR (video assistant
referee). Un nou sistema provinent del
futbol anglès que està demostrant que
els avenços tecnològics afavoreixen un
futbol més just i equitatiu. Val a dir que
sovint i darrerament el govern espanyol i
català es parlen mitjançant videoconferències sense la necessitat d’anar
amunt i avall i amb la facilitat de poderse veure les cares.
Ara mateix la desconfiança entre els
dos governs és total quan es necessiten
més que mai. Caldria la figura del personatge que fos capaç de donar fe dels
acords i desacords. El perfil d’un personatge que no hi vulgui guanyar res. Sobretot, discret, perquè si quelcom sobra
sovint per avançar i solucionar el conflicte és el protagonisme d’alguns dels
seus actors.

La dinastia

E

l dia que Felip d’Anjou va guanyar el tron espanyol va canviar
un món. No vull recordar obvietats, ni parlar dels patiments provocats pels decrets de Nova Planta, a mi
el que m’interessen són els personatges, els 11 reis i reines Borbons, que,
intermitentment, han governat l’Estat
els darrers 300 anys. Rebatejat com a
Felip V, aquest protagonista era un
pou de contradiccions. Ha passat a la
història pel seu impuls modernitzador, centralitzador, unificador, però
en realitat el càrrec li anava tan gros
que, atacat per recurrents atacs de demència, va fer el possible i l’impossible
per deixar de ser rei i es va alliberar
quan va cedir el tron al seu fill Lluís I.
El noi va durar poc. Felip va haver de
tornar i així, entre nits de terror i angoixa, el va succeir Ferran VI, home
honest que, quan va morir la seva esposa, Bàrbara de Bragança, va perdre
la xaveta i va deixar un fosc panorama
a Carles III, arribat de Nàpols, defensor del despotisme il·lustrat, d’esperit
de reformador i autor de la frase “els
meus vassalls són com nens, quan els
renten ploren”, que va traspassar la

“
Felip va haver
de tornar i així, entre
nits d’angoixa, el va
succeir Ferran VI

corona a Carles IV, del qual no direm
res –només cal mirar el retrat de la família reial pintat per Goya– i pare de
Ferran VII conegut com el rey felón,
assassí de lliberals i progenitor d’Isabel
II, dona d’amors dúctils i desenfrenament sexual que va nadar en la corrupció. Només faltaven les guerres carlines, Borbons contra Borbons, perquè
Joan Prim, català, general i progressista, fes famosa la frase: “La meva convicció és que la dinastia dels Borbons
s’ha fet impossible per a Espanya i és
per això que no m’estic de dir que no
tornarà, mai més.” L’atemptat del carrer del Turco va condemnar el regnat

d’Amadeu I i el cop d’estat de Martínez
Campos va portar Alfons XII al tron.
Primera espasa del regne, senyor de la
nit, galant de senyores impossibles,
se’l va endur la tuberculosi i Maria
Cristina d’Habsburg va mantenir la flama fins que va cedir el testimoni a Alfons XIII, personatge voluble, allunyat
del poble i amant de les dictadures,
que amb la seva incompetència va ajudar a portar la República. Després va
arribar la Guerra Civil, el franquisme i
la restauració monàrquica en la figura
d’un príncep tutelat pel dictador. En
van dir Transició i van coronar Joan
Carles de Borbó, rei constitucional,
propens a l’activitat sexual i a fer-se un
capital. Els escàndols particulars el
van fer abdicar en Felip VI. El cercle es
tanca de Felip a Felip. Davant de currículums semblants ens podem preguntar quin delicte hem comès per ser regits per una dinastia que ha treballat
poc per a la millora de l’Estat i molt
per mantenir el poder personal. Per
què quan es va acabar el franquisme,
tal com van fer a Itàlia amb el feixisme, no vam poder triar entre república
i monarquia? ■
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A la tres

Tot per la unitat d’Espanya

S

“
Que la
concentració fos

un fracàs no ha de
fer oblidar que la
seva existència ja
és un fet molt greu
el que va passar ahir a Madrid. Entre
d’altres aspectes, l’assumpció per part
del PP i de Ciutadans (Cs) del discurs
de Vox, de Vox o de grupuscles violents de l’extrema dreta com Hogar
Social. No sé pas qui els fa d’assessors,
però fer públic que el teu únic argument és la catalanofòbia és molt em-

De reüll

pobridor, des del punt de vista polític.
A la trobada d’ahir, a més, es va
pressionar el poder judicial demanant
quina havia de ser la sentència del judici que comença demà. No hi haurà
reacció del poder judicial com hi ha
notes absurdes quan hi ha concentracions independentistes davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o es critica la instrucció del jutge
Llarena. En tot cas, per a mi, tot entraria dins de la llibertat d’expressió,
però, curiosament, per al poder polític
i judicial, això no és així.
I per acabar, és molt greu que el manifest que es llegeixi (per part de periodistes) sigui un compendi de fake
news propi dels pitjors populismes.
Del populisme de Cs, eslògans buits un
rere l’altre, ja en som coneixedors, a
Catalunya, però el PP, dreta pura però
partit d’Estat, ha entrat en una dimensió desconeguda. Tot sigui per la
unitat d’Espanya.

Les cares de la notícia

Anna Puig

CINEASTA

Pere Portabella

Dones
valentes

Una vida de cine

“H

ola, em dic Jenn Díaz i fa deu anys vaig patir
violència masclista, física i psicològica. Però no
ho explico com a víctima, sinó com a supervivent.”
Valentes paraules les de la diputada d’ERC, dijous, en la
sessió plenària del Parlament. Era el colofó d’un discurs
ja per si contundent. Fins al moment estava sent una
bufetada de realitat. Amb la confessió final de Díaz, s’hi
va barrejar l’emotivitat i l’admiració per haver fet aquest
pas immensament difícil. I encara alguns i algunes van
tenir la poca vergonya de no aplaudir-la. Els diputats i
diputades de Ciutadans no són
Es neguen
capaços d’aparcar la discrepància
política ni tan sols per donar suport
a acceptar
a una persona que ha sofert una
el paper de
situació traumàtica. La rivalitat
víctimes i es política portada a l’extrem. Per ells,
proclamen
la humanitat no hi té lloc.
supervivents La meva total admiració a aquestes
dones extremadament fortes, que
es neguen a acceptar el paper de víctimes, que es
revelen contra la pressió social i psicològica que
comporta el fet d’haver patit violència masclista i que
s’autoproclamen supervivents, a dreta llei. Són
supervivents, valentes, admirables i un exemple. Diuen
prou i ho fan en veu alta. S’exposen públicament i
comparteixen el més íntim. I reaccionen al contrari del
que esperen els seus agressors, maleïts covards, que
només saben conservar la seva virilitat si actuen entre
ombres. I elles, valentes i supervivents, fan un pas
endavant i ho omplen tot de llum.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/adj4vr

EDITORIAL

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

i prenem com a bones les dades
facilitades per la Delegació del
Govern, que almenys fa que la
font sigui sempre la mateixa, la concentració d’ahir convocada per la dreta i l’extrema dreta espanyola a la plaça de Colón de Madrid, no és que punxés, és que va ser un fracàs absolut. La
dada oficial: 50.000 assistents. La que
es va fer contra el matrimoni homosexual, l’any 2005, la que es va fer contra ETA després de l’atemptat de la
T-4 o contra Zapatero, el mateix any,
per un suposat diàleg amb l’organització armada, i la del 8-M de l’any passat, van triplicar el nombre d’assistents. La que es va fer, també l’any
passat, en defensa dels drets LGTBI,
va superar els 700.000. Només seria
equiparable, en assistents, a la que es
va fer el 2007, curiosament també, en
defensa de la unitat d’Espanya.
El fracàs absolut d’ahir, però, no ha
de fer perdre de vista la gravetat de tot

Accedeix als
continguts del web
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Avui compleix 92 anys i més de mig segle dedicat
a la seva gran passió: el cinema. Caracteritzat per
una producció continuada que el fa un dels directors més prolífics a escala mundial, el seu grau
d’activitat no disminueix i està coproduint dues
pel·lícules i preparant el seu retorn al cinema.
PRESIDENT DE L’ACM

David Saldoni

Al costat dels presos

-+=

La meitat dels alcaldes catalans es van citar ahir a
Barcelona per demanar llibertat, justícia i democràcia en un acte a favor dels presos polítics que
hi ha a l’Estat. El municipalisme ha tornat a fer gala del seu compromís amb les llibertats i els drets
civils i polítics.
PRESIDENT DEL PP

Pablo Casado

La mentida com a fórmula

-+=

El PP és conscient que si hi ha eleccions al Parlament no hi té res a pelar. Per això ha decidit centrar-se en la resta de l’Estat, encara que sigui a còpia de mentides sobre Catalunya. Però tenir el suport dels altres dos partits de dreta i aplegar
50.000 persones en un acte estrella no és cap èxit.

Pocs, però
furibunds a
Madrid
La manifestació de les dretes
espanyoles celebrada ahir a
Madrid sota el lema ‘Per una Espanya unida, eleccions ja’ és un símptoma inequívoc de la degradació
que viu el sistema polític espanyol i,
com a conseqüència, l’estat de dret.
La mobilització va ser un fracàs i,
amb més raó que mai, es podria
aplicar el propi argumentari dels
convocants respecte a altres manifestacions i dir que la immensa majoria dels ciutadans no hi van participar. Una punxada evident que no
blanqueja els nefastos valors d’una
mobilització de l’ultranacionalisme
espanyol que es va manifestar amb
una agressivitat esfereïdora que
traspuava en els lemes i càntics corejats. Amb odi a la diferència, catalanofòbia i autoritarisme extremista, concentrat en un nacionalisme
excloent. Amb insults i increpacions
als dirigents independentistes que
en qualsevol país democràtic faria
inviable l’inici demà del judici de l’1O per l’evident pressió judicial que
suposa al Suprem.
La furibunda ofensiva del PP i
Cs contra el govern socialista de Pedro Sánchez i les ànsies d’assaltar el
poder van fer que ahir assumissin la
connivència en la manifestació no ja
amb els ultres de Vox sinó amb tota
la munió de formacions franquistes
i neonazis com la Falange, España
2000 o Hogar Social. Resulta evident que l’extrema dreta capitanejada per Vox s’ha convertit en el motor ideològic d’una dreta irresponsable com la del PP i Cs que vol aniquilar Catalunya tal com la coneixem però també fer retrocedir l’Estat espanyol a un estadi predemocràtic. Un perill que ha d’alertar tots
els demòcrates de l’Estat i fer-los
obrir els ulls davant l’evidència que
el conflicte a Catalunya no és una
qüestió només d’independentistes
sinó de fer front a la involució cada
cop més forta de l’Estat.
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Tal dia
com
avui fa...
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Efectes del 155
El control de l’Estat sobre tota
la Generalitat ha anestesiat
l’administració catalana,
sobretot en àmbits com ara la
salut i la seguretat.

Jaume Vidal

anys

Jordi Pujol s’entrevistarà amb
José María Aznar per informar
del salt en l’autogovern que
pensa plantejar en la pròxima
legislatura.

Josep Valls Grau. Escriptor

Política per
tot arreu

S

anys

20

Més autogovern

Tribuna

Full de ruta

oc, tot i que la
pràctica ho contradiu totalment, del
parer que, les coses, al
seu lloc. Però la realitat ho impedeix.
M’agradaria que la política es fes al Parlament i no als jutjats i que els crits contra la injustícia estiguessin canalitzats
pels representants democràtics. Però
no és així, per això entenc que la repulsa es pugui fer, a més del carrer, a espais no pensats per fer-la. En la gala
dels Gaudí, el mateix conductor de l’acte en va deixar caure un grapat. Les allusions polítiques i socials en aquesta
mena d’esdeveniments tenen dos efectes. L’un, servir d’altaveu a causes que
quedarien més esmorteïdes com la situació dels presos polítics. Els premis
cinematogràfics sempre han tingut
aquest component de rebel·lia, ni que
fos en mig de vestits de firma i corbatins. Recordem quan Marlon Brando no
va recollir un Oscar per la seva actuació
a El padrí per la poca consideració que
havia tingut Hollywood amb el nadius
americans. En els Goya, a Sevilla, van
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No hi creuen
Zapatero no convenç ni partits
ni empresaris. Cap partit de
l’oposició confia en les
propostes del president
espanyol.

Segadors al Camp Nou

H

o vaig llegir en aquest mateix
diari fa uns dies: un català del
nord que viu a tocar Perpinyà es
dolia que des del sud no es valoren prou
les mostres de catalanisme del nord, i
en canvi ells sí que estan al cas del que
es cou per aquí baix en relació amb el
català, llengua i cultura. Potser l’home
tendia a assenyalar sobretot (ho penso
jo, això) la cara diguem-ne oficial, o potser la gent de Catalunya endins o Catalunya avall. I ho dic perquè a Figueres,
per exemple, la relació entre el que en
diem les Dues Catalunyes és continuada i prou important, tot i que no sigui
pas ben bé per motius lingüístics o culturals (ja m’entenen), però relació al
cap i a la fi.

perquè aviat es produirà un acte dels que ressonen perquè
es fan a la capital, i que relacionarà
aquestes dues realitats que de fet en
són una. Aquesta primavera, al Camp
Nou de Barcelona, en un partit de rugbi
que disputarà l’equip dels Dragons Catalans de Perpinyà s’hi cantarà, des del
mig del camp, el nostre himne nacio-

TOT AIXÒ VE A TOMB

Els que demanen que no es
faci política als estadis i en les
gales són els que defensen
que s’entri amb porres als
autèntics espais polítics:
els col·legis electorals

El lector escriu

optar per la correcció política de no
ofendre els de sempre, però ells s’ho
van perdre: van haver d’escoltar més
agraïments, fet que fa poc dinàmiques
aquestes gales. Aquest és el segon motiu pel qual està bé intervenir políticament en els premis: els fa més amens.
Un altre espai on hi ha divisions d’opinions sobre si són llocs idonis per a la
protesta són els estadis de futbol. Un
cop més m’agradaria que la bandera
del club i la del país fossin les úniques
que hi onegessin, però l’experiència em
demostra que cal també prendre posició política als estadis. Cas pràctic: entre les meves coses hi ha ser seguidor
de l’Espanyol. Fart de menjar-me la
bandera espanyola i la del Vaticà dels
meus veïns de seient els vaig plantar
una estelada blanc-i-blava. Intent
d’agressió i el club es va posar a xiular
com si res hagués passat. Per tot plegat
els que no vulguin política als estadis,
en els concerts, en les gales, que la deixin fer als seus espais naturals: un
d’aquests és el que s’anomena col·legi
electorals. Cadascú hi pot dir la seva.

b Tots sabem que les compres per internet són usuals
però plenes de perills. El meu
pecat ha estat la confiança en
les xarxes. Aquest passat cap
de setmana buscava entrades
per al Cirque du Soleil amb la
il·lusa intenció de fer un regal
a la meva muller, però l’obsequi el van obtenir uns altres,
no pas ma dona. Buscant i
buscant vaig trobar unes entrades a Viagogo, nom que ja
delatava el que em trobaria,
una gogó de despeses. Un cop
vist el preu i la localització a
platea, raonables, vaig accedir
al pagament, i sorpresa la meva quan vaig acceptar les condicions i acceptació de tot plegat. Si la cosa havia de costar
200, se’n va anar a 400. Un
dolç correu per part de Viagogo em deia que les despeses
de reserva, gestions, IVA i més
conceptes em duplicaven el
preu inicial. Allò ja no tenia ca-

nal. Aquest equip de rugbi de Perpinyà
ha adoptat Els Segadors com a himne
propi i distintiu. Fins un dels jugadors,
Louis Manu Anderson, maori de Nova
Zelanda, en gravà un CD, cantant en
un català impecable o quasi.
L’HIMNE A CAN BARÇA el cantarà un gran

amic meu, l’Albert Bueno, un català de
Cabestany que sovint l’he comparat
amb un picapedrer solitari, perquè treballa més ell tot sol per la llengua i la cultura catalana del Nord, que molts diputats i diputades de partits autoproclamats nacionalistes. Fa cinquanta anys

“
Els Dragons de
Perpinyà tenen

l’himne nacional
com a propi i el
faran sentir al camp
del Barça

que l’Albert Bueno canta i grava en català, ha escrit més de cent cançons, en la
lletra de les quals hi proclama el seu profund amor i valoració de tot allò que és
nostre, i serà l’encarregat de cantar Els
Segadors al bell mig del Camp Nou. Una
feina (diguem-ne feina) que l’Albert ja fa
d’uns quants anys ençà, perquè el canta
a tots els partits de rugbi que els Dragons Catalans juguen a l’estadi Gilbert
Brutus de Perpinyà.
els Dragons Catalans
van ser campions d’Europa imposant-se
en la final al Warrington Wolves. Un
triomf històric dels de Perpinyà, que es
convertien en el primer equip no anglès
que guanyava el títol, després de cent
disset anys de campionats. En aquella final, les autoritats esportives van decidir
que no es cantés Els Segadors, tractantse –van dir– d’una final internacional;
es cantà el God save the Queen, i la Marsellesa. Però abans del matx, un cor de
noies angleses, filles de catalans residents, van cantar Els Segadors. Al cor
del Cheshire, a Warrington, entre Manchester i Liverpool.
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Cirque du Soleil
i els usurers

mí enrere i vaig trobar-me
amb unes entrades el doble
de cares del que constava al
Cirque du Soleil. En fi, que me
la van fer entrar doblegada, i
quin mal. Però l’endemà de
l’espectacle, i amb tota la sornegueria, Viagogo m’enviava
un correu per si tenia fotos de
l’acte, fotografies prohibides
per l’organització del Cirque
du Soleil. Ara la pregunta és si
me les pagaran com ells, a
preu d’or. Per cert, no vaig fer
cap fotografia. En fi, en aquest
país no es pot anar amb el lliri
a la mà.
DAVID RABADÀ I VIVES
Barcelona

Gerros xinesos
b Va ser Felipe González qui
va dir que els expresidents
del govern, una vegada deixen
el poder, són com grans gerros xinesos en apartaments
petits que no es retiren del
mobiliari perquè són valuosos,
però tota l’estona estan mo-

lestant. Llegint les darreres
manifestacions de González,
l’home de les portes giratòries, conseller editorial d’un
diari de la capital que està organitzant amb l’altre gerro
Alfonso Guerra un autèntic
assetjament i sense treva a
Pedro Sánchez, alertant contra la “degradació institucional” i que s’oposaria a qualsevol canvi de la Constitució
Espanyola, és obvi que no
s’aplica la frase, puix que la
seva llengua viperina junt amb
les dels presidents autonòmics García-Page i Javier
Lambán no ha deixat d’estar
activa.
ANTONI VILANOVA CASALS
Barcelona

La conferència
de les “Maries”
b Hola, som els alumnes de la
classe de Francesc Boix de 4t i
cicle superior de l’escola de
l’Estany (Moianès). Avui us
explicarem les conferències

que fem els divendres. Cada
divendres alumnes, famílies i
gent de tota la comunitat
fem conferències i aquesta
setmana van venir les “Maries”, la Maria Urpina, de 88
anys, i la Maria Porta, de 85 i
besàvia d’una alumna de l’escola. Ens van parlar de temes
de l’escola, la guerra i altres
coses. Ens van explicar que a
l’escola els nens i nenes no
anaven junts. No tenien
temps per estudiar perquè als
10 anys ja treballaven i per això els costava una miqueta
llegir i escriure. Ho van passar
molt malament durant la
Guerra Civil Espanyola. Elles
deien que hem de lluitar per la
llengua catalana. Hem de valorar que tots els d’aquesta
classe tenim una casa, menjar
i no vivim en temps de guerra.
Ens va agradar molt la seva visita i vam aprendre molt
d’elles.
ALUMNES DE L’ESCOLA DE L’ESTANY
(Moianès)
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La frase del dia

“S’ha de sufocar el cop a Catalunya fins a les últimes
conseqüències amb la detenció dels conspiradors”
Santiago Abascal, LÍDER DE VOX

Tribuna

De set en set

Perdonar setanta vegades

Neorural

Míriam Díez Bosch. Directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura

E

ns estem equivocant constantment. Fins i tot quan les intencions són bones, l’espifiem. S’ha
popularitzat la perillosa frase d’oblidar
sense perdonar. O pitjor encara, ni
oblit ni perdó. En els processos de reconciliació nacional (però també personal) s’insisteix, en canvi, a cultivar
l’empatia, a administrar el record i
a aprendre a perdonar. Amb tot, el perdó no és una tàctica. El perdó és una
virtut, un convenciment i una voluntat
juntes de voler començar altre cop,
però no de nou. Perquè no és nou ni
immaculat, el futur que t’espera quan
has estat víctima, o botxí. És un futur
amb seqüeles, ferides i sentiments que
tornen. Per això se’n diuen ressentiments.

cristianisme és la religió del perdó.
Va ser Hanna Arendt a la secció sobre
“El caràcter processual de l’acció” a
La condició humana qui va escriure
que “el descobridor del paper del perdó
en l’esfera dels assumptes humans va
ser Jesús de Natzaret”. De religions basades en l’amor i la pau n’hi ha més
d’una, però el nucli del cristianisme és
el perdó.

UNA DE LES PERSONES que es dediquen a

AQUESTS DIES, i per molts més que vindran, el perdó estarà molt present en
els discursos davant de l’escàndol dels
abusos sexuals a menors per part de
persones d’Església. No es pot pensar

guarir ferides a Irlanda del Nord m’explicava que a la seva feina, en una Comissió de Reconciliació, no poden demanar a la gent que perdoni, però tampoc demanen que oblidin. Oblidar podria equivaldre a fer net i no recordar
ni les causes ni les conseqüències de
fets nefastos que han fet mal. La Irene
Villa, víctima d’un atemptat d’ETA en
el qual va quedar mutilada, sense cames, em confessava que només perdonant ha pogut tirar endavant. Aquest
fet li ha costat el menyspreu per part de
diverses entitats i associacions de víctimes del terrorisme, que no poden entendre-la. És el seu procés personal,
que no pot imposar sinó proposar només com a possible. A ella, perdonar li
ha permès recuperar les ganes de viure
i de tirar endavant. “Si vols ser feliç un
dia, venja’t. Si vols ser feliç tota la vida,
perdona.” És la seva màxima. Per Irene
Villa, sense cames però campiona olímpica, “no hi ha pau sense perdó”. El perdó és la condició de possibilitat per seguir. El perdó sincer, s’entén, no el verbal. Sense ell, és complicat reprendre
una relació o recuperar la confiança. El

Sísif
Jordi
Soler

explica la
frase de Jesús a Pere a l’Evangeli: perdonar no set, sinó setanta vegades. És a
dir, molt més que el que demanaven els
rabins, que era tres cops. Set, per tant,
és “moltes vegades”, set significa desbordar. La misericòrdia que sobrepassa, el perdó sense límits.

EL JESUÏTA FRANCESC RIERA

“
És en les
entranyes, on ens

juguem la nostra
humanitat, i és
precisament en el
perdó on podem
percebre la
grandesa de les
persones.

que demanant perdó n’hi ha prou, perquè el perdó és una condició de possibilitat, però no és una estació final. Cal
perdonar –si es pot–, però sobretot cal
reparar. Tenir cura de les víctimes. És
indigne l’abús de poder, el clericalisme,
la sexualitat mal portada i totes les causes que es puguin llistar, però més indigne és l’encobriment i la manca de
restitució. I cal demanar perdó, moltes, moltíssimes vegades, com cal prevenir i assumir que no estem davant de
casos aïllats. El mal és estructural, un
mal que no està tancat als murs de les
esglésies sinó que està escampat pel
món, començant pels murs familiars.
La llar, a molts indrets del món, pot ser
un dels llocs més perillosos per a nens i
nenes, i si això és així, és que la societat
està emmalaltint molt de pressa.
UNA TRISTA PERÒ ÚTIL conseqüència de la
sortida a la llum d’encobriments familiars, esportius, eclesials... és que la societat es consciencia més d’una plaga
de la qual ningú no està exempt. I els
protocols ajuden a respondre, a reparar, i a prevenir. Reparar no és una acció a més a més del perdó. No hi ha perdó sense reparació. Rescabalar, com
diu Francesc Torralba, no és només un
acte ètic, sinó també psicològic, econòmic, social, públic. El perdó com a virtut ètica no és un acte de bones intencions, ni paraules buides. El perdó és
una paraula molt, molt pesada. Costa
de demanar, costa de donar, costa d’acceptar. Perdonar no és, en cap cas, justificar comportaments negatius propis
o aliens, afegeix el filòsof Torralba: no
és un acte de condescendència o de debilitat però tampoc és, en sentit estricte, la pràctica de la justícia, perquè el
perdó flueix de l’amor i no del dret; neix
del cor i no de la racionalitat jurídica.
És en les entranyes, on ens juguem la
nostra humanitat, i és precisament en
el perdó on podem percebre la grandesa de les persones.

Anna Carreras

A

mb el pap ple
de les trifulgues
de la ciutat, molta
gent decideix fer-se
neorural, això és, escampar la boira als
pobles per fugir del soroll mundà.
Els neorurals es distingeixen per
anar disfressats de rudesa, per un
parlar civilitzat i per mantenir uns
costums, diguem-ne, pijos, com ara
anar a comprar el pa en quatre per
quatre o caminar per la muntanya
amb la pressa de qui perd el tren.
Un neorural manté la seva essència
urbana encara que visqui en una
barraca al mig del bosc. S’emporta
la seva Nespresso i el primer que fa
quan arriba a poble és assegurar-se
que té una bona connexió a internet, no fos cas que el romaní i la farigola el privessin de les delícies del
seu estimat Netflix. El neorude –o
nou rural– passeja pel poble amb
jupa de cuir vermell i ulleres d’aviador. Però pren cafè al bar de la plaça i fa amics de seguida. Es parla
dels deu manaments que els urbanites han d’aprendre en els seus
primers dies neorurals: 1) No robaràs ni et robaran (pots deixar el cotxe obert quan vagis a comprar cireres); 2) No esperaràs (ni faràs cua
enlloc); 3) No botzinaràs (el tractor
que tens davant és el teu veí); 4)
Confraternitzaràs (a l’estiu t’asseuràs en una cadira al mig del camí);
5) No desconfiaràs (tothom et fiarà
però no tindràs intimitat de cap
mena); 6) Oblidaràs el teu nom (el
foraster, el malnom): 7) Guerrejaràs
(abans tot era millor, diràs): 8) Festejaràs (tradicions i flirtejos amb
pobles veïns a punta pala); 9) Benmenjaràs (et fotràs com un vedell,
parlant en plata) i 10) Seràs agraït
(tot déu et regalarà tantes viandes
que no te les podràs acabar ni en
set vides).
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Nacional

El PP,
Ciutadans i
Vox fracassen
a Madrid

Llengua de dol
per la mort
d’Aina Moll

La concentració per
la unitat de l’Estat i
per pressionar
Sánchez aplega
50.000 persones

Polítics i filòlegs en
destaquen el seu
optimisme en la
conservació del
català

El judici contra Ca
INICI La vista contra els dotze independentistes catalans
comença demà, amb una gran expectació TRACTAMENT
S’espera que el Tribunal Suprem mostri un tracte exquisit als
processats per la retransmissió televisiva, però no en el fons
jurídic INTERROGATORI Junqueras podria declarar dijous
Mayte Piulachs
BARCELONA

Si a gran part dels catalans
se’ls ha encongit l’ànima
pel fet de tenir set excàrrecs del govern i del Parlament i dos líders d’entitats civils en presó preventiva des de fa més d’un any
per haver defensat el dret
a l’autodeterminació sense violència, demà, amb
l’inici del judici al Tribunal
Suprem de Madrid, segurament experimentaran
que ells mateixos seuen al
banc dels acusats al costat
dels dotze independentistes catalans. “És el judici a
la democràcia”, asseguren
els processats, que sostenen que no volen renegar
de la gestió política ni de la
mobilització al carrer que
van protagonitzar la tardor del 2017, tot i que s’enfronten a penes de presó
elevadíssimes.

Efecte televisió

b Tothom podrà veure la
retransmissió del judici
per televisió (El Punt Avui
Televisió el seguirà) o a
través del web que habilitarà el Tribunal Suprem.
No és el primer cop que un
judici d’aquesta importància es retransmet en directe. El cas Nóos, amb la infanta Cristina asseguda al
banc dels acusats, n’és un
exemple recent. L’efecte
de la televisió, segurament, provocarà canvis
en el comportament habitual del tribunal i farà que
el seu president, Manuel
Marchena, sigui més permissiu i amable amb els
acusats, als quals se’ls podrà veure de cara –la dels

Les xifres

—————————————————————————————————

50

seients per al públic ha reservat el Suprem dins la sala
del judici, a banda dels llocs
per als familiars i la premsa.

1

—————————————————————————————————

any i quatre mesos ha trigat
la justícia espanyola a dur
l’independentisme català
a judici des de la querella.

nou presos polítics impactarà– si finalment se’ls
permet seure al costat dels
seus advocats per garantir
millor el seu dret de defensa i que es puguin comunicar constantment. En el
moment de l’interrogatori, però, seuran al banc
dels acusats, informen des
del Suprem. Els nou advocats defensors –tots ells
de gran nivell tècnic– també s’aprofitaran de l’efecte
televisiu, com les acusacions, especialment Vox.
Marchena ja va exhibir
un tracte exquisit amb les
defenses el 18 de desembre passat, quan els demanava una exposició d’uns
vint minuts a cadascun
per qüestionar la competència del tribunal per jutjar-los, un dels punts negres d’aquest procés penal. Tot i aquest tracte garantista, el president del
tribunal –que és qui redactarà la sentència– ja ha demostrat en les darreres resolucions que està més a
prop de la tesi de la fiscalia

que de la de les defenses.
A cap defensa li convé que
un estirabot emmascari el
debat de fons d’aquest judici: la defensa de drets fonamentals com la llibertat
d’expressió i el dret a l’autodeterminació.

Peticions de la fiscalia i l’advocacia de l’Estat
▲ Acusat de
rebel·lió i
malversació
25 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició i
malversació
Oriol Junqueras 12 ANYS DE PRESÓ
Exvicepresident (ERC)

▲ Acusat de
rebel·lió i
malversació
16 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició i
malversació
Joaquim Forn 11,5 ANYS DE
Exconseller d’Interior
PRESÓ
(JxCat)

▲ Acusada de
rebel·lió
17 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusada de
sedició
10 ANYS DE PRESÓ

▲ Acusat de
rebel·lió
17 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició
8 ANYS DE PRESÓ

Carme Forcadell
Expresidenta del
Parlament de
Catalunya

Presos i logística

b La reiteració del tracte
degradant en el trasllat
des de les presons catalanes a les madrilenyes no
ha fet canviar de parer el
Suprem sobre el règim
dels nou presos polítics,
que cada matí hauran de
fer una hora de trajecte,
en furgons, des de la presons d’Alcalá-Meco (Carme Forcadell i Dolors Bassa) i des de Soto del Real
(Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep
Rull, Jordi Sànchez, Quim
Forn i Jordi Cuixart) fins a
la plaça de la Villa de París
de Madrid, seu de l’alt tribunal espanyol.
El Suprem va explicar
que s’habilitarà un espai a
l’edifici judicial perquè els
presos polítics hi puguin
estar durant els recessos
i, finalment, també hi podran dinar, una tasca que
és competència d’Institucions Penitenciàries del
Ministeri de l’Interior, que
ha acceptat aquesta fórmula, ja que, si no, els hauria de conduir als calabossos de l’Audiencia Nacional, a cinc minuts del
Suprem. Atesa la seva falta de llibertat, però, i per
seguretat, els haurien de
traslladar fins allà amb els
inhumans furgons.
La logística del Suprem
es posarà a prova, perquè,
a banda del judici, hi ha

La distribució
de la sala
del Tribunal
Suprem

Dolors Bassa

Exconsellera de
Treball, Benestar i
Famílies (ERC)

▲ Acusada de
rebel·lió i
malversació.
16 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusada de
sedició i
malversació
11,5 ANYS DE
PRESÓ
▲ Acusat de
rebel·lió
17 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició
8 ANYS DE PRESÓ

Jordi Cuixart

Jordi Sànchez

President
d’Òmnium Cultural

Expresident de l’ANC i
diputat de JxCat

3

Defenses

Banc dels acusats
Els dotze independentistes
catalans podran seure al
costat dels seus advocats durant el
judici. Quan declarin, ho hauran de
fer des del banc dels acusats

1

El tribunal
La sala penal està formada per set
magistrats i presidida per
2 Manuel Marchena

fins a 83 magistrats i 500
funcionaris treballant a
l’edifici, i se’ls ha de garantir que podran fer la seva feina amb normalitat.
A més, s’han habilitat espais, com ara la biblioteca,
per encabir-hi els 300 periodistes acreditats.

Qüestions prèvies

b El judici està previst
que comenci demà a les
deu del matí. El tribunal
no ha fet cap guió de les
sessions com és habitual
en aquests macrojudicis.
Una explicació que donen
fonts properes al Suprem
és que els interrogatoris
dels acusats –s’intentarà
fer-ne un per dia, per l’anomenada unitat d’actuació– podrien fer trontollar

el calendari fixat. La previsió és que, un cop declarin
els dotze acusats, es faci
un calendari de testimonis, que s’ajustarà setmana a setmana per evitar el
perill de suspensió de la
seva citació, ja que la majoria vindran de Catalunya.
Hi ha uns 500 testimonis
admesos, i finalitzar el judici abans de les eleccions
municipals de maig, com
plantegen algunes veus,
s’albira impossible.
Demà, la sessió començarà amb les qüestions
prèvies, en què defenses i
acusacions expressaran el
seu desacord amb certes
resolucions i demanaran
al Suprem que canviï de
parer sobre proves inadmeses. Les defenses dels

independentistes denunciaran vulneració de drets
fonamentals com ara el
dret a tenir un judici just,
ja que no els han deixat
més temps per preparar
la vista atesa la falta de documents, que ara el Suprem ha acceptat encarregar i incorporar. L’exposició de qüestions prèvies es
preveu que s’allargui fins
dimecres, i dijous es podria iniciar l’interrogatori
del vicepresident Oriol
Junqueras, ja que és el primer processat en l’escrit
d’acusació de la fiscalia.
Si la declaració del president d’ERC s’allargués
molt, s’anuncia que el tribunal podria habilitar divendres per acabar el seu
interrogatori. Pel que fa a
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L’APUNT

Pírrica. Com deien a Oh Europa!, me la imaginava més
gran. Tenint en compte que els nois de Ciudadanos i
del PP han tingut tot el suport dels neofeixistes i de
l’extrema dreta, què volen que els digui. La tridreta va
voler fer ahir un exercici de múscul i va quedar en el
que ells en diuen una sentadilla. Van aplegar gent?, sí,
és clar. Només faltaria que els que manipulen, enga-

La fem més grossa
David Brugué

nyen i menteixen no tinguessin adeptes. Però si els
que representen la “Unidad de España” apleguen
45.000 o 50.000 persones, els catalans quan ens hi
posem ho multipliquem. Amb una població de 7 milions, en congreguem 1,5 milions pel cap baix. Per tant,
que ells vagin fent el seu camí, que nosaltres farem el
nostre. El problema és que ells controlen la justícia.

atalunya
▲ Fiscalia

▲ Advocacia de l’Estat

GRÀFIC: EL PUNT AVUI

▲ Acusat de
rebel·lió i
malversació
16 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició i
malversació
Jordi Turull
11,5 ANYS DE
Exconseller de la
Presidència (JxCat) PRESÓ

▲ Acusat de
rebel·lió i
malversació
16 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició i
malversació
Josep Rull
Exconseller de
11,5 ANYS DE
Territori i
Sostenibilitat (JxCat) PRESÓ

▲ Acusat de
rebel·lió i
malversació
16 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
sedició i
malversació
Raül Romeva
Exconseller d’Afers 11,5 ANYS DE
Exteriors (ERC)
PRESÓ

▲ Acusat de
malversació i
desobediència
7 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
malversació i
desobediència
7 ANYS DE PRESÓ

▲ Acusat de
malversació i
desobediència
7 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusat de
malversació i
desobediència
7 ANYS DE PRESÓ

▲ Acusada de
malversació i
desobediència
7 ANYS DE PRESÓ
▲ Acusada de
malversació i
Meritxell Borràs desobediència
Exconsellera de
7 ANYS DE PRESÓ

Carles Mundó
Exconseller de
Justícia (ERC)

Santi Vila

Exconseller
(Junts pel Sí)

Governació (JxCat)

Defenses

2

Tribunal

4

Acusacions

Els advocats defensors són:
Andreu van den Eynde (Oriol
Junqueras i Raül Romeva); Jordi
Pina (Jordi Rull, Josep Turull i Jordi
Sànchez); Xavier Melero (Quim
Forn); Marina Roig (Jordi Cuixart);
Olga Arderiu (Carme Forcadell);
Mariano Bergés (Dolors Bassa);
Josep Riba (Carles Mundó); Judit
Gené (Meritxell Borràs), i Juan
Segarra (Santi Vila)

3

Acusacions

1

D’esquerra a dreta són: els
fiscals Jaime Moreno i
Consuelo Madrigal; l’advocada de
l’Estat Lucía Pedreño, i els
advocats de Vox Pedro Fernández i
Javier Ortega Smith

Banc dels acusats

les qüestions prèvies, el
tribunal pot aturar el judici fins a resoldre-les o pot
anunciar que ho farà en
sentència, al final, com està previst en aquest cas.

L’ús del català

b El Suprem ha assegurat
que “té mitjans” per fer
“la traducció simultània i
consecutiva” del català al
castellà, tal com va reclamar la defensa de Rull, Turull i Sànchez. No obstant
això, caldrà veure què decideixen fer els independentistes catalans, tant
en valorar la qualitat del
professional de traducció
com pel fet de fons de no
poder usar amb normalitat la llengua pròpia i cooficial a l’Estat. El presi-

4

dent d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, ja va denunciar fa poc que amb el traductor es “blanqueja” el
tribunal, el qual necessitarà la traducció de tots els
escrits del Parlament, que
s’han afegit a la causa, ja
que es jutja tot el que van
aprovar a la cambra.
Les defenses també han
denunciat greus errors en
les traduccions que s’han
fet en els atestats de la
Guàrdia Civil sobre els fets
del 20-S i l’1-O, fins i tot en
el mateix escrit d’acusació
de la fiscalia, que ha provocat que la defensa de l’exconseller d’Interior Quim
Forn hagi hagut de demanar una prova pericial filològica sobre la interpretació inculpatòria i errònia

feta en un informe de la direcció dels Mossos.

Relat de rebel·lió

b Força professionals ja
han expressat que el que
va passar a Catalunya el
2017 no és pas un delicte
de rebel·lió ni de sedició.
No obstant això, alguns
juristes que han llegit les
últimes interlocutòries
del tribunal el veuen cada
cop més receptiu a la tesi
de la fiscalia, que assegura
que en la rebel·lió “no tots
els participants han d’haver fet (o previst) accions
violentes” i que és un “delicte de resultat tallat”. És
a dir, no consumat. Per
desmuntar-ho, les defenses s’hauran d’arromangar les togues. ■

El Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg ■ MICHEL CHRISTEN / EFE

El primer filtre a
Estrasburg serà un
jurista espanyol
a Les demandes per vulneració de drets són revisades per

experts del país denunciat al TEDH abans de ser admeses
M. Piulachs
BARCELONA

Els independentistes catalans no s’han cansat de
repetir que la seva més
que probable condemna
per part del Tribunal Suprem acabarà amb una demanda contra l’Estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH), ens del Consell
d’Europa amb seu a Estrasburg, per vulneració
d’un o més dels catorze
drets fonamentals que recull el Conveni Europeu de
Drets Humans (CEDH).
Els passos, però, són llargs
i una demanda no s’admet
de manera automàtica.
Si el Suprem condemna
a penes de presó els polítics i líders civils pels delictes de rebel·lió o sedició,
els independentistes primer han d’esgotar les instàncies judicials espanyoles, i en aquest cas es tracta de presentar un recurs
al Tribunal Constitucional
(TC), que analitza la vulneració de drets fonamentals
–no pas si hi va haver delicte de rebel·lió–, com també
farà el tribunal europeu. La
mitjana de temps de reso-

lució del TC és d’uns cinc
anys, segons els experts.
Les defenses dels presos
polítics ja han denunciat
que el TC té admeses nou
demandes però no les resol, fet que els barra el pas
per anar al TEDH. L’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell és l’única
que, al gener, va poder denunciar la seva pena de
presó al tribunal europeu.
Si el Constitucional no
accepta les peticions, és
el moment de presentar
la demanda al TEDH, que
podria trigar cinc anys
més a donar-hi resposta.
Els 47 jutges que actuen al
tribunal pertanyen a cadascun dels estats membres del consell, però actuen de manera independent, indiquen des de l’organisme. Un pas clau, si
tota la paperassa és correcta, és que les demandes
són estudiades primer per
un grup d’experts, que
acostumen a ser advocats,
magistrats o fiscals als
seus països, però que en
aquesta feina representen
el TEDH. Són les anomenades divisions de drets.
La divisió de drets 21 és la
que integren experts pro-

cedents de l’Estat espanyol, Andorra i Letònia.
Actualment, hi ha un magistrat i un fiscal espanyols. Pel coneixement de
la llengua i del Codi Penal
espanyols, seran aquests
professionals els que faran
un primer informe per al
tribunal perquè accepti
estudiar la demanda dels
catalans en veure-hi vulneració de drets o no.
Article 6 del conveni
Els independentistes han
denunciat al Suprem que
està vulnerant el seu dret
a un judici just (article 6
del CEDH) i a la llibertat
d’expressió (article 10). A
més del filtre tècnic, experts consultats exposen
que el TEDH tomba el 93%
de les demandes. Pot instar un estat membre a alliberar un pres, a repetir el
judici o a indemnitzar-lo si
considera vulnerat algun
dret. I indiquen que, en el
cas del líder opositor Demirtas, que el TEDH va demanar alliberar al novembre –i amb el qual s’han
identificat els independentistes–, Turquia no ha complert. Espanya, per ara, sí
que acata Estrasburg. ■
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la rebel·lió es deu a l’adeu
d’Edmundo Bal, l’advocat
de l’estat en cap del penal
que el novembre del 2018
va ser destituït per la seva
superior, l’advocada de
l’estat Consuelo Castro.
Bal era un ferm partidari
de la rebel·lió violenta, fins
al punt que es va negar a
firmar l’escrit d’acusació
perquè recollia només els
delictes de sedició i malversació i li semblava poc.
La seva substituta com
a advocada de l’estat en el
judici de l’1-O és Lucía Pedreño, que haurà de discutir sobre la base del mateix
Codi Penal que l’article
aplicable és el 544 que parla de “tumults” i no el 427
de la rebel·lió.

L’Estat paga l’advocat i el
fiscal per rebatre’s en l’1-O
a El contribuent sufragarà l’advocacia de l’estat, que hi veu sedició, i un fiscal, que
hi veu rebel·lió aEl fiscal Moreno va mentir dient que la DUI va sortir al DOGC
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem no
acostuma a acollir judicis i
menys una macrocausa
com la de l’1-O que dictarà
el futur de la vida política a
Espanya, però el catàleg
de les excepcionalitats no
s’acaba aquí. Tot i ser un
procés en què s’hi juga la
reputació internacional,
es donarà la paradoxa que
l’Estat espanyol –és a dir,
el contribuent– pagarà en
el judici de l’1-O dues acusacions destinades a rebatre’s sobre un mateix codi
penal al voltant del sostre
delictiu: l’advocacia de

l’Estat hi veu com a molt
l’alçament “tumultuari”
d’una sedició (amb penes
de fins a 15 anys) i la fiscalia va més enllà i preveu la
rebel·lió violenta, que apuja el llistó de les penes fins
als 30 anys.
L’equip dels fiscals, que
està compost per Javier
Zaragoza, Jaime Moreno,
Fidel Cadena i Consuelo
Madrigal –la fiscal general
amb Mariano Rajoy del
2015 al 2016–, acusarà els
líders del procés partint de
l’article 427 del Codi Penal
que regula la rebel·lió, en
sintonia amb l’instructor
del cas, Pablo Llarena. Tot i
que el tipus delictiu va ser

acotat al Codi Penal el
1995 per l’aleshores diputat d’IU Diego López Garrido per exigir que un alçament fos “violentament i
públicament” per no encabir-hi una proclamació
d’independència pacífica,
Llarena i els fiscals sostenen que “és possible una
rebel·lió sense armes”. El
nomenament d’una fiscal
progressista com María José Segarra per part de Pedro Sánchez no ha variat la
visió dels subordinats.
En l’equip fiscal sobresurt Jaime Moreno, fiscal
en el cas del 9-N contra
Francesc Homs al Suprem
i protagonista en la vista

FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT A RESIDÈNCIA COM A CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1204485L

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places privades lliures per a estades de descans familiar, temporals o permanents.

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

preliminar del 18 de desembre. Després d’un any
d’instrucció, Moreno sorprenia la sala afirmant que
la DUI del 27 d’octubre “es
publica al Diari Oficial de la
Generalitat i produeix
efectes en tot el territori
nacional”. Com que és una
mentida de fàcil comprovació acudint al DOGC,
l’episodi va obrir la sospita
a les defenses que Moreno
no es basa en fonts originals sinó en informacions
editades a Madrid.
De Bal a Pedreño
Que els fiscals no tinguin
el reforç d’un advocat de
l’estat igual de creient en

Ajuntament de
Montgat
Exp. 1216-0304/2019

“Indissoluble unitat”
L’advocada de l’estat del
penal Lucía Pedreño ja va
debutar en la vista preliminar al desembre amb
un llarg al·legat sobre la
unitat d’Espanya. “No és ja
que els efectes dels fets delictius irradiïn fora del territori de Catalunya sinó
que la comissió efectiva
mateixa de la conducta delictiva es produeix en tot el
territori perquè el fi últim
d’aquests delictes, sigui
quina sigui la seva qualificació, era aconseguir la declaració d’independència
d’una part del territori espanyol i això afecta tot el
país perquè la sobirania
del territori es basa en la
indissoluble unitat de la
nació espanyola”, va dir.
Amb aquest al·legat volia
defensar la competència
del Suprem i en això coincidia amb el fiscal Moreno i
el seu equip. A partir de demà s’obre entre ells una
lluita conceptual durant la
qual cobraran una nòmina
estatal per portar-se la
contrària, en sessions televisades i en directe. ■

M. Piulachs
BARCELONA

La federació d’associacions i sindicats de lletrats
Advocats Europeus Demòcrates (AED) ha emès
un comunicat, després
d’una reunió abans-d’ahir
a Madrid, en què es mostra
“preocupada” per resolucions del Tribunal Suprem
vers l’imminent judici
contra els independentistes catalans i sosté que “no
és un cas espanyol sinó
d’abast europeu”.
En la resolució, AED
–de la qual és fundadora
l’Associació Catalana per a
la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) i que s’ha
inscrit en el grup d’observadors vetat pel Suprem–
exposa cinc irregularitats
detectades. En la primera,
indica que li preocupa que
“no es compleixin les garanties processals”, ja que
el tribunal no ha suspès
l’inici del judici, malgrat
que les defenses encara no
tenen tota la documentació i tampoc saben la identitat dels policies que hi
declararan. En segon lloc,
es qualifica de “detenció
arbitrària” la de Jordi Cuixart, president d’Òmnium, i de Jordi Sànchez, expresident de l’ANC, i es reclama la llibertat dels nou
presos polítics. En tercer
lloc, lamenta la criminalització del dret de manifestació pacífica que –sosté–
el judici determinarà. I, finalment, es mostra preocupada perquè tinguin
un judici just per la politització del CGPJ. ■

130028-1204702L

Les tres acusacions al Suprem, amb els fiscals Moreno i Madrigal, a l’esquerra, l’advocada de l’Estat, i els dos de VOX ■ EFE

Lafederació
europea AED
qüestiona
el Suprem

EDICTE
En compliment del que disposa l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament, en sessió del Ple de data 31 de gener de 2019, entre d’altres, va adoptar els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment el següent text de l’article 6è de l’Ordenança fiscal municipal
núm. 26, reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris, per a la seva aplicació a
partir del dia següent al de l’aprovació definitiva.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional i el text complet
de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de màxima difusió. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haverse presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
RECURSOS:
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix
la interposició de cap recurs, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període
d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu
dia.
No obstant, podeu exercir qualsevol acció o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
A Montgat, 6 de febrer de 2019.
L’alcaldessa, Rosa M. Funtané Vila

109004-1199272Q
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Les frases

—————————————————————————————————

“L’interès variarà
en funció de si hi ha
sorpreses durant
el judici”
Henry de Laguérie

CORRESPONSAL DE LA RÀDIO PÚBLICA
DE BÈLGICA I D’EUROPE 1
—————————————————————————————————

“Sabem verificar
la informació i no
necessitem campanyes
dels governs”
Aurélie Chamerois

CORRESPONSAL DEL DIARI
‘OUEST-FRANCE’ I DE LA RÀDIO MEDI 1
—————————————————————————————————

“La cobertura
informativa estarà
condicionada al que
passi arreu del món”
Krystyna Schreiber

‘FREELANCE’. TREBALLA PER A
DIVERSOS MITJANS ALEMANYS
—————————————————————————————————

“A l’Argentina se
seguirà força pel
vincle amb Catalunya
i Espanya”
Cecilia Guardati

Expectació mediàtica a les portes del Parlament de Catalunya prèvia a la proclamació de la República l’octubre del 2017, en una imatge d’arxiu ■ ANDREU PUIG

L’atenció internacional se
centrarà en els primers dies

a Els mitjans d’altres països seguiran amb interès l’inici del judici als líders i polítics independentistes a Els

corresponsals diuen que hi ha altres temes en el panorama mundial que en podrien reduir l’impacte mediàtic

Marta Membrives
BARCELONA

La transparència que hauria de ser “normal”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Suprem ja ho
té tot a punt per convertirse en focus d’atenció mediàtica internacional en
els pròxims dies. Centenars de professionals de
mitjans de comunicació
d’arreu del món seguiran
els primers dies del judici
als líders i polítics independentistes. Els mitjans
acreditats al TS són més
de 150, i una cinquantena
dels quals són internacionals. França i Alemanya
són els països estrangers
que encapçalen les peticions d’acreditacions, seguits de Suïssa, Holanda,
els EUA, Rússia i la Xina.
Els números estan molt
per sota de l’expectació
mediàtica que van aixecar
els esdeveniments posteriors al referèndum de
l’1-O a Barcelona. Per posar-ne un exemple, hi havia més de 900 periodistes
acreditats al Parlament de
Catalunya per a la sessió

L’anunciada transparència
del Tribunal Suprem no hauria de causar sorpresa, segons Henry de Laguérie, que
assegura que els equips de
comunicació han de fer la seva feina. “Anuncien que faran
les coses com les haurien
d’haver fet sempre. Des de la
banda catalana, sempre hem
tingut tota mena de facilitats
per entrevistar els advocats i
rebre informació.” I lamenta la
poca atenció que s’ha tingut
amb la premsa internacional
des de Madrid, tot i que ad-

met que des de l’arribada de
Sánchez a La Moncloa “les
coses han començat a canviar”. Pel que fa a l’anunci del
govern espanyol de mirar de
contrarestar les “fake news
de l’independentisme”, Aurélie Chamerois explica que per
als periodistes no és necessari. “Sabem verificar la informació i no necessitem campanyes dels governs”, sentencia. Krystyna Schreiber alerta
sobre els perills de qualificar
de fake news algunes informacions. “D’aquesta manera,

s’acaba qüestionant la feina
de mitjans crítics, com passa
als Estats Units, i això redueix
el control dels ciutadans sobre el poder”, argumenta. Per
la periodista alemanya, no es
tracta de si la justícia és independent o transparent, sinó
de la ideologia dels mateixos
jutges. “A l’Estat espanyol,
el sistema judicial és hereu
d’una època autoritària amb
una idea molt concreta de
com ha de ser Espanya, i la
continua defensant independentment de les lleis.”

del 27 d’octubre del 2017,
quan el president Puigdemont va proclamar la República, mentre que el dia
del primer intent de proclamació, el 10-O, la xifra
es va enfilar fins a un miler.
Això es deu, en part, al fet
que serà possible seguir tot
el judici en directe per televisió. El Tribunal Suprem
distribuirà el senyal insti-

tucional del judici a través
del seu web i Televisió de
Catalunya l’oferirà en directe. Alguns dels corresponsals que treballen des
de Barcelona no tenen previst desplaçar-se a Madrid,
però sí que faran un seguiment del que passi durant
el judici. Aurélie Chamerois, corresponsal del diari
francès Ouest-France i

de l’emissora marroquina
Medi 1, explica que es quedarà a Barcelona. “M’interessen les reaccions polítiques i ciutadanes, les mobilitzacions i veure com es
viu des d’aquí, on van passar els fets.” També el seguirà des de Barcelona la
periodista freelance alemanya Krystyna Schreiber, que treballa per a mit-

jans del seu país. “Els diaris
de Berlín volen anàlisi del
que passa.” Tot i això, reconeix que l’atenció mediàtica “estarà condicionada a
esdeveniments i conflictes
arreu del món, i també dependrà de si hi ha mobilitzacions significatives”.
Des de l’Argentina se seguirà amb atenció pel vincle que té el país amb Catalunya i Espanya, assegura
Cecilia Guardati, corresponsal de l’agència de notícies argentina Télam. Ella
sí que té previst desplaçarse a Madrid per seguir el judici, encara que no ho farà
des del TS. Guardati també
reconeix que notícies de
l’àmbit internacional com
ara la situació a Veneçuela
restaran protagonisme al
judici als líders independentistes, ja que són uns
fets que la premsa llatinoamericana segueix amb especial interès. Qui també
es desplaçarà fins a Madrid
i s’ha acreditat al TS per
cobrir els primers dies del
judici és Henry de Lagué-

CORRESPONSAL DE L’AGÈNCIA DE
NOTÍCIES ARGENTINA TÉLAM
—————————————————————————————————

“El fet que no es jutgi
Carles Puigdemont
fa que el cas perdi
interès a escala
internacional”
Nico Salvadó

DIRECTOR D’EQUINOX

rie, corresponsal de la ràdio pública de Bèlgica i de
l’emissora francesa Europe 1, que considera que
l’atenció dels mitjans es
mantindrà “si hi ha sorpreses mentre duri”. L’emissora de ràdio Equinox, que
emet en francès des de
Barcelona, té previst fer
un seguiment detallat de
les jornades al TS. “Considerem que serà el judici
més important de la història d’Espanya des de la
fi del franquisme”, assegura el seu director, Nico Salvadó, que, tot i això, assenyala que l’absència de
Carles Puigdemont “fa que
el cas perdi interès a escala
internacional”.
El TS ha anunciat que
posarà a disposició dels professionals de la informació
un complet dossier traduït
a l’anglès i al francès, i que
en el seu web es podrà trobar un arxiu de totes les
resolucions dictades, des de
la interlocutòria d’admissió de la querella fins a l’última interlocutòria d’admissió de prova. Així mateix,
tindrà magistrats de l’àrea
penal del gabinet tècnic per
resoldre tots els dubtes que
puguin tenir. ■

| Nacional | 11

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 11 DE FEBRER DEL 2019

El món municipal fa pinya
per la llibertat dels presos

a Centenars d’alcaldes d’arreu del territori i de totes les formacions polítiques en demanen
l’alliberament immediat i un judici just a Colau insta Sánchez a aportar “diàleg i solucions”

Un moment de l’acte reivindicatiu dels alcaldes catalans celebrat ahir al Saló de Cent de l’ajuntament de Barcelona ■ ORIOL DURAN

M. Moreno
BARCELONA

Més de 500 alcaldes i alcaldesses de manera presencial, més els que hi van
enviar el seu suport, es van
reunir ahir al Saló de Cent
de l’ajuntament de Barcelona per expressar la seva solidaritat amb els presos polítics catalans i per
enviar-los escalf a les portes de l’inici del judici que
hauran d’afrontar a partir
de demà.
Els responsables municipals van assistir a l’assemblea guarnits amb llaços grocs reivindicatius, i
alguns fins i tot amb la
vara d’alcalde ben visible.
Hi havia també altres personalitats i molts familiars

dels presos polítics. Entre
el públic més discret, s’hi
va poder veure l’exalcalde
barceloní Xavier Trias,
predecessor d’Ada Colau, i
l’aspirant a liderar la capital sorgit de les primàries,
Jordi Graupera. La trobada estava organitzada pel
consistori barceloní conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis,
amb el lema Llibertat, justícia i democràcia, i després del discurs d’acollida
de l’alcaldessa es va llegir
un manifest amb aquest
mateix títol.
Colau va voler destacar
la condició de Barcelona
com a “capital compromesa amb els drets humans”, i va recordar que,
per aquest motiu, la Ciutat

Les frases

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

“¿És que no queda
ningú a Espanya amb
valor per asseure’s
a parlar amb qui
pensa diferent?”

“Aquells que avui es
manifesten contra el
diàleg marquen el
camí de la involució
democràtica”

“Se’m posa la pell
de gallina en sentir
demanar un judici just;
si un judici no és just,
no és un judici”

PRESIDENT DE L’ACM

ALCALDESSA DE BARCELONA

PRESIDENTA DE L’ACDC

David Saldoni

Ada Colau

Laura Masvidal

“In-inde-independència!”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els moments més ovacionats
de la jornada els van protagonitzar, primer, David Saldoni,
que va contrastar “els actes
que es fan a 600 quilòmetres” amb la “transversalitat”
de la trobada d’alcaldes, i la
intensa intervenció de Laura

Masvidal, dona de Joaquim
Forn i presidenta de l’Associació Catalana pels Drets Civils,
que va confessar l’esgarrifança que li provoca la petició
d’un “judici just”. “Un judici
que no és just no és un judici”,
va dir. L’alcaldessa Colau va

voler aclarir que aquell era
un acte en defensa dels drets
humans i la pau i “no un acte
independentista”, una afirmació que segons després
van rebatre unànimement
els assistents al crit d’“in-inde-independència”.

Comtal s’ha personat en
la causa contra els líders
socials per deixar constància que “l’única violència exercida durant el referèndum de l’1 d’octubre
va ser la de les forces policials contra la població
civil”. La “transversalitat”
de la reunió, “tant pel que
fa als colors polítics com
a les posicions en la qüestió nacional”, va ser un altre dels aspectes que va
voler destacar l’alcaldessa, que va reivindicar la
“diversitat que ens fa forts
com a país”.
Contrast de protestes
En un moment del seu discurs, Colau es va adreçar
en castellà al president del
govern espanyol, Pedro
Sánchez, al qual, fent allusió a la manifestació
“contra el diàleg” que ahir
va tenir lloc a la plaça
Colón de Madrid, va voler
deixar clar que “és majoria” la gent a Catalunya i
a l’Estat espanyol que vol
“diàleg i solucions” i una
sortida “política, dialogada, negociada, democràtica i pacífica”.
La lectura del primer
fragment del manifest va
anar a càrrec d’Emilio Medan, d’Unitat d’Aran-PSC,
alcalde de Les, que la va
fer en aranès. A continuació, el van seguir els seus
homòlegs a Cercs, Jesús
Calderer (Demòcrates);
Mieres, Enric Domènech
(CUP); Montcada i Reixac, Laura Campos (Catalunya en Comú); Tortosa, Meritxell Roigé (PDeCAT), i Cambrils, Camí
Mendoza (ERC).
El text del manifest,
que va ser aclamat amb
crits de “llibertat”, denuncia “l’aplicació desproporcionada de la legislació
penal, que suposa una situació de suspensió de
drets fonamentals i llibertats públiques de la
nostra societat”. La declaració conjunta esmenta
múltiples informes civils
sobre la vulneració de
drets, així com jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans,
entre altres documents i
testimonis, i conclou reclamant un “judici just i
imparcial” i “l’alliberament immediat de les persones encausades”, així
com respecte pels drets
fonamentals. Els signants
es comprometen també a
enfortir les garanties des
del món local “per a l’exercici dels drets i les llibertats de la ciutadania i el
dret a decidir”. ■
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Casado, Rivera i Abascal
aLes dretes reuneixen 50.000 persones a Madrid contra
el diàleg amb Catalunya a El clam és capitalitzat pel PP i
Vox a Valls evita la foto amb la ultradreta a El manifest

diu falsedats com que Sánchez fixa el trasllat a Lledoners i
que admet els 21 punts de Torra i el rep amb llaços grocs

David Portabella
MADRID

La crida inèdita de les tres
dretes a sortir al carrer per
omplir la plaça Colón de
Madrid sota la rojigualda
gegant de 300 metres quadrats per alçar la veu contra el diàleg de Pedro Sánchez amb la Generalitat
que presideix Quim Torra
va aplegar només 50.000
persones tot i l’esforç del
PP, Ciutadans i Vox de pagar autobusos vinguts des
d’arreu de l’Estat. La xifra
va ser elevada pel PP i Cs a
200.000 assistents, però
inicialment el partit d’Albert Rivera abonava els
50.000 i va engrossir la xifra només quan va veure
que ho feia Pablo Casado.
L’aplec espanyolista de
Colón que pretenia forçar
Sánchez a convocar ja les
eleccions i que una nova
majoria de dretes pugui
aplicar un 155 integral a
Catalunya va oferir la primera fotografia dels que
són socis a Andalusia però
evitaven coincidir per la
incomoditat d’alimentar
el rival i beneir la ultradreta: Casado, Rivera i el líder
de Vox, Santiago Abascal.
L’aplec de Colón va permetre escoltar els tres tons de
la dreta: Casado va instar a
omplir les urnes el 26 de
maig per “censurar” Sánchez, Rivera li va exigir
eleccions immediates “per
dir no al separatisme” si
no vol més marxes, i Abascal va exigir directament
la detenció de Torra i tot el
govern en ple per “sufocar
el cop d’estat amb totes les
conseqüències”.
Sota el lema Per una
Espanya unida. Eleccions ara!, Colón va esdevenir ahir per primera vegada el punt de trobada de
les tres dretes. Quan era
José Luis Rodríguez Zapatero el president que patia
l’esclat al carrer del 2005
(contra la llei del matrimoni homosexual) i el 2007
(contra el procés de pau al

Abascal, Casado i Rivera junts a Colón
per primer cop. A baix, vista general de la
concentració, i els lectors del manifest:
Castillón, Cuesta i Claver ■ F. VILLAR / EFE

Les frases

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

“L’Espanya dels
balcons ha baixat a les
places i en cent dies
ha d’anar a les urnes a
censurar Sánchez”

“Som aquí per dir no
al separatisme i sí a
Espanya. Ni un minut
més de Sánchez a La
Moncloa”

PRESIDENT DEL PP

PRESIDENT DE CIUTADANS

Pablo Casado

Albert Rivera

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El cop d’estat ha de
ser sufocat amb totes
conseqüències amb la
detenció del president
de la Generalitat”

“El govern de
Sánchez clava una
punyalada per
l’esquena a la llei i a la
justícia”

PRESIDENT DE VOX

COMENTARISTA D’ATRESMEDIA

Santiago Abascal

María Claver

Claver i Castillón, veus catalanes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Que fossin tres periodistes de
formació els triats per PP, Cs i
Vox va obrir un sotrac gremial
pel fet de ser propagandistes
de tres partits. Dos dels tres
elegits, a més, són catalans:
María Claver, habitual de les
tertúlies d’Atresmedia (La
Sexta i Antena 3) i directora
general de Mitjans i Diplomàcia Pública al Ministeri
d’Afers Exteriors amb José
Manuel García-Margallo, i Albert Castillón, mà dreta de
Susanna Griso a Antena 3.
El tercer elegit va ser Carlos Cuesta, adjunt al director

d’OK Diario, Eduardo Inda.
Claver, que també va ser cap
de premsa de Rodrigo Rato
sent aquest vicepresident, es
va reservar una de les frases
més agressives del manifest.
“El govern de Sánchez clava
una punyalada per l’esquena
a la llei i a la justícia”, va dir.
El manifest va animar els
jutges del Suprem a dos dies
de l’inici del judici als presos.
“No estem disposats a tolerar més traïcions als que volen destruir la pàtria”, va cloure Castillón abans que sonés
l’himne espanyol.

País Basc), aleshores
l’únic convocant era el PP
de Mariano Rajoy.

assistent. Només a la ciutat de Madrid, el PP supera sempre el mig milió de
vots i Cs en suma 200.000.
Els tres rostres de la
dreta no conviuen igual de
còmodes. Si bé Casado es
va erigir en el protagonista
central i es va prodigar en
salutacions presidencials
a l’escenari després de situar Abascal a la seva dreta i Rivera a l’esquerra i
Abascal va ser aclamat
amb crits de “Santiago
president!”, el líder de Cs
va saludar fredament el de
Vox. “L’Espanya dels balcons ha baixat a les places i
ha de convertir el 26-M en
una moció de censura a
Sánchez”, exigia Casado.

Lluny del 2005 i el 2007
Segons va comparar la
consultora Newtral, a les
protestes del 2005 i el
2007 hi van anar 166.000
i 181.000 persones, respectivament. I ahir, amb
tres partits agitant la mobilització –a més d’UPyD,
UPN, Foro i PAR i de franquistes com Falange i Hogar Social–, l’assistència
va ser la menys multitudinària dels aplecs a Colón i
es va reduir a 50.000
(45.000 per la delegació
del govern) amb una ràtio
d’una rojigualda per cada

L’alcaldable barceloní
Manuel Valls, a més, es va
negar a pujar a l’escenari
per evitar la foto amb Vox i
va preferir la companyia
de Mario Vargas Llosa. “Hi
ha gent amb la qual no hi
he d’estar”, va dir Valls,
que ve d’una França on el
partit de Le Pen no es blanqueja com a soci preferent
i pateix un cordó sanitari
si passa a la segona volta
de les presidencials. També va defugir Vox l’alcaldable Josep Bou (PP).
Oda a les notícies falses
Entre crits d’“Espanya!,
Espanya!”, “Puigdemont a
la presó!” i música de Serrat (Hoy puede ser un

gran día), Manolo Escobar i del DJ Pulpo, la lectura del manifest que PP, Cs
i Vox van pactar i deixar
llegir a tres comentaristes
televisius –María Claver,
Albert Castillón i Carlos
Cuesta– va ser una oda a
les notícies falses. “El govern va cedir en rebre amb
llaços grocs el president de
la Generalitat a La Moncloa”, va dir Claver. Tot i simular que Sánchez duia
llaços grocs o va engalanar
La Moncloa amb llaços
grocs el 9 de juliol, el cert
és que només Torra duia
un únic llaç groc a la solapa
en aquella cita. “Va cedir
en traslladar els polítics a
la presó de Lledoners”, va

dir Claver sense citar Mas
d’Enric i Puig de les Basses. Però el cert és que no
és Sánchez qui fixa el trasllat: és la llei penitenciària
(article 12) la que obliga a
“evitar el desarrelament
social” de tots els presos
preventius amb un penal
pròxim, i per això es va
idear una dispersió ad hoc
per a presumptes etarres
que no existia a Espanya.
“Sánchez va cedir acceptant les 21 condicions de
Torra”, va recitar Claver. I
el cert és que el govern espanyol no ha acceptat mai
cap dels 21 punts de Torra
perquè hi veu un “monòleg
fora de la Constitució” i els
dona per no rebuts. ■
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l punxen
Sánchez, en la presentació de l’alcaldable del PSOE a Santander, ahir ■ PEDRO PUENTE/ EFE

Sánchez acusa les
dretes d’enfrontar
els espanyols
a El president afegeix que el PSOE a l’oposició va ser “lleial” i
va donar suport al 155 a Torra li demana que torni al diàleg
Redacció
BARCELONA

865477-1204068L

El president del govern,
Pedro Sánchez, va acusar
ahir “les dretes” d’enfrontar els espanyols amb la
concentració celebrada diumenge a Madrid i els va
retreure que actuïn contra una persona que com a
líder de l’oposició va estar
“al costat del govern” quan
va caldre.
En l’acte de presentació
del candidat socialista a

l’alcaldia de Santander,
Pedro Casares, Sánchez
va assegurar que el que ara
fa el govern socialista és
treballar per la unitat
d’Espanya, “que significa
unir els espanyols i no enfrontar-los com estan fent
les dretes a la plaça de Colón avui” [per ahir].
El secretari general del
PSOE va afirmar que respectava la concentració,
convocada pel PP i Ciutadans amb el suport de
Vox, però va emfasitzar

que es convocava contra
una persona que quan va
estar a l’oposició va ser
“lleial”. En aquest punt va
recordar el seu suport a
l’aplicació de l’article 155 a
Catalunya quan governava Mariano Rajoy i a altres
mesures que va posar en
marxa el govern del PP.
“El que estic fent ara
com a president del govern és resoldre una crisi
d’Estat que el PP va contribuir a agreujar quan va estar en el govern”, va soste-

nir en un paranimf de la
Universitat de Cantàbria
ple. El president del govern va manifestar que “el
patriotisme és lluitar per
millorar la vida dels espanyols” i, en aquest sentit,
va defensar també el projecte de llei de pressupostos de l’Estat que es debat
aquest dimarts al Congrés
dels Diputats.
Per la seva part, el president de la Generalitat,
Quim Torra, va declarar
ahir que el “fracàs estrepitós” de la manifestació en
demanda d’eleccions generals i en contra de la política del govern de Pedro
Sánchez amb Catalunya
“hauria de fer reflexionar
el PSOE”. En el seu compte de Twitter, Torra va expressar que esperen el
PSOE a la taula del diàleg.
“Nosaltres anirem a parlar
del dret d’autodeterminació de Catalunya, que és el
consens del 80% de la societat catalana”. Torra va
fer aquesta piulada després que divendres les
converses entre el govern
espanyol i la Generalitat
per buscar una solució a
Catalunya es trenquessin,
segons va anunciar la portaveu del govern.
En la mateixa línia, el
portaveu de JxCat al Parlament català, Albert Batet, va retreure ahir al president del govern espanyol
que hagi “sucumbit a les
pressions per trencar el
diàleg” amb els independentistes i el va convidar a
reprendre’l. “El diàleg és
cosa de valents”, va declarar Batet als mitjans després de participar a l’Ajuntament de Barcelona en
un acte amb 400 alcaldes
catalans per expressar el
seu rebuig al judici del Suprem.“És el blanc i el negre, el gris i la llum”, va assegurar. ■

