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NACIONAL P26,27

Les tarifes del
transport públic,
congelades
El govern, que defensava un augment del
2%, avisa que els 25 milions necessaris
s’hauran de treure d’obres previstes

NACIONAL P14,15

“Borrell
actua amb
un manual
d’antidiplomàcia”

Alfred Bosch. Conseller d’Acció Exterior

Crida internacional per a
l’alliberament de Forcadell
SUPORT · Uns 500 diputats i
exdiputats de 25 països denuncien
“la utilització de la justícia com a
arma de coacció a un Parlament”

INDIGNACIÓ · La presidenta
del Parlament de Gal·les reclama
la llibertat “immediata i
incondicional” de la presa política

P6-8

Multitud d’actes per
protestar pel Consell
de Ministres del 21-D

La reconeguda escultura de Josep Llimona, ahir després de ser instal·lada al pati de carruatges del Palau ■ JUANMA RAMOS

CULTURA-ESPECTACLES P34-35

L’obra de Llimona canvia els dipòsits del MNAC pel Palau de la Generalitat

El retorn del ‘Desconsol’

May continua negociant
amb el socis de la UE

Europa-Món P28,29

Espera assolir noves concessions d’uns
homòlegs disposats a “ajudar-la”

Abatut el sospitós de
l’atemptat d’Estrasburg

Europa-Món P29

La policia el va localitzat al barri on
dimarts li havien perdut la pista
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a retòrica actual
de Pedro Sánchez

al Congrés dels Dipu-
tats ens indica que el
PSOE ha extret una
lliçó molt concreta

del resultat de les eleccions andalu-
ses. Al carrer Ferraz de Madrid po-
drien haver reflexionat sobre els moti-
us pels quals bona part de l’electorat
d’esquerres va decidir quedar-se a ca-
sa aquell diumenge, però això requeri-
ria esforç, capacitat per a l’autocrítica
i, conseqüentment, haver de prendre
algunes decisions dràstiques i sacrifi-
cades. Seria demanar massa. Final-
ment, els socialistes han considerat
que els resulta molt més senzill lliurar-
se, amb encara més passió, a la baca-
nal de l’autoritarisme i l’anticatalanis-
me que hi ha desfermada a Espanya
des que vam gosar qüestionar-ne
l’statu quo i vam decidir-nos a exercir
els nostres drets. Els 12 diputats de
Vox a les eleccions andaluses hauran
esdevingut els més rendibles de la
història. Un 11% dels vots en un parla-
ment autonòmic han aconseguit des-

plaçar tot l’arc parlamentari estatal
cap a les tesis més ultramuntanes i
testiculars. No sabem si ha valorat, el
PSOE, que per fer el discurs dels seus
adversaris ja hi són els seus adversa-
ris, que compten amb més tradició en
aquest negoci, però en tot cas és el
seu problema. El que sí que queda
ben clar, després de tot això, és que
l’Espanya “fraternal” que alguns van
anunciar amb entusiasme, per oferir
una il·lusió alternativa a l’independen-
tisme durant la darrera campanya
electoral estatal, és una quimera. No
hi ha govern espanyol possible més
favorable a la qüestió catalana que
l’actual. El president en té el càrrec
gràcies al vot de l’esquerra i de tots
els partits independentistes i autode-
terministes representats al Congrés.
No només l’era de germanor que tot
ho havia d’arreglar no ha arribat, sinó
que el titular de La Moncloa ha decidit
fer-se perdonar aquest pecat deixant
entrar Vox per la porta de servei del
palau presidencial. Que els que s’ho
van creure en prenguin nota.

L

Keep calm
Andreu Pujol

El PSOE i la
lliçó andalusa

Un 11% dels vots en un
parlament autonòmic han
aconseguit desplaçar tot l’arc
parlamentari estatal cap a
les tesis més ultramuntanes i
testiculars ssisteixo, al centre cultural Can

Palauet, a l’homenatge a Albert
Pera, mestre magnífic de català

una pila d’anys, ja en el franquisme,
escriptor de contes i poeta. Té la salut
atropellada, i la filla l’acompanya em-
penyent-li la cadira de rodes. La filla és
Marta Pera, traductora eminent, una
de les millors i més celebrades d’ara.
El germà de l’homenatjat és l’actor
Joan Pera. Durant l’acte recita poesies
escollides de l’Albert. Hi intervé Pere
Solà, representant del Club d’Opinió
Jaume Llavina del qual Albert Pera és
membre i que és una entitat mig ama-
gada però molt viva que organitza de-
bats i conferències restringides als so-
cis. També, Segimon Garcia, rector de
Sant Josep. Albert Pera és un gran
cristià que fa serveis sostinguts a la
parròquia. Joan Salicrú, codirector de
la revista Valors, li agraeix les poesies
que número a número hi ha publicat.
Diu que ja fa quinze anys de la revista.
Quedo parat. Tants que la rebo cada
mes a casa? Carles Estapé, president
de l’Òmnium de Mataró, li pondera la
feina pedagògica, desenvolupada pre-
ferentment a l’entitat. La filla llegeix

A

una narració del pare, escollida entre
les que s’han aplegat en un llibre que
avui es presenta. Tanca l’alcalde, Da-
vid Bote. Roser Trilla ha estat una
mestra de cerimònies delicada i eficaç.
Albert Pera, que diu unes paraules
d’agraïment al final, havia demanat
una sessió curta perquè es cansa. Tres
quarts, i al carrer. Tot anés així.

Som molts, alguns no han pogut en-
trar, però som els de sempre. Li dic a
Lluís Josep Comeron: “Els directors de
cine canvieu els extres perquè sembli
que diferents escenes situades en un
mateix lloc passen en dies diferents,
però aquí a Can Palauet els extres som

pertinaços, com en una producció cur-
ta de pressupost.” No només sempre
som els mateixos sinó que seiem a les
mateixes cadires. Fa l’efecte que ens
hi passem el dia esperant que per la
taula vagin circulant avui una historia-
dora que ens ha de parlar de la pirate-
ria, avui un investigador de la repres-
sió franquista, avui... Avui hem vingut
a homenatjar Albert Pera.

No va ser mai professor de català
meu. Jo soc de “l’escola” Manuel Cla-
riana i Joaquim Arenas. Però el conec
i hi he simpatitzat tota la vida. Havia
regentat una llibreria. Un dia me’l vaig
trobar pel carrer i em va dir: “L’he tan-
cada, m’he jubilat; em deien que
l’enyoraria i soc l’home més feliç del
món.” Va multiplicar els poemes, les
narracions i la correcció de textos i es
va dedicar a assistir a tots els actes
culturals de la ciutat que valguessin la
pena. Sobretot a les presentacions de
llibres a la Dòria i també a Can Pala-
uet. Es va convertir en “els de sem-
pre”, només que més actiu: pregunta,
inquireix, opina... Dilluns vam córrer
les cadires una mica perquè segués en
posició central, a primera fila.

“Homenatge al
professor de català,
corrector, narrador
i poeta

Vuits i nous

Albert Pera
Manuel Cuyàs
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La persecució penal de l’Estat
espanyol contra el referèn-

dum de l’1-O i l’existència per aquest
motiu de presos i exiliats polítics
provoca incomprensió i cada cop
més mostres de rebuig arreu del
món democràtic. Una de significati-
va és el manifest de suport a l’expre-
sidenta del Parlament Carme Forca-
dell, signat per la vicepresidenta del
Parlament Europeu i cinc-cents eu-
rodiputats i exeurodiputats de 25
països, que va ser presentat ahir al
mateix Parlament i en el qual es de-
nuncia l’empresonament injust i in-
sòlit de Forcadell per haver permès
el debat parlamentari i se’n demana
l’alliberament immediat.

La constatació de la desmesura
de la persecució judicial de polítics,
líders socials, alts càrrecs del go-
vern i fins i tot els membres de la
sindicatura electoral de l’1-O i la
convicció que està moguda per un
desig de venjança, no pas de justí-
cia, és cada cop més estesa a àmbit
internacional. El cas de Carme For-
cadell, abans presidenta de l’ANC i
líder de mobilitzacions massives de
l’independentisme, així com els del
seu successor a l’ANC, Jordi Sàn-
chez, i el president d’Òmnium Jordi
Cuixart, que no tenien cap respon-
sabilitat de govern, són paradigmà-
tics en aquest sentit, per bé que la
desproporció i la injustícia afecta
igual tots els encausats.

L’Estat espanyol està en guerra
contra l’independentisme català i el
món sencer observa com ha des-
lliurat la seva fúria i tota la seva ma-
quinària repressiva contra un movi-
ment escrupolosament democràtic
i pacífic, i de forma especialment
agressiva i cruenta contra els seus
líders polítics i socials. Si no rectifi-
ca, allibera els presos i exiliats polí-
tics i retira les acusacions falses i
infundades que ha construït, el
preu serà altíssim per a la justícia,
per a l’estat de dret i per a la demo-
cràcia a Espanya.

L’escrutini
internacional

EDITORIAL

stic esgarrifat, esfereït, sentint
el que diuen aquests dies els Ca-
sados, els Riveras i les Calvos de

torn. Què fan, parlant de morts a Ca-
talunya? Els han sentit? L’altre dia,
José María Macías, vocal del Consell
General del Poder Judicial, donava per
fet (i es quedava tan tranquil) que el
procés a Catalunya acabarà amb algun
mort. Alejandro Fernández, el líder
dels populars a Catalunya (que no és el
mateix que dir que és un líder popular
a Catalunya), afirmava que “el separa-
tisme busca la balcanització d’Euro-
pa”. La vicepresidenta del govern del
PSOE, Carmen Calvo, deia que Torra
ha triat “una via sagnant” i, aquest di-
mecres mateix, el líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, advertia Pedro
Sánchez que, si no fa res –i aplica el
155, és clar– ell serà el responsable “si
hi ha algun mort a Catalunya”. Mare-
dedeu? Per què parlen de morts a Ca-
talunya? Perquè el president Torra, la

E “No deu ser que
ens paren la
trampa, com ens la
van parar amb les
brigades antillaços
grocs?

setmana passada, va visitar Eslovènia
i va parlar de la convicció que van te-
nir els eslovens per ser independents?
“Els eslovens van decidir continuar
amb totes les conseqüències; siguem
com ells”, va dir Torra a Brussel·les en
l’acte de presentació del Consell per la
República. Sí, és cert. Però algú de
vostès es pensa que feia referència als
morts que hi va haver? Cap dels qui
érem allà. Ni ningú que el sentís. Torra

parlava de fermesa i convicció en
temps difícils de presó i de vagues de
fam. De res més. Vostès creuen que
parlava de morts? Au, va! Per què,
doncs, els Casados, Riveras i Calvos hi
apel·len? Aquesta és la pregunta. No
deu ser que el que volen és crear des-
concert i que hi caiguem, en la provo-
cació que suposa? A mi em sembla que
és això. Intenten, a base de crear
aquesta confusió, provocar. I provocar
a les portes d’un 21-D que ells preve-
uen, i jo també, que serà complicat.
Paren la trampa. Com la van parar
amb les brigades antillaços grocs. Per
això a mi em sembla que és molt im-
portant no caure-hi. La temptació és
gran, i més en temps d’armilles gro-
gues. I per això (a diferència de Torra)
ells sí que parlen de morts; perquè ens
volen confondre i crear el clima que
els convé per després poder assenya-
lar-nos. Esgarrifa, tanta maldat. Per
això és important no caure-hi.

Què fan, parlant de morts?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

La prestigiosa primatòloga, amb 58 anys d’expe-
riència en la investigació dels primats, ha aprofitat
la seva visita a Barcelona per alertar d’un repunt
del tràfic il·legal d’animals salvatges i del perill
d’extinció massiva d’espècies. Una denúncia que
se suma a d’altres en la defensa del planeta.

VICEPRESIDENTA DEL PARLAMENT EUROPEU

Protegir els animals

La vicepresidenta del Parlament Europeu encap-
çala el manifest de suport a la presidenta del Par-
lament català Carme Forcadell, signat per un total
de 500 eurodiputats o exeurodiputats del Parla-
ment Europeu de diferents països, en què es de-
mana el seu alliberament immediat.

-+=

-+=

Alentiment a la zona euro
Mario Draghi

Manifest pro-Forcadell
Heidi Hautala

-+=

Jane Goodall

El BCE ha ajudat a sostenir el sistema monetari a
l’eurozona amb el seu pla d’injecció de liquiditat,
que ahir el va tancar oficialment, però l’economia
no acaba de remuntar i el mateix BCE va corregir
a la baixa la previsió de creixement de 2018 i 2019,
(1,9% i 1,7%) que confirma l’alentiment.

DIRECTOR DEL BANC CENTRAL EUROPEU

PRIMATÒLOGA

De reüll
Adela Genís

El terror
inesperat

costumen a actuar en un típic mercat de Nadal, en
una sala de concerts plena a vessar de gent jove,

entre una multitud que mira embadalida uns focs
artificials o en una terrassa plena a l’hora de sopar. A
vegades, quan s’és enmig d’una multitud és inevitable
pensar-hi. De cop, es desencadena l’horror. Són els
anomenats llops solitaris –que a vegades també actuen
en manada– que ataquen en un moment inesperat
sense que pràcticament ningú els tingués controlats.
Durant els darrers anys, la majoria de vegades en nom

d’Estat Islàmic, s’han perpetrat
atacs que han posat en alerta
màxima els països occidentals.
França, que fa pocs dies tornava a
ser colpejada amb l’atac a
Estrasburg, n’és un clar exemple. La
pèrdua de territori i de gran part
dels efectius del grup gihadista a
Síria i a l’Iraq ha deixat debilitada

l’organització però no li impedeix continuar sembrant la
por i el terror amb aquest tipus d’atacs. Els països
europeus també tenen entre una de les seves principals
preocupacions la tornada d’aquests combatents que
han estat expulsats per les forces de la coalició
internacional de l’autoanomenat “califat” que es
proclamava fa poc més de quatre anys. L’atac a un dels
mercats de Nadal més antics d’Europa –quan els
mitjans de comunicació estan sobretot pendents del
Brexit o de la lluita dels “armilles grogues”– recorda que
el terrorisme, desgraciadament, continua latent.

A

Els atacs dels
darrers anys
han posat en
alerta els
països
occidentals

http://epa.cat/c/2q3i6z
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Només 332 empreses han
formalitzat el canvi de seu. La
xifra està lluny de les 3.000 que
l’Estat cita per denigrar
l’independentisme.

10
anys

20
anys

La recaptació per multes creix
un 50% en tres anys. Durant el
2009, Trànsit preveu
incrementar els ingressos fins a
93 milions d’euros.

La Policía Nacional substitueix
l’Ertzaintza com a escorta dels
càrrecs del PP a Euskadi. Els
populars acusen el govern basc
d’afavorir la pressió radical.

Canvis de seus Més multes SubstitucióTal dia
com
avui fa...

na enciclopèdia vol ser un
compendi del coneixement
humà, el conjunt de totes les

branques d’una ciència i alhora el
conjunt de totes les ciències amb
l’objectiu que tingui transcendència
formativa i informativa. D’enciclo-
pèdies, com de diccionaris o gramà-
tiques, n’hi ha per dar i per vendre,
com deia Gabriel Ferrater. Ara bé,
les obres realment bones es poden
comptar amb els dits de la mà. En el
món de l’enciclopèdia (del llatí tardà
encyclopaedia, i aquest del grec en
kýklo? paideía ‘educació en cercle’),
una de les obres més prestigioses en
l’actualitat és la Viquipèdia (Wikipe-
dia en anglès, manlleu del hawaià wi-
wiki, que vol dir ‘molt ràpid’, i enci-
clopèdia). 

MALGRAT LES CRÍTIQUES rebudes, cen-
trades sovint en el vandalisme o in-
formació no verificada, el New York
Times, en el 5è Simposi Internacio-
nal sobre el periodisme en línia, ha
citat la importància de la Viquipèdia
no només com a referència, sinó

U també com a font de notícies actua-
litzada regularment. Vegem, si no,
l’entrada Pablo Llarena Conde, on
trobem informació molt detallada
contra el procés independentista,
com ara la dada del 25 d’octubre del
2018, en què el Tribunal Suprem
confirma la instrucció d’aquest jutge
i obre el judici oral per enviar al banc
dels acusats els 18 processats per re-
bel·lió, malversació i desobediència.
O l’article completíssim sobre vaga
de fam, amb la dada també actualit-
zada als Països Catalans (entre els
vaguistes, el capellà i activista Lluís
Maria Xirinacs als anys 70, Jaume
Sastre el 2014 i recentment Jordi
Sànchez i Jordi Turull, l’1 de desem-
bre, i encara dos dies després, Josep
Rull i Joaquim Forn).

TAMBÉ LA VIQUIPÈDIA en català es ca-
racteritza per les diverses nits de la
llengua al món digital, una activitat
organitzada anualment per Amical
Wikimedia i la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya, en què diversos volun-

taris realitzen una viquimarató, una
trobada de viquipedistes físicament
en un lloc amb l’objectiu d’ampliar
amb referències fiables els articles
sobre la llengua catalana a la Viqui-
pèdia. El 29 de novembre d’enguany
la Viquimarató es va dedicar a la vida
i l’obra de l’il·lustre filòleg Pompeu
Fabra: 180 persones en 18 idiomes
(entre els quals l’anglès, l’àrab, el
francès, el grec, l’hebreu, l’indonesi,
el rus, l’ucraïnès, el vietnamita o el
xinès) s’han dedicat a fer accessibles
continguts sobre el Mestre.

EL CATALÀ ÉS UNA DE LES LLENGÜES més
actives de la Viquipèdia (ara mateix
en la dinovena posició amb 597.004
articles i 309.415 usuaris regis-
trats): va ser la segona a fundar-se,
al març del 2001, després de l’angle-
sa. La Viquipèdia, una educació en
cercle, ràpida i sobretot d’esperit vo-
luntarista i professional, oberta per
transmetre al món un gran feix de
llum per saber-ho tot de tot, i oberta
també per unir-nos i multiplicar el
català a la xarxa.

Joan Abril Español. Filòleg

Oberts al món
Tribuna

entre costegen la il·luminació de
Nadal, una de les més grans exhi-

bicions de mal gust a la via pública, els
ajuntaments (com altres institucions
públiques) se’n desentenen o, en tot
cas, no ajuden prou les persones a les
quals se’ls talla el subministrament de la
llum (o del gas i de l’aigua, si és que en-
cara tenen casa i, així doncs, poden pa-
gar el lloguer o la hipoteca) per manca
de recursos agreujats pel fet que les ta-
rifes elèctriques, i totes les altres, van
pujant de manera escandalosa.

D’això que fins ara he escrit alguns (i
sembla que cada cop són més) en diran
demagògia d’esquerres. També prolifera
la idea que parlar de la immoralitat del
capitalisme és una mostra de superiori-
tat moral. Tant és. Continuarem dient
que és un fracàs, si no és una connivèn-
cia, del poder polític, i així de les institu-
cions públiques, la seva incapacitat per
frenar la manca d’escrúpols i la voracitat
del gran poder econòmic. Ens referirem
a un cas concret i pròxim. Des de fa
molts dies, els veïns del barri gironí de la
Font de la Pólvora són víctimes d’una
prova pilot d’Endesa per detectar-ne
uns pocs que “punxen” la llum, cosa
que, si en sabéssim, potser hauríem de

fer tots per protestar contra les tarifes
abusives i la crueltat de les companyies
elèctriques amb els més pobres. De qui-
na manera són víctimes? Ho poden
imaginar, si és que no ho saben: cada
dos per tres pateixen talls de llum. En la
mesura que només ha fet una declara-
ció de bones intencions sense arribar a
protegir 1.800 ciutadans d’aquest abús,
el govern municipal de Girona consent
que una multinacional privi un munt de
persones d’un dret fonamental que, a
més, paguen caríssim. Endesa ho fa
amb tota impunitat en un barri habitat
per persones sense poder que, evident-
ment, no només es queden a les fos-
ques, sinó que pateixen fred i molts al-
tres inconvenients, que en alguns casos
extrems posen en perill la seva vida. A
les xarxes socials, l’exregidora gironina
Isabel Salamaña ha explicat aquest cas:
una nena ha de ser alimentada per son-
da, però la família no pot bullir els estris
ni triturar el menjar i conservar-lo a la
nevera; la resposta d’Endesa dona la
mesura del seu cinisme: “Si està malalta
que la duguin a l’hospital.” Com diu Sala-
maña i Amèlia Barbero, una altra exregi-
dora, d’això se’n diu “violència social”.

M

Full de ruta
Imma Merino

Talls de llum

Potser hauríem de punxar
tots la llum per protestar
contra les tarifes abusives i la
crueltat de les companyies
amb els més pobres

Tornem al discurs
del 155
b Semblava que l’aplicació
del 155 era cosa del passat,
deien. Que no es tornaria a re-
petir, i menys amb el PSOE al
govern, deien. Doncs sembla
que anaven equivocats. Amb
les últimes declaracions eme-
ses, primer, per una de les por-
taveus del PSOE i, després, pel
mateix Pedro Sánchez, tot fa
pensar que el 155 segueix es-
sent una de les “eines” que
maneja el govern. I jo em pre-
gunto: de veritat que pel fet de
tallar carreteres ja s’està insi-
nuant l’aplicació del 155? No
ho crec. Al meu parer l’únic
que estan fent els socialistes
és entrar en el joc de les dre-
tes mediàtiques. Vistos els re-
sultats de les eleccions anda-
luses, deuen pensar que o pu-
gen al vaixell de l’“a veure qui
la diu més grossa” o aleshores
sí que quedaran fora de joc.
XAVIER ROVIRA MARTÍ
Sant Pere de Ribes (Garraf)

Modernitzar el
taxi

b Ara que els serveis de les
VTC com Cabify i Uber sem-
blen tenir els dies comptats,
l’entitat que regula el servei de
taxi a Barcelona, l’AMB, ha en-
gegat una gran campanya de
comunicació per impulsar l’ús
del taxi. Considero que és una
campanya ineficient i inneces-
sària, perquè els ciutadans ja
coneixem el taxi, el seu servei i
les seves condicions. No sem-
blen tenir en compte que l’èxit
d’aquestes plataformes es
deu al conjunt d’avantatges
que no podem trobar al taxi:
preu tancat, cotxe nou, net i en
condicions i un control sobre
el conductor en cas d’incidèn-
cia. Trobaria molt més interes-
sant que, en comptes de fer
campanyes de comunicació,
l’AMB destines més recursos a
aplicar i modernitzar tot allò
que funciona i agrada
d’aquestes plataformes per

recuperar el valor i el prestigi
del taxi com a servei públic.
ADRIÀ SANTOS
Barcelona

Carta d’una àvia
desconcertada
b Tal com deia en la meva últi-
ma carta, sento una gran des-
orientació. Ara s’acosta el
21-D, aniversari de les elec-
cions il·legals i il·legítimes im-
posades per l’Estado i que
vam guanyar encara que no
ho sembli. Per celebrar-ho, el
Gobierno farà un consell de
ministres aquí a Barcelona,
sense tenir en compte la Ge-
neralitat, sense acordar un dia
de treball amb el nostre go-
vern. Per a què venen? Per
provocar? Per demostrar qui
mana? Per fer turisme pel ter-
ritori Nordesteño? Aquest dia
21-D és una fita. La gent de-
mòcrata i sobiranista d’aquest
país, que és la majoria, ja n’es-
tà farta, d’agressions, provo-
cacions i mentides, moltes

mentides, i vol sortir al carrer.
Aquí tenim el problema. Pre-
gunto: ANC? Òmnium? (per
citar les organitzacions més
conegudes). Ens cal un lide-
ratge com el d’en Jordi Cuixart
o en Jordi Sánchez, una estra-
tègia comuna que ens faci
anar tots en la mateixa direc-
ció, una estratègia intel·ligent
capaç de fer recular els qui
ens ataquen. I si pensem que
ens hi podrem enfrontar amb
la força, ens equivoquem, per-
què estarem jugant en el seu
terreny, que és el que volen, i
tenen les de guanyar. Sí, estic
per la lluita no-violenta (la vio-
lència arriba sola, no cal anar-
la a buscar) i voldria la unitat
de tots els que tenim els ma-
teixos ideals. I voldria els nos-
tres presos fora de la presó i
els nostres exiliats a casa, i lliu-
res tots els imputats i perse-
guits. Però no oblidem que
darrere de tot això hi ha el de-
sig de llibertat d’un poble.
MARTA MALLEU SOLÀ
Barcelona

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

a Càtedra Ferrater
Mora-Universitat

de Girona ha tret el lli-
bre que conté les con-
tribucions al simposi
sobre Balmes fet a Vic

el 2016. El títol del volum convida a la
revisió crítica del filòsof i periodista
més rellevant i discutit del segle XIX
català: Jaume Balmes: quin llegat,
avui? El volum inclou treballs d’autors
que tracten diversos prismes d’aquella
figura. L’editor de l’obra, Joan Vergés
Gifra, diu en el prefaci: “De Balmes se
n’han dit moltes, de coses. I massa so-
vint, o bé per a encimbellar-lo o bé per
a defenestrar-lo.” És cert que la recep-
ció dels escrits de Balmes, tant a la se-
va època com a la nostra, està condi-

cionada de manera inevitable per les
posicions polítiques que mantenia en
uns temps si fa no fa tan convulsos
com els d’ara. Potser podem convenir,
nogensmenys, que Balmes ha estat
probablement l’escriptor polític més
intel·ligent que va donar la dreta cata-
lana en el segle XIX. He fet una trans-
posició d’una frase que Josep Benet
dedicà a Gaziel: “Probablement ha es-
tat l’escriptor polític més intel·ligent
que ha donat la dreta catalana en el
segle XX.” El passat segle va donar
més periodistes dretans potents com
Gaziel, liberal conseqüent; com Josep
Pla i J.V. Foix, demòcrates amb vel·le-
ïtats reaccionàries; i com Eugeni
d’Ors... si fem abstracció de la seva de-
riva feixista. En les files conservadores
d’avui no hi ha periodistes de la intel·li-
gència política i social de Balmes. L’in-
tel·lectual de dretes amb talent és una
espècie ja extingida a Catalunya.

L

De set en set
Josep Maria Casasús

Més Balmes

En les files conservadores
d’avui no hi ha periodistes de
la intel·ligència política i
social de Balmes

Jordi Cuixart, PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

“No deixarem sols els nostres vaguistes ni un minut”La frase del dia

“Txecoslovàquia
va néixer com un
estat unitari, però
els txecs gaudien
d’un nivell de vida i
educació molt més
alt, hi havia
diferències
religioses i els
eslovacs van ser
tractats sempre
amb un
paternalisme
desdenyós. La unió
no va reeixir.

oseph Roth ho va escriure a La
marxa Radetzky, referint-se a
l’Imperi austro-hongarès: “Tan

aviat com l’emperador digui adeu, ens
desintegrarem en cent trossos. (...)
Tots els pobles muntaran els seus pe-
tits estats. (...) El nacionalisme és la
nova religió.” Els txecs compartien
aquesta fe. De tots els pobles de l’antic
imperi, eren els que tenien més recur-
sos i més sentit comú, la millor organit-
zació i els líders més competents, en-
capçalats per Tomás Garrigue Masa-
ryk i Edvard Benes. Els delegats xecs
presentaren els seus arguments da-
vant el Consell Suprem de la Conferèn-
cia de Pau, el febrer de 1919. Benes va
portar la veu cantant. L’expert ameri-
cà Charles Seymour va escriure d’ell:
“Havia fet molt per organitzar la revo-
lució que deposà els Habsburg i per for-
mar l’exèrcit txec-eslovac a Sibèria; la
seva habilitat diplomàtica s’havia com-
binat amb l’honradesa a tota prova del
president Masaryk per obtenir dels
aliats el reconeixement de l’estat aca-
bat de néixer.”

I AIXÍ VA SER: Txecoslovàquia va néixer
com un estat unitari. La seva situació,
però, no era fàcil. D’una població de 14
milions d’habitants, al voltant del 60%
eren txecs; un 20%, eslovacs, i la res-
ta, alemanys arrelats a la comarca
dels Sudets, magiars, rutens (cosins
dels ucraïnesos) i jueus (molt in-
fluents a Praga). Txecs i eslovacs par-
laven la mateixa llengua, però els
txecs s’havien convertit en la zona
més industrialitzada de tot l’antic im-
peri i gaudien d’un nivell de vida i edu-
cació molt més alt que els eslovacs. I
les diferències religioses eren també
fortes, començant pel fet que els txecs
–per als qui el màrtir protestant Jan
Hus era un heroi nacional– estaven en
contra del catolicisme romà que, en la
seva modalitat ultramuntana, era he-
gemònic a Eslovàquia.

J MASARYK FOU UN LÍDER de gran qualitat i
notòria honestedat, però la Constitu-
ció del nou estat que ell va impulsar no
va tenir prou en compte les minories.
Així, l’any 1918 i en un moment d’eufò-
ria, Masaryk digué: “Nosaltres, els
txecs, acabem de crear el nostre estat i
no tenim cap intenció de parlar d’auto-
nomia amb els alemanys (dels Su-
dets).” Monika Zgustova ho té clar: “Els
txecs s’oblidaren de garantir a les mi-
nories alemanya i eslovaca els matei-
xos drets dels quals ells gaudien.” Els
eslovacs –ètnicament eslaus com els
txecs– havien estat convidats a inte-

grar-se en el nou estat per disposar de
major dimensió i població, però foren
tractats des de sempre amb un pater-
nalisme desdenyós. La unió no va reei-
xir.

MOLT REVELADOR resulta també el cas
dels alemanys dels Sudets. Al comen-
çament, tenint en compte que havien
format part fins aleshores de la mino-
ria governant germànica, no volien ac-
ceptar com a amos els seus antics súb-
dits txecs. Esperaven que l’aplicació
dels principis de Wilson faria que el seu
territori fos annexat a Alemanya o a
Àustria. No va ser així. Però, llavors, els
industrials alemanys dels Sudets pen-
saren que els beneficiaria la protecció
aranzelària bastida pel nou estat, i, a
més, que com part d’una nació “vence-
dora” no haurien de fer front a cap in-
demnització. Aquestes consideracions
se’ls refermaren durant els anys infla-
cionistes de 1921 a 1923, en què van
tenir la sort de no formar part de la Re-
pública de Weimar. Però, després de la
crisi de 1929, aquesta forta minoria
alemanya va tornar a aproximar-se a
Alemanya.

ALS ANYS TRENTA, tant els eslovacs com
els alemanys del Sudets acabaren en-
trant en l’òrbita de l’Alemanya de Hit-
ler. Els eslovacs perquè Hitler els per-
meté formar un estat propi al preu
d’una absoluta lleialtat. I els Sudets
van ser annexionats pel III Reich, pro-
vocant els acords de Munic, signats la
nit del 30 de novembre de 1938, el mo-
ment més feble de les democràcies en-
front del nazisme. Després vingué la
Segona Guerra Mundial i, amb la pau,
la divisió del món en zones marcades
per la guerra freda, que va imposar un
altre cop una Txecoslovàquia unida per
l’ortopèdia de les divisions soviètiques.
Però, quan l’Europa de l’Est recuperà
la llibertat, Txecoslovàquia es tornà a
dividir.

Juan-José López Burniol. Notari

Cent anys després...
Tribuna
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Així ho sosté Jane
Goodall, que
denuncia l’augment
del tràfic il·legal
d’animals

Òmnium, l’ANC i els
CDR diran al Consell
de Ministres que
“no és benvingut” a
Barcelona

“Estem vivint
la sisena
extinció
massiva”

Col·lapse
viari per
rebre Sánchez
el 21-DNacional

Un total de 524 diputats i
exdiputats de 32 cambres
parlamentàries de 25 pa-
ïsos del món, englobades
en 19 estats, són els pri-
mers signants d’un mani-
fest que es va presentar
ahir al vespre al Parla-
ment de Catalunya en su-
port a la seva expresidenta
Carme Forcadell, en presó
preventiva des del març, a
iniciativa dels expresi-
dents Ernest Benach, Nú-
ria de Gispert i Joan Rigol.
Tots tres ja havien orga-
nitzat l’abril de l’any pas-
sat, en presència d’ella, un
acte similar per denunciar
la “persecució política” de
què era objecte. El text
d’ahir, que es pot trobar en
cinc idiomes a freeforca-
dell.org amb la llista de su-
ports, manifesta la solida-
ritat amb Forcadell i en de-
mana “l’alliberament im-
mediat”, i en general insta
a resoldre els conflictes
institucionals i polítics
“per vies no penals”. “Nos-
altres hauríem fet el ma-
teix que la Carme, i per ai-
xò demano la seva lliber-
tat”, resumia De Gispert,
la seva antecessora. A l’ac-
te també hi havia el presi-
dent Quim Torra i diver-
sos consellers, càrrecs
electes i representants de

la societat civil, a més de la
família de l’expresidenta.

Entre les personalitats
que han donat suport al
manifest hi ha la presiden-
ta de l’Assemblea de Gal-
les, Elin Jones, que ahir va
ser a la presentació del
manifest i que aquesta tar-
da visitarà Forcadell a la
presó de Mas d’Enric. “És
increïble que com a presi-
denta estigui a la presó
sense judici per fer la seva
feina, per fer la feina que jo

faig!”, lamentava Jones,
que constatava “l’enuig i
astorament” amb què el
seu parlament va rebre
l’empresonament, i decla-
rava el suport de la cambra
al dret a l’autodetermina-
ció de Catalunya. “Soc
aquí per demanar la lliber-
tat immediata i incondi-
cional de la presidenta
Forcadell”, s’acomiadava,
en català, Jones.

Tots els discursos van
coincidir a ressaltar la “va-
lentia” de l’expresidenta i
que el seu únic delicte és
haver permès sempre el
debat, haver donat la pa-
raula a tothom i haver per-
mès totes les votacions.
“El seu empresonament
és una injustícia tan in-
comprensible com inac-
ceptable des del punt de
vista del parlamentarisme
democràtic”, denunciava
el seu successor, Roger
Torrent, que assegurava
que, després que diversos
tribunals hagin rebutjat
les euroordres d’extradi-
ció dels exiliats, els presos
només romanen tancats
“per venjança política”.
“Els jutges instructors no
saben les funcions del Par-
lament i del govern?”, s’in-
terrogava Benach. “No ho
dubtin, l’Estat espanyol
no en farà cap cas”, lamen-
tava Rigol, que malgrat tot
reivindicava actes com el

d’ahir: “L’única força que
tenim és la voluntat de
tots plegats”, sostenia.

En nom dels companys
de mesa de Forcadell, tots
també encausats (Lluís
Corominas, Anna Simó i
Ramona Barrufet) van

parlar també els diputats
Lluís Guinó i Joan Josep
Nuet, que en destacaven
un vessant més humà.
“Ens vam discutir moltes
vegades, no ens vam bara-
llar mai”, subratllava el
dels comuns, que ressalta

que Forcadell “va donar la
veu a grups que tenien
molta gent al darrere, per
parlar del que la gent del
carrer volia”. “Fan falta
moltes Carmes perquè la
veu de la gent no quedi
aparcada a les portes dels

Òscar Palau
BARCELONA

CLAM Mig miler llarg de diputats i exdiputats de 25 països
diferents donen suport en un manifest a l’expresidenta del
Parlament CENSURA El text denuncia l’ús de la justícia penal
com a “instrument de coacció” de l’activitat parlamentària

“Allibereu
Carme
Forcadell”

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

Les frases

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

“Estem en un estat
on el clam de la gent
no els serveix per
repensar la seva
actitud”
Joan Rigol
EXPRESIDENT DEL PARLAMENT

Entre el més de mig miler de
signants del manifest, a més
de la gal·lesa Elin Jones, des-
taquen el president del Parla-
ment de Flandes, Jan Peu-
mans; el del de Còrsega,
Jean-Guy Talamoni; el de les
Illes Fèroe, Páll á Reynatúgvu;
el del País Basc, Barkartxo Te-
jeria (a més dels seus tres an-
tecessors), així com l’expresi-
denta del Parlament escocès
Tricia Marwick. També hi figu-
ren fins a 39 eurodiputats, en-
tre els quals la vicepresidenta
del Parlament Europeu, la fi-
nesa Heidi Hautala, amb qui

“Soc aquí en solidaritat
amb la presidenta
Forcadell, per demanar
la llibertat immediata i
incondicional”
Elin Jones
PRESIDENTA DEL PARLAMENT GAL·LÈS

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

“És una injustícia tan
incomprensible com
inacceptable des del
parlamentarisme
democràtic”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT

justament es va reunir la set-
mana passada Roger Torrent
a Brussel·les per exposar-li la
situació dels presos i exiliats
polítics i la necessitat de re-
soldre políticament el conflic-
te. Entre els eurodiputats
també destaca la copresiden-
ta dels Verds, l’alemanya Ska
Keller, o l’històric activista
francès José Bové, a més
d’electes d’Irlanda, Itàlia, els
Països Baixos, Bèlgica, Portu-
gal, Suècia, Estònia, Eslovè-
nia, Luxemburg i l’Estat espa-
nyol. Pel que fa a parlaments
estatals i nacionals, destaca

l’adhesió de l’exministre d’Ex-
teriors danès Holger K. Niel-
sen, ara diputat, o la vicepre-
sidenta quarta del Congrés,
Gloria Elizo, de Podem, a més
de diputats de JxCat, ERC,
PDeCAT, CUP i els comuns al
Parlament i a les corts espa-
nyoles. Igualment l’han sub-
scrit diputats dels parla-
ments del Quebec, Xile, Fran-
ça, Portugal, Bèlgica, Dina-
marca, Estònia, Gal·les, Ale-
manya, Irlanda, Islàndia, No-
ruega, Suècia, el Regne Unit i
Finlàndia, així com del País
Basc, Navarra i Galícia.

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

Diversos presidents de cambres i 39 eurodiputats

La presentació del manifest
es va fer a l’auditori del
Parlament, i va reunir nombroses
autoritats ■ ACN
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Situar el focus en la
vaga de fam

L’APUNT tats al Tribunal Constitucional, que impedeix acabar el
recorregut judicial intern, necessari per acudir al Tri-
bunal Europeu de Drets Humans. La protesta incomo-
da i preocupa el govern espanyol del PSOE, que ha op-
tat per no parlar-ne i apartar el focus de la vaga de
fam. Seria bo que ni el govern català ni els partits in-
dependentistes li ho possessin fàcil.Anna Serrano

Veuran el comptador en el seguiment que apareix a les
planes de política del diari: 14 dies en vaga de fam. Jor-
di Sànchez i Jordi Turull des de l’1 de desembre que no
ingereixen aliments, una protesta a la qual Josep Rull i
Joaquim Forn es van sumar dos dies després. Es trac-
ta d’una mesura extrema en aquest cas encaminada a
denunciar el bloqueig dels recursos d’empara presen-

El ple del Tribunal Consti-
tucional (TC) manté, per
unanimitat, la suspensió
dictada pel Tribunal Su-
prem de les funcions de di-
putats al president de la
Generalitat exiliat, Carles
Puigdemont; l’exvicepre-
sident empresonat Oriol
Junqueras, els exconse-
llers Raül Romeva, Jordi
Turull i Josep Rull, i l’ex-
president de l’ANC Jordi
Sànchez.

El ple del TC encara no
ha decidit sobre si és o no
constitucional la suspen-
sió dels diputats, però re-
butja revocar la decisió de
l’alt tribunal, tal com sol·li-
citava el recurs d’un grup
de particulars, encapçalat
per l’escriptor Jaume Ca-
bré, perquè considera que
no és el moment processal
per fer-ho, ja que accedir a
anul·lar les resolucions del
Suprem “equivaldria a an-
ticipar una eventual sen-
tència estimatòria del re-
curs d’empara”.

Els recurrents demana-
ven que, mentre el ple
abordava de fons l’as-
sumpte, dictés una mesu-
ra cautelar i suspengués
les resolucions del Su-
prem amb què Pablo Lla-
rena intentava eliminar
–amb l’aval posterior de la
sala d’apel·lacions– del pa-
norama polític els dipu-
tats en qüestió, que avui
són a l’exili o a Lledoners.
En el recurs, el grup de
particulars plantejava que
la suspensió de la seva acta
vulnera drets fonamen-
tals com ara el de partici-
pació política, llibertat
ideològica, llibertat d’ex-
pressió, dret d’associació i
presumpció d’innocència.

D’altra banda, el Su-
prem ha denegat un cop
més la posada en llibertat
de Sànchez, Turull i Rull
–en vaga de fam per l’obs-
truccionisme del TC– per-
què considera que no han
variat les circumstàncies
per les quals es va dictar la
presó preventiva. Tots
tres al·legaven que sí que
han canviat amb la pre-

sentació dels escrits d’acu-
sació ja que, entre altres
qüestions, se’ls vulnera el
dret de ser iguals davant la
llei: la fiscalia demanava
més anys per al major dels
Mossos d’Esquadra, Josep
Lluís Trapero –que està en
llibertat– a l’Audiencia
Nacional que l’advocacia
de l’Estat per a ells al Su-
prem. ■

E.B.
BARCELONA

El Constitucional
manté la suspensió
de Puigdemont
a El tribunal no decideix encara si la mesura de Llarena s’adiu amb
la Constitució a Tornen a denegar la llibertat a Sànchez, Turull i Rull

Tamara Carrasco haurà de
continuar confinada a Vilade-
cans, al Baix Llobregat. L’Au-
diencia Nacional ha reiterat la
prohibició a la membre d’un
CDR de sortir del seu munici-
pi de residència com a mesu-
ra cautelar. La jove havia de-
manat ampliar el seu radi de
mobilitat al conjunt de Cata-

Tamara Carrasco, en una imatge d’arxiu ■ EL PUNT AVUI

lunya, però el tribunal li recor-
da que està investigada per
fets “greus”, com desordres
públics, i que actualment ja
pot anar al metge o a treba-
llar fora de Viladecans, a més
de poder demanar permisos
puntuals per altres motius,
segons va avançar ahir Cata-
lunya Ràdio.

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

El confinament de Carrasco continua

parlaments”, concloïa.
“Hauria d’estar lliure i fent
política com a ella li agra-
dava”, resumia Guinó.

La presentació pública
d’ahir no serà més que un
punt i seguit abans de con-
tinuar la campanya per su-
mar més adhesions al ma-
nifest entre càrrecs i ex-
càrrecs parlamentaris de
tot el món. El text denun-
cia que s’acusi Forcadell
de no haver impedit de-
bats i tramitacions parla-
mentàries, i subratlla que
la rebel·lió de què se l’acu-
sa “no s’ha produït”. “Va
actuar atenent sempre el
reglament de la cambra i
va complir les funcions in-
herents al seu càrrec, tot
preservant tant els princi-
pis de l’autonomia parla-
mentària i la separació de
poders, com la llibertat
d’expressió i el dret d’ini-
ciativa dels diputats”, des-
criu. Així mateix, assegu-
ra que l’acusació contra

ella “afecta els fonaments
democràtics de tot siste-
ma parlamentari”. “Una
democràcia parlamentà-
ria no es pot permetre cen-
surar els debats polítics en
el seu parlament ni prohi-
bir als diputats d’exercir
lliurement les seves fun-
cions amb respecte a la

normativa de la cambra”,
prossegueix. I és que el do-
cument reconeix que una
cambra legislativa pot
comptar amb mecanis-
mes “que regulin la consti-
tucionalitat del marc nor-
matiu resultant de l’activi-
tat”, però “no pot vetar”
l’exercici de les funcions i
drets inherents a la tasca
parlamentària. “La utilit-

zació de la justícia penal
com a instrument de coac-
ció de l’activitat d’un par-
lament és incompatible
amb els principis que re-
geixen les democràcies
parlamentàries”, ressalta,
ja que el debat lliure
d’idees i la seva translació
en iniciatives “constituei-
xen l’essència de la políti-
ca parlamentària”.

Molts dels signants van
penjar al llarg del dia fotos
amb el lema “freeforca-
dell” a les xarxes, i els del
Parlament també es van
fer una foto conjunta a les
escales, igual que van fer a
Estrasburg una part dels
eurodiputats signants. Els
diputats de Cs van prota-
gonitzar just abans de la
presentació un breu acte
de protesta a la porta de
l’auditori, ja que, a crits de
“Libertad!”, es van con-
centrar amb una pancarta
amb el lema “Basta ya. El
Parlament es de todos”. ■

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

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

“Fan falta moltes
Carmes perquè la
veu de la gent no
quedi aparcada”

14 DIES EN VAGA DE FAM



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 14 DE DESEMBRE DEL 20188 | Nacional |

839944-1197408Q

Òmnium Cultural, l’ANC,
els CDR i altres organitza-
cions independentistes fa-
ran notar a Pedro Sán-
chez i els seus ministres
que no són benvinguts a
Catalunya divendres vi-
nent, quan el govern espa-
nyol pretén reunir-se a
Barcelona –a la Llotja de
Mar– coincidint amb el
primer aniversari de la vic-
tòria independentista en
les eleccions del 21-D, im-
posades per Mariano Ra-
joy a toc de 155.

L’entitat presidida per
Elisenda Paluzie proposa
una concentració multitu-
dinària de vehicles per
col·lapsar la capital. “De
bon matí sortirem d’arreu
amb cotxe i tranquil·la-
ment anirem cap a Barce-
lona a fer una concentra-
ció massiva de vehicles.
Direm ben clar que no són
benvinguts”, va piular ahir
el compte de l’ANC. A les 9
del matí “serem amb Ro-
ger Español [el jove que va
perdre un ull l’1-O a causa
de la violència policial] a la
Ciutat de la Justícia”,
avancen.

Al seu torn, Òmnium
organitzarà el que ha ano-
menat Consell Popular de
Ministres, un acte polític a
les onze del matí, en un
lloc encara per determi-
nar, per protestar “de for-

ma pacífica i determinada
per la presència del govern
espanyol a Barcelona”. Hi
prendran part diverses or-
ganitzacions de la societat
civil. No cal dir que en els
dos casos les entitats re-
marquen la “tranquil·li-
tat” i la forma “pacífica”
amb què rebutjaran la visi-
ta de Sánchez, tota una
“provocació clara”, segons
va afirmar ahir el presi-
dent de la Generalitat a
l’exili, Carles Puigdemont,
al costat de Clara Ponsatí a
Londres, on va oferir una
conferència a la seu de
Frontline Club, un fòrum
sobre afers internacionals
i periodisme independent.

Puigdemont va convi-
dar a “resistir les provoca-
cions” i va fer una crida a la
calma: “Tenim maneres
molt enginyoses, imagina-
tives, sempre pacífiques,
civilitzades i democràti-
ques d’expressar el nostre
dret a la protesta.”

En el seu desè dia de va-
ga de fam, l’exconseller
d’Interior Quim Forn, em-
presonat a Lledoners, va
escriure a Twitter:
“Agraeixo totes les mos-
tres de suport, però no en-
tenc que se’ns reivindiqui
amb la cara tapada.”

Els CDR van recordar a
Twitter que “les barrica-
des poden tallar un carrer,
però obren el camí” i van
evocar els casos de l’Escola
Industrial, Torroella,

Santpedor, Deltebre o Sa-
llent el matí del referèn-
dum de l’1-O. En aquesta
ocasió es proposen “tom-
bar el règim” el proper 21-
D a primera hora del matí

a la Llotja de Mar. “Intel·li-
gència col·lectiva i organit-
zació”, reclamen, sota el
lema Ingovernables. Uni-
versitats per la República i
el Sindicat d’Estudiants

dels Països Catalans han
fet una crida a interrom-
pre les classes per “aturar”
la reunió governamental.

Si bé l’executiu del
PSOE manté que té “con-

fiança absoluta” que els
Mossos d’Esquadra garan-
tiran la seguretat durant
el consell –en paraules de
la portaveu, Isabel Celaá–,
en paral·lel el Ministeri de
l’Interior prepara un dis-
positiu de reforç, és a dir,
la tornada dels piolins a
Barcelona. No consten de
moment crits d’a por ellos
ni s’ha concretat si arriba-
rien per mar.

Amb l’excusa del reforç,
el PSOE del 155 posa so-
bre la taula l’amenaça de
mobilitzar més de 1.100
policies i guàrdies civils. El
dispositiu encara no s’ha
tancat i està subjecte a
possibles canvis en funció
de l’evolució dels esdeveni-
ments, segons avançava
ahir Efe, però ja hi ha pre-
parats vuit grups d’unitats
d’intervenció policial
(UIP) i quatre més d’uni-
tats de prevenció i respos-
ta (UPR) de diferents ciu-
tats espanyoles. També es
desplaçarien 500 guàrdies
civils des d’Espanya per
afegir-se als que estan des-
tinats a Catalunya.

El govern de Sánchez
s’aferra als talls d’autopis-
ta i a l’aixecament de peat-
ges impulsats pels CDR la
setmana passada i al “de-
sistiment de funcions”
que va observar en els
Mossos –que està sent in-
vestigat per la fiscalia– per
plantejar el reforç policial
per la previsible tensió que
generarà la presència de
ministres al Principat.

D’altra banda, el govern
de Quim Torra es reunirà
la vigília de la visita del
mandatari espanyol, una
trobada que habitualment
és els dimarts però que, en
ser la darrera de l’any, en
què hi acostumen a anar
molts assumptes adminis-
tratius, alguns consellers
han demanat una mica
més de temps. ■

a Òmnium, l’ANC i els CDR recordaran al president del govern espanyol que el Consell de Ministres
“no és benvingut” a Barcelona a L’executiu del PSOE prepara la tornada de ‘piolins’ a la capital

Emili Bella
BARCELONA

Col·lapse viari a Barcelona
per rebre Sánchez el 21-D

Cartell d’Universitats per la República per convidar a la protesta divendres vinent ■ ACN
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el jutge considera que si
Sànchez surt del cen-
tre penitenciari hi hau-
ria risc que pogués im-
pulsar “mobilitzacions
públiques violentes”.
També sosté que el fet
de mantenir-lo empre-
sonat no fa perillar el
dret del candidat de
JxCat a ser escollit a les
urnes pels electors.

Llarena nega a Sànchez
poder fer campanya

Puigdemont i els consellers exiliats a Bèlgica ■ ACN

El magistrat del Su-
prem Pablo Llarena ha
denegat la petició de
Jordi Sánchez, número
dos de la llista de Junts
per Catalunya, de po-
der sortir de la presó
amb permisos pun-
tuals per participar en
actes de la campanya
electoral.

En la seva resolució,

moure lliurement per
qualsevol país tret de
l’Estat espanyol, on se-
gueix vigent l’ordre de
detenció contra ells.
L’arxivament del cas
s’ha portat a terme ate-
nent la decisió del jutge
Llarena de retirar l’eu-
roordre de detenció
contra tots cinc.

La justícia belga ha ar-
xivat definitivament la
petició d’extradició del
president Puigdemont
i dels quatre consellers
exiliats a Brussel·les.
D’aquesta manera,
tant Puigdemont com
Toni Comín, Meritxell
Serret, Lluís Puig i Cla-
ra Ponsatí ja es poden

Arxivat el cas contra
el govern a l’exili

Toni Dalmau

MALEÏDA HEMEROTECA
AVUI FA UN ANY 14 de desembre del 2017

L’endemà que Pedro Sán-
chez fes el discurs més ra-
dical contra l’independen-
tisme des que va arribar al
govern, el PSC va voler
presentar-se davant del
Parlament, amb una foto-
grafia amb una trentena
d’alcaldes i regidors, com
el garant de la moderació i
la centralitat, i va dema-
nar, en paraules del secre-
tari de Política Municipal i
alcaldable per Barcelona,
Jaume Collboni, fer un
“cordó sanitari per evitar
la irrupció de la ultradreta
a les institucions”. Els so-
cialistes van presentar un
manifest per defensar “la
convivència, les llibertats i
la democràcia” en vista de
la preocupació arran del
clima polític creat per la ir-
rupció de Vox, que suposa
una “amenaça” a tots
aquests valors i avenços a
les llibertat que el PSC ha
liderat transformant els
municipis, segons va ex-
plicar Collboni.

Per aquest motiu pri-
mer va demanar a Cs i el
PP que deixin de “blan-
quejar” l’extrema dreta
“per poder justificar pac-
tes electorals”, recordant
que els valors que defensa
Vox van contra “els valors

fonamentals de la Consti-
tució i les conquestes de
drets i llibertats aconse-
guides a Espanya i Catalu-
nya”. Però l’alcaldable de
Barcelona també ho va
aprofitar per tornar a car-
regar contra el president
de la Generalitat Quim
Torra, en entendre que se-
gons quins discursos apel-
lant a “vies unilaterals” i
“incendiaris”, en referèn-
cia a la via eslovena, “no
ajuden”.

Collboni va aprofitar
l’acte per atacar de passa-
da dos dels seus contrin-
cants a l’alcaldia seguint el

fil argumental. Primer,
Ada Colau pel que conside-
ra “un doble discurs” amb
l’independentisme, criti-
cant-ne les apel·lacions a
la via unilateral, però tam-
bé impedint amb el seu vot
que Torra donés explica-
cions al consistori. I el se-
gon va ser Manuel Valls,
preguntant-li en veu alta si
“continuarà sent candi-
dat” en el cas que Cs pacti
amb Vox a Andalusia.

Mesures de combat
I després dels retrets el
PSC també va donar les se-
ves receptes per posar fi i

combatre els populismes i
la ultradreta sorgida tam-
bé, segons Collboni, per la
crescuda de les desigual-
tats econòmiques i socials.
Per aquest motiu va pro-
posar revertir “les retalla-
des” en serveis públics, re-
activar els plans de barri
impulsats per la llei apro-
vada el 2004 pel tripartit
(PSC, ICV i ERC) i que la
crisi va aturar el 2010, i fo-
mentar un pacte per la
convivència i respecte a
l’espai públic. El PSC té
previst impulsar mocions
en aquest sentit a tots els
ajuntaments catalans. ■

Jordi Alemany
BARCELONA

El PSC demana un “cordó
sanitari” contra Vox i que
es moderin els discursos
aUna trentena d’alcaldes i regidors presenten un manifest per la convivència,
culpen Cs i el PP de blanquejar l’extrema dreta i l’independentisme d’alimentar-la

Alcaldes, càrrecs i regidors del PSC, davant del Parlament ahir al matí ■ J. ALEMANY
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Ajuntament de 
Caldes de Montbui

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

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 29 de novembre de
2018, ha aprovat amb el quòrum legalment exi-
gible, entre d’altres, els acords següents:

“Primer. Aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la
Taxa per l’ocupació i l’ús ocasional del domini
públic local, així com el seu text refós.

Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública d’a-
quests acords provisionals en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament aquests acords provi-
sionals, així com el text complet de l’Ordenança
fiscal modificada, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlle-
tí Oficial de la Província.

Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxi-
ma difusió de la província, l’anunci d’exposició
pública dels acords d’aprovació provisional de
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10.

Cinquè. Els acords definitius en matèria de mo-
dificació de l’Ordenança fiscal, així com el seu
text refós, seran objecte de publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província i en el web mu-
nicipal.

Sisè. Els acords definitius en matèria de modifi-
cació d’ordenances fiscals entraran en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de l’acord d’aprovació definitiva.

Durant el període d’exposició pública de les Or-
denances, qui hi tingui un interès directe o en
resulti afectat, en els termes previstos a l’article
18 del Text refós de la Llei reguladora de les hi-
sendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimi
oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública, si no s’han presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament apro-
vats.»

Caldes de Montbui, 11 de desembre de 2018

L’alcalde accidental

Vicenç Personat Pallarès

Tot i que Pedro Sánchez
trasllada als seus barons
que vol esgotar la legislatu-
ra fins al 2020 i que el
manxec Emiliano García-
Page veu la seva fi a la tar-
dor del 2019, el PP no s’ho
creu i sosté que el presi-
dent té incentius per fer
coincidir les generals amb
les autonòmiques i locals
del 26 de maig. El super-
diumenge electoral és el
que més tem l’equip de Pa-
blo Casado, perquè creu
que Sánchez té un as a la
màniga per fer oblidar el

vot d’ERC i el PDeCAT a la
moció de censura: forçar
l’aplicació d’un segon 155
–o almenys portar-lo al Se-
nat o fer un requeriment–
centrat en la seguretat
com a preu a pagar als ba-
rons del PSOE per com-
partir el protagonisme
electoral amb ells i benefi-
ciar-se del seu poder d’ar-
rossegar vots de l’urna lo-
cal a l’urna de La Moncloa.

La tesi del PP, segons
l’entorn de Casado, par-
teix de la hipòtesi que Sán-
chez descobrirà al gener
que les esmenes a la totali-
tat derroten el projecte de
pressupostos en el primer

tràmit al Congrés. A partir
d’aquí, l’equip de Casado
sosté que l’escenari més
beneficiós per a Sánchez
–i dolent per al PP i Cs– és
que el PSOE forgi una re-
conciliació en clau espa-
nyolista i més bel·ligerant
amb l’independentisme.

Independentisme il·legal
L’únic preu que Sánchez
pot oferir als barons com a
pagament perquè ells ac-
ceptin compartir mítings
amb el president és, se-
gons el PP, un segon 155
ideat per un socialista i en
vigílies electorals. El PP
fins i tot albira una hipòte-

si perversa: que el PSOE
porti al Senat un 155 cen-
trat en el control de la se-
guretat que “es quedi curt
i no pugui ser votat a favor
pel PP” perquè Casado vol
pilotar des de Madrid els
Mossos però també TV3 i
l’escola. Els barons del
PSOE, però, van més enllà
i ahir l’aragonès Javier

Lambán s’obria a il·legalit-
zar partits independentis-
tes amb la llei de partits a
la mà. “Algun cop s’ha apli-
cat al País Basc i en algun
moment es pot aplicar a
Catalunya”, avisa citant el
cas de HB el 2003. Qui
obria el debat era Page,
per qui il·legalitzar partits
pot ser “el procés final”. ■

David Portabella
MADRID

El PP tem un 155 de
Sánchez previ a un
superdiumenge 26-M
a Creu que vol les generals amb les autonòmiques a La repetició
del 155 seria el preu a barons que volen il·legalitzar partits

El líder del PP, Pablo Casado, amb la portaveu Dolors
Montserrat als escons del Congrés ■ ZIPI / EFE
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ostè va assumir el càr-
rec ara fa uns 15 dies
després de renunciar a
ser el cap de llista

d’ERC a les municipals. Quina
és la seqüència, perquè renun-
cia quan ser alcalde era un dels
seus somnis i, quan renuncia, ja
sap que serà conseller?
Aquest estiu vaig tenir conver-
ses amb un seguit de gent, de
forma destacada amb l’Oriol
Junqueras i, col·lectivament,
vam arribar a la conclusió que
era millor renunciar a la candi-
datura a l’Ajuntament perquè la
pogués ocupar algú que pogués
tenir més oportunitats. I a par-
tir d’aquí vam començar a par-
lar de com podia ser útil al par-
tit i al país i finalment se’m va
proposar la possibilitat de ser
conseller. Vaig dir que sí perquè
segurament és el lloc que més
m’agrada i on crec que puc ser
millor per estar al servei de Ca-
talunya.

Va coordinar les consultes in-
dependentistes a Barcelona, va
ser candidat a l’alcaldia, porta-
veu al Congrés a Madrid, cor-
responsal en zones de conflic-
te... quina part del seu bagatge
pot ser més útil?
La vida i l’experiència sempre
és útil, però hi ha tota una part
de persona de món que penso
que és indispensable. Estem
parlant de la projecció de Cata-
lunya al món, estem parlant so-
bretot que Catalunya sigui co-
neguda i reconeguda arreu del
món, que com a país cada cop
siguem més forts. Per tant, jo
crec que algú que coneix el món
tindrà més facilitats de tirar en-
davant aquestes tasques. Jo
crec que haver estat en diverses
universitats del món, parlar di-
verses llengües, haver organit-
zat esdeveniments internacio-
nals... tot això, a mi, em resulta
molt útil...

El primer acte va ser anar a Lle-

V

doners a veure Raül Romeva,
què li va dir, com el va veure?
Vaig anar a veure el Raül Rome-
va perquè va ser el conseller que
va fundar el Departament d’Ex-
teriors i ,a més, represaliat amb
el 155 i enviat a presidi sense ju-
dici. Una altra de les víctimes
innocents de tot aquest procés
de repressió política que està
desplegant el poder espanyol.
Per tot això, jo creia que el pri-
mer que havia de fer era un acte
de reconeixement. Ell em va dir
que hauríem de parlar sovint,
que hauria d’anar sovint a la
presó. I jo ho faré, perquè té
moltes coses a explicar-me i
perquè vol ajudar. I jo li demano
que ens ajudi perquè crec que
l’experiència que té ell mai l’hi
hem de robar, cada dia que faig
feina el recordo.

També va ser a Brussel·les per
visitar el president Puigdemont
a Waterloo. Va haver de dema-
nar permís al seu partit? Ho dic
perquè en una entrevista re-
cent l’exconseller Ernest Mara-
gall insinuava que ell no havia
visitat Puigdemont perquè la
direcció del partit així ho prefe-
ria.
Va ser una decisió meva. Tenia
molt clar que havia d’anar a la
capital d’Europa, que havia de
ser el meu primer viatge, que
havia de veure la delegació cata-
lana, que és la més important
que tenim al món i a més a més
tenia clar que anant a Brussel-
les no tenia cap sentit que no
anés a veure el president Puig-
demont. És el més conegut i el
més influent en termes de polí-
tica catalana i de projecció exte-

rior. Però és que si faltessin
raons n’hi ha una altra: és el lí-
der d’una de les formacions que
forma coalició amb el govern de
la Generalitat i jo em dec a
aquest govern, en soc membre.

Com va anar la trobada? Es po-
den trepitjar les tasques que
puguin fer el Departament
d’Exteriors i el Consell de la Re-
pública?
La trobada a Waterloo va ser ex-
tremadament cordial. Bàsica-
ment vam estar parlant sobre
com podíem col·laborar tots per
fer conèixer la realitat de la re-
pressió, la realitat dels presos i
les preses polítiques, la realitat
dels exiliats i les exiliades, la
realitat de gairebé nou-cents
càrrecs, bàsicament alcaldes,
que poden ser processats per

haver posat les urnes. De gent
que està essent perseguida no-
més per haver col·laborat en un
procés democràtic.

Fins a quin punt creu que hi ha
distanciament entre les dues
formacions. S’està treballant
per llimar asprors?
Tingui en compte que allò que
pugui haver passat fa mesos a
mi se m’escapa una mica per-
què estava a l’Ajuntament de
Barcelona, fent feina per a la
ciutat, molt convençut del que
feia. Per tant el que pugui haver
passat ho hauríeu de demanar
als que eren més protagonistes
dels fets que comenteu. Sí puc
dir que en prendre aquesta de-
cisió la vaig contrastar amb el
president del meu partit, amb la
secretària general, amb el Pere

“Borrell actua amb un
manual d’antidiplomàcia”
TRUCADA · “Vaig parlar molt breument per telèfon amb el ministre espanyol d’Exteriors i ja d’entrada em va dir que seria
molt difícil l’entesa” COMPRENSIÓ · “A tot Europa hi ha un viratge des de fa un any cap a la comprensió del que està passant
a Catalunya” OBSERVADORS · “És molt important que vinguin observadors internacionals a seguir els judicis”

Igor Llongueres
BARCELONA

Alfred Bosch Nou conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

El conseller Alfred Bosch, ahir, en un moment de l’entrevista concedida a El Punt Avui TV ■ JUANMA RAMOS
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Aragonès, vicepresident del go-
vern, amb el president Torra, i
tots em van dir que els sembla-
va perfecte.

Quin són els objectius del seu
departament?
La meva feina és fer que Catalu-
nya sigui coneguda i reconegu-
da arreu del món. Com ho po-
dem fer això? Amb democràcia,
amb solidaritat i també amb
projecció mundial. Les tres co-
ses depenen del departament.
Tenim l’obligació de demostrar
que som demòcrates. Per tant,
hem de fer més consultes, hem
de millorar el sistema de vot, el
vot electrònic, a distància, de la
gent que està fora del país. Hem
de millorar la legislació electo-
ral. Tot això depèn del departa-
ment que tinc l’honor d’encap-
çalar. Per tant, aquí hi ha molta
feina. Després hi ha l’àmbit que
és de la solidaritat. A vegades
se’ns acusa de ser egoistes, de
ser els rics que volem marxar i
separar-nos dels altres veïns
més pobres. Nosaltres hem de
deixar ben clar que això no és
així, que el poble de Catalunya i
el govern són tremendament

solidaris, que estem cooperant
amb tot el món. I finalment, hi
ha la projecció mundial. Hem de
ser presents als cinc conti-
nents. Catalunya té l’obligació
d’estar present al màxim de
llocs del món, com qualsevol al-
tre país, per explicar-se, per fo-
mentar l’intercanvi, per millo-
rar la vida dels ciutadans de Ca-
talunya amb més importacions,
més exportacions, amb inter-
canvis culturals i de tota mena.
I també explicant tot el que està
passant i les injustícies que es-
tem vivint en aquest moment.
És la nostra obligació.

Què es pot fer des de la conse-
lleria per amplificar l’explicació
d’aquesta situació que es viu a
Catalunya per denunciar la far-
sa de judici que és l’1-O...
Li donaré un exemple d’una co-
sa que podem fer i que hi estem
treballant: que vinguin observa-
dors internacionals a seguir els
judicis, a seguir-los en viu i en
directe. És molt important que
vinguin perquè quan parles
amb cònsols i ambaixadors i
amb periodistes de la premsa
internacional, o amb observa-

dors d’altres països, el primer
que et diuen és que fins que no
van venir no s’ho creien.

I abans del judici es mouran
també per pressionar?
Sí. Ja ho estem fent. Una de les
coses que més ens ha ajudat en
l’esfera internacional és com-
provar les contradiccions del
sistema judicial espanyol res-
pecte als sistemes judicials eu-
ropeus. És a dir, allò que els jut-
ges de tot Europa on han estat
els nostres exiliats diuen que no
és delicte, que no és lícit retenir
o tancar ningú per aquells fets,

ni tan sols se’ls pot jutjar i no
s’admet una euroordre judicial
sobre la suposada sedició o re-
bel·lió aquí es continua defen-
sant com a delicte sense cap ar-
gument vàlid. Convèncer la
gent de fora que s’està come-
tent una injustícia és molt im-
portant. A tot Europa hi ha un
viratge des de fa un any cap a la
comprensió del que està pas-
sant a Catalunya. Perquè cada
cop és més clar que s’està ac-
tuant d’acord amb uns interes-
sos i no d’acord amb la justícia i
encara menys amb el dret uni-
versal.

El ministre d’Exteriors, Josep
Borrell, és un dels membres
més bel·ligerants del govern de
Sánchez. Ha parlat amb ell?
Hi vaig parlar molt breument
per telèfon i ja d’entrada em va
dir que seria molt difícil l’ente-
sa. Potser és així, però jo tinc
l’obligació de parlar amb tot-
hom i sobretot amb els meus
oponents. Jo li he demanat re-
unir-nos perquè nosaltres cre-
iem en el diàleg. De moment no
tinc resposta i més aviat he ob-
tingut evasives. I estem veient

com el cap de la diplomàcia es-
panyola actua amb un manual
de l’antidiplomàcia, fent tot el
contrari del que li pertoca a la
diplomàcia. Per exemple quan
falten al respecte a Eslovènia
vinculant-la a la violència, insul-
tant els indis nord-americans o
esgrimint un tema de naciona-
lisme espanyol i gairebé de fana-
tisme de bandera com Gibraltar
per posar pedres en el camí de
l’acord pel Brexit entre la Gran
Bretanya i la Unió Europea.

Com creu que rep l’opinió públi-
ca internacional el canvi d’es-
tratègia de Pedro Sánchez amb
l’ofensiva contra l’independen-
tisme català?
Crec que Pedro Sánchez s’equi-
voca si l’única manera que té de
justificar el revés electoral que
el PSOE ha patit a Andalusia és
culpant l’independentisme ca-
talà. No estan aprofundint en
els motius reals de la davallada.
I en tot cas, si abandonen el dià-
leg que promulgaven per un re-
vés electoral quantes victòries
electorals necessiten per asseu-
re’s a dialogar? S’equivoquen i
molt. ■

❝Catalunya té
l’obligació d’estar
present al màxim de
llocs del món, com
qualsevol altre país
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L’alcalde de Montblanc, el
republicà Josep Andreu,
va començar ahir una va-
ga de fam indefinida en so-
lidaritat amb els presos
polítics. El batlle va asse-
gurar que es tracta d’una
decisió personal que no
s’ha d’entendre com una
crida perquè s’hi sumin al-
tres alcaldes. És la prime-
ra persona fora de la presó
que comença una vaga de
fam pel “grau d’injustícia
insuportable a què hem
arribat”, segons Andreu,
que va assegurar: “La si-
tuació al país és molt greu i

fa que haguem de recórrer
a tots els mecanismes que
tenim per denunciar-ho.”

Andreu va fer l’anunci
acompanyat del president
de l’Associació de Munici-
pis per la Independència
(AMI), Josep Maria Cerve-
ra, i l’expresident de l’AMI
Josep M. Vila d’Abadal.
Tots dos hi van donar su-
port –Andreu és vocal de
l’AMI– i van precisar que
no es tracta d’una acció
promoguda des de l’enti-
tat. Andreu seguirà treba-
llant mentre pugui i es
planteja fer vaga fins que
els presos hi posin fi. No-
més l’abandonarà per pro-
blemes de salut. ■

a És el primer que fa un dejuni indefinit
fora de la presó a El batlle republicà no
fa cap crida als altres alcaldes

L’alcalde de
Montblanc,
en vaga de fam
pels presos

Redacció
MONTBLANC

D’esquerra a dreta, Andreu, Cervera i Vila d’Abadal, ahir a
Montblanc ■ ACN

La comunitat educativa de la
Universitat de Vic ha organit-
zat un dejuni col·lectiu de 24
hores per dilluns vinent per
exigir la llibertat dels presos
polítics. El dejuni forma part
d’una jornada reivindicativa
que està oberta a tothom, i
començarà a les nou del ves-
pre. Membres de la Fundació
Universitària del Bages s’han
adherit a la proposta.

La convocatòria és a títol
personal, ja que no l’ha con-
vocat la universitat, i els orga-
nitzadors esperen que altres
centres s’hi afegeixin. S’ha
elaborat un manifest en què
es denuncia la situació que
viuen els independentistes
empresonats, i es reclama un
judici just. El manifest, que té
per ara 160 adhesions, s’ha
fet arribar als presos.

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

Dejuni a la Universitat de Vic

Manuel Valls va presentar
ahir la seva candidatura a
l’alcaldia de Barcelona al
Palau de Congressos. Se-
cundat per càrrecs de Cs i
independents, Valls va
mostrar la seva imatge de
campanya –una gran V– i
va repartir crítiques entre
el sobiranisme i Colau. ■

Valls presenta
el seu projecte
en societat

Un moment de l’acte que la candidatura de Manuel Valls va fer ahir a Barcelona ■ CEDIDA
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