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Alfredo Vega. Alcalde de Terrassa

“Municipalitzar
l’aigua era
un mandat
popular” Avui,

a les 21.30 h

NACIONAL P8-9

Quim Forn. Candidat de JxCat a Barcelona

“Lluitaré fins
al final per
anar units”

CONGRÉS · El moviment polític
escull Sànchez i Morral i insisteix
en la unitat de l’independentisme

FUTUR · Reivindica el diàleg
per fer un referèndum acordat,
però no renuncia a cap via

La Crida neix
reivindicant la
unitat de l’1-O

El president Quim Torra, ahir, durant la seva intervenció al congrés constituent ■ EFE

P6-7

Reclamen al president veneçolà que
convoqui eleccions abans de vuit dies

EUROPA-MÓN P22

Ofensiva de França,
Espanya i Alemanya
contra Maduro

ActorEntrevista Joan Pera P28

“Només amb
una cultura
lliure podrem
ser grans”
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Sísif
Jordi
Soler

Pedro Sánchez, PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

“Si Nicolás Maduro no convoca eleccions en vuit dies,
reconeixerem Juan Guaidó com a president de Veneçuela”

La frase del dia

“Només
aconseguirem
el que volem si
ho fem de manera
diferent de com
ho hem fet fins ara

erquè vivim en un país controlat per
un estat que mentre que a nosaltres
ens demana àmplies majories està

presidit per un president que no va gua-
nyar les eleccions i que ho és, malgrat treu-
re el 22,6% de vots i el 24,4% d’escons, grà-
cies als vots de Podem i dels sobiranistes de
tot l’Estat, decisió que no comparteixo, pe-
rò que entenc, donada la situació de cor-
rupció del PP, de repressió i de caos del mo-
ment. Perquè vivim en una monarquia
constitucional amb un monarca que oblida
el paper d’àrbitre que li confereix la Consti-
tució i que amb un discurs duríssim, el 3 oc-
tubre del 17 legitima el a por ellos que du-
rant un any ha fomentat el ressorgiment
d’una extrema dreta que no gosava mani-
festar-se com ho està fent i que entra en
parlaments i amenaça a tort i a dret. Per-
què vivim en un estat on el que s’anomena
justícia no és gaire més que una sectorial
dels partits unionistes, que incompleix les
lleis internacionals, les europees, les cata-
lanes i que té la barra de vantar-se’n.

PERQUÈ VIVIM EN UN PAÍS que fa una con-
sulta el 9-N del 2014, i tot i sabent que no és
vinculant, voten 2.344.828 persones, gua-
nya el sí a la independència amb un 80,91%
dels vots i els organitzadors són castigats
amb inhabilitacions i més de 5 milions
d’euros. Perquè vivim en un país on es fa un
referèndum vinculant segons la llei del re-
ferèndum d’autodeterminació aprovada a
primers de setembre del 2017, on voten
2.221.585 persones malgrat les dificultats
que tots coneixem i la violència física dels
cossos de seguretat de l’Estat, guanya el sí a
la independència amb un 90,18% i a causa
d’aquest fet un president elegit democràti-
cament s’ha hagut d’exiliar i dos candidats
a la presidència, el vicepresident, la presi-
denta del Parlament, quatre consellers i un
líder social fa més d’un any que són a la pre-
só a les portes d’un judici sense cap garan-
tia i fonamentat en un relat inventat. Per-
què vivim en un país on des de l’Estat es van
imposar unes eleccions que els partits in-
dependentistes no van guanyar, entre al-

P tres coses, i perdonin si m’equivoco, per
manca de la unitat que el moment requeria
però que hauria pogut nomenar president
amb una àmplia majoria, el 52,59% con-
cretament, i que no va ser possible fins a la
quarta temptativa perquè a l’Estat no li
agradaven els candidats. I quan accepta el
quart, el titlla de supremacista. Perquè vi-
vim en un país on el groc està prohibit i cer-
tes lletres de rap i certs actors de teatre,
també.

PERQUÈ ESTIC CONVENÇUDA que la fractu-
ra entre Catalunya i Espanya no és una
qüestió de dretes i esquerres com encara
algú ens voldria fer creure. Tampoc és una
qüestió entre monarquia o república, per-
què la història ens recorda que la República
Espanyola no és una garantia de respecte
pels drets nacionals. És una qüestió de
mentalitat, de cultura i de model. Ells, els
unionistes de dreta i esquerra encara so-
mien amb Gibraltar i amb Perejil. Nosal-
tres somiem amb Europa, la llibertat, la de-
mocràcia i el dret de les persones a decidir
el seu futur. Però no en el que ara entenem
per Europa, una Comissió Europea que no
és més que un sindicat d’estats caducs in-
capaços de posar-se al dia i proclius a mirar
cap a una altra banda quan es traeixen els

valors fundacionals de la Unió. Somiem la
refundació d’una Europa respectuosa amb
la voluntat dels seus pobles i de la seva gent
on la simbologia nazi, els presos polítics i les
vagues de fam per denunciar una justícia
injusta i partidista siguin impossibles
d’imaginar. Perquè em sento orgullosa de
la gent que al carrer, a Lledoners, a Mas En-
ric o al Puig de les Basses no ha afluixat ni
un instant. Perquè els que hem elegit per-
què ens representin es deixin de petiteses i
optin per la unitat imprescindible. Perquè
aquests mateixos oblidin els cants de les si-
renes que ja sabem on porten i optin per es-
coltar veus com la del rector de la universi-
tat de Glasgow i advocat de la consellera
Ponsatí que aconsellava declarar la inde-
pendència sense esperar el judici, o la de
Thomas S. Harrington, catedràtic d’estu-
dis hispànics al Trinity College de Hart-
ford, als Estats Units, quan diu que no cal
esperar que ningú ens reconegui abans de
proclamar res. No oblidem, i això ho dic jo,
Taiwan, el país que no existeix segons la llei
internacional però que avança amb pros-
peritat i democràcia.

PERQUÈ SORT EN TENIM dels nostres pre-
sos, que amb la seva vaga de fam o aprofi-
tant el judici actuen com un revulsiu per fer
reaccionar els partits independentistes, no
la gent que ja està convençuda i reclama
des de l’inici la unitat i que veu amb indig-
nació com es multipliquen les candidatu-
res a l’Ajuntament de Barcelona o a les elec-
cions europees. Per tot això i perquè els
partits polítics tradicionals no abandonen
estratègies caduques més interessades a
obtenir vots que en els objectius pels que els
han obtingut i que només saben mirar el
curt termini amb un alt risc de trair el que
més de dos milions de persones demanen a
crits al carrer i a les urnes, per tot això,
m’he fet de la Crida amb la convicció que
només aconseguirem el que volem si ho
fem de manera diferent de com ho hem fet
fins ara. La Crida són les persones, no les si-
gles, i les persones són les que ens han dut
on som. I espero que així sigui.

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

Per què soc de la Crida?
Tribuna

n amic de casa
de família palla-

resa ens recorda que
on Borrell és més
malmirat és a la Po-
bla, on ha passat de
raier insigne a fill des-

prestigiat, fins a haver perdut els pocs
amics que hi tenia. Talment, tampoc
mai no havia estat un fill del Pallars
convençut, malgrat que la família hi re-
gentava un popular forn de pa, però ell
de jove va apostar per Madrid i va ser
allà on va estudiar i va fer la carrera po-
lítica. Per a ell, el Segre només va ser
una bona fotografia electoral.

De sensibilitat catalana, doncs, ni un
borrall i això queda palès en la seva
biografia. Convençut nacionalista es-
panyol, no ha amagat mai la militància
anticatalanista, amb un discurs que
l’ha apropat, i molt, a les tesis de la ul-
tradreta peninsular. I, per defensar el
seu ideari, mai no ha dubtat a adminis-
trar la mentida i la desqualificació de
l’adversari. Però, sense arguments,
quan se sobreactua sense xarxa, es
corre el perill del gran ridícul.

El cas de la nonada escopinada par-
lamentària ha demostrat que el minis-
tre Borrell anava nu. I aquesta setma-
na ha superat els mateixos ministres
del finit govern Rajoy anant a Brussel-
les a explicar que les agressions poli-
cials del 1-O no van existir i que les
imatges mostrades arreu no van ser
cap altra cosa que un còctel d’una ma-
nifestació de bombers reprimida pels
Mossos i trossos d’imatges xilenes de
manifestacions contra Pinochet. José
Borrell ha fet gala de mentider com-
pulsiu.

Quan els polítics catalans es plante-
gen donar suport a Sánchez i aprovar-
li el pressupost, potser haurien de pen-
sar que un executiu estatal amb tal mi-
nistre explicita la manca de voluntat de
diàleg del govern de Madrid amb Cata-
lunya. L’actitud de Borrell és una clara
línia vermella.

U

De set en set
Jaume Oliveras i Costa

José Borrell

sortigosa
Resaltado



La direcció de la Crida Na-
cional per la República de
Jordi Sànchez i Toni Mor-
ral, avalada gairebé unàni-
mement pel congrés cons-
tituent ahir a Barcelona,
haurà d’afrontar el difícil
repte polític que s’ha im-
posat: aconseguir la unitat
electoral independentista
amb ERC, la CUP i part
del PDeCAT en detriment
de cedir temporalment el
protagonisme a la nova si-
gla. Per aconseguir-ho, a
pesar de la negativa dels
partits, la Crida es propo-
sa arrelar arreu del país
per fer-se espai, un espai
que haurà de ser ampli si
vol, ni que sigui, pressio-
nar ERC i la CUP cap a les
seves posicions.

Toni Morral, el secreta-
ri general i conductor obli-
gat de la Crida per l’empre-
sonament de Sànchez,
qualificava ahir en el con-
grés barceloní d’“enorme
repte” implantar-se al ter-
ritori i “estendre pel país
el clam imprescindible de
la unitat”. Morral haurà
de conduir una “intensa
agenda política” amb el
suport dels membres de la
direcció, que, en paraules
de Sànchez, llegides en el
congrés, ha volgut que si-
guin “ideològicament plu-
rals per escoltar, sumar i
fer créixer la Crida”. Amb
aquest objectiu, un dels
membres de la direcció,
l’alcalde de Montblanc,
Pep Andreu, militant
d’ERC, va ser el candidat
més aplaudit en la presen-
tació de noms del matí.
Andreu ha dit i manté que
no deixarà ERC, però
que l’independentisme ha

d’anar unit fins a aconse-
guir l’objectiu, també elec-
toralment quan sigui ne-
cessari. Andreu fa seva la
diagnosi de la ponència po-
lítica de la Crida, que con-
sidera un error repetir el
21-D, quan Ciutadans va
guanyar les eleccions cata-
lanes –tot i que l’indepen-
dentisme va mantenir la
majoria parlamentària–.
“Avui l’eficàcia del sobira-
nisme polític és menor”
per la pèrdua d’unitat d’ac-
ció i estratègica, segons
la ponència aprovada àm-
pliament en el congrés,
que rebla que “es va rega-
lar a l’unionisme” la imat-
ge de guanyador de les
eleccions.

Model Junts pel Sí
Un text que no amaga que
el model ha de ser una nova
candidatura com Junts pel
Sí, sense la qual considera
que no hauria estat possi-
ble el referèndum de l’1-O,
perquè les divergències
entre els partits l’haurien
frustrat. L’objectiu és que

les sigles dels partits tor-
nin a fer un pas al costat
per a l’èxit d’una nova
“confluència conjuntural”
que guanyi eleccions, ma-
jories i legitimitat interna-
cional; que atregui “nous
sectors socials”, i que sigui
un interlocutor “més fort
amb l’Estat espanyol”. En
aquest sentit, la ponència
adverteix del risc que les
divergències dels partits
en un diàleg amb l’Estat
debilitin l’objectiu priorita-
ri d’un referèndum efectiu.

La Crida aspira a un
referèndum “vinculant,
efectiu i acordat” a través
d’un procés de diàleg amb
l’Estat, però estableix un
límit temporal que no de-
fineix. “Si la via del diàleg
amb l’Estat no es pro-
dueix, o simplement no
avança, en cap cas renun-
ciarem a l’exercici efectiu
de la sobirania”, estableix
la ponència política. Però
posa com a condició per
fer efectiva la independèn-
cia unilateral que es creïn
“les condicions polítiques i

socials del país que ho per-
metin”, matís que seria un
reconeixement implícit al
fet que avui no existeixen.
Per fer-ho possible, la for-
mació, que es reivindica
com un moviment obert a
presentar-se a les elec-
cions –però no com a par-
tit–, reivindica la utilitza-
ció de l’autonomia i la mo-
bilització ciutadana.

“No es pot perdre cap
plataforma d’acció políti-
ca” al Parlament, al Con-
grés, a la Unió Europea ni
als ajuntaments, assenya-
la el text, i considera que,
tot i les limitacions de l’au-
tonomia, “la Generalitat
ha convertit l’Estat en re-
sidual a Catalunya”. I con-
clou que seria una “irres-
ponsabilitat” renunciar a
l’autogovern, que conside-
ra “la primera línia de con-
tenció” contra les ofensi-
ves de l’Estat.

La ponència preveu
que, en un futur proper,
probablement el govern i
la majoria parlamentària
hauran de tornar a des-
obeir, però s’allunya de
la crida a la “desobedièn-
cia continuada” de la CUP,
ja que considera que des-
obeir no és un objectiu.
En canvi, sí que parla
d’una ciutadania mobilit-
zada, que haurà d’assumir
“camins de desobedièn-
cia” cívica i pacífica. Mo-
bilitzacions que, conclou,
han de continuar “mar-
cant el temps”, no pas el
ritme, dels passos cap a la
sobirania.

El primer objectiu és
convèncer el PDeCAT sen-
se provocar cap escissió,
però al mateix temps la
Crida ja llança els primers
gestos a ERC per a les mu-
nicipals i les europees. ■

Xavier Miró
BARCELONA

SUPORT La Crida de Puigdemont i Torra vol arrelar arreu del territori per obligar
l’independentisme a la unitat electoral PARTITS La direcció liderada per Sànchez i
Morral afronta el repte de començar atraient el PDeCAT sense generar cap fractura

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va ser qui va con-
cretar més el primer pas d’ur-
gència de la nova Crida. “Si
us plau, junts a l’Ajuntament
de Barcelona”, va implorar
Torra de manera directa a
l’alcaldable d’ERC, Ernest
Maragall, i als candidats en-
cara sense sigla Joaquim
Forn i Neus Munté, així com
a l’independent Jordi Grau-
pera. Torra defensa que l’in-
dependentisme ha de ser la
primera força a Barcelona i
en les eleccions europees. En
aquest sentit, Morral va acla-
rir que la Crida no es presen-

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

Les frases

“No defugirem la
confrontació pacífica
amb l’Estat si no
se’ns permet obrir
la porta de
l’autodeterminació”
Jordi Sànchez
PRESIDENT DE LA CRIDA

“Si us plau, Maragall,
Forn, Munté,
Mascarell, Graupera,
hem d’anar junts a
l’Ajuntament de
Barcelona. Junts
multipliquem”

“Necessito el
compromís amb el
diàleg, els drets civils
i la no-violència per
guanyar suports
internacionals”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Tenim l’enorme
repte d’implantar-nos
al territori i estendre
el clam imprescindible
de la unitat”
Antoni Morral
SECRETARI GENERAL DE LA CRIDA

tarà a les municipals perquè
no té encara “organització
territorial ni temps”, però va
prometre que, a partir d’avui,
sí que intentarà “influir i pres-
sionar” perquè hi hagi llistes
unitàries. Pensant en el judici
i de cara a les relacions inter-
nacionals, el president Torra
va demanar a tot l’indepen-
dentisme que li garanteixi
compromís amb el diàleg, els
drets civils i la no-violència.
Per la seva banda, per video-
conferència, Carles Puigde-
mont va fer una crida contra
el conformisme i l’acomoda-
ment davant la situació actual.

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

Petició a Maragall, Forn i Graupera

El candidat de JxCat
per Barcelona,
Joaquim Forn, insta
ERC a no descartar
anar plegats

El president
d’Òmnium censura
que el Suprem
lamina els seus
drets lingüístics

“No entenc
la renúncia
a una llista
unitària”

Jordi Cuixart
reclama ser
jutjat a
CatalunyaNacional
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Torra, Puigdemont (per videoconferència) i Mascarell, Geis,
Batet i Calvet, ahir, durant el congrés constituent ■ ORIOL DURAN

L’atzucac de
l’independentisme

L’APUNT tat judicial, en l’Espanya del segle XXl. Estant així les
coses, l’independentisme de base clama unitat a uns
partits que emeten una imatge de bloqueig en vista de
la impossibilitat de conciliar, ara mateix, posicions en-
tre els qui clamen tirar pel dret i els qui defensen baixar
de marxa. És el gran atzucac. I, fins que no es resolgui,
el de la unitat serà un crit que es perdrà en el desert.Francesc Espiga

Una de les lliçons més manifestes que ha ensenyat el
procés dit com a tal ha estat l’extrema dificultat que ha
tingut per canalitzar institucionalment una reivindica-
ció política amb gran força al carrer. Els resultats estan
a la vista. No només no hi ha República, sinó que s’ha
desembocat una repressió atroç que no ha topat amb
cap resistència apreciable, ni cultural ni per descomp-
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es poques sorpreses d’un congrés
embastat en què ja no es votaven
esmenes ni canvis en les ponèn-
cies van permetre que el president

electe de la Crida, Jordi Sànchez, s’asse-
gurés en la direcció els noms de pes que
va triar: els consellers Laura Borràs –la
més votada–, Elsa Artadi i Damià Calvet,
els diputats de JxCat Gemma Geis i Al-
bert Batet, l’alcalde d’ERC Pep Andreu i
els exconsellers Ferran Mascarell i Mari-
na Geli, així com els membres del PDe-
CAT Miquel Àngel Escobar i Montserrat
Morante. Els congressistes també van
avalar els companys de Sànchez a l’ANC
Jordi Pairó, Irene Negre i Assumpció
Castellví, però ha quedat fora Marcel Pa-

L
drós junt amb Quim Jubert. El fet que,
excepte president i secretari general,
es votessin en llista oberta la resta de
dinou dirigents va fer que el congrés
elegís dues persones de la candidatura
alternativa: Rosario Palomino i Gerard
Sesé. De la tria de Sànchez, en la direc-
ció també hi haurà Àngels Cabasés, Jo-
sep Ferrer, Pilar Calvo i Maria do Car-
mo Marques-Pinto.

La principal sorpresa, però, va ser
que els candidats alternatius a la presi-
dència, Jordi Ferrés, i a la secretaria ge-
neral, Oriol Izquierdo, van demanar el
vot pels oficials: Jordi Sànchez i Antoni
Morral. Més de cent congressistes van
ignorar la petició i els van votar a ells,
però Sànchez i Morral van ser enlairats
al lideratge amb el suport majoritari de
2.417 vots. ■

Ratifiquen els pesos
pesants a la direcció

Xavier Miró
BARCELONA

EXECUTIVA · El congrés avala la tria de Sànchez amb dos
canvis UNIÓ · L’alternativa demana el vot per ell i Morral

Antoni Morral, secretari general, envoltat de la resta de membres de la direcció ■ ACN
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mb la perspectiva de
l’inici imminent del
judici al Tribunal Su-
prem, l’exconseller

d’Interior Joaquim Forn ha con-
firmat recentment la seva vo-
luntat de ser candidat a l’alcal-
dia de Barcelona. Encara des de
la presó de Lledoners, abans del
seu trasllat a Madrid, respon a
les preguntes d’aquest diari.

Què l’empeny a presentar-se
a les properes eleccions muni-
cipals?
M’hi presento amb el convenci-
ment de poder bastir un projec-
te i un equip guanyadors per a
Barcelona. Si no n’estigués con-
vençut, no hauria fet aquest
pas. A la vida hem d’estar a les
verdes i a les madures. Potser
algú podria pensar que per a mi
seria més còmode no implicar-
me en la campanya electoral i
centrar-me només en el judici.

A
És evident que el judici és molt
important per a mi i que hi de-
dicaré molts esforços. No he
eludit mai les responsabilitats.
Les he assumit sempre al llarg
de la meva trajectòria política,
en els meus anys de regidor a
l’Ajuntament i des de la conse-
lleria d’Interior. Ara afronto
aquesta nova responsabilitat
convençut que puc fer una bona
aportació al debat sobre el mo-
del de ciutat i que podrem pre-
sentar una llista solvent per
poder iniciar el canvi de rumb
que la ciutat necessita.

En la seva decisió, fins a quin
punt ha estat determinant la
pressió que hi pugui haver exer-
cit el PDeCAT o persones com
ara Xavier Trias?
Ni el PDeCAT ni Xavier Trias
m’han pressionat. Des que soc
a Lledoners, he parlat i m’he es-
crit amb moltíssima gent del
PDeCAT, però també amb per-
sones d’entitats socials i ve-
ïnals, amb treballadors de

l’Ajuntament que he conegut
al llarg de la meva trajectòria
municipal. Moltes d’aquestes
persones m’han demanat que
em repensés la meva decisió
d’abandonar la política. Són
persones que em mereixen mol-
ta confiança, que es fan escol-
tar. Si em presento als comicis
és per convenciment propi. Una
decisió d’aquesta envergadura
només es pot prendre des del
convenciment, no per pressions
de cap mena. Jo estic convençut
i il·lusionat amb aquest repte.

En el llibre ‘Escrits de presó’,
admet que hi ha hagut mo-
ments en què, atesa la seva si-
tuació, no tenia ni esma ni vo-
luntat per fer política activa.
Què ha canviat, doncs?
És cert que he viscut una evolu-
ció personal. El mes de febrer
del 2018, quan es plantejaven
les primàries, vaig anunciar que
no hi concorreria. En aquell mo-
ment no em veia amb prou for-
ça per fer aquest pas. Ara les

circumstàncies han canviat.
Estic fort, estic convençut i es-
tic decidit a lluitar per no dei-
xar-me apartar pels que desitja-
rien que abandonés els meus
ideals. Presentar-me a les elec-
cions municipals és també una
manera de defensar la meva in-
nocència. Soc innocent i, mal-
grat la privació de llibertat, lliu-
re. Presentar-me a les eleccions
és una manifestació d’aquesta
llibertat.

Com es planteja fer campanya
des de la presó i enmig d’un ju-
dici?
Ser a la presó i enmig del judici
no és un factor irrellevant. És
evident que la meva participa-
ció en la precampanya, fins que
finalitzi el judici, serà més difí-
cil. Trobarem la fórmula per po-
der fer arribar missatges i par-
ticipar en els debats de ciutat.
En aquest moment també serà
important el paper que hi tin-
dran la resta de membres de la
candidatura. Crec en l’equip

que presentarem; tots ells estan
plenament capacitats per expli-
car el nostre model de ciutat i,
sobretot, quan guanyem, per
executar-lo.

Que vostè sigui candidat impli-

Francesc Espiga
BARCELONA

Joaquim Forn Candidat de Junts per Catalunya a l’alcaldia de Barcelona

“No puc entendre
que renunciem a fer
una llista unitària”
DISCURS · “No faré una campanya basada en el terreny emocional. Vull que la gent ens voti perquè
comparteix el model de ciutat que li proposem” ARTADI I MASCARELL · “M’agradaria molt
poder comptar amb ells dos... Són el perfil de persones que necessita el govern de Barcelona”

Joaquim Forn, al seu
despatx, quan va ser conseller
d’Interior ■ ANDREU PUIG
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ca una voluntat de dur les elec-
cions a un terreny emocional
en què el debat de ciutat sigui
subsidiari?
De cap de les maneres. La meva
trajectòria política a l’Ajunta-
ment avala la meva decisió de

presentar-me als comicis. No
faré una campanya basada en
el terreny emocional. Vull que
la gent ens voti perquè compar-
teix el model de ciutat que li
proposem, perquè confia en
l’equip que l’haurà de tirar en-

davant, perquè sap que farem
de Barcelona la capital de Cata-
lunya i de les llibertats i que es-
tarem al costat de la resta de
municipis. Volem parlar essen-
cialment de la ciutat i dels rep-
tes que ens cal afrontar. ¿Algú
entendria que durant la campa-
nya no parléssim de la insegure-
tat, de l’accés a l’habitatge, de
com recuperar el lideratge de
Barcelona, de com creem rique-
sa per fer-ne una distribució jus-
ta entre els barris i els veïns o
del model de turisme que volem
per a Barcelona, entre altres co-
ses? Aquest és el debat que ens
demanen els veïns i veïnes de la
nostra ciutat.

La seva aposta és fer una candi-
datura que aplegui el PDeCAT i
la Crida sota la marca Junts per
Catalunya?
Ens presentarem a les eleccions
amb la llista Junts per Catalu-
nya. És una bona marca, tal
com ho certifiquen els resultats
de les eleccions del 21 de de-
sembre. Darrere la marca Junts
per Catalunya, hi ha una filoso-
fia que és essencial i que com-
parteixo. Anem més enllà dels
partits que hi donen suport.
Hi volem aplegar gent del PDe-
CAT, de la Crida, d’altres partits
i independents. Volem fer una
veritable llista de ciutat. Hi vo-
lem aplegar el món sobiranista

que vol construir un model de
ciutat alternatiu a la Barcelona
d’Ada Colau. Des del sobiranis-
me, volem oferir a Barcelona
un model de transformació, de
canvi, de regeneració. Volem
tornar a situar Barcelona al
centre de tot.

Descarta definitivament una
llista única de JxCat i ERC?
No només no ho descarto, sinó
que lluitaré fins al final per
aconseguir-ho. Tinc un gran
respecte per les decisions estra-
tègiques d’ERC, però vivim un
moment excepcional que reque-
reix la màxima generositat i
unitat. Ser el partit més votat
en unes eleccions municipals és
un factor determinant. No puc
entendre que renunciem a una
llista unitària que ens donaria
amb tota seguretat la majoria a
l’Ajuntament. No hi vull renun-
ciar. Estic disposat a seure per
parlar-ne sense cap condició i
intentar trobar una solució.

Compta amb Elsa Artadi com a
número dos? I amb Ferran Mas-
carell?
M’agradaria molt poder comp-
tar amb aquestes dues perso-
nes. Són persones de gran và-
lua, de procedències diferents,
amb una gran experiència polí-
tica i de gestió pública. Són el
perfil de persones que necessita

el govern de Barcelona. Hi es-
tem parlant i no cal dir que
m’agradaria molt que s’incor-
poressin al nostre projecte.

La seva hipotètica presa de
possessió com a regidor estarà
condicionada al resultat del ju-
dici. Com afronta el procés da-
vant del Suprem?
Molt aviat ens traslladaran a
Madrid. Hi anem serens, amb
el cap ben alt i determinats a
continuar lluitant per la lliber-
tat i la justícia. Veig el judici
com una gran oportunitat per
desmuntar els delictes de què
se’ns acusa: la rebel·lió, la sedi-
ció i la malversació. I també
per denunciar la vulneració de
drets ciutadans de què hem es-
tat objecte, per defensar les lli-
bertats fonamentals i el dret a
l’autodeterminació.

Confia en una sentència abso-
lutòria?
Jo no perdo mai l’esperança.
Lluitarem per l’absolució, per-
què aquesta és l’única sentèn-
cia justa, l’única que es pot sos-
tenir amb el Codi Penal a la mà.
No puc deixar de recordar que
alguns de nosaltres fa més de
quinze mesos que estem en
presó preventiva i que el tribu-
nal haurà de justificar d’alguna
manera tot aquest temps que
hem estat a la presó. ■

❝ Veig el judici com
una gran oportunitat
per desmuntar els
diversos delictes
de què se’ns acusa

❝ ❝Volem aplegar gent
del PDeCAT, de la
Crida, d’altres partits
i independents. Serà
una llista de ciutat

Presentar-me a les
eleccions municipals
és també una
manera de defensar
la meva innocència
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El president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart,
denuncia que el judici con-
tra els líders del procés in-
dependentista estarà
mancat de garanties pel
fet que no es podrà cele-
brar íntegrament en llen-
gua catalana i que les se-
ves paraules arribaran al
tribunal a través de la in-
termediació d’un intèr-
pret. A través d’unes de-
claracions difoses ahir pel
web d’Òmnium, Cuixart
demana que el judici es fa-
ci a Catalunya perquè no-
més així es podran garan-
tir uns drets lingüístics
que ara veu trepitjats.

La presència i ús del ca-
talà en l’administració de
justícia està protegida per
la Carta Europea de les
Llengües Regionals i Mi-
noritàries, un tractat
d’àmbit supraestatal que
l’Estat espanyol va ratifi-
car i incorporar com a le-
gislació pròpia, en el seu
dia. La Carta diu, entre al-
tres coses, que un procés
s’haurà de seguir en una
d’aquestes llengües mino-
ritàries, si així ho demana
una de les parts.

Tant Cuixart com Òm-
nium apel·len a la vigència
de la Carta i denuncien el
seu incompliment per
part del Tribunal Suprem.
L’argument de la Carta ja
va ser utilitzat per l’advo-

cada de Jordi Cuixart, Ma-
rina Roig, quan va presen-
tar davant del tribunal els
arguments defensant que
la causa de l’1 d’octubre

havia de ser jutjada al Tri-
bunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC). Ara,
Cuixart insisteix en
aquesta qüestió de llengua

recordant que en la causa
hi ha “centenars” d’hores
d’enregistrament i de do-
cuments en llengua cata-
lana que el Suprem és in-
capaç d’entendre, cir-
cumstància que no passa-
ria amb els magistrats del
TSJC.

Jordi Cuixart no accep-
ta la presència de l’intèr-
pret perquè sosté: “Això
suposa blanquejar la justí-
cia espanyola, que em ne-
ga el dret a tenir un judici
íntegrament en català.”
Cuixart explica que el fet
de no poder-se comunicar
directament amb els jut-
ges en la seva llengua “per-
judica la defensa perquè es
perden matisos i la literali-
tat” dels arguments. ■

J. Panyella
BARCELONA

Cuixart denuncia vulneració
de drets lingüístics al Suprem
a El president d’Òmnium demana que el judici es faci a Catalunya perquè se celebri de manera
íntegra en català a L’entitat cultural reclama que s’apliqui la Carta Europea de Llengües Regionals

Pancarta en suport de Jordi Cuixart ■ ORIOL DURAN / ARXIU

La vicepresidenta del go-
vern espanyol, Carmen
Calvo, va defensar ahir les
negociacions encetades
amb la Generalitat de Ca-
talunya per a la taula de
diàleg polític de partits,
després que divendres hi
hagués una nova trobada
amb el vicepresident del
govern, Pere Aragonès, i la
portaveu, Elsa Artadi.
“Parlo amb els indepen-
dentistes perquè soc de-
mòcrata i amb llei i diàleg
trobarem una solució per
a Catalunya”, va assegu-
rar.

La vicepresidenta va
pressionar també els par-
tits catalans de cara a
l’aprovació del pressupost
general de l’Estat, que
destina, diu, 6 de cada 10
euros a polítiques so-
cials. ■

Calvo surt
en defensa
del diàleg
entre governs

Redacció
MATARÓ

Més d’un centenar de per-
sones van rebre ahir amb
pancartes i crits recla-
mant la llibertat dels pre-
sos polítics la visita del
portaveu parlamentari de

Cs, Carlos Carrizosa, a
Torroella de Montgrí, el
poble d’on és originària
l’exconsellera empresona-
da Dolors Bassa. Els efec-
tius de quatre furgonetes
dels Mossos d’Esquadra
van impedir el contacte
entre els manifestants i la
comitiva de la formació ta-
ronja. Enmig de les consig-
nes llançades pels mani-
festants, com ara “ni oblit
ni perdó per l’1 d’octubre”,
“llibertat Dolors” i “fora”,

Carlos Carrizosa va aten-
dre els mitjans per denun-
ciar que l’Ajuntament de
Torroella de Montgrí els
havia negat la instal·lació
d’una carpa a la via pública
i va qualificar la mesura
“d’intolerable i arbitrària i
de vulneració dels drets fo-
namentals”. Segons infor-
mava l’ACN, l’únic inci-
dent de l’acte va ser quan
un regidor de Blanes va re-
sultar ferit al nas pel llan-
çament d’una llauna. ■

Esteve Carrera
TORROELLA DE MONTGRÍ

a Ciutadans
denuncia que no se’ls
ha deixat posar una
carpa a la via pública

Escridassada per la
visita de Cs a Torroella

Un cordó de policia separava els manifestants i la comitiva de Ciutadans ■ E.C.
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