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Nacional

COP · ERC i el PDeCAT tomben
el pressupost de l’Estat amb les
esmenes a la totalitat i Sánchez
s’aboca a eleccions generals

COMICIS · El president espanyol
dubta entre primavera i tardor,
i demà dirà si confirma la data
sondejada del 28 d’abril
Els alcaldes es van concentrar davant la via ■ ACN

La reobertura de
l’R4, pendent d’Adif

Els batlles del Bages exigeixen a Foment
una solució definitiva per al tren
Pere Camps.Activista

P32,33

“La cultura fa
pensar, per això
li tenen por”
Opinió

A dalt, els fiscals Javier Zaragoza i Fidel Cadena. A baix, l’advocada de l’Estat Rosa M. Seoane i l’advocat de Vox Pedro Fernández ■ EFE

Acusació política
Les ‘fake’ dels
fiscals i cia.

El 70% veu injusta la presó
dels independentistes

381695-1110316®

La fiscalia, l’advocada de l’Estat i Vox defensen el fals relat de la violència

A la tres

Full de ruta

Un judici
polític

Els drets
fonamentals

Anna Serrano

Ferran Espada

Avui,
a les 21.00 h
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

Judici a una
obligació

E

ra inevitable que
la foto del primer
dia del judici fos la
dels 12 dirigents polítics i socials asseguts
al banc dels acusats.
Però la foto real de la vista és la que
sortiria si giréssim la càmera 180
graus: la del tribunal. I és que ens trobem que, un cop més, la voluntat política de Catalunya passa novament pel
que diguin un nombre limitat de jutges; la majoria sempre homes, per
cert. Passa ara amb el judici sobre el
referèndum de l’1 d’octubre (fruit
d’una votació votada majoritàriament
pel Parlament de Catalunya), va passar amb el 9-N (fruit d’una votació votada majoritàriament pel Parlament de
Catalunya) i va passar amb l’Estatut de
Catalunya (fruit d’una votació votada
majoritàriament pel Parlament de Catalunya, pel Congrés, pel Senat i pel
Parlament de Catalunya una altra vegada). Tot ha anat a petar sempre al
mur de la justícia espanyola: la voluntat popular gestionada, fiscalitzada, limitada i frenada per un tribunal de sis,

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La voluntat política de
Catalunya passa novament
pel que diguin un nombre
limitat de jutges, tant és l’1-O,
el 9-N o l’Estatut del 2006
vuit, deu, dotze jutges. I rere l’esmena
judicial a la proposta política, la persecució dels seus líders. No ve d’ara,
tampoc: a Lluís Companys el van afusellar després d’un judici, és a dir, un
crim d’estat disfressat amb un vestit
de legalitat. És aquesta la clau de volta:
la capacitat que ha tingut l’Estat espanyol de sotmetre la legitimitat política
al sistema judicial, per damunt de la legitimitat democràtica. No cal anar al
debat de la independència, amb el de
l’Estatut ja n’hi ha prou: en aquell cas
es va vulnerar fins i tot la decisió de la
famosa sobirania del poble espanyol
(recollida a la Constitució) i expressada al Congrés i al Senat. És igual, el
que va dir el Tribunal Constitucional va
valdre més que la combinació de tres
cambres legislatives: la catalana i les
dues espanyoles. Amb aquest marc
polític, jurídic i mental, no és estrany
doncs que el que estigui a judici
aquests dies sigui, ni més ni menys,
que la llibertat de qüestionar Espanya.
Com si ser espanyol, a més d’un dret i
d’un privilegi quasi diví, fos també una
obligació legal.

Eleccions i ‘momentum’

S

embla que demà Pedro Sánchez
convocarà eleccions. Hauria preferit que allargués tant com pogués el mandat. Mal per mal, el voldria
governant mentre duri el judici als
presos del procés, i més enllà. Dic “mal
per mal” per satisfer l’afició, però ho
haig de matisar: molt més mal seria o
serà que el seu lloc l’ocupin els tres
partits de l’extrema dreta que se’l rifen. Tots tres li han estroncat la legislatura derrotant-li els pressupostos.
Els partits sobiranistes, ERC i el PDeCAT, han actuat en el mateix sentit.
Déu em lliuri de fer equiparacions entre aquells i aquests. Tothom per on
l’enfila, amb motius contraris. Contraris, però coincidents. El risc que els
tres de la benzina aconsegueixin el poder és real. Han anunciat en comandita que aplicaran a Catalunya l’article
155 de la Constitució de manera indefinida, cosa que vol dir que el govern
de la Generalitat i el Parlament es volatilitzaran. El seu objectiu i obsessió
és neutralitzar els Mossos, suprimir la
immersió lingüística, l’oficialitat del
català, TV3, impedir cap mesura de
gràcia als presos si són condemnats.

“
Com ens podem
defensar els que
creiem que com
pitjor, pitjor?

Els partits sobiranistes ho saben millor que ningú perquè els ho han sentit
de viva veu. O no creuen possible la seva victòria, i llavors n’hi ha per preguntar-se per què han tombat Sánchez, o és que són partidaris de reincidir en el “com pitjor, millor” confiant
que el triomf de l’extrema dreta conciti tanta indignació que faci possible el
“momentum” de què parla el president
Torra, representant del nostre home a
Waterloo. Ja n’hem viscut un, de momentum, amb el resultat de polítics a
la presó i a l’exili, replegament i 155.
¿Ha de ser més triomfal el pròxim,
amb el mateix material humà?

El “com pitjor, millor”, barrejat amb
el desprestigi que ara es projecta sobre
“el règim del 78”, desmantella l’obra
d’almenys dues generacions que vam
–incideixo en el “vam”– ser constructives. Si el braç executor ha de ser l’extrema dreta davant del sobiranisme
calculador, què hem de fer per impedir-ho els independentistes convençuts que “com pitjor, pitjor”? Reforçar
Sánchez el dia d’anar a dipositar el
vot? Així m’ho fan preguntar.
Ens expliquen que no han aprovat
els pressupostos per unes actuacions o
no actuacions de Sánchez d’última hora. Però Míriam Nogueras, diputada a
Madrid del PDeCAT insistia en la negativa, i en presumia, des de molt
temps abans, quan el diàleg que se
sol·licitava estava encarrilat. El seu
company de grup, Ferran Bel, des de
la tribuna del Congrés ha exigit al dèbil Sánchez valentia, coratge, audàcia.
Bel havia estat alcalde de Tortosa. No
va retirar el monument franquista
aparatós del mig de l’Ebre, com alguns
li exigien. No va poder, es va sentir
pressionat, era feble, no va saber trobar el momentum.
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A la tres

“
Espanya se sap
asseguda al banc

on ara podem veure
els 12 acusats

se saben situades al banc dels acusats,
on podem veure els membres de l’anterior govern, la presidenta del Parlament, l’expresident de l’ANC i el president d’Òmnium, és evident. I que és
un judici polític, per molta pàtina jurídica que les acusacions vulguin aplicar-li, també. És un procés contra els

De reüll
Anna Balcells

am sentir, ahir, els arguments de la part acusatòria
per rebatre el caràcter polític del judici contra els
independentistes, ignorant que les querelles van ser
utilitzades com a armes per derrotar el procés. “Es
jutgen fets, no idees”, va proclamar el fiscal Zaragoza,
que va aprofitar l’ocasió per negar el dret
d’autodeterminació dels catalans. El problema, és clar,
és quina versió dels fets prevaldrà i com es demostrarà
una violència inexistent, però necessària per justificar
els delictes de rebel·lió i sedició.
Però tot això queda en l’àmbit dels
En l’àmbit
tribunals i ja ho anirem veient
conforme es vagi desenvolupant el
polític ja fa
judici oral. En l’àmbit estrictament
temps que
polític, la sentència ja fa temps que
s’ha dictat
ha estat dictada contra el dret dels
sentència
catalans a decidir la seva relació
amb Espanya. La negativa a
reconèixer Catalunya com un
subjecte polític amb poder per negociar amb l’Estat la
manera d’aprofundir el seu autogovern és una constant
en la història política recent.
L’últim cop de porta a les aspiracions sobiranistes,
l’acaba de donar el govern Sánchez qualificant de
“provocació” i “xantatge” el fet de voler mantenir el dret
a l’autodeterminació en l’agenda d’un hipotètic diàleg
amb la Generalitat. “No acceptarem ni ara ni mai
l’autodeterminació” de Catalunya, ha dit la ministra
d’Hisenda. Queda clar. I, ara, alguna idea constructiva
per sortir del bucle?

líders polítics i socials catalans que
van gosar plantar cara a l’Estat, amb
un relat retorçat d’allò que va passar i
uns delictes més en sintonia al desafiament percebut que als fets. Si a això li sumem l’acusació popular de Vox,
partit amb intenció de concórrer a les
pròximes eleccions espanyoles, la naturalesa política queda fora de dubte.
Per a tothom. Només calia mirar la
portada del Financial Times, amb una
foto dels 12 acusats. “Els catalans van
a judici pel referèndum” era el titular.
Les pretensions espanyoles, rebregades a la paperera.
Les declaracions dels acusats comencen avui amb la de l’exvicepresident del govern, Oriol Junqueras. Hi
ha voluntat d’acusar un Estat superb
que no ha tingut cap tipus de recança
a reprimir i trepitjar drets fonamentals en defensa de la unitat. I que ara
pateix per la imatge reflectida en el
mirall del judici de l’1-O.

Les cares de la notícia
MINISTRA D’HISENDA

María Jesús Montero

Bucle

V

http://epa.cat/c/845tr2

El fracàs
de Sánchez

Un judici polític

“A

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

EDITORIAL

Anna Serrano / aserrano@elpuntavui.cat

quest és un judici penal
amb totes les garanties, no
mereix qualsevol altra qualificació.” L’advocada de l’Estat Rosa
María Seoane va resumir en una de les
primeres frases el que va ser l’essència
de la segona jornada del procés contra
els dirigents independentistes. Els fiscals del Suprem Javier Zaragoza i Fidel Cadena havien defensat el mateix
en les intervencions precedents, encaminades totes a refermar que el de
l’1-O no és un judici polític. “És el judici del triomf de la democràcia, del
triomf de l’estat de dret i dels principis
d’igualtat davant la llei”, va proclamar
Cadena. Zaragoza va ser més bel·ligerant i va retreure a les defenses que
pretenguin “desprestigiar la justícia
espanyola” i “asseure l’Estat al banc”.
Emergia en la duresa de les seves paraules el que és el gran temor de l’Estat.
Que Espanya i les seves institucions

Accedeix als
continguts del web

Fracàs dels pressupostos

-+=

Presentar els Pressupostos Generals de l’Estat
sense tenir garantit almenys el suport a la seva
tramitació per part de la majoria que aguanta el
govern de Pedro Sánchez, pot ser una decisió precipitada o pot ser un brindis al sol; en tot cas, és
una decisió que ha debilitat el govern del PSOE.
DIRECTORA DEL FESTIVAL SISMÒGRAF

Tena Busquets

Referència de la dansa

-+=

En constant creixement des que va néixer, l’any
2009, i molt especialment des que es va convertir
en festival estratègic per a les arts escèniques de
la Generalitat, el Sismògraf d’Olot ha esdevingut
en poc temps la principal referència de la dansa a
Catalunya.
SERVEI D’ONCOLOGIA PEDIÀTRICA DEL VALL HEBRON

Gabriela Guillén

Passos contra el càncer

-+=

L’equip d’oncologia pediàtrica de l’hospital Vall
d’Hebron ha fet un pas més en el tractament personalitzat del càncer infantil, a base d’implantar
tumors dels pacients en l’òrgan corresponent de
ratolins, per assajar el tractament adient. Desenes
de nens s’han beneficiat d’aquest programa.

El rebuig del Congrés dels Diputats a la tramitació del
pressupost general de l’Estat (PGE)
és un fracàs de Pedro Sánchez per
no haver estat capaç de mantenir la
majoria parlamentària que fa vuit
mesos el va convertir en president,
donant suport a la moció de censura a Mariano Rajoy. Un fracàs d’ell,
del seu govern i del PSOE que debilita l’executiu i aboca Pedro Sánchez a triar entre allargar la legislatura prorrogant el pressupost del
PP o bé convocar eleccions. La decisió és només seva i la responsabilitat, també.
El govern i la dreta parlamentària (PP i Ciutadans) han posat tot el
focus del debat pressupostari en el
paper decisiu dels partits independentistes catalans; els uns per
pràcticament exigir-los el suport
als comptes i els altres per denunciar aquest suport i així dinamitar la
majoria que permet al PSOE governar. La dreta ha guanyat clarament
aquest partit, però també ha posat
en evidència dues coses. La primera és que la prioritat del PP i Cs no
ha estat protegir l’Estat dels independentistes sinó forçar eleccions,
fer fora Sánchez de La Moncloa i
ocupar el poder; la segona, l’oposició del PP i Cs al fet que la recuperació econòmica arribi a molta més
gent que fins ara.
ERC i el PDeCAT podrien haver
permès la tramitació i fins i tot
l’aprovació del PGE, simplement
perquè és millor que el del PP en
termes de progrés social i d’inversió a Catalunya. Això és així. Però és
impossible separar això de l’estat
d’excepció que viu Catalunya, amb
un govern a la presó i l’exili per la repressió policial, judicial i política de
la voluntat d’autodeterminació. Els
partits independentistes van donar
suport a Sánchez perquè plantejava buscar solucions polítiques a
aquesta fractura, però no ha fet cap
pas en aquest sentit.
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Tal dia
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Alta tensió
Roger Torrent demanarà
mesures cautelars a Estrasburg
pel dret d’investir Puigdemont i
fa disparar la tibantor amb
JxCat.

Ferran Espada

20
anys

David Murillo Bonvehí. Professor del Departament de Ciències Socials d’Esade

Els drets
fonamentals

N

anys

El darrer concert
Carles Sabater, un dels
components del grup de rock
Sau, va morir dissabte a les
dues de la matinada a l’hospital
de Vilafranca del Penedès.

Tribuna

Full de ruta

omés dos dies
després de l’inici
de l’històric judici
contra els dirigents independentistes catalans que se celebra al
Tribunal Suprem ha quedat palès que
aquest no serà un judici penal en ús sinó un test als fonaments democràtics
de l’Estat espanyol en què s’avaluarà la
salut dels drets fonamentals i els seus
límits. En una impressionant primera
intervenció que va obrir el judici, Andreu Van den Eynde, l’advocat d’Oriol
Junqueras i Raül Romeva, ho va exposar de manera magistral, i la majoria
dels advocats de la defensa també van
seguir aquesta tesi. El judici i la sentència del Tribunal Suprem impactaran directament –i poden modificar de facto
per sobre del dictat pel legislatiu– sobre el concepte que impera a l’Estat
espanyol respecte als drets fonamentals, individuals i col·lectius, com ara el
de debat i acció política, el dret a la
manifestació, de llibertat d’expressió o
fins i tot el dret a l’autodeterminació
dels pobles. Que com va dir Van den
Eynde tenim tot el dret a defensar perquè, malgrat que el seu origen històric
està en la descolonització, cal partir de
la base que els drets evolucionen i ara
el d’autodeterminació serveix per solucionar conflictes per la via pacífica i
evitar violència. El desenvolupament
del judici i evidentment la sentència
avalaran les tesis polítiques que advoquen per la repressió i el retrocés en
matèria de drets o al contrari. I malauradament tot apunta a la primera opció, de manera agreujada per l’escandalosa participació d’un partit d’ultradreta com Vox al banc de l’acusació.
La democràcia és un sistema polític
basat en l’evolució dels drets. Ningú
discutiria que als anys cinquanta els
EUA eren una democràcia. Si no ho
eren els EUA, n’existia alguna? Però les
lleis de segregació racial que imperaven i que van ser derogades per inconstitucionals el 1954 no superarien
els estàndards d’un estat democràtic
actual. El mateix podríem dir de la lluita
de les sufragistes a la Gran Bretanya,
de les polítiques d’esterilització forçada
a Suècia o de la legislació de persecució dels homosexuals en molts països
occidentals fins ben entrat el segle XX.
Per això, el judici als dirigents independentistes catalans posant en dubte
drets fonamentals suposa una involució dels mateixos i per tant un retrocés
democràtic de greus conseqüències.
Que no pagaran només els independentistes sinó tots els demòcrates.
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Suport a les ONG
El govern espanyol elimina els
ajuts a les ONG de Catalunya.
Quedarien sense subvencions
les entitats que no són d’àmbit
estatal.

Israel i l’espai vital

D

esprés del sopar de comiat, el
professor comença a cantar
els noms dels estudiants. Un a
un, entre aplaudiments, passen a recollir el certificat de la Universitat de
Tel-Aviv. Ha estat una setmana intensa i fascinant de classes i visites a
empreses. Tanmateix, només el darrer, s’ha parlat de la comunitat àrab.
Un vint per cent de la població d’Israel. Un cinquanta si agafem el conjunt de territoris sota dominació israeliana. No és un fet estrany. El conjunt de la societat israeliana es construeix sobre la ficció que els àrabs no
existeixen. En una cultura marcada
pel record de la diàspora i l’holocaust,
tota referència als àrabs s’articula en
la reiteració de la història oficial: la
victòria heroica d’una petita nació
contra els seus veïns i enemics.

TANMATEIX, ÉS CLAR ,

quan el visitant
decideix sortir del patró i dedicar els
darrers dies a visitar Jerusalem Est
les contradiccions es fan latents. A
l’estació de French Hill, els taxis no
porten a la zona àrab. Allà les pòlisses

d’assegurança deixen de funcionar.
El mateix passa amb el servei tècnic
de rentadores. O amb la pavimentació dels carrers. Al barri on vaig,
Al’Isawiya, s’hi entra després de deixar enrere una breu terra de ningú.
Allà s’hi veu el permanent cotxe patrulla, la policia de fronteres i, a tocar, el Mur de la vergonya que separa
comunitats i famílies en dos.
a pensar en els tombs
de la història. En l’any 1948, quan la
Gran Bretanya va marxar per potes,
Israel va vèncer en la seva gran guerra patriòtica i, de resultat de tot plegat, nou de cada deu àrabs van haver
de fugir de casa i començar una diàspora com la que havien viscut els
jueus fins aleshores. Llavors, per lligar caps, recordes la demografia.
Prens nota del creixent volum d’ultraortodoxos, amb cinc i set infants
de mitjana per dona. Gairebé tots autoexclosos del mercat laboral, del sistema d’educació obligatòria i amb un
estatus legal especial que els permet
dedicar la seva vida a l’arribada del

ALLÀ COMENCES

Messies. La implicació política és clara: la deriva cap a la confrontació no
deixarà d’intensificar-se. Els assentaments de colons no deixaran d’augmentar. La llei o el dret internacional
el que menys importa.
EL DIARI ISRAELIÀ ‘HAREEZ’,

de tall progressista, publicava fa poc un article
ple de dades al respecte. Si avui per
avui Israel ja és el tercer país més
densament poblat d’entre els més
desenvolupats, el 2065 serà el segon
del planeta al darrere de Bangladesh.
Les xifres queden encara molt lluny
de les de la ciutat presó que és la
Franja de Gaza, on malviuen, tancats
i amb quatre hores de llum al dia, dos
milions de palestins. Aquest article
apareixia la mateixa setmana que es
publicava un informe reservat de la
UE on es denunciava l’apartheid legal israelià a Cisjordània. Som davant d’una lluita tan antiga com coneguda, la lluita per l’espai vital. Tota
la resta és adjacent. Ves i explica-ho,
deia un estudiant palestí. Doncs caldrà fer-ho.

El lector escriu

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

Tensió als carrers
de Barcelona
b Fa uns dies anava passejant
per Barcelona i em vaig trobar
molts policies i manifestants
amb les cares tapades i estelades. No sé com vaig acabar
barrejada entre la multitud i
encara menys com la situació
va derivar en la següent: amb
uns simpatitzants de Vox en
un costat del pas de zebra i
una colla d’independentistes a
l’altre. La tensió en l’ambient
era palpable i només va caldre
tirar un cerilla perquè explotés. Aquesta cerilla va ser un
crit insultant els de Vox. El que
va tenir lloc després va ser un
efecte dòmino: tot el que semblava que en uns primers moments s’havien contingut, van
començar a cridar-ho. Tots
dos costats van començar a
insultar-se, i jo em vaig espantar perquè veia un odi i una ràbia en els seus ulls que no podia entendre. Tot d’una un policia es va posar al mig i va dir:

“ Senyors, la meva feina no és
estar aquí vigilant que no es
matin perquè no saben respectar-se ni acceptar altres
opinions, així que els aconsello
que recordin que són persones humanes. Els policies ens
n’anem.” Després d’això els de
Vox, que eren minoria, van dispersar-se i els independentistes van callar. Així que jo vaig
tornar cap a casa reflexionant
sobre com unes paraules havien fet que les persones passessin de l’instint animal
d’atacar mogudes pels sentiments a recuperar el pensament racional. I és que la línia
que ens separa dels animals
quan ens deixem portar pels
sentiments, soterrant la racionalitat, és molt fina.
MIREIA ARUMÍ
Girona

No a la presó, però
sí a l’oposició
b Tinc sentiments contradictoris. Davant la desmesura de

la llarga presó preventiva i de
les acusacions de rebel·lió, em
solidaritzo totalment amb els
presos i preses i les seves famílies. Estem davant d’un greu
problema polític que la via de
la duresa judicial i l’escarment
(sincerament això és el que
sembla que es vol fer), només
enquistarà i agreujarà, provocant, això sí, molt de patiment
humà, que s’ha de denunciar
per injust i per inútil. El que es
debat en un Parlament democràtic pot ser anul·lat si no
compleix amb les normes legals establertes –com és el
cas–, però és absurd perseguir-ho penalment. S’anul·la,
com es va fer, i com a màxim
es pot jutjar per desobediència (es preveuen penes de
multa i inhabilitació temporal),
però no es pot considerar un
cop d’estat l’aprovació d’una
suposada DUI que era una
proposició no de llei que no va
tenir cap conseqüència pràctica! L’aspiració a la independència és plenament demo-

cràtica, però no puc deixar de
criticar, també amb força,
unes actuacions polítiques
dels líders que el setembre i
l’octubre del 2017 van creure
que podien decidir unilateralment –i amb mig país en contra– trencar amb l’Estat espanyol. El més lamentable per a
mi va ser la “llei de transitorietat jurídica i fundacional de la
república catalana” aprovada
el 7 de setembre, que va ser
immediatament suspesa, com
no podia ser d’una altra manera. Alguns han reconegut que
en tot això havien fet una catxa, però llavors són uns irresponsables que no coneixen
–ni respecten– la meitat del
país que diuen estimar. I són
incapaços de governar-lo, com
està demostrant l’actual govern. Certament, no els vull a
la presó, però a l’oposició sí
que es mereixen anar-hi. Però
això ho ha de decidir la ciutadania, no els jutges.
XAVIER RIU
Barcelona
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La frase del dia

“Si arriba el cas, aquí es pot debatre sobre
la independència”
John Bercow, PRESIDENT DE LA CAMBRA DELS COMUNS BRITÀNICA

Tribuna

De set en set

A què em comprometo?

Dominar les
emocions

Àngel Castiñeira i Josep M. Lozano. Professors a Esade-URL

D

es de l’existencialisme francès ha
estat molt freqüent, tant en l’àmbit pròpiament filosòfic com també en el social i el polític, analitzar i reflexionar sobre la noció del compromís, els
seus components i requisits. Les aproximacions a la naturalesa del compromís intenten esbrinar si hi ha (o hi ha d’haver)
coherència o consistència entre les proposicions (i creences) afirmades per algú i la
seva pròpia trajectòria existencial. En el
millor dels casos (com ara Sòcrates, Kierkegaard, Víctor Hugo o Brecht), l’assumpció íntima de la veritat d’un enunciat, per
la seva importància, hauria d’acabar per
configurar de manera irrevocable cada
moment de les nostres vides.
LA FENOMENOLOGIA del compromís, en
canvi, intenta estudiar els components i
vivències derivats de l’assumpció d’un
compromís (comprensió implicada del
present, elecció conscient, afectació personal profunda, decisió existencial intencional o de propòsit, condicionament temporal, obligatorietat duradora, adhesió a
projectes, acció transformadora, responsabilitat pública o íntima...) per comprendre millor com arriba a afectar i canviar la
persona i la societat.
EN LA TRADICIÓ EXISTENCIALISTA se’ns re-

corda que hom pot “passar per la vida” perdut en les coses o en el món sense enfrontar-se a la seva vocació o destí, o per contra, pot prendre una decisió existencial,
lliure, personal i intransferible que –mitjançant el compromís– doni sentit i finalitat a la seva vida. A diferència del món antic, en la modernitat l’existència no ens ve
mai donada sinó que ens veiem abocats a
forjar-la (d’aquí l’expressió “l’existència
precedeix l’essència”). En aquesta cruïlla
vital, el compromís (social, cultural, polític, de gènere, mediambiental, etc.) no ens
ve donat de fàbrica, sinó que suposa apostar lliurement per determinades causes o
propòsits que condicionaran la nostra actitud i la nostra activitat i que acabaran

Sísif
Jordi
Soler

per determinar la nostra vida.
EN RESUM, LA TRADICIÓ filosòfica ha volgut

entendre les característiques del compromís i del subjecte compromès. Però, aparentment, sembla haver dedicat menys
temps als continguts del compromís.
Quan avui diem “a què em comprometo?”,
sembla que el problema no el tenim a justificar per què cal comprometre’s o a calibrar les conseqüències derivades de l’assumpció d’un compromís, sinó que el problema el tenim en l’objecte d’elecció del
compromís, és a dir, en el què. És com
si hom imaginés un supermercat del compromís amb prestatgeries plenes de bones
causes o grans propòsits esperant que
algú, finalment, es decantés per alguna
d’elles. A l’extrem d’aquesta imatge, ens
trobaríem amb centenars i centenars
de persones que, com Hamlet, allargarien
el seu dubte i postergarien la decisió
important d’haver d’escollir, de conduir
les seves vides cap a alguna de les possibles
grans opcions disponibles. La justificació
vindria a ser aquesta: “Jo ja em comprometria, però hi ha tantes opcions, tan
diverses, tan urgents i tan transformadores que al final no sé quina em requereix
més, suspenc el judici i resto provisional-

“
En la tradició
existencialista se’ns
recorda que hom
pot passar per la
vida perdut en les
coses o en el món
sense enfrontar-se
a la seva vocació
o destí

ment en punt mort.” El subjecte estaria
ben predisposat al compromís però no
acabaria de decidir-se per un objecte,
allargant d’aquesta manera aquest estat
d’indefinició.
ENTESA D’AQUESTA MANERA, l’expressió “a

què em comprometo?” pot donar a entendre que les causes o els propòsits són allà
fora, totalment independents del subjecte. Certament, en alguns casos és així. Per
això líders i referents, amb el seu exemple
i coratge cívic, arrosseguen molta gent a la
seva pròpia lluita. Però en la majoria de vegades la causa del compromís no ve de fora, sinó de dins, d’un foc interior que ens
crema i ens activa.
EN LA GENT JOVE aquest dubte en l’elecció

existencial és més que justificat. Per
aquest motiu, Rilke, quan ha d’aconsellar
un jove poeta cap a on encaminar les seves
passes, només gosa dir-li: “Estimat senyor, vostè és tan jove, està tan ençà de
qualsevol inici, que, tant com puc, m’agradaria demanar-li que no s’impacienti davant de tot allò que encara no està resolt
en el seu cor, que miri d’estimar les preguntes (existencials) com si fossin cambres tancades o llibres escrits en un idioma estrany. No cerqui ara les respostes: no
li poden ser donades perquè no les podria
viure. I d’això es tracta, de viure-ho tot.
Ara visqui les preguntes. Potser després, a
poc a poc i sense adonar-se’n, un dia en
viurà les respostes.”
EL PROBLEMA, tanmateix, és per què una
part de la gent adulta no arriba a fer el pas
del dubte (justificable) al compromís. Sospitem que el viure les preguntes de Rilke té
molt a veure amb allò que John Stuart Mill
anomenava “el conreu intern de l’individu”. Però, ho fem? Ho fem prou? Ho fem
bé? També és possible que cada cop pesi
més això que diu Kieran Setiya, que “la
mitjana edat consisteix a perdre’s coses” i
que l’anhel de no voler perdre’ns res ens
acabi conduint a no trobar-hi res.

Sara Muñoz

N

omés cinc minuts de seguiment del judici, ahir,
van ser suficients per
posar-se de molt mala
llet. Un dels fiscals, recurrent al to paternalista que fa servir
el mestre que renya l’alumne, va afirmar sense despentinar-se que l’Estat
no persegueix ningú per la seva ideologia o va tenir els sants nassos de recriminar als dos líders socials que seuen
al banc dels acusats que el 20-S van
cridar a la mobilització ciutadana. Com
si el dret a la protesta no estigués reconegut a la santa Constitució sobre la
qual dormen jutges i fiscals. Durant la
infinitat d’hores que s’allargarà la cau-

Serà una victòria que el
procés no derroti el caràcter
pacífic i dialogant del poble
sa de l’1-O haurem d’escoltar molts testimonis que ens provocaran mal de
panxa i que ens faran esclaus dels mals
desitjos. Fins i tot hi haurà aportacions
més malicioses i perverses, com ara les
que s’escoltaran en boca dels policies
espanyols que van participar en l’operació i que relataran com les agressions
van ser en defensa pròpia davant d’un
exèrcit de ciutadans que es negava,
mans enlaire, a abandonar els punts de
votació. En tot aquest procés, i malgrat
la duresa del moment, la societat catalana ja capitalitza algunes grans victòries, com ara votar l’1 d’octubre i aturar
el país dos dies després. Ara seria meravellós sumar-ne una altra: dominar la
ràbia i les emocions i que no siguin
aquestes les que ens dominin a nosaltres. Perquè serà una victòria sublim
que aquest procés no derroti el caràcter pacífic i dialogant del poble català i
d’aquells que el representen, malauradament, des d’una presó.
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La fiscalia
avança que
retraurà
els acusats

Manté fins i tot
que els ciutadans
es llançaven
“violentament”
contra els policies

La fiscalia
exagera la
violència

El Congrés
tomba el
pressupost
per al 2019

Sánchez ja només
sospesa si convoca
les eleccions
generals per a
l’abril o la tardor

El fiscal Javier Zaragoza, durant la seva
exposició en el judici al Tribunal Suprem
contra els independentistes catalans ■ EFE

INTERVENCIÓ Els dos representants del ministeri públic usen arguments polítics
per defensar el delicte de rebel·lió, tot apel·lant al fet que “no hi pot haver diàleg fora
dels marcs de la Constitució”ACCIONS Culpa els acusats de llançar els ciutadans
com a “escuts humans” i arrossegar “17.000 agents armats” cap a la independència
Mayte Piulachs
MADRID

Els fiscals del Tribunal Suprem Javier Zaragoza i Fidel Cadena van fer ahir
una intervenció més
adient d’un càrrec polític
del govern espanyol que no
pas d’un representant del
ministeri fiscal i van acusar els dotze independentistes catalans d’haver
“distorsionat la realitat
per desacreditar la justícia
espanyola”, a més “de
trencar l’ordre constitucional amb l’aprovació de
noves lleis” i consumar la
rebel·lió usant els ciutadans “com a escuts humans” i conduir “17.000
agents armats”, referintse als Mossos d’Esquadra,
a defensar la independència de Catalunya, sense
desenvolupar aquesta exagerada afirmació.
La segona sessió del judici va acabar al migdia,
amb la intervenció de les
tres acusacions sobre les
qüestions prèvies. Els set
magistrats es van retirar a
deliberar sobre les peti-

cions de les parts, i és previst que avui responguin i
que s’iniciï l’interrogatori
de l’exvicepresident Oriol
Junqueras.
A ningú va deixar indiferent la intervenció dels
dos veterans fiscals, que
amb arguments polítics
més que jurídics, van res-

diàleg sempre és democràcia, però en el marc de la
Constitució”.
El fiscal també va negar
que aquest judici sigui una
causa general contra el
moviment independentista. “No es persegueix una
ideologia, sinó uns fets gravíssims en què es volia im-

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Aproven que
s’admeti que
cap llei recull
l’autodeterminació

Marchena va
denegar a Vox que
es fes treure el llaç
groc a Sànchez

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

pondre a les greus vulneracions de drets humans
plantejades abans-d’ahir
per les defenses dels líders
polítics i civils en aquesta
causa penal. “Han dit que
aquest és un judici a la democràcia. En realitat és un
judici en defensa de la democràcia, ja que es realitza perquè s’ha atacat greument l’ordre constitucional”, va afirmar Zaragoza,
que, com si fos un ministre
del govern, va alliçonar els
acusats dient-los que “el

posar un plantejament polític a altres fora de la llei”, i
es va congratular que “els
acusats no hagin afirmat
que hi ha una norma o una
directiva que permet l’autodeterminació”.
Zaragoza, com en l’escrit d’acusació, va disfressar l’acció violenta que van
provocar els governants
catalans, mentre que va
minimitzar la usada pels
cossos i forces de seguretat en el referèndum de
l’1-O, tot assegurant que

“només hi va haver dos
ciutadans ferits greus: un
amb atac de cor, i un ferit
per pilota de goma per haver tirat abans una tanca
als agents”. I, amb un to
despectiu, Zaragoza va assegurar que pel que fa als
120 catedràtics espanyols
que van signar un manifestat en què asseguraven
que a Catalunya no s’han
produït els delictes de rebel·lió ni de sedició –que va
recordar l’advocat de Bassa, Mariano Bergés–, només un 15% són de dret penal i va qüestionar el seu
nivell professional.
El fiscal Fidel Cadena
també va fer una exposició
política, en assegurar que
el 2010 el Tribunal Constitucional no va mutilar l’Estatut aprovat per tots els
partits, i que el que va fer el
Parlament el 2017 va ser
una acció “unilateral i una
sortida de l’ordre constitucional”. Una perla de Cadena va ser manifestar: “No
hi ha sobirania catalana,
és espanyola”, i hi va afegir
que als governs d’Alemanya i d’Itàlia no se’ls quali-

Les frases

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

“Les defenses
han presentat una
versió distorsionada
per desacreditar la
justícia espanyola.
Diuen fal·làcies
colossals”

“El diàleg és la base
de la democràcia, però
en la Constitució. Aquí
el pla Ibarretxe no va
servir d’exemple”

fica
d’antidemocràtics
quan van negar la proposta de separació d’una de les
seves regions. L’exposició
dels fiscals semblava que
es feia en un hemicicle parlamentari més que en una
sala penal, i fins i tot Turull
es va aixecar per donar un
paper al seu advocat. A un
altre acusat, en llibertat,
va veure-ho clar, quan el
fiscal va dir: “El pla Ibarretxe sembla que no els va

servir d’exemple”, amb la
suspensió de la seva voluntat d’autodeterminació.
L’advocada de l’Estat,
Rosa María Seoane, es va
apartar del to polític i va
fer una intervenció més
tècnica, en la qual va defensar que pugui acusar
Cuixart de sedició, malgrat que inicialment la seva compareixença es limitava a la suposada malversació de fons atribuïda als

Javier Zaragoza
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El PSOE, el PDeCAT i ERC van intentar cosir el trencament que va quedar consolidat ahir al migdia amb la
retirada de la llei de pressupost. A partir d’ara, s’obre
un nou camí no absent de rocs, el judici n’és un, i caldrà veure com hi transitaran els partits tenint en
compte que la parada més pròxima, fins ara, era el
26-M i el punt d’inici, un nou fracàs de la política i la

L’escenari cap
a les eleccions
Emma Ansola

negociació. L’escenari és obscur i m’hi avanço perquè
el debilitament és gran i les motxilles pesen; el PP hi
va amb el llast de la corrupció, C’s sota l’ombra aguerrida de Vox, un PSOE ambigu i massa neutre pels
temps que corren, Podem de lluita fratricida i amb
pocs èxits en la pràctica política i ERC i el PDeCAT,
embardissats en la lluita pel poder. I ara eleccions.

Logística
Els presos
encara van a
calabossos de
l’Audiència

Els dos primers dies del
judici han evidenciat algunes disfuncions en la
logística, que sobretot
castiguen la situació
dels presos polítics.
Una d’aquestes és que
des dels centres penitenciaris se’ls va informar
que als matins serien conduïts directament al
Tribunal Suprem, on tenen una sala reservada.
La Guàrdia Civil, però, segons els familiars, per
ara no permet aquest traspàs directe, ja que a
l’alt tribunal és responsabilitat de la policia espanyola, i fa que els independentistes hagin d’estar
unes hores als calabossos de l’Audiencia Nacional, a cinc minuts del Suprem. A més, en aquests
dos dies, a l’hora de tornar als penals, com que
sopen a les cel·les, han perdut la trucada a les famílies que tenen permesa, i que les famílies esperen que es resolgui aviat.

Públic
En la sessió d’ahir, la
primera fila dels seients centrals del públic
a la sala del Suprem, reservada al govern català, va ser ocupada per
les conselleres republicanes de Salut, Alba Vergés, i d’Agricultura, Teresa Jordà. A la segona fila, en un costat, hi havia
el portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, de qui la premsa espanyola volia veure si el líder d’ERC, Oriol Junqueras, saludava, amb la
fredor –diuen– mostrada ahir al president Torra. En una altra primera fila hi havia la parlamentària d’EH Bildu Jone Goirizelaia. Les dones, germanes i fills dels presos i preses polítics
no hi van faltar tampoc, i es van tornar a poder
abraçar amb ells en acabar la vista. Un escalf que
emociona qui els veu. Avui, el diputat Vidal Aragonès (CUP) hi anirà en nom del Parlament.

Conselleres
d’ERC i el
portaveu
de JxCat

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

“No hi ha sobirania
catalana, és
espanyola. El
Parlament català va
fer un atac a l’ordre
constitucional amb les
lleis aprovades”

“Van provocar una
col·lisió amb l’Estat,
amb veïns d’escuts
humans i 17.000
agents armats”

membres del govern. “És
un judici penal amb totes
les garanties”, va declarar
Seoane, que va dedicar
gairebé tota la seva intervenció a exculpar la secretària d’Estat Irene Lozano, de qui les defenses van
acusar dimarts de vulnerar el dret a la presumpció
d’innocència dels independentistes catalans en
assegurar en una ràdio
britànica que eren “con-

demnats”. L’advocada va
justificar que l’afirmació
s’ha d’escoltar “en el seu
context” i va usar l’argument de les defenses que
no poden expressar-se en
la llengua pròpia per exculpar l’afirmació de Lozano en no poder usar la seva
llengua pròpia, el castellà.
L’advocat de l’acusació
popular de Vox, Pedro
Fernández, només va demanar al tribunal que es

Fidel Cadena

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

pronunciés i fes treure el
llaç groc que duia a la jaqueta Jordi Sànchez, sense dir el seu nom, perquè
“és un símbol que no respecta la justícia”. El president del tribunal, Manuel
Marchena va exposar que
la llei només obliga els advocats a no dur símbols en
la toga, i que segueix el parer del Tribunal Europeu
de Drets Humans (tribunal ara en boca de tots),
que en dues sentències va
condemnar els estats de
Bèlgica i Bòsnia Hercegovina per haver sancionat
ciutadans que duien símbols religiosos. “Assumint
que un símbol religiós i
ideològic és el mateix, no
el prohibirem”, va sostenir
Marchena donant un sonat cop de porta a la formació ultradretana. ■

El Parlament
britànic i la
independència
—————————————————————————————————

El president de la Cambra
dels Comuns va dir ahir que
va ser “un privilegi” rebre
Carme Forcadell i que ell permetria un debat sobre la independència d’un territori
del Regne Unit. Preguntat pel
diputat gal·lès Hywel Williams a Westminster sobre si
permetria una discussió al
Parlament sobre la independència de Gal·les, John Bercow va assegurar que seria
“totalment possible” i que
tant ell com els diputats tenen “immunitat” en les seves
intervencions gràcies a la llibertat d’expressió i als principis democràtics.

Polítics
“És una
causa general
i un judici
polític”

Jone Goirizelaia, diputada d’EH-Bildu i històrica advocada de membres d’ETA, va estar
ahir amb el diputat del
PNB Iñigo Iturrate,
com a públic al judici. El
Parlament basc té dos seients reservats a la sala
perquè ho va sol·licitar i el tribunal li ho va autoritzar. A la sortida de la vista, va assegurar que es
tracta d’una “causa general contra l’independentisme”. “És un judici polític, encara que vulguin revestir-lo jurídicament”, va manifestar en
declaracions a l’ACN. Per la diputada, el tribunal
està vulnerant drets fonamentals dels acusats i
ha criticat, entre altres qüestions, que no es garanteixi el dret a la llibertat i que puguin preparar el judici des de fora de la presó. Goirizelaia
creu que tampoc es garanteix el dret a la defensa
ni a un tribunal imparcial.
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Acusacions ‘fake’

ÈPICA · La fiscalia salpebra el seu relat de violència amb “muralles humanes” llançant-se contra la policia durant l’1-O i culpabilitza
els processats dels cops de porra contra els votants DESCOMPTE · Redueix a només dos els ferits greus en el referèndum
POLÍTICA · El ministeri obvia tots els intents de diàleg amb l’Estat i retreu a Puigdemont que no acudís al Congrés com Ibarretxe
ministeri fiscal el va tenir molt present. Va comparar la seva actuació
política amb el pla Ibarretxe i va recordar que en aquell cas es va votar
una proposta al Congrés, que es va
rebutjar. La fiscalia va retreure a
Puigdemont que no acceptés l’oferiment de la presidenta del Congrés,
Ana Pastor, per acudir a la cambra,
i que tampoc anés al Senat –a immolar-se–. Zaragoza va obviar les,
com a mínim, 17 ocasions en què
l’Estat ha dit no al dret a decidir des
del 2012, inclosos els 299 vots de
350 amb què la cambra baixa va
tombar l’intent de traspassar la
competència per organitzar referèndums –defensada per l’empresonat Jordi Turull, l’exiliada Marta
Rovira i Joan Herrera– i els múltiples intents d’Artur Mas i Carles
Puigdemont amb Mariano Rajoy
per abordar el dret a decidir.

Emili Bella
BARCELONA

E

n condicions normals no
s’espera de tot un ministeri
fiscal que tergiversi, falti a la
veritat o directament menteixi en seu judicial, però en temps
de desinformació, fake news i postveritats, a l’Estat espanyol la veracitat, o fins i tot la versemblança, importen de ben poc quan es tracta
d’abatre l’enemic polític.

“Muralles humanes”

b Tant el fiscal Javier Zaragoza
com el seu company Fidel Cadena
van observar èpiques “muralles humanes” durant el referèndum de
l’1-O –no son gigantes, sino molinos de viento–. El primer, per protegir les urnes, “sabent que se’ls
abocava a l’enfrontament i al xoc
violent amb les forces policials”. El
segon considera que aquestes “muralles humanes” es van “llançar”contra les forces i cossos de seguretat de l’Estat que pretenien evitar la votació. És a dir, el ministeri
fiscal assenyala amb el dit els acusats, no pas els agents o el govern
espanyol, com a responsables dels
cops de porra i les cosses voladores
que va propinar l’aporellisme uniformat. Segons Zaragoza, els processats van “cridar, incitar, promoure o agitar milers de ciutadans”
per enfrontar-los amb la policia.

El fiscal Fidel Cadena, durant la seva intervenció ■ EFE

“Els Mossos, al costat de
la rebel·lió”

141

b Cadena no té inconvenient a afirmar que tals muralles, sumades
amb “el poder dels Mossos d’Esquadra, que es posen completament al
costat de la rebel·lió”, fan que “evidentment” s’incorri “en la violència
i la intimidació” que proclama l’article 472 del Codi Penal, que tipifica
el delicte de rebel·lió. En realitat, els
Mossos, sense violència, van requisar 400 urnes en 141 col·legis, dels
quals van clausurar-ne del tot 99, a
més d’endur-se paperetes i altra documentació relacionada amb la votació. La Policía Nacional i la Guàrdia Civil en van tancar 92 amb violència. Els Mossos, doncs, no es van
posar al costat de la rebel·lió, sinó
de la no-violència.

“Dos ferits greus”

b Zaragoza va minimitzar tant les
conseqüències de la violència policial de l’1-O que va reduir a només
dos els ferits greus que es van registrar entre els votants: un home que

El “processat rebel”
Puigdemont

col·legis van clausurar sense violència, els Mossos d’Esquadra, durant el referèndum i van requisar 400 urnes.

va patir un infart durant les càrregues en un col·legi electoral i un altre, Roger Español, que va perdre
un ull com a conseqüència d’una bala de goma “després de llançar una
tanca metàl·lica contra la policia”,
com volent dir que quid pro quo. En
cap moment va esmentar que les
bales de goma estan prohibides a
Catalunya. En tot cas, l’informe del
Departament de Salut sobre l’atenció mèdica que fa balanç dels ferits
arran de l’actuació dels piolins ja va
concloure que, en total, 1.066 persones van requerir-ne (30 per traumatismes cranioencefàlics i 23
fractures òssies) i que es van comptabilitzar cinc ferits greus.

“Mantenir segrestada
una comitiva judicial”

b La fiscalia va donar ahir un biaix
bèl·lic al que semblava més un al·legat final que unes qüestions prèvies, amb termes com “còctel explosiu”, i no va dubtar a veure un “segrest” en la manifestació espontània del 20 de setembre davant de la

seu d’Economia pels escorcolls: “Els
drets polítics no justifiquen pràcticament tenir segrestada una comitiva judicial sota el pretext que ataca Catalunya i el referèndum.” En
realitat, voluntaris de l’ANC, perfectament identificats amb armilles
que deien Sí, van organitzar un passadís fins a la Gran Via perquè la lletrada de l’administració de justícia
del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que va fer
de secretària judicial encarregada
de donar fe dels escorcolls, abandonés l’edifici amb seguretat. Del Toro
s’hi va negar encara que l’acompanyessin els Mossos i que no fos una
cara popular identificable per ningú. Entitats internacionals independents com Front Line Defenders o relators de les Nacions Unides acrediten que aquell dia no hi va
haver ni violència, ni tumults.

El mal exemple del pla
Ibarretxe

b Encara que Carles Puigdemont
no formi part d’aquesta causa, el

b Tres vegades va insistir l’acusació
a qualificar de “processat rebel”
Puigdemont, a qui, per cert, el Suprem no deixa declarar com a testimoni per videoconferència perquè,
segons la fiscalia, “trencaria totes
les pràctiques processals que regulen la prova en el judici”. Puigdemont, però, no pot ser qualificat de
rebel perquè va marxar de Catalunya abans que presentessin càrrecs
contra ell i va informar les autoritats belgues d’on es trobava. Més
tard va venir la bufetada del tribunal de Schleswig-Holstein a la justícia espanyola, que, si s’ha de jutjar
per la intervenció de Zaragoza ahir,
encara no han paït. El fiscal es va
queixar que les autoritats alemanyes van entrar a examinar qüestions de fons, com la intensitat de la
violència, i van convertir l’euroordre “en una ordre d’enjudiciament”,
amb la consegüent “intromissió indeguda” en la jurisdicció espanyola.

Negació del dret a
l’autodeterminació

b Zaragoza encara va tenir temps
de negar que el dret a l’autodeterminació tingui “cobertura normativa nacional ni internacional”. No hi
ha Carta de les Nacions Unides que
valgui per al fiscal, ni Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, ni la
multitud de constitucions que hi
fan referència per explicar la independència dels seus estats. “Ni les
constitucions ni els tractats de dret
internacional reconeixen aquest
dret”, va adduir. I tan tranquil. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA
LA CARA I LA CREU
LLA FRASE
DEL DIA
“La responsabilitat de la

violència no ha de ser
atribuïda a les forces de
seguretat, sinó a aquells
que van mobilitzar
milers de ciutadans que
com murs humans van
impedir la feina de
la policia”
JAVIER ZARAGOZA
Fiscal del
Tribunal
Suprem

Sense cap problema per
entrar a l’edifici i la sala

L’advocada de l’Estat i
la llengua materna

El segon dia del judici pel referèndum de l’1-O al
Tribunal Suprem va transcórrer sense cap incident en les entrades a l’edifici, contràriament al
que havia succeït el dia abans, quan els familiars
dels acusats van denunciar que no podien accedirhi. També van haver de fer llargues cues els periodistes i el públic en general. Ahir, en canvi, tant els uns com els altres van poder entrar a l’edifici del tribunal sense cap problema. Els familiars ho van fer per un accés habilitat expressament per a ells.
Pel que fa a l’accés a la sala, hi va poder entrar tothom que va voler i durant estones hi havia seients lliures per al públic.

L’advocada de l’Estat i exdirectora general d’Adif,
Rosa María Seoane, va fer també, com la resta
d’acusacions, un al·legat de caire polític, tot i que
va sorprendre pel baix nivell de la seva oratòria.
Seoane va fer una defensa a ultrança d’Irene Lozano, la secretària general d’Espanya Global, que, ara fa uns
dies, en un mitjà britànic, va donar per fet que els acusats catalans eren culpables abans fins i tot que fossin jutjats. Seoane va
aprofitar ahir un dels arguments expressats dimarts per les defenses, el de la dificultat d’expressar-se en una llengua diferent
de la materna, i va “justificar” així la relliscada de Lozano.

LA NOTÍCIA

Vox no aconsegueix
prohibir els llaços
grocs a la sala
La primera intervenció en el judici dels
advocats de la formació ultradretana
Vox va acabar ahir en fracàs. “Un dels
acusats és a la sala portant de manera
visible un adornament que representa
un llaç groc, que té una càrrega política
indubtable”, va dir l’advocat Pedro Fernández. El president del tribunal Manuel Marchena va respondre que els advocats no podien portar símbols polítics
però que sí que ho podien fer els acusats.
Marchena va esmentar jurisprudència
del Tribunal Europeu dels Drets Humans per argumentar la seva decisió.

LA PORTADA

El britànic ‘Financial Times’
destaca el judici amb una
fotografia a portada
El prestigiós diari econòmic britànic Financial Times va ser ahir un dels pocs
rotatius europeus que va destacar a portada el judici als líders polítics catalans.
El diari va col·locar una fotografia gran a
la part superior de la portada en què es
veia els 12 processats asseguts als bancs
de la sala del Tribunal Suprem. La notícia explicava que 12 polítics catalans
afrontaven un judici pel “litigi català”.

LES
FRASES

LA TOPADA

El president Torra rebat el
relat de l’unionisme en una
entrevista a Onda Cero
El president Quim Torra va rebatre ahir
punt per punt el relat de l’unionisme en
una dura entrevista a Onda Cero amb el
periodista estrella de la cadena Carlos
Alsina. A les xarxes, l’unionisme deia
que Alsina havia repassat Torra, però en
realitat el president va mantenir-se
ferm en tot moment.

“Pretenen transformar
en víctimes els que han
trencat l’ordre
constitucional. Volen
l’Estat al banc dels
acusats”

Jordi Sànchez, en el judici amb un llaç groc ■ EFE

LES MENTIDES

PER AVUI

Pel fiscal només hi va haver
dos ferits a causa
de l’actuació policial

El tribunal respon les
qüestions prèvies i comença
l’interrogatori a Junqueras

El fiscal Zaragoza va acusar ahir les defenses de mentir i va afirmar, sense embuts i quedant-se ben tranquil, que les
càrregues policials de l’1-O només van
provocar dos ferits. “Un senyor que va
tenir un infart a Lleida i que va ser atès
en primer lloc pel cap de l’operació policial i un altre senyor que va perdre un ull
per una pilota de goma, però que abans
havia llançat una tanca a la policia”, va
dir Zaragoza, obviant els centenars de
persones que van resultar ferides arreu
del país a causa de la intervenció de la
policia. Des de Lleida, també es van afanyar a recordar que, a l’home que va tenir l’infart, li van salvar la vida els metges i infermers que hi havia a fora.

La jornada del judici
d’avui s’iniciarà amb
la resposta del tribunal a algunes de les
qüestions
prèvies
presentades ahir per
les defenses. Està
previst que el tribunal en respongui algunes avui mateix i
que d’altres quedin per al text de la sentència. A continuació serà el torn de l’interrogatori al vicepresident del govern
Oriol Junqueras, el primer dels acusats
a declarar. S’haurà de veure si respon a
les preguntes dels advocats de Vox. Si hi
hagués temps, avui també podria declarar el conseller Quim Forn.

“Els escrits de les

“Lozano no pretenia

“Sí que existeix dret a

defenses semblen
pamflets. El tribunal
impartirà justícia amb
independència”
JAVIER ZARAGOZA

traslladar cap prejudici.
Només assenyalar la
imminència de la
celebració d’un judici””
ROSA MARÍA SEOANE

decidir. Correspon a tot
el poble espanyol. No
poden uns pocs decidir
sobre el que és de tots”
FIDEL CADENA

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

ADVOCADA DE L’ESTAT

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM
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EL JUDICI, AL BAR (2)

Jordi Panyella

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

Un optimista al ‘Mesón ’ de ‘los torreznos’
rostes fregides que es poden
menjar a Barcelona –torreznos de
Sòria– ni una altra de les seves
sorpreses gastronòmiques: una
truita de patates tan voluminosa
com saborosa. Tampoc sabrà mai
que en aquest bar s’hi poden
aprendre de franc unes quantes
lliçons de dret només parant
l’orella, perquè de sempre ha estat el lloc preferit de jutges, fiscals
i advocats que treballen al costat
per anar a fer-hi el primer cafè,
l’entrepà de migdia o el dinar.
“Ara les coses ja no són com
abans”, confessa l’Àngel, que des
que els jutjats van tancar i es van
traslladar a la Ciutat de la Justícia
de l’Hospitalet el seu establiment
ha vist reduir dràsticament la
clientela. Anys enrere, a les deu
del matí d’un dia com ahir, clavar
un colze a la barra del Castellano
per demanar un cafè hauria estat
una missió quasi impossible; en
canvi, ahir hi sobrava espai.
Poca clientela i molt poc o

L’Antonio, cambrer del Mesón Castellano, mirant ahir la tele ■ J. LOSADA

gens interessada en les imatges
en directe del judici al Tribunal
Suprem que apareixien al televisor del bar, on hi ha sintonitzada

la Sexta i el programa d’Antonio
Farreras que, com a bon periodista, i a mesura que l’actualitat matinal avança centra el focus de la

seva atenció més en el que està
passant al Congrés dels Diputats
–on la legislatura és a punt de
saltar pels aires– que no a la seu
del Tribunal Suprem.
Durant les dues hores que els
fiscals del cas de l’1 d’octubre estan parlant, només un dels clients
que entra al bar mostra un viu interès pel judici. És un home de
cabell canós, amb bigoti i barbeta
blanca, amb vestit fosc i corbata.
És un veterà advocat penalista de
Girona que aprofita un recés del
judici que té a l’Audiència per fer
el cafè amb llet al Castellano.
Quan se li pregunta com ho veu,
esbossa un argument sorprenentment optimista. Creu que hi
ha partit i que les defenses tindran la seva oportunitat en l’interrogatori al guàrdia civil Daniel
Baena, cap de la policia judicial, i
autor dels informes sobre els
quals es basa l’acusació per rebel·lió. “Això es pot desmuntar”,
diu convençut. ■

155046-1202542Q

A

totes les cases hi ha algun
ximple, i com més grans
són les cases, encara més.
La casa de l’independentisme,
amb més de dos milions de persones, no és cap excepció. Perquè cal ser una mica ximple per
participar en una manifestació al
passeig de Lluís Companys de
Barcelona, tenir ganes d’anar a
prendre algun refrigeri i en veure
el cartell d’un bar descartar-lo
com a destí, menyspreant-lo de
viva veu, pel simple fet que l’establiment es diu Mesón Castellano.
Aquesta és l’experiència que
va viure en una ocasió l’Àngel, un
home jove i de somriure perenne
que és al capdavant de l’establiment i que és fill d’un altre Àngel,
un sorià que l’any 1980 va obrir el
bar a cent metres del Palau de
Justícia i davant per davant dels
antics jutjats penals. El manifestant que aquell dia va passar de
llarg del Mesón mai coneixerà el
que probablement són les millors
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L’ILLA DE ROBINSON
ÒSCAR PINILLA
L’ENTREVISTA JOAN JOSEP NUET

“Es jutja la democràcia, no ens
podem quedar equidistants”
Igor Llongueres
l diputat de Catalunya en Comú-Podem i exsecretari tercer de la mesa, Joan Josep
Nuet, assegura que no l’ha sorprès
la duresa del discurs del fiscal.

E

Vostè creu que aquesta sentència
ja està escrita?
Jo crec que les acusacions i els jutges ja tenen una idea molt preconcebuda. Han creat un relat que va
començar al jutjat 13 de Barcelona
i a partir d’aquí el fiscal José Manuel Maza en va escriure una novel·la. Si no és una sentència ja feta,
s’hi assemblarà moltíssim. Pot ser
que aquesta sigui menys dura, però
hi haurà una voluntat d’exemplaritat perquè a ningú se li acudeixi
tornar-ho a fer.
La mobilització és determinant?
El que he vist és que els llaços i símbols grocs han tornat al carrer.
Hem de tenir present que el judici
és una finestra al món. Hi ha molta
gent que n’està pendent, i és una
oportunitat per a un debat al seu
entorn. Potser perdem la sentència, no ho podem controlar, però el
que sí que podem controlar és el debat polític. Estem immersos en una
batalla d’idees, per un model de
país, per unes formes democràtiques de participar. Podem guanyar
perfectament aquesta batalla. Cada
un de nosaltres ha de sentir-se interpel·lat per aquest judici. És un
judici a la democràcia, i no pot ser
que ens quedem equidistants.
Veure la presidenta del Parlament
asseguda al banc dels acusats, quines sensacions li ha provocat?
Si una persona resumeix el que és
la injustícia, aquesta és Carme Forcadell. Ella tenia l’obligació de fer el
debat polític. No m’imagino un Parlament que no pugui debatre determinades coses perquè un tribunal li
ho demana. I el Constitucional pretenia això, posar un filtre. La presidenta del Parlament va facilitar el
debat i tenia la funció de defensar
els drets de la ciutadania. Així ho va
fer. No es pot posar portes de censura a un parlament democràtic.

QÜESTIONS TÈCNIQUES

“Contestar és la millor
manera de defensar-se”

L’

advocada Natàlia Frigola va opinar ahir a El Punt Avui
Televisió que la millor estratègia per afrontar les acusacions és respondre a les preguntes dels advocats i de la
fiscalia. “Depèn de cada judici i de la imputació, però considero que contestar és la millor manera de defensar-se”,
afirma. Frigola ho assegura coincidint amb l’inici avui dels
interrogatoris. Ho faran Oriol Junqueras i Joaquim Forn.
“Els interrogatoris segueixen aquest ordre perquè hi ha
d’haver una harmonia, perquè els acusats segueixen una
jerarquia”, assegurava ahir a L’illa de Robinson Natàlia Frigola. Sobre la sessió d’ahir de qüestions prèvies, l’advocada assenyala que les intervencions de les parts acusatòries
“han estat molt dures, que han anat rebatent
punt a punt totes les qüestions plantejades
per les defenses”. En destaca la intervenció
de Vox, que afegeix a les acusacions el delicte d’organització criminal, que comporta penes molt elevades.
NATÀLIA FRIGOLA

LA TRUCADA

“Vox i l’advocacia de l’Estat
han estat molt fluixos”
JAVIER ÁLVAREZ PERIODISTA DE CADENA SER

El redactor en cap de tribunals a la Cadena
SER destaca que tot i que les acusacions
van tenir l’oportunitat de rebatre les qüestions exposades per les defenses, tant Vox
com l’advocacia de l’Estat van tenir unes
intervencions “molt fluixes, tant jurídicament com argumental, tot i que alguns demanen 74 anys
de presó”. Pel que fa al tribunal, Álvarez en destaca la seva “laxitud” quan Vox es va queixar perquè Jordi Sánchez duia un llaç groc. En canvi, pel periodista de la SER,
la intervenció de la fiscalia va ser “encertada” perquè ha
mantingut el relat durant tota la instrucció.
FOTO: JOAN SABATER

Per tant, no es pot condemnar a penes de presó algú que va permetre
el debat. Carme Forcadell va estar a
l’altura d’aquest moment històric.
Ni pressupost ni diàleg. Quina lectura en fa, del fracàs de la política
de Pedro Sánchez?
Gens positiva. Les dues parts que
havien de dialogar han comès errors tàctics, han pres dedicions que
no havien de prendre. El PSOE està
garratibat, col·lapsat, perquè hi ha
una ofensiva molt forta de les dretes i que ha calat dins del partit socialista. També val a dir que el que
ha fet més mal al PSOE no és la manifestació del cap de setmana pas-

sat a Madrid, sinó la posició de
molts dels seus barons. Tenim un
PSOE trencat, perquè mig partit
es creu les ideologies de la dreta.
Això s’ha de denunciar. Si el PSOE
no es treu de sobre aquesta llosa,
quedarà incapacitat per fer una
proposta de l’Estat que sigui realista. Al seu torn, per l’altra bàndol,
s’ha quedat sense el millor aliat
que podia tenir, Pedro Sánchez.
L’acord d’ambdues bandes hauria
facilitat, de retruc, l’aprovació dels
pressupostos catalans, i amb ells
l’estabilitat. També hauria posat
una barrera momentània a aquesta dreta que s’està preparant per a
la reconquesta. ■

LA TRUCADA

“Han portat a judici el que és
impossible de dur a les corts”
LAURA MASVIDAL DONA DE JOAQUIM FORN

La parella de l’exconseller d’Interior diu
que està “al·lucinada” per la “fortalesa” que
estan demostrant els presos polítics. “Per
nosaltres, per la família, és un xoc, però estic sorpresa que ells estiguin tan forts”, diu
Masvidal, que fins i tot diu que veu Forn
“amb un punt d’alegria” i que “mostra la seva millor cara”. Masvidal té el convenciment que “no és un judici penal” perquè, entre altres aspectes, “el discurs que ha fet
la fiscalia és propi d’una intervenció al Congrés dels Diputats”. “El fiscal ha portat a la sala el que és impossible de
portar a les corts”, conclou.

LA TERTÚLIA
“Les intervencions de les

“Totes les acusacions van a

“Vox ha arrossegat el fiscal.

acusacions han demostrat
clarament el contingut polític
d’aquest judici”

l’una. Per ells, la unitat
d’Espanya és igual a
democràcia”

Ho ha portat al seu terreny.
Veurem què hi diuen els
tribunals europeus”

FERRAN ESPADA

LLUÍS MARTÍNEZ

ALEXANDRA CAT

Periodista

Periodista

Advocada
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

La millor defensa, un bon atac
La premsa feta i pensada a
Espanya difon des de fa
temps la idea que a Catalunya se li ha consentit
massa. Per tant, després
de la malifeta de l’1-O i
dies successius, els acusats haurien de presentar-se al tribunal amb
mansuetud i demanant
clemència. En comptes
d’això, va i es defensen. A
sobre, utilitzant les lleis
espanyoles. Per això, a les
portades llegim que les defenses “ataquen l’Estat”,
que ja és dir, o, amb més
precisió, la “justícia espanyola”. I si no, que “repten” la justícia per intentar impedir que treballi. I
només és el primer dia.

Tot en ordre
al Tribunal Suprem

Propaganda contra
un estat de dret

Que diuen que no és
lloc per fer mítings

El Mundo afirma que el judici té
totes les garanties gràcies al “rigor” del jutge Llarena, a la “preservació dels drets dels acusats” i per
“l’escrupolós zel en garantir la
presumpció d’innocència”.

Dir que el judici és polític, com
afirmen les defenses, és “una greu
falsedat propagandística”, afirma
l’Heraldo al seu editorial. “Espanya és un estat de dret on ningú és
a la presó per les seves idees.”

L’editorial de l’ABC avisa que el
Suprem no és lloc per fer mítings i
que el principal argument per no
anul·lar el judici el dona el separatisme “amb la seva incoherència,
sectarisme i mentides”.

Sense alternatives

Mentiders compulsius
Un acudit, en aquest cas de Ricardo a El Mundo, resumeix a la
perfecció una línia editorial: a Catalunya va passar el que nosaltres, des de Madrid estant, direm que va passar. Que la veritat no
ens espatlli els titulars! Ni ens faci perdre el judici...

825316-1202308Q

Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
adverteix en un
article al Diario
de Sevilla il·lustrat per Rosell:
“No hi ha diàleg
possible ni res a
negociar amb
l’independentisme. O Constitució i Estat
democràtic o
república catalana independent. Aquestes i no altres són les alternatives.” I després d’invocar Veneçuela i Nicaragua,
diu que a Catalunya “fa set anys que va
desaparèixer la legalitat constitucional”.
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Sánchez pensa en el
a El president dirà demà si avança les eleccions a l’últim

diumenge d’abril i com fa per decret fites pendents com ara
exhumar Franco a ERC i el PDeCAT enterren el pressupost com
CiU el 1995 amb González a Casado anticipa la unió amb Cs i Vox
David Portabella
MADRID

L’etapa de Pedro Sánchez
com a primer president
del govern espanyol sorgit
d’una moció de censura
arriba a la fi i ho fa quan no
ha complert ni un any a La
Moncloa. ERC i el PDeCAT
van consumar ahir el seu
enrocament en el no és no
i van forçar l’enterrament
del pressupost del 2019 ja
abans de la seva mera tramitació votant les esmenes a la totalitat a les xifres
de Sánchez amb el PP i
Ciutadans, que no van tenir al·lèrgia a sumar els
seus vots amb els que anomenen “colpistes” i “separatistes” per tombar el govern socialista. El cop de
porta a tramitar un pressupost no es vivia des de la
tardor de 1995, quan el va
patir Felipe González per
part de CiU i el divorci va
acabar amb eleccions anticipades el març de 1996,
que van suposar l’arribada
a La Moncloa de José María Aznar. Si bé la data inicial de memòria republicana del 14 d’abril sondejada
dilluns perd pes i alhora
també es desinfla l’opció
de precipitar un superdiumenge amb quatre urnes
als col·legis electorals,
Sánchez pensa en el 28
d’abril i desvelarà demà si
força l’avançament en
aquesta data o esprem el
manual de resistència
amb més temps i més decrets que li permetin culminar fites pendents, com
ara la fase final de l’exhumació de Franco del Valle
de los Caídos, la derogació
de la llei mordassa i els retocs a la reforma laboral.
El retorn de Sánchez a
l’agonia felipista de 1995
es va consumar després de
la votació d’esmenes a la
totalitat presentades pel
PP, Ciutadans, ERC, el
PDeCAT, Fòrum Astúries i
Coalició Canària. Com que
les esmenes de rebuig al
pressupost no tenen cap
text alternatiu, el Congrés
obliga a votar-les totes con-

juntament i això va ajudar
al final de Sánchez. Perquè
ni el PP ni Cs van tenir cap
inconvenient a fer descansar sobre el vot connivent
amb l’independentisme el
derrocament del mateix
Sánchez, a qui ells acusen
d’entregar-se a ERC i el
PDeCAT cada dia. El resultat de la votació va ser de
191 vots a favor d’enterrar
el pressupost contra els insuficients 159 vots en contra del vet i a favor de donar més temps a la legislatura del PSOE, Units Podem, el PNB i Compromís.
Iglesias i Puigdemont
En un intent in extremis,
el líder de Podem, Pablo
Iglesias, en ple gaudi del
seu permís de paternitat
des del Nadal, va intentar
acostar les posicions en
contacte amb Carles Puigdemont i els governs de
—————————————————————————————————

La data republicana
del 14 d’abril i el
superdiumenge del
26-M han decaigut
—————————————————————————————————

Quim Torra i Sánchez. Però la sort estava escrita,
Sánchez no va fer ni un
gest d’obrir-se a incloure el
dret a decidir com a tema
de debat i ERC i el PDeCAT
no van retirar l’esmena.
Ja des d’abans d’aquesta última setmana de vertigen, des que divendres es
va esgotar el diàleg per
WhatsApp entre la vicepresidenta Carmen Calvo
i el vicepresident Pere
Aragonès i la consellera Elsa Artadi fins al dia d’ahir,
en què es va consumar la fi
de l’era oberta en la moció
de censura, al Congrés els
portaveus Joan Tardà
(ERC) i Carles Campuzano (PDeCAT) sempre han
sospitat que Sánchez en el
fons no volia aprovar un
pressupost gràcies al vot
dels independentistes i
que preferia tenir un relat
electoral: la imatge que ell
no cedeix fins i tot al preu
de perdre els comptes.

“Dol molt, sap molt greu
que aquesta esquerra sigui tan timorata davant la
dreta”, va lamentar Tardà.
Segons Tardà, el PSOE
ha tingut “por” de la dreta
tot i haver punxat en la
marxa de Colón amb una
discreta assistència de
50.000 persones convocades pel PP, Cs i Vox. El portaveu d’ERC va acusar
Sánchez de pagar als republicans amb “una moneda
falsa” després de rebre el
suport “a canvi de res” durant la moció de censura.
Al PDeCAT, la tristor
del lament era compartida
per Campuzano. “El govern ha renunciat a aprovar aquest pressupost, no
s’ha esforçat gens ni mica i
això és un problema i una
pena”, va dir el portaveu
del PDeCAT al Congrés.
“Entre el que plantegen els
grups independentistes i
la dreta hi ha tota una banda ampla i un camí a recórrer. Els ciutadans han de
veure qui està disposat a
dialogar”, va refutar la ministra d’Hisenda, María
Jesús Montero, defensora
del pressupost fins a l’últim esglai davant el silenci
de Sánchez, en un avís que
era ja un reclam electoral.
No sostingut de Sibina
Més irònic amb la causa
del desenllaç abrupte que
les dretes han agitat amb
la manifestació a la plaça
Colón de Madrid contra el
diàleg amb Catalunya i la
figura del relator va ser el
portaveu del PNB, Aitor
Esteban. “A vostès [PP i
Cs], els era igual que en
lloc d’un relator hi haguessin posat un càntir amb aigua fresca. Necessitaven
qualsevol excusa per llançar-se a la piscina a l’estil
Neymar i cridar penal!”, va
etzibar a Pablo Casado i
Albert Rivera. La majoria
de la moció de censura fins
i tot va tenir dues desercions més a Units Podem.
Perquè van votar a favor
de les esmenes de devolució la diputada d’En Comú
Podem Marta Sibina –que

Rivera s’obre a pactar amb un PSOE sense Sánchez

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

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ja es va mostar
com el més incòmode dels
tres convocants de la marxa
espanyolista de diumenge a
la plaça de Colón de Madrid i
fins i tot el seu partit va voler
divulgar que la salutació amb
Pablo Casado (PP) i Santiago
Abascal (Vox) no havia estat
pactada sinó forçada sobre el
terreny i a desgrat. Coincidint
amb el dia del final abrupte
del mandat de Sánchez, però,
Rivera es va obrir a pactar
amb el PSOE si és un PSOE
sense Sánchez.

Rivera va relatar que el
president espanyol ja sap que
ell no es tanca a explorar una
entesa amb el PSOE i que ja li
ho havia dit a la cara el dia anterior. “Li ho vaig dir a la cara
a Pedro Sánchez: «Crec que
tu ets un obstacle»”, va relatar el president de Ciutadans.
Des que Sánchez va ser investit gràcies a la moció de
censura triomfant del juny
contra Mariano Rajoy, Rivera
s’ha esforçat molt a parlar del
“sanchisme” per no criticar el
socialisme. A més de ser una
opció estratègica per no fer

enfadar possibles votants del
PSOE que pensin en Cs com
a refugi pel fet de dialogar
amb la Generalitat de Quim
Torra, Rivera va deixar clar
ahir que és i serà una qüestió
personal després de les eleccions. “No ho diré més clar:
cal fer fora Sánchez de La
Moncloa. La condició imprescindible és fer fora Sánchez
de La Moncloa, ell és el problema”, va denunciar. “El van
fer fora del partit en el comitè
federal per muntar l’enrenou.
I va tornar i ho ha fet de nou”,
va resumir Rivera.
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28 d’abril

Si volgués les eleccions
el 28 d’abril, Sánchez hauria de dissoldre les Corts
54 dies abans, és a dir, el 5
de març. L’anomalia que té
l’últim diumenge d’abril és
que hi ha la interferència
de la Setmana Santa, un
factor a priori innocu en
un estat aconfessional però que a Espanya transcendeix la lògica de partits. Si el calendari corregués i volgués tenir les
eleccions el 5 de maig, les
Corts es dissoldrien el 12
de març. I si explorés opcions al mes de maig (el 12
o el 19) s’estaria superposant a la campanya municipal i autonòmica. I Sánchez mira de reüll també
quin llegat deixarà: ha promès derogar la llei mordassa, retocar la reforma laboral i exhumar Franco del
Valle de los Caídos com a fites fins ara incomplertes. I
Sánchez no vol deixar La
Moncloa sense escriure
una pàgina final rodona en
alguna fita simbòlica per a
l’electorat d’esquerres.

Sánchez i Calvo escolten a l’escó
l’explicació de la ministra Montero
(Hisenda) en el debat de totalitat que va
enterrar el pressupost del 2019 ahir al
Congrés ■ CHEMA MOYA / EFE

ja va dir que ella votaria
sistemàticament que no a
totes les iniciatives de
Sánchez fins que no permetés la sortida del vaixell
d’Open Arms del port barceloní i el 22 de gener ja va
dir que no a vuit decrets– i
la gallega d’En Marea Alexandra Fernández.
Setmana Santa pel mig
Després d’encaixar una
derrota que l’únic precedent a Espanya ensenya
que és sinònim d’avançament electoral, Sánchez
va fugir del Congrés esquivant la premsa i aferrat a
un silenci que trencarà demà després d’haver reunit

el Consell de Ministres i de
prendre una decisió que
serà personal. Si bé el 14
d’abril del ressò republicà
es desinfla –el risc de vestir la data amb un caràcter
plebiscitari en una monarquia constitucional és
d’alt voltatge– i el 26 de
maig amb la quarta urna
–la de les generals, a més
de la municipal, l’autonòmica i l’europea– no és volgut pels barons del PSOE
de l’Espanya que no volen
la fotografia amb Sánchez, el 28 d’abril irromp
com a primera opció. “El
28 d’abril és un dia estupend”, celebra el manxec
Emiliano García-Page.

Casado vol quatre urnes
Qui aposta per concentrar-ho tot en un superdiumenge és el líder del PP,
Pablo Casado, que va apellar a la raó de l’estalvi per
instar el president a posar
quatre urnes el 26 de maig.
Casado es va vestir aviat
amb la roba de candidat
presidencial i va llançar
una opa a Cs i Vox perquè
l’aliança a Andalusia i la fotografia de diumenge a la
plaça de Colón acabés en
un futur pacte de govern
que el portés a La Moncloa
si el PP queda a davant en
la competició de les tres
dretes. “Si els espanyols
s’han manifestat units,
sembla contraproduent
que nosaltres pretenguem
representar-los desunits”,
va advertir Casado a Rivera utilitzant una mostra
de 50.000 espanyolistes
contra el diàleg a Madrid
com a metàfora del que ha
de ser la governabilitat a
l’Estat espanyol des d’ara.
A Podem, únic soci fidel
al pressupost fins al final, la
portaveu, Irene Montero,
va ser rotunda: “Al govern,
no li queda cap altre remei
que convocar eleccions.
Avui han quedat en evidència els límits del PSOE per
governar en solitari.” ■

Les frases

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

“Dol molt, sap molt greu que
aquesta esquerra sigui tan timorata
davant la dreta”

“El govern ha renunciat a aprovar
el pressupost, no s’ha esforçat gens
i és un problema i una pena”

Joan Tardà

Carles Campuzano

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

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

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

“Si els espanyols s’han manifestat,
no els representem desunits”

“Li ho dic a la cara: «Ets l’obstacle,
Pedro [en el pacte amb el PSOE]»”

Pablo Casado

Albert Rivera

PRESIDENT DEL PP

PRESIDENT DE CIUTADANS

875237-1204973Q

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Juridicoadministratiu
Ext. 37447

ANUNCI
L’ Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona ha dictat amb data de 29 de gener de 2019 i núm. D 730/19, la següent Resolució atès
que l’adopció d’aquesta és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.
(...)
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des del camí dels cavallers fins a la
rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM Santa Coloma de Cervelló”, amb un pressupost de set-cents setanta mil dos-cents trentaquatre euros amb quaranta cèntims (770.234,40 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (161.749,22 EUR), resulta tenir un pressupost total de 931.983,62 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 932.496,65 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida
de valoració d’expropiacions de 513,03 EUR, que conté, així mateix, l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost
de 2019 d’aquesta Corporació.
Segon.- EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació
de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
Tercer.- DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província
i en els taulers d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública,
aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
DADES AFECTATS
FINCA

2

TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA

Francesc Pascual Casanovas

Rústica

3

DADES AFECTATS
FINCA

1
3
4
5
6
7
8
9

TITULAR

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Canal de la Dreta del Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Canal de la Dreta del Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Canal de la Dreta del Llobregat
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Canal de la Dreta del Llobregat

SUPERF. AFECTADES m2
SUP.
PARCEL·LA

REF.
CADASTRAL

_

08244A003000100000DH

10

SUP.
SUP. SERV. SUP. OCUP.
EXPROP.
T PAS TEMPORALS
VIALS (M2)
(M2)
VIALS (M2)
40,14

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Urbana
Rústica
Rústica

3
3
3
3
2
2
2
2

0,00

116,86

CLASSIFICACIÓ
URBANÍSTICA
SNU improductiu

SUPERF. AFECTADES m2

PARCEL·LA

9010
32
9001
31
9001
43
9005
22

SUP.
CESSIÓ
VIALS (M2)

SUP. CESSIÓ
SERV. PAS
(M2)

SUP. OCUP.
TEMPORALS
AUTORITZ. (M2)

159,99
79,98
3,17
78,71
0,98
147,78
13,60
719,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
8,07
64,04
0,00
0,00
3,37
27,96
221,60

CLASSIF URBANÍS.
SNU Via comunicac.
SNU Canal improduct.
SNU Via comunicac.
SNU Canal improduct.
SNU Hidrogràf.natural
SNU Canal improduct.
SNU Via comunicac.
SNU Canal improduct.

Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme en ordre a la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les
finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui
procedent i, en tot cas, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de
la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.
(...)
Aquesta resolució no pot impugnar-se, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.
En virtut de la citada Resolució, i en compliment de les disposicions vigents, el projecte esmentat queda exposat al públic a les oficines d’aquesta Corporació, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei Juridicoadministratiu, Expropiacions (carrer Comte d’Urgell, núm. 187 - Edifici del
Rellotge, 4a planta - Recinte de l’Escola Industrial -Barcelona-), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fent-ne exposició pública durant el
termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant
a la indicació dels terminis màxims de durada del procediment, així com els efectes que produeix el silenci administratiu, es fa saber que:
a) En cas que s’hi formulessin al·legacions dintre del termini d’informació pública, i de conformitat amb el que disposa l’article 37. 5 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini màxim establert normativament
per adoptar i notificar una resolució definitiva en el procediment que s’inicia en virtut de la present resolució serà de sis mesos, comptats des
de la data d’aprovació inicial, llevat dels supòsits de suspensió o d’ampliació del termini previstos en l’article 22 i 23 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En cas de no haver-hi cap al·legació, una vegada transcorregut el termini d’exposició al públic, aquesta resolució serà definitiva en via administrativa. En aquest supòsit, si es volgués impugnar la resolució de l’aprovació definitiva del projecte, s’hauria d’interposar, en el seu cas, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podria interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la referida notificació.
b) Segons l’article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats que, en relació amb la referida Resolució, haguessin comparegut davant d’aquesta Diputació dintre del termini d’informació pública abans
indicat, hauran d’entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu, en el cas que es pugui derivar el reconeixement, o si
és el cas, la constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, si havent transcorregut el termini de tres mesos, comptats des de la
data en què la seva sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, no ha estat adoptada i notificada
una resolució sobre la petició.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 31 de gener de 2019
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El 70% considera injusta la
presó dels polítics catalans

a Només la majoria de votants de Ciutadans ho troba una decisió justa i, entre els del PP, n’hi ha
més que ho veuen injust a El 65,7% creu que el darrer any s’han reduït drets i llibertats ciutadans
Xavier Miró
BARCELONA

El 70,3% dels catalans
considera injust l’empresonament i exili dels polítics catalans, mentre que
el 17,5% ho troba una decisió justa. Per record de vot
en les darreres eleccions,
només la majoria dels votants de Ciutadans veuen
bé la mesura, concretament el 55,2%, mentre
que un 19,4% dels votants
d’Arrimadas no la comparteixen. Fins i tot entre
els votants del PP són majoria els que no comparteixen la privació de llibertat
als presos polítics –43,8%
contra un 31,3% que sí
que hi dona suport. Un
18% dels votants populars
tenen dubtes junt amb un
13% dels d’Arrimadas.
En el cas del PSC, mentre que un 64% dels seus
votants veu injusta la decisió dels tribunals, el 24% sí
que la legitima. Pel que fa a
la resta de formacions
amb representació parlamentària –JxCat, ERC,
Catalunya en Comú i la
CUP–, els votants contraris a l’empresonament i
exili dels polítics supera el
91% en tots els casos.
Aquest és el dibuix que
fa l’enquesta Òmnibus
2018 del Centre d’Estudis
d’Opinió de la Generalitat
realitzada a partir de
1.200 entrevistes presen-

La cambra cita
Cunillera per les
detencions
a Girona
El Parlament va aprovar ahir
sol·licitar la compareixença de
la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, perquè
informi de les detencions que
va fer la Policía Nacional a la
ciutat de Girona.
La compareixença es va
aprovar a la comissió d’Afers
Institucionals de la cambra
catalana amb els vots favorables de JxCat, ERC i els comuns; la CUP no va assistir a
la votació. ■ REDACCIÓ

Enquesta Òmnibus de la Generalitat. 2018
◆ Creu que la llei de la
◆ La ciutadania de
◆ Considera just
memòria històrica ha de
Catalunya ha vist reduïts
l'empresonament i exili
facultar la Generalitat a
els seus drets i llibertats
dels polítics catalans?
retirar simbols franquistes?
durant el darrer any?

71,6%

SÍ

NO

24,1%

17,5%

NO

SÍ

SÍ

◆ Com considera l'impacte de la
intervenció de la Generalitat
per l'article 155 durant 7
mesos?
Molt negatiu

◆ Quina és la llengua que parla
més sovint?

Català

Castellà

2,6
cials entre el 22 d’octubre i
el 13 de novembre. Una segona pregunta de l’enquesta confirma el malestar majoritari en la societat catalana pel que fa als
drets i llibertats individuals i col·lectius.
Drets i llibertats
El 65,7% dels enquestats
creu que aquests s’han
vist reduïts el darrer any a
Catalunya, mentre que el
24,1% no està d’acord amb

NO

SÍ

NO

◆ En quina llengua prefereix
consumir llibres?

SÍ

Català

15,9%

27,3%
Castellà

46,8%

48,3%
Totes dues igual

12,3%

aquesta afirmació. Novament són la majoria de votants de Ciutadans els que
ho neguen –50,7% contra
un 38,8%. La majoria de
votants del PP es desmarca, de nou, de l’opinió que
té la majoria dels de Ciutadans. Fins al 56,3% dels
votants populars creuen
que s’han reduït les llibertats i els drets dels ciutadans de Catalunya el darrer any contra un 18,8%
que no comparteix aques-

NO

◆ En quina llengua prefereix
consumir cinema?

Castellà

Positiu o molt positiu
Molt positiu

12,5%

36,2%

Negatiu o força negatiu

12,5

53% 46%

Català

31,9
27,2

83,4%

70,3%

65,7%

10,8%

◆ Està d'acord amb la
◆ Considera que el temps
limitació de l'ús del
que va haver d'esperar al
vehicle privat en episodis
servei d'urgències és
de contaminació?
l'adequat?

45,4%
Totes dues igual

16,1%

Versió original

18,9%
Indiferent

16%

Avança l’ús i el consum en castellà

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

L’enquesta mostra que el castellà és la llengua d’ús majoritari a Catalunya però també
de consum cultural. El 36,2%
diu que habitualment usa el
català, mentre que el 48,3%
adopta el castellà i un 12,3%
assegura usar-les igual. Són
dades que s’accentuen en el
consum cultural perquè només el 27,3% prefereix llibres

en català i només el 15,9%,
pel·lícules. Si es compara
amb els darrers anys, sembla
que el castellà avança en ús.
El 2011, els enquestats deien
que usaven el català en un
50,8% i el castellà, en un
39,6%. El 2016, ja només el
27,9% parlava més sovint en
català pel 45,5% habitualment en castellà.

ta percepció –fins a un
25% dubten. En el cas del
PSC, aquí s’aprecia una divisió de parers. Mentre
que el 48% dels votants socialistes veu una reducció
de drets, fins a un 44% no
considera certa la percepció. En aquesta pregunta
també destaca un canvi en
l’electorat de Catalunya
en Comú tenint en compte
que, si bé la majoria veu
drets
retallats
–un
72,2%–, fins a un 22% no
ho considera cert.
Impacte del 155
Per altra banda, el 31,9%
dels enquestats considera
que la intervenció de la Generalitat per part de l’Estat amb l’aplicació de l’article 155 ha tingut un impacte molt negatiu, mentre que un 27,2% el considera negatiu o força negatiu si sumem els percentatges que, en l’enquesta,
van de l’1 al 4 tenint en
compte que s’hi demana
una gradació del 0 al 10 en
què 0 suposa “molt negatiu” i 10, “molt positiu”. De
la mateixa manera es pot
considerar que un 12,5%
dels ciutadans considera
que ha tingut un impacte
positiu o força positiu, i
només un 2,5%, molt positiu.
Franquisme
La majoria de votants de
tots els partits defensen
que la llei catalana de la
memòria històrica ha de
facultar la Generalitat per
retirar símbols franquistes de l’espai públic. Un
71,6% hi estan a favor i un
10,8%, en contra. Només
s’hi oposen el 35% dels votants de Ciutadans i el
25% dels del PP, tot i que
un altre 25% dels votants
populars tenen dubtes,
com també un 16% dels
votants socialistes. ■

Puigdemont creu vigent
l’opció de la DUI

Arxiven el tall de
vies a l’estació de
Sants de fa un any

L’expresident Carles Puigdemont va dir ahir al vespre a
Groningen que “la política espanyola té un greu problema”
i va avisar que, si no hi ha un
govern a Madrid amb el qual
es pugui dialogar, “sempre”
tenen “el dret a declarar unilateralment” la independència.
“La nostra declaració d’independència encara és vàlida
i la farem servir si es dona el
cas”, va dir en una conferència
celebrada a la Universitat de
Groningen, als Països Baixos.

El jutjat d’instrucció 24 de
Barcelona va arxivar ahir la
causa contra nou investigats
per haver irromput a les vies
del tren d’alta velocitat a l’estació de Sants i interrompre el
trànsit de la línia d’alta velocitat entre les 16.45 i les 22.30
hores en la vaga general del 8
de novembre del 2017. En un
comunicat dels CDR, Alerta
Solidària i el grup de suport
als encausats, es va celebrar
l’arxivament del procediment,
que no és ferm. ■ REDACCIÓ

Tanmateix, Puigdemont hi va
afegir que l’actual bloqueig
polític a l’Estat espanyol i la
possible convocatòria d’eleccions podria “crear una oportunitat” per “finalment” dialogar amb un executiu espanyol.
Carles Puigdemont va defensar que no s’ha de posar
un termini per declarar la independència perquè “la realitat va molt de pressa” i creu
que seria contraproduent ferho. ■ N. SEGURA

Un moment de l’acte a la Universitat de Groningen ■ EPA

