P28,29

La imatge gràfica
en el discurs
feminista
Allau d’obres que refermen el relat
des d’una òptica crítica i desinhibida

Care Santos.
Escriptora

P32,33

168850-1147070®

CULTURA I ESPECTACLES

“Escriure també
és conviure amb
les inseguretats”
C/ Montserrat, 41 · 08302 Mataró

Tel. 93 741 00 44
www.bigimmobles.com

Avui, a les
21.00 h

1,20€
DIMARTS · 5 de març del 2019. Any XLIV. Núm. 14928 - AVUI / Any XLI. Núm. 13798 - EL PUNT

P6-15

Declaració de l’exsecretari d’estat de Seguretat José Antonio Nieto al Tribunal Suprem

“L’ús de la força va ser el
mínim imprescindible”
RELAT · L’excàrrec del PP afirma que
no hi va haver càrregues policials l’1-O
i admet que no confiava en els Mossos

EUROPA-MÓN

FETS · Afegeix que “ningú va ordenar
aturar les actuacions” i que van parar
“perquè s’havien aixecat a les quatre”
P24,25

Puigdemont
va per sorpresa al
Parlament Europeu
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Participa en la
inauguració d’una
exposició sobre el
català junt amb els
exconsellers exiliats

L’autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, a la seva arribada al país americà ■ EFE

Guaidó torna a Veneçuela
Desafia l’amenaça de detenció de Maduro, que opta per no actuar
Avui, a partir
de les 9.30 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 9.30 h
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Els pits
del Suprem

U

na de les coses
que no es veuen
a través de cap de la
mitja dotzena de càmeres que el (més
aviat avorrit) realitzador disposa per retransmeten el judici
del Suprem són dos pits femenins i un
cul masculí. Es troben a la pintura La
llei triomfant sobre el bé i el mal (també coneguda com a El vencimiento de
los delitos y los vicios ante la aparición
de la Justicia) situada al sostre de la
sala, obra d’un tal Marceliano Santamaría, que el 1924 va voler simbolitzar
l’esperança de la justícia amb la inscripció “lex”, una dona (vestida) amb
dos cavalls blancs, i una sèrie de delinqüents. Hi ha un home amb ganivet
ensangonat, un altre escanyant un
nen, un lladre (l’home del cul esmentat) i una dona amb els pits a l’aire,
que no sé exactament quin delicte representa, però pel vici de què parla el
títol, ens ho podem imaginar. No hi ha,
en cap cas, ni manifestants, ni una urna, ni gent votant. Però, en fi, és la nota més alegre d’aquesta tarda en què

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

A la tele no es veuen els pits i
el cul que hi ha a la sala, però
el drama és no veure més
crítica a Madrid
Marchena ha renyat tots els advocats
de la defensa per convertir el “principio de contradiccion” en “principio zigzagueante”, i no puc evitar pensar que
allà dirigeixen els ulls els set jutges
quan miren enlaire. Llevat que Antonio del Moral pensi en la seva interpretació penal del conte de la Blancaneu,
que també són ganes de buscar delictes. Sàpiguen, també, que quan Marchena diu “cuidado con el escalón”,
hauria de dir “cuidado con los escalones”, perquè n’hi ha dos. El primer,
quan entren els testimonis. Tot plegat
perquè el tribunal quedi ben amunt
d’aquesta sala en la qual ja poden
veure el daurat i el vellut vermell, les
sanefes, un gran llum d’aranya i tres
pantalles de plasma. Qui no veuran
mai és Paco, l’home que posa els vídeos i els documents, perquè està
amagat darrere d’una mampara. Però
que no vegin tot això no és cap problema. El problema és que no vegin
més crítica periodística i ciutadana a
Madrid. Perquè en un país de qualitat
democràtica hi hauria d’haver molta
més fiscalització havent-hi en joc
drets fonamentals.

‘Chapeau!’

D

onem per fet, perquè la Bíblia
en dona una pista, que la primera peça de vestir va ser la
que va cobrir “les parts”. Ja m’entenen. ¿No van tenir prioritat les sabates? No hi havia camins, el terra era
molt punxegut, i si es tractava d’arribar a la verticalitat, a l’Homo erectus
que ens fa diferents a tots els altres
animals, les sabates havien de contribuir a l’equilibri i a no anar de tort a
cada pas. O el cinturó. No el que lligava uns pantalons inexistents sinó el
que permetia sostenir l’arma: un roc,
una punta de sílex, una destral. La
subsistència depenia de la corretja
abans que dels calçotets. Jo m’inclino
pel barret o alguna altra forma de protecció del cap. Les pedres de l’enemic
ho aconsellaven, les arestes de les coves eren molt agressives. Jo cada vegada que he entrat en una cova prehistòrica m’he donat un cop al cap. La multiplicació de cops devia ser al final
mortal. I els nens? No havien de dur el
cap protegit per bellugar-se entre tantes pedres i poder arribar a l’edat adulta? Les gorres de cop, aquella mena de
cistells de vímet invertits que eviten, o

“
La Fundació
Palau de Caldes
d’Estrac presenta
barrets artístics

evitaven, que els petits de la casa es
fessin traus amb les cadires, no tenen
representació a l’exposició Chapeau!
que aquests dies es pot veure a la Fundació Palau de Caldes d’Estrac. Aquí
volia arribar: a aquesta exposició fantàstica. L’Antoni Llena me l’havia recomanada. Hi vaig anar dissabte. No
sé per què es diu Chapeau!, tenint
com tenim “barretada!”. Potser perquè París ha imposat la moda en els
barrets, sobretot els de dona, i a Caldes se’n poden veure molts. L’exposició comença amb com han tractat els
barrets els pintors i escultors moderns: Opisso, Casas, Smith, Picasso,

Gargallo, els del Dau al Set... Per a
Joan Ponç, el barret d’home era l’atribut del dimoni; per a Joan Brossa, un
joc de màgia. Una gran foto d’Antoni
Bernad ho certifica. Després hi ha els
barrets corporis, autèntics. Els d’home, amb una vitrina queden enllestits.
Hi ha el barret de copa de Fred Astaire, hi ha el salacot, hi ha la gorra de revolucionari... La fantasia i acumulació
es troba a les vitrines dels barrets de
dona. Els homes, quan entren en un
lloc s’han de treure el barret. Les dones és preceptiu que el mantinguin posat, i la major amortització i la falta de
manies ha fet treballar la imaginació.
Josep Palau i Fabre, impulsor de la
fundació que du el seu nom, tenia una
devoció per Greta Garbo. Els barrets
de la Divina tenen expositor a part.
Cadascú té els seus mites: hi trobo a
faltar el barret d’Audrey Hepburn el
dia que va anar a les curses d’Ascot.
Era dissabte de carnaval. Al vespre
van sortir molts barrets al carrer i als
balls. Em sembla que els prehistòrics,
quan de fer un ball ritual es tractava,
primer de tot pensaven en el barret,
de plomes o de cuir.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

I què, si no eren càrregues?

A

hir, quan finalment vam veure
al Suprem algú que es feia responsable del dispositiu policial
de l’1-O (una vergonya, el paperàs de
Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de
Santamaría i de Juan Ignacio Zoido) i
hi va comparèixer aquest tal Jesús Antonio Nieto, exsecretari d’estat de Seguretat, vaig sentir alguna cosa semblant a la vergonya aliena. Com es pot
dir que l’1 d’octubre no hi va haver càrregues policials? Aquest senyor no ha
vist les imatges? I, posats a fer, com es
pot presentar del dispositiu policial
gairebé com a modèlic, ben pensat, satisfactori i eficaç? Nieto es va esplaiar
explicant què era i què no era una càrrega policial, com si això justifiqués
què és normal i què no ho és. I jo em
pregunto: i què, si el que va passar l’1O ell considera que no és una càrrega
policial? A mi, al capdavall, tant se
me’n fum, quin nom li posin. Perquè
les imatges parlen per si soles, i hi ha

“
Van sentir ahir
Nieto? Vergonya
aliena! Volen dir
que el que s’hauria
de jutjar no és el
dispositiu policial?
una brutalitat policial indiscutible.
Que ells en diguin càrregues policials o
no, a mi tant m’és. I segur que a vostè
també. I més, segur, si és un dels que
va rebre aquell dia. Hem trigat uns
quants dies a saber qui donava les ordres (qui les coordinava, en paraules
seves), però la declaració d’ahir
d’aquest senyor em va deixar perplex.
Resulta que els punts on els agents van
intervenir es van planificar segons la

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
EXSECRETARI D’ESTAT DE SEGURETAT

José Antonio Nieto

Oxímorons

La cínica contenció policial

F

a uns anys, en èpoques de trist record, a l’Estat no
es tolerava altra cosa que el “regionalismo bien
entendido”. O el que és el mateix, que podíem cantar
caramelles i dur espardenyes i mitenes, menjar botifarra
amb seques, pelegrinar a Montserrat, enarborar el
seny... Fins i tot podíem parlar català en la intimitat més
recòndita de la nostra llar. En sabem una mica, d’aquest
concepte tan paternalista i al·lèrgic a la rauxa
reivindicativa i alliberadora. Aquests dies ha saltat a les
xarxes el concepte del “feminisme liberal”. No és una
idea nova, tot i que alguns facin com
Es el nou
si acabessin de descobrir la sopa de
darwinisme farigola. És el “feminismo bien
entendido”, o sigui, el darwinisme
social, que
social que estem avesats a veure
ara arriba
encorbatat però que ara ens arriba
amb vestit
en la versió de vestit jaqueta. Res de
capgirar la societat de dalt a baix, de
jaqueta
combatre el patriarcat estructural,
d’ajudar, acompanyar i apoderar les dones del lumpen,
no fos cas que els poders establerts se’ns esveressin...
Amb aquest nou model pretenen donar una pàtina de
pseudomodernitat, aplaudint molt fort les dones –les
que s’ho puguin permetre, per descomptat– que
assoleixin llocs de decisió... mentre una altra dona els
soluciona les tasques domèstiques o de cures.
Simplement, volen posar més dones a la cursa pel
triomf social [sic]. I sembla que no recordin que perquè
les dones toquem el cel, els homes han de fer algun pas
al costat i tastar una mica de purgatori.

ruta més eficaç i no pas tenint en
compte qui hi anava a votar (i ens hem
de creure que van anar als col·legis
electorals de Puigdemont, Forcadell i
Mas per casualitat? ha, ha, ha), i Nieto
va arribar a reconèixer que ell, que era
el coordinador de tot plegat, no tenia
coneixement del dispositiu dels Mossos, que havien mobilitzat 7.000
agents. I no només això. S’inventa que
els agents de la Policía Nacional que hi
havia davant la CUP el 20-S hi eren per
ordre judicial, i es queda tan ample! Al
Suprem s’hi jutja uns quants polítics
per rebel·lió; però no ens enganyem,
s’hi jutja també el dispositiu policial.
No hi haurà sentència, d’això. Perquè
seria clamorosa. I més quan ahir, finalment, vam saber per què la policia va
parar d’atonyinar manifestants l’1-O.
Ni trucades internacionals ni ordres.
Simplement, van parar de pegar perquè estaven cansats i havien acabat la
jornada laboral. Vergonya.

-+=

L’exnúmero dos del Ministeri de l’Interior del govern Rajoy va culpar els Mossos de quasi tot i va
justificar l’ús de la violència de la Policía Nacional i
la Guàrdia Civil, deixant clar que encara es van
contenir, però no va poder evitar la contradicció
entre l’ordre de la jutgessa i la seva instrucció.
MINISTRE DE L’INTERIOR ESPANYOL

Fernando Grande-Marlaska

Bastons a les rodes

-+=

La comissió mixta de seguretat va arribar ahir a
un acord “ràpid i fàcil” per a la sortida dels Mossos a l’estranger en missió d’escorta de càrrecs
oficials. Si els criteris eren tan similars, no s’explica el gest i la irresponsabilitat de negar l’escorta al
president Torra fa unes setmanes a Brussel·les.
ESCRIPTORA

Care Santos

Un nou títol

-+=

L’escriptora mataronina, amb una seixantena llarga de títols de novel·la per a adults i també per al
públic infantil i juvenil, i amb premis com ara el Nadal, el Llull, l’Edebé, el Gran Angular, el Ruyra i el
Muntaner, entre d’altres, és notícia per la publicació de la seva última novel·la, Tot el bé i tot el mal.

La falsedat
del president
andalús
El nou president d’Andalusia,
el popular Juan Manuel Moreno, es va estrenar a Catalunya el cap
de setmana passat, amb motiu la
celebració del Dia d’Andalusia, amb
un discurs inacceptable, en el qual a
més d’arrogar-se de forma absolutament gratuïta i paternalista la representativitat de centenars de milers de catalans d’origen andalús,
també va acusar el govern de la Generalitat de “marginar” aquests ciutadans i “trepitjar” els seus drets,
tradicions, cultura i llengua, advertint que pensa tenir una presència
activa a Catalunya per “exigir” que
aquests drets siguin respectats.
Tanta desinformació és descabellada en una persona que ostenta
el lideratge del PP a Andalusia i que
des de fa unes setmanes és el president d’aquella comunitat. Per tant,
l’única conclusió raonable és que
utilitza a consciència unes afirmacions manifestament falses en el
marc d’una estratègia de demagògia i populisme que busca el benefici polític. Deu pensar, el senyor Moreno, que la barra lliure contra l’independentisme permet atribuir tota
classe de maldats al govern de
Quim Torra, però la mentida li acabarà passant factura.
Moreno no és el primer que intenta aprofitar la diversitat de la societat catalana per practicar l’etnicisme o denunciar conflictes inexistents, i els seus socis de Ciutadans
ho saben prou bé. És una pràctica irresponsable, que no ens cansarem
de denunciar i condemnar, perquè
només busca la confrontació, ja sigui per motius ètnics, culturals o lingüístics. La societat catalana és integradora per vocació, valora la diversitat com una riquesa i alhora ha
fet de la cohesió social un bé superior que l’actual govern de la Generalitat i tots els que l’han precedit
han sabut respectar i prioritzar.
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Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 5 DE MARÇ DEL 2019

1
any

Títol més a prop
El Barça venç l’Atlético de
Madrid amb un espectacular
gol de falta de Lionel Messi i
dona un cop d’autoritat per
aconseguir la lliga.

10
anys

Cinema en català
Una llei promoguda pel
conseller Tresserras dona un
termini de tres anys i preveu
sancions per aconseguir un
50% del cinema en català.

20
anys

Pau a l’Ulster
Blair exigeix un desarmament
de l’IRA abans de fer avançar la
pau. Divendres Sant és la nova
data límit per engegar
l’autogovern.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Santiago Vilanova. Periodista

Es van cansar
de pegar

J

osé Antonio Nieto
és l’home que ho
sabia tot, tots els detalls de la violència
policial durant l’1-O
que ni Mariano Rajoy,
ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni José Ignacio Zoido assumeixen, va ser el
senyor que va proposar que fossin
6.000 els piolins, era l’home de qui esperaven la informació provinent de la
delegació del govern a Barcelona, la
persona de la qual surten les tesis que
Enric Millo repetia com un lloro, com
ara que tècnicament no hi va haver
càrregues policials. L’ex-secretari d’estat de Seguretat va admetre haver dissenyat el dispositiu policial, però va dir
que va deixar al lliure arbitri dels responsables de cada unitat de la Policía
Nacional i la Guàrdia Civil decidir la ruta de col·legis electorals on anar a pegar a votants. Tot plegat és menys creïble que Nieto mossegui un gos, per
utilitzar els seus símils. L’home va concretar que els piolins van sortir del port
a les cinc del matí i que van deixar de
pegar al migdia no perquè truqués cap

Diu el president andalús que la
Generalitat “trepitja” els
andalusos d’origen a Catalunya,
però qui va venir a trepitjar-los
van ser agents sota les ordres del
cordovès Nieto i el sevillà Zoido
líder mundial a Rajoy per esbroncar-lo,
sinó perquè els pobres agents es van
quedar sense energia, per una qüestió
física, de jornada laboral. “No podia
exigir-los” que tanta intensitat “es perllongués més”, es veu. Normal, si els
alimentaven amb unes tristes croquetes. Resulta que es van cansar, es van
cansar de pegar a votants, es van cansar de donar puntades de peu voladores, de repartir cops de porra als caps,
de tirar a terra àvies, de trencar extremitats, estirar cabells i disparar bales
de goma en retirada. Com a màxim,
Nieto va admetre “erosions”. Es van
produir “erosions a algunes persones”
a l’hora d’arrencar cebes, però “l’ús de
la força va ser el mínim imprescindible”.
Diu el president andalús, Juanma
Moreno, que la Generalitat “trepitja”
els andalusos d’origen a Catalunya, però qui va venir a trepitjar-los, literalment, va ser la Guàrdia Civil i la Policía
Nacional al crit d’“a por ellos”, sota les
ordres, per cert, d’un José Antonio
Nieto cordovès i d’un José Ignacio Zoido sevillà, tots ells, militants del PP.

Per la justícia climàtica

F

ridays for Future és una mobilització
estudiantil per la justícia climàtica i
una onada internacional d’aire fresc i
reivindicatiu contra la inacció dels governs i
la partitocràcia. El missatge, no ho defugim,
va dirigit també a Catalunya. Alguns fundadors de l’ecologia política ens vàrem vincular
a l’ANC, a JxCat i seguidament a la Crida
amb l’ideal de treballar per una República
ecològica. Confiats que estem participant
en unes estructures transversals, innovadores i assembleàries pensades pel segle XXI.
No estem reeixint, però, com esperàvem. La
resposta dels nostres dirigents és sempre
aquella que va fer popular el president Pujol:
“Ara no toca.” Primer, la independència,
després ja discutirem si tanquem o no les
nuclears (tot i que el PSOE ja ha pactat amb
les elèctriques deu anys més de vida útil);
com netejarem els nitrats que contaminen
les aigües freàtiques; si deixarem o no urbanitzar més el litoral o si establirem una fiscalitat ambiental i peatges per disminuir la
greu contaminació de Barcelona.

ELS EXPERTS EN CIÈNCIES de la Terra ens

indiquen que en la darrera dècada del Procés, distrets i preocupats per la greu situació

política que patim, s’ha produït una regressió de la qualitat ambiental del territori i un
incompliment de la transició energètica. Un
exemple: el col·lapse que pateixen les energies renovables. Economistes previsibles i
convencionals dominen l’estratègia política
independentista. Els ecòlegs no són mai
convocats als fòrums constituents creats
per la Generalitat i ningú ens explica el model de desenvolupament que es vol construir. Sense rectificar el rumb del creixement actual correm el risc que la nostra República sigui una de les més afectades pel
canvi climàtic de la Mediterrània. Ens
diuen, però, que “ara no toca”. Que ara cal
descolonitzar-nos d’Espanya.
SORTOSAMENT, però, el crit d’alerta ens arri-

ba de la societat civil europea (no de l’Europa
que ens nega en dret a l’autodeterminació),
en forma de moviment d’estudiants i universitaris que reclama un compromís de les
institucions públiques per mitigar el efectes
devastadors del canvi climàtic. Demanen
que es redueixin un 4% cada any les emissions de CO2 i proposen una nova governança per la transició energètica tal
com indiquen els informes del GIEC

(Grup Intergovernamental d’Experts
en Canvi Climàtic). Els líders d’aquest
moviment diuen que els partits miren
cap a una altra banda mentre el planeta
s’escalfa i es desglaça alhora amb una
velocitat com mai s’havia vist en la historia geològica de la Terra. Greta Thunberg, l’escolar sueca que va encapçalar
la protesta en el Fòrum de Davos, farà
75 anys el 2078 i ha declarat: “Si tinc
fills potser em preguntaran per què la
nostra generació no va fer res quan encara hi havia temps per actuar.”
L’INDEPENDENTISME té, al meu criteri, una
doble responsabilitat: lluitar per aconseguir
la República, però també d’entregar-la saludable a les futures generacions. Actualment
la pressió sobre el nostre territori és equivalent a una població de vint milions d’habitants. Com ens podrem governar amb
aquesta insostenibilitat? L’ecologia no és un
problema, és una solució; no és un tema secundari, sinó essencial per regenerar el país.
I d’això i de la governança de la transició energètica en parlarem el 18 de març en unes
jornades organitzades pel Club de Roma al
Palau Macaya.

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

Zoido no sap res
b Tots en el govern d’Espanya havien opinat sobre el
tema, però avui ningú en
sap res. Juan Ignacio Zoido,
exministre de l’Interior d’Espanya durant les càrregues
policials de l’1-O, va dir en el
judici del procés que desconeixia l’origen de qualsevol
decisió policial duta a terme
durant aquell dia. El mateix
van dir Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría,
que tampoc en sabien res.
Sembla que els seus càrrecs
els van permetre prendre
certes decisions, però, per
contra, no carregar amb les
seves responsabilitats. No
es tracta de buscar culpables –per dictaminar això ja
hi són els jutges–, però sí de
determinar els responsables
d’aquelles actuacions.
És important saber qui
per saber el perquè. I,
d’aquesta manera, poder valorar la necessitat o la con-

veniència de l’exercici de les
forces i cossos de seguretat
de l’Estat durant aquell dia.
Els policies, que complien
ordres aquell dia, van ser el
braç executor, però algú va
prendre aquella decisió per
ells.
Sí, encara que sembli
mentida, ho van fer sota
una responsabilitat que
tots reivindiquen com a
moral però que ningú s’adjudica per temor o honor a
la veritat. L’oblit sembla un
recurs fàcil que, a priori, eximeix lliurement els polítics
dels seus actes. Pel que veiem, no sempre un gran poder comporta una gran responsabilitat.
SERGI SILVESTRE OLIVER
Barcelona

Presó i raó
b Un grup de catalans continuen empresonats injustament. Actuant dins el context més ampli que crec real

serien herois, i més difícil la
presó en aquests casos.
El nacionalisme espanyol
liderat pel general Franco havia reaccionat amb separatisme, destrucció i extermini
a la modernitat, impulsada
des del nostre país, factible
ja que partia de:
a) la pròpia riquesa creada
i no de “reassignacions” polítiques.
b) capitalisme, molt arrelat al Principat,
c) cultura ciutadana, etc.
I quan en la darrera època
de la dictadura els Països
Catalans es recuperaven
materialment, culturalment i
lingüísticament, aquell nacionalisme s’ha ampliat a interessos creats d’aquí –immobiliari especulatiu i turisme massiu, desindustrialització...– i doctrinalment.
Ara no és únicament supremacisme hispànic anticiutadà, ètnic i lingüístic; determinisme històric, etc. Espanya és: a) democràcia que

postula un franquisme no
constitutiu; b) necessitat i
atemporalitat, i la catalanitat pertorbació accidental, i
així en les “polítiques catalanes” han predominat pures
doctrines i oferta d’“espais
polítics” al votant.
Una política dona forma a
necessitats i interessos,
amb fites concretes, dels
grups socials d’un territori,
assumint-ne els recursos
actuals i potencials. I l’estat
capitalista n’és síntesi interterritorial efectiva. Però en
el cas especial que ens ocupa, en què Espanya exhibeix
el seu territorialisme d’exclusió, la defensa dels interessos catalans constituiria
també construcció del propi
país, sobirania i formació
d’estat propi, autodeterminació, capitalisme i democràcia. I en aquest context
és quan la llum de la raó illumina la dels catalans.
FRANCESC MARTÍNEZ
Barcelona
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La frase del dia

“Al banc dels acusats hi hauríem de seure milers de
catalans i catalanes, i jo el primer”
Roger Torrent, PRESIDENT DEL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

No sóc amic

Imatges

Imma Merino

Jaume Nolla. Periodista

J

o no sóc amic d’Espanya. La meva
educació judeocristiana i el meu
compromís personal envers el proïsme em diuen que penso i actuo malament escrivint aquesta frase, però
mentiria si digués alguna altra cosa. I,
entre aquests dos pecats, quin és el
més punible? Entenc que algunes persones en legítima defensa i, potser també perquè n’estan convençuts, exposin
públicament aquest seu amor. Presos
polítics i exiliats tenen tot el dret de dir
el que més els convingui, però, a qui es
dirigeixen quan diuen que estimen Espanya? A uns jutges que probablement
ja tinguin mentalment escrita la sentència? Als catalans, que som els únics
que seguim majoritàriament el judici?

JO NO ESTIMO ESPANYA. Ni encara que per

obra de l’Esperit Sant la sentència fos absolutòria. Ja n’hi ha prou. Ja hem arribat
al cap del carrer. Puc estimar i respectar
espanyols concrets, aspectes de llur cultura, de llurs menjars i, fins i tot, estimo i
respecto la seva llengua dita espanyola,
malgrat que ells no facin el mateix envers
la meva. I amb franquesa: ni tan sols presumptes catalans nascuts a casa nostra,
no només no fan servir el català voluntàriament, sinó que s’hi giren d’esquena
com si fos un mal lleig que cal evitar.
I ca! El mal ja està
fet. Anar amb el lliri a la mà, quan et tenen el peu al coll, no és pas de ser bona
persona. És més aviat ser curt de gambals o masoquista. En aquest segon terme no m’hi posaré fort. Cadascú per allà
on l’enfila. Jo no estimo Espanya, de la
mateixa manera que Espanya no m’estima ni m’ha estimat mai a mi. I encara menys quan confesso el meu independentisme. Cal recordar que l’odi envers els catalans no és pas una cosa nova? Francisco
de Quevedo, el primer agitador anticatalà de la història, deia que som “un aborto
monstruoso de la política” i que “en tanto en Cataluña quedase un solo catalán,

DIR, AIXÒ, ATIA L’ODI?

Sísif
Jordi
Soler

y piedras en los campos desiertos, hemos de tener enemigos y guerra”. I, per
reblar el clau, diu que el català és “ladrón
de tres manos”. És curiós com ens titllaven d’allò que, a la pràctica, són ells. Des
de fa segles els lladres vénen del seu Madrid natal. ¿Cal parlar dels impostos cruixidors que va imposar Felip V just després d’abatre’ns, inclòs el Cadastre funest, avui reconvertit, però igualment injust?
la Geografia de Catalunya del pedagog Flos i Calcat en la qual
explica que ja a finals del XIX cada català
pagava en tributs a l’estat 4,78 pessetes,
mentre que a la resta d’Espanya en pagaven només 2,08? I no cal fer esment de les
balances fiscals, sobradament explicades. Quan es va dir “Espanya ens roba”,
vam quedar curts. Espanya ens saqueja,
hauria estat més encertat. La setmana
passada, en la Sessió de Control al Govern, la consellera de Justícia, Ester Capella, explicava que l’estat recaptava al
país en concepte de taxes judicials 60 milions d’euros. Retorn: zero. Els interessos
¿CAL RECORDAR

“
Anar amb el lliri
a la mà, quan et
tenen el peu al coll,
no és pas de ser
bona persona. És
més aviat ser curt
de gambals o
masoquista

de les consignacions judicials que genera
Catalunya: entre 100 i 130 milions. Ja els
has vist prou. I encara el president Torra
va dir dissabte: “L’estat espanyol des del
1978 ha posat en servei zero quilòmetres
de rodalies.” Vet aquí la pluja de milions
reiteradament anunciada. Els pressupostos no aprovats que ens havien de salvar la vida.
NO FARÉ LA LLISTA dels menyspreus cons-

tants pel fet de ser català i parlar la meva
llengua. I no és pas una qüestió de quatre
gats ignorants. És general. Quan durant
una època em vaig moure per Sevilla i el
nord d’Almeria, ho vaig haver de patir.
Cornut i pagar el beure. Literal. Van sortir tots els tòpics: sobretot el de garrepa. I
després de pagar jo les seves infinites
rondes nocturnes, encara tenien la barra
de tornar-t’ho a dir. I els únics que no
amollaven la mosca tota la nit, eren ells.
Els mateixos penques que després, de
manera massiva, cridaven “A por ellos”,
perquè és clar, resulta que ens en volem
anar i se’ls acabarà la festa. No ens poden
ni veure, però no ens deixen marxar.
Igual que fan els maltractadors amb les
seves parelles.
I DESENGANYEM-NOS: no hi haurà mai referèndum pactat. Ho va afirmar la vicepresidenta, Carmen Calvo, ara fa un mes
quan va engegar enlaire aquella altra enganyifa del relator: “Este gobierno no
aceptará NUNCA el planteamiento de
un referéndum de autodeterminación.
Debe ser 100 veces que lo hayamos dicho, però lo volvemos a repetir: ¡NUNCA!” O Espanya s’ensorra com la Unió
Soviètica (cosa probable tenint en compte que està en clara fallida econòmica) o
teixim aliances externes i sortim amb Intel·ligència d’aquest toll de fems que és
l’estat espanyol. Quan calia el cop sec, els
nostres representants es van encongir.
Ara arribarem al mateix lloc, però per un
camí llarg, costerut, difícil i, desgraciadament, amb preus més alts a pagar.

C

ada sessió de l’anomenat judici al
Procés (o a l’1 d’octubre, però incloent-hi també el 20 de setembre) en
què han intervingut els membres del
govern del PP, presidit per Mariano Rajoy, dona joc per escriure infinites columnes. No només perquè, en relació
amb la violència exercida contra ciutadans que volien participar pacíficament en un referèndum, no recorden
res i s’espolsen la responsabilitat. També pel verí que han aprofitat per escopir de passada. Em revé el comentari
final de la declaració de Soraya Sáenz
de Santamaría després que un advocat de la defensa li preguntés si els
membres del govern de la Generalitat
es van resistir a l’aplicació del maleït
article 155 de la sagrada Constitució.
SSS va dir que, de fet, estaven destituïts (com si d’aquesta manera no s’hi
poguessin resistir: un altre tema és si
ho havien d’haver fet) i que el gobierno
de España va assegurar als ciutadans
de Catalunya els serveis que el govern
destituït havia desatès. Com si abans
de la seva intervenció salvadora, no
funcionessin els serveis públics al país.
Sáenz de Santamaría, que tot ho va
veure per la tele o ho va llegir a la
premsa, també va dir que tothom va
poder veure les imatges que mostren
com van ser assetjats els cossos policials espanyols als hotels. Ho vam veure, però n’hi ha que ho interpretem diferentment, tenint present que
aquests agents havien atonyinat la
gent. Allò que el jutge Marchena no va
deixar veure en el judici són les imatges de les càrregues a Sant Julià de
Ramis. Això mentre que, en la seva declaració d’ahir, José Antonio Nieto va
dir que el major Trapero, per no exercir
la violència l’1 d’octubre, va utilitzar
com a “excusa” que hi havia nens i
gent gran. Hem d’entendre que el segon de l’inefable Zoido no creu que fos
un problema? Les imatges ens mostren que així és.
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Nacional

Alerten que la
desobediència
civil pacífica
està en perill

El govern vol
limitar el preu
del lloguer de
pisos

Claire Dujardin,
advocada i
observadora al
Tribunal Suprem,
analitza el judici

La realitat
paral·lela
de Nieto

La consellera de
Justícia anuncia un
projecte de llei per
garantir l’accés a
l’habitatge

L’ex-secretari d’estat de Seguretat
José Antonio Nieto, ahir entrant al
Suprem ■ EFE / BALLESTEROS

RELAT · El número dos de Zoido nega les càrregues policials de
l’1-O, però sí que va observar “violència” el 20-S ‘PIOLINS’ ·
L’ex-secretari d’estat de Seguretat assumeix l’enviament de 6.000
agents, que haurien deixat d’actuar per una qüestió d’“energia”
Emili Bella
BARCELONA

L’1-O no hi va haver càrregues policials i el 20-S hi va
haver violència i tumults.
Qui ho vegi al revés viu en
una “realitat paral·lela”
creada pels mitjans de comunicació i les entitats sobiranistes. L’ex-secretari
d’estat de Seguretat José
Antonio Nieto va defensar
ahir aquestes tesis al Tribunal Suprem. A diferència de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría
i Juan Ignacio Zoido, ell sí
que va assumir, com a responsable polític, el seu paper en la confecció del dispositiu per intentar aturar
el referèndum. Estava al
capdavant d’aquell dispositiu atroç amb l’aval de
Zoido i l’assessorament
dels comandaments policials. L’exnúmero dos del
Ministeri de l’Interior va
ser qui va proposar l’enviament de 6.000 agents de la
Guàrdia Civil i de la Policía
Nacional a Catalunya, però, segons ell, es va utilitzar “la violència mínima
imprescindible” contra els
votants i la seva actuació
va ser “exemplar”. No li
consta –és a dir, no ha vist
les imatges– que peguessin a ningú a la part superior del cos, però en tot cas
va puntualitzar que no es-

Les frases

—————————————————————————————————

“En cap moment no hi
va haver una actuació
que tècnicament
poguéssim denominar
‘càrrega’. Sí que hi va
haver ús de la força”
—————————————————————————————————

“Vam tenir molta
preocupació per la
seguretat dels guàrdies
civils i la comissió
judicial. Tots vam poder
veure la violència”
—————————————————————————————————

“Es va plantejar que
l’ús de la força fos el
mínim imprescindible,
i va ser el mínim
imprescindible”
José Antonio Nieto

EX-SECRETARI D’ESTAT DE SEGURETAT

tà pas “prohibit”. Nieto va
acusar els Mossos de no haver fet la feina i va remarcar que, si haguessin manifestat “la seva voluntat de
complir el mandat judicial,
el referèndum de l’1 d’octubre no s’hauria celebrat,
s’hauria desconvocat”. En
la “realitat” de Nieto, fer
prevaldre el manteniment
de la convivència davant la
presència de nens i avis als
col·legis per sobre de fer
complir les disposicions ju-

dicials és una “trampa”.
Segons la seva versió,
els responsables de cada
dispositiu van ser els que
van decidir la ruta de col·legis a seguir –deu ser casualitat que anessin a actuar a
primera hora als punts de
votació previstos de Carles
Puigdemont, Oriol Junqueras o Carme Forcadell–. Van sortir a les cinc
del matí i van aturar les
hostilitats a la tarda perquè estaven exhausts, ja
no tenien “energia”, no els
podia demanar més perquè s’havien llevat a les
quatre, no pas perquè ningú de més amunt dins de
l’escalafó governamental
donés l’ordre d’aturar la repressió. “El final de l’actuació és degut a una qüestió
física”, va concloure el testimoni.
“Tot el relat que va posar
en marxa el moviment independentista va portar a
fer que la notícia fos que el
gos mossega l’home i no
que l’home mossega el gos.
Es va girar la realitat”, va
lamentar. “En aquest cas,
a qui es veia fent quelcom
dolent era a la policia quan
defensava la legalitat i no la
resta quan mirava de vulnerar-la”, va opinar. El que
sí que va haver d’admetre
és que cap agent de la policia espanyola va ser hospitalitzat ni va haver d’aban-

El Suprem no mostrarà la imatge de la secretària judicial
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La secretària judicial del jutjat número 13 que va sortir
pel teatre Coliseum saltant
un mur de metre i mig en lloc
de fer ús del passadís de voluntaris de l’ANC, Montserrat
del Toro, declararà demà com
a testimoni a petició de Vox,
la fiscalia, l’advocacia de l’Es-

tat i la defensa de Junqueras i
Romeva, però el Tribunal Suprem modificarà l’emissió en
directe del judici perquè no se
li vegi la cara, a petició d’ella.
Només se’n sentirà la veu.
D’aquesta manera podrà
continuar sent anònima, de la
mateixa manera que no se la

podia reconèixer el 20-S si
hagués sortit per la porta. El
tribunal, els lletrats, els acusats i el públic de la sala podran veure la declaració, però
no pel senyal institucional de
televisió. També han demanat aquesta mesura alguns
Mossos d’Esquadra.

donar el dispositiu tiu per
ser atès en vehicles medicalitzats.

zats” contra la Guàrdia Civil, “molta violència”, violència a granel, una afirmació vaga que es va anar
empetitint quan l’advocat
d’Oriol Junqueras i Raül
Romeva, Andreu van den
Eynde, li va fer concretar.
Després d’uns moments
de titubeig davant la dificultat de posar exemples
d’aquesta suposada violència en detall, Nieto va
acabar-la reduint als vehicles policials danyats da-

vant la seu d’Economia
–en la sessió d’ahir no van
aparèixer cons voladors– i
al fet que la secretària judicial va preferir sortir per
darrere de l’immoble. “El
nivell de destrosses va ser
molt alt”, va esgrimir. Sobre el fet que a dins dels
cotxes hi hagués armes
llargues sense custòdia,
se’n va rentar les mans, ja
que considera que n’havien d’haver informat la
comitiva judicial i va ad-

“Molta violència”
El també exalcalde de Còrdova i exdiputat del PP al
Congrés, seguint fil per
randa el relat de la fiscalia,
l’advocacia de l’Estat, Vox,
els atestats policials –o havent-los inspirat–, va assegurar d’entrada que el setembre del 2017 hi va haver “actes violents organit-
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L’APUNT

1-O: Un home
mossega un gos
Mayte Piulachs

L’1 d’octubre de 2017 “tècnicament”no hi va haver càrregues policials als centres de votació del referèndum,
segons va sostenir el llavors secretari d’Estat de Seguretat, el popular José Antonio Nieto, sense titubejar
ahir al Suprem. Li feia de comparsa el fiscal Javier Zaragoza, amb el qual semblava que haguessin assajat
l’interrogatori. Zaragoza va arribar a afirmar que a les

persones que surten en alguns vídeos amb cops de
porra al cap “semblava sang” el que els regalimava pel
front. Per Nieto, els mitjans de comunicació vam interpretar malament els excessos policials i vam capgirar
la notícia, tot posant l’exemple que vam fer allò d’“un
home mossega un gos”. Organismes internacionals de
drets humans també estan equivocats, doncs?

“Les lleis de
desconnexió
buscaven el diàleg”
Emma Ansola
BARCELONA

D

metre que no té constància que s’hagi obert cap investigació sobre l’abandonament d’aquelles armes.
Això sí, tenia “molta preocupació” que els “tumults” poguessin afectar
la seguretat de la Guàrdia
Civil. Tot i això, no van enviar a Economia cap reforç
policial per fer tasques de
seguretat ciutadana al
marge dels Mossos, ni tan
sols els agents de la Policía
Nacional que van marxar
del davant de la seu de la
CUP on havien pretès entrar sense ordre judicial. A
Nieto no li constava que no
hi hagués aquesta ordre.
Després d’haver posat
contra les cordes Sáenz de
Santamaría, l’advocat de
Joaquim Forn, Xavier Melero, va tornar a acorralar
un testimoni, en aquest
cas l’ex-secretari d’estat de
l’Interior, a qui va deixar
en evidència quan va de-

mostrar que la interlocutòria del TSJC del 27 de setembre no ordenava el precinte dels col·legis electorals l’1-O i l’establiment de
perímetres, tal com havia
afirmat Nieto a preguntes
de les acusacions.
Malgrat ser ell qui va posar sobre la taula la xifra de
—————————————————————————————————

Grande-Marlaska
recalca que ell sí
que assumeix el
que faci la policia
—————————————————————————————————

6.000 efectius, Nieto va reconèixer que van planificar el dispositiu sense tenir una previsió de quanta
gent aniria a votar i ell mateix els havia qualificat
d’insuficients. En diverses
entrevistes a la premsa havia parlat d’entre 60.000 i
90.000 els agents necessaris. Ahir va matisar que els

6.000 eren per donar compliment a l’ordre judicial
d’impedir el referèndum,
mentre que els almenys
60.000 haurien calgut per
“evitar imatges” de persones anant a votar o obrint
col·legis.
La quarta setmana del
judici començava amb la
declaració més llarga dels
testimonis fins al moment. Veient els desentesos i oblits de Rajoy i del
seu ministre de l’Interior,
a més de les crítiques d’algunes associacions de
guàrdies civils per les declaracions dels responsables polítics en el judici,
l’actual titular del departament, Fernando GrandeMarlaska, va olorar sang i
va remarcar ahir que, com
a coordinador màxim de
les forces de seguretat de
l’Estat, ell sí que assumeix
“al cent per cent” tot allò
que facin. ■

eclaració política
ahir la del president del Parlament, Roger Torrent, com a testimoni de
l’acusació popular de Vox.
Abans d’iniciar la seva declaració el president va
voler denunciar la “distorsió” en què es troba la
cambra catalana perquè
“onze dels dotze acusats
són o han estat diputats
del Parlament” alhora
que “un partit de l’extrema dreta s’asseu com a
acusació popular”.
Feta la denúncia, el
president va incloure un
al·legat a favor del referèndum i de l’autodeterminació i adreçant-se directament al tribunal els
va assegurar: “Tinguin
present que tornarem a votar, tornaré a votar.”
“No renunciarem a de-

cidir el nostre futur”, va
afegir-hi en defensa de
l’aprovació de la llei de referèndum que al seu parer “plantejava la voluntat
majoritària dels catalans
de votar”. Torrent va defensar que la mesa del
Parlament és un “òrgan
polític que pren decisions
polítiques i no jurídiques”
i que el Tribunal Constitucional ha de dictar la seva
inconstitucionalitat un
cop el text s’ha aprovat i
s’ha convertit en llei, no
pas abans.
Pel que fa a la tramitació de les lleis de desconnexió i d’altres propostes
de resolució, Torrent es
va alinear al costat de Forcadell i va assegurar que
la presidenta no podia haver fet altra cosa que deixar passar la tramitació
perqupe la mesa “no es
pot convertir
en un òrgan
censor”.
Una consideració,

però, que va topar amb les
consideracions fetes pels
membres de la mesa del
Parlament que van declarar minuts més tard.
Unes lleis per pressionar
Una de les novetats de la
jornada va ser sentir a dir
per primer cop a Torrent
que l’objectiu de l’aprovació de les lleis de desconnexió i més concretament
la llei de transitorietat jurídica era “buscar una solució política” basada en
el “diàleg i la negociació”,
unes atribucions que xoquen, si més no, amb la
denominació amb què popularment es coneixien
els dos textos legislatius
que es van aprovar el 6 i 7
de setembre, les lleis de
desconnexió. La declaració de Torrent confirmaria que bona part de la
tramitació parlamentària
que es va portar a terme
durant el mes d’octubre
era per exercir pressió
cap al govern de l’Estat
per tal d’aconseguir un referèndum. Sempre segons va declarar ahir Torrent, es preveia que el
“diàleg i la negociació”
també es pogués exercir
amb Europa i la resta de
pobles de l’Estat espanyol.
Finalment, va recordar
que aquesta llei, però, no
va tenir efectes jurídics.
La defensa va voler interrogar Torrent sobre els
fets del 20 de setembre
aprofitant que el president hi va ser present bona part del dia, però el
president del tribunal,
Manuel Marchena, els ho
va negar perquè declarava com a
president i
no
pas
com a diputat. ■
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“Cap càrrec va ordenar aturar
l’actuació policial de l’1-O”
Mayte Piulachs
BARCELONA

A

mb un interrogatori
que semblava assajat
amb el fiscal Javier Zaragoza, el secretari
d’estat de Seguretat la tardor
del 2017, José Antonio Nieto,
ahir, davant del Tribunal Suprem, va culpar el govern de
Puigdemont i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, de no
haver desconvocat el referèndum d’autodeterminació i no
haver evitat, així, les càrregues
policials l’1-O, en les quals va
sostenir que es va fer un “ús
proporcionat de la força”.
La comoditat de la seva declaració es va truncar amb les
preguntes de les defenses dels
independentistes catalans, i va
aclarir un dels dubtes del dispositiu policial. “Cap càrrec policial, ni polític ni judicial va ordenar aturar l’acció policial de
l’1-O”, va assegurar l’exdiputat
del PP. Tanmateix, l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, i altres polítics asseguren que van
trucar al llavors delegat del
govern, Enric Millo, perquè aturés els cops de porra que es veien en vídeos virals a les xarxes
socials. Millo havia de declarar
ahir després de Nieto, però,
com que l’interrogatori va durar
quatre hores, el tribunal va començar amb els testimonis de
la tarda. Està previst que Millo
declari avui al matí.
El penalista Xavier Melero,
defensor de l’exconseller d’Interior Quim Forn, va voler aprofundir en les afirmacions sense
fonaments documentals que fe-

ia l’exsecretari d’estat de Seguretat, i li va preguntar d’on deduïa que el dispositiu dissenyat
per la policia catalana era “insuficient i ineficaç” com havia manifestat a la sala. Nieto va assegurar que desconeixia el pla
dels Mossos i que va ampliar de
5.800 a 7.800 agents el dispositiu de l’1-O, i tampoc va citar
cap mesura a corregir que s’hagués demanat al cos policial català. Nieto, ja a la defensiva, va
assegurar: “Si els Mossos d’Esquadra haguessin dit obertament que actuarien durant el
referèndum, no hauria passat
el que va passar.”
El càrrec del Ministeri de l’Interior va explicar que, en la Junta de Seguretat del 28 de setembre del 2019 a Barcelona, el govern català deia dues coses
“contradictòries”: que calia respectar la convivència ciutadana
en el referèndum, com deia
la magistrada del TSJC
que va ordenar
aturar-lo, i alhora que els
Mossos po-

drien controlar l’aturada de la
votació. I va explicar una conversa durant
la junta amb Trapero que –segons va dir– va fer que comencés a malfiar-se’n. “Li vaig preguntar: «Si els Mossos estiguessin en un centre de votació rodejats, actuarien els antiavalots?» I Trapero va respondre
que no si hi havia gent gran i
nens”, va explicar Nieto.
Melero també va voler que
Nieto aclarís el fet que els re-

cels expressats per l’exconseller Forn i el major dels Mossos
no eren pas perquè no volien
complir una ordre judicial, sinó
per una qüestió “competencial”, ja que la seguretat ciutadana a Catalunya és competència de la policia catalana. Nieto
va fugir d’estudi i va assegurar
que la fiscalia, primer, i la jutgessa del TSJC, després, van
fer que els tres cossos policials
es coordinessin.
En la instrucció 4/17, signada pel mateix Nieto i que desenvolupava l’ordre judicial d’aturar l’1-O, ja preveia un punt perquè les unitats de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil poguessin actuar si l’acció dels
Mossos fos “insuficient i ineficaç” com assegura que va passar de bon matí. Nieto va explicar per primera vegada que els
cossos policials espanyols es
van mobilitzar a les cinc del matí tement bloquejos als ports de
Barcelona i de Tarragona, que
no van existir. I hi va afegir
que cap a les vuit del matí ja
van veure que, al seu parer,
els Mossos no actuaven, i cada unitat va decidir actuar
sobre el terreny. Amb tot, va
admetre que la policia catalana li va enviar un correu
en què se’ls demanava suport en unes 200 escoles, i
va indicar que van anar a
una cinquantena.
Nieto va protegir el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los
Cobos, coordinador dels
tres cossos policials l’1O, assegurant que van
ser els dispositius poli-

cials els que van escollir a quins
centres de votació anaven, i que
van acabar cap a les sis de la tarda perquè ja feia massa hores
que actuaven, i no per cap queixa política ni ciutadana.
L’exsecretari d’estat de Seguretat, obsedit que les forces
de seguretat estan legitimades
per usar “sempre” la força, no
va saber dir quin delicte intentaven evitar els agents de la
policia espanyola i de la Guàrdia Civil quan els ho va preguntar l’advocat de Junqueras i
Romeva, el penalista Andreu
van den Eynde. Nieto tampoc
va saber detallar les acusacions
que havia fet hores abans que
en totes les mobilitzacions ciutadanes hi havia l’ANC i Òmnium al darrere.
Quant al dispositiu, Nieto va
confirmar que es van mobilitzar
uns 6.000 agents de les unitats
d’antidisturbis i d’informació
per complir el mandat ciutadà.
En aquest sentit, el penalista
Benet Salellas li va preguntar si
no hauria estat més adient que,
als centres, s’hi presentessin
unitats de mediació en lloc dels
antiavalots, i Nieto va declarar
que era més correcte que aquesta tasca la fessin els Mossos, però no ho van dur a terme en cap
centre, ja que els cossos policials espanyols anaven pel seu
compte. El responsable policial
va indicar que els cossos espanyols van tancar 113 punts de
votació. Melero li va assenyalar
que només era un 5% d’eficàcia,
i Nieto va insistir que amb l’actuació policial es va evitar un
referèndum normal. Pels ciutadans ferits, cap lament. ■

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

Lluís Falgàs

OPINIÓ

Periodista

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

Després de la sentència

L

a política està fent grans esforços per treure el cap i està quedant eclipsada pel judici al Tribunal Suprem. Pedro
Sánchez ha dissolt les Corts i oficialment començarà la campanya
electoral el 12 d’abril. Els ajuntaments preparen candidatures i
llistes per al 26 de maig. Com
també ho fan els partits polítics
amb vista a les eleccions euro-

pees. Fins ara a les Corts, al Parlament, als mítings i actes polítics
és sempre present i sovint té
prioritat a favor i en contra el judici i la situació dels presos; un fet
que indica que serà molt difícil
poder arribar a cap acord polític
amb la situació actual. Impossible
arribar a acords en l’anomenat
encaix Catalunya/Espanya mentre es mantingui bona part del go-

vern de la Generalitat a la presó.
Fins avui, en les poques entrevistes que hi ha hagut entre membres de la Generalitat i del govern
de l’Estat per qualsevol tema social, polític o econòmic s’aborda
el tema dels presos. Els membres
del govern espanyol diuen que ho
poden entendre. Però que no hi
poden fer res.
Després del judici, i depenent

de com quedi la sentència, el protagonisme absolut haurà de ser
per la política. Amb l’actual panorama electoral, polític i d’enquestes res tindrà a veure que a Espanya governi el PSOE i Podem o
que hi hagi una coalició entre el
PP, Ciutadans i Vox –en cas que
entri al Congrés–. Pedro Sánchez
ha dit sempre que vol diàleg entre
els dos governs i és coneixedor

que haurà de gestionar els efectes de la sentència per obrir un
diàleg. La paraula indult sembla
ser que no agrada a cap les parts,
però quelcom haurà de buscar.
En cas que la gestió de la sentència després de les eleccions generals l’hagi de portar el PP o Ciutadans, es voldran situar al costat
de la llei i no obriran cap tipus de
diàleg.
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“Els tràmits
no van ser
espontanis”
E.Ansola
BARCELONA

E

829430-1204325Q

ls tràmits parlamentaris que es
van succeir a la
cambra catalana
durant els mesos de setembre i octubre del 2017
no van ser “espontanis”,
segons va declarar ahir el
vicepresident segon de la
mesa del Parlament, José
Maria Espejo-Saavedra.
El diputat de Ciutadans
va declarar com a testimoni de la fiscalia
ahir en el judici
contra el procés independentista i va
posar espe-

cial èmfasi en la tramitació de les lleis de desconnexió i les vegades que
tant ell com el secretari
David Pérez, que també
va declarar ahir en el Suprem, van advertir a la
resta de membres de la
mesa que contradeia els
requeriments del TC i que
així també ho van advertir els lletrats. Tant Espejo com Pérez van dir que
la tramitació va ser del tot
“excepcional”, que tot allò
estava previst amb
anterioritat amb
l’objectiu
d’impedir
que el TC
pogués
impug-

nar i suspendre les dues
lleis abans que el govern
signés el decret de convocatòria de l’1-O. Segons
els dos diputats, aquell
dia es van vulnerar els
drets dels diputats de
l’oposició. “Intentaven donar aparença jurídica i
crear un procediment ad
hoc”, va afirmar Espejo,
que també va apuntar al
“misteri” al voltant de
com es va arribar a publicar la llei de referèndum
en el diari digital del Parlament, malgrat les ordres del secretari general
que els funcionaris no intervinguessin en la tramitació. Pérez i Espejo van
coincidir a indicar que els
informes dels lletrats no
són “preceptius ni vinculants”, però que també a
la mesa els van negar, en
el cas del PSC, fins a cinc
peticions d’informes jurídics. Van estar crítics especialment amb l’admissió a tràmit de les propostes de resolució que “contradeien l’ordenament
constitucional” i tots dos
van assegurar que la presidenta Forcadell tenia
potestat per aturar els
tràmits i fins i tot entrant
a discutir i impedir la tramitació segons el contingut de les propostes presentades.
Quant a la declaració
simbòlica d’independència, tots dos van ratificar
que el text no es va publicar i que, per tant, no tenia conseqüències jurídiques. Amb tot, van aclarir
que els diputats dels seus
grups parlamentaris, Cs i el PSC, no
van participar en
el debat ni en
l’aprovació de
les dues propostes de resolució. ■

Els lletrats
parlen del fons
E. Ansola / M.Piulachs
BARCELONA

L’

Cexlletrat major
del Parlament
Antoni Bayona
va declarar ahir
al Suprem que la mesa del
Parlament pot inadmetre
a tràmit proposicions legislatives “per motius de
fons”. El secretari general
del Parlament, Xavier Muro, va puntualitzar al tribunal que la mesa pot tramitar qualsevol iniciativa
dels grups si està ben formulada, però que pot entrar en el fons i evitar
qualificar-la si va en
contra de la Constitució de forma “palmària
i evident”, tal com recull jurisprudència
del mateix Tribunal
Constitucional (TC).
Les afirmacions
dels dos lletrats
contradiuen
les fetes

també com a testimonis
pel president del Parlament, Roger Torrent, i els
expresidents de la cambra
Ernest Benach i Núria de
Gispert, que ahir i en sessions anteriors del judici
van assegurar que només
es podien inadmetre per
motius de temps o de forma.
En resposta al fiscal Fidel Cadena, Bayona va
afirmar que la llavors presidenta, Carme Forcadell
—en presó provisional i
que escoltava el

lletrat amb molta serietat,
darrere la seva lletrada—,
no va fer canvis en resolucions que desenvolupaven
la del 2015, anul·lada pel
TC, tot i els advertiments
dels seus informes, que no
són vinculants. Interrogat
per l’advocada Olga Arderiu, defensora de Forcadell, Bayona va recordar
que entre els anys 2009 i
2011 el Parlament va inadmetre iniciatives legislatives popular (ILP) relacionades amb el dret a
l’autodeterminació perquè era més complicada la
seva tramitació.
Sobre el 27-O, l’exlletrat major va constatar
que només es va votar la
part dispositiva i que és la
“praxi” parlamentària habitual. “Al Parlament de
Catalunya no es voten les
parts explicatives de les
propostes de resolució”,
va assegurar. Tant
Bayona com Muro
van coincidir a indicar que la tramitació
parlamentària de les
lleis de desconnexió
va ser “excepcional”. Com a novetat, el secretari general, com a màxim responsable
jurídic, va explicar que va ser
ell qui va impedir que la declaració simbòlica d’independència es
publiqués. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES

JOSÉ ANTONIO NIETO
EXSECRETARI D’ESTAT DE SEGURETAT

Les defenses i les Marchena deixa
contradiccions
fer el fiscal i
de Nieto
l’acusació de Vox

LES FRASES

ROGER TORRENT

PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

“Jo hauria fet

“Els CDR tenien inicialment

una missió organitzativa,
que ben aviat va derivar en
actituds violentes o que
propiciaven la violència”
“Que s’havia de respectar la

Les defenses van fer avinents, durant el seu torn en
l’interrogatori, algunes de
les contradiccions expressades per l’exsecretari de
Seguretat José Antonio Nieto. Xavier
Melero, advocat de Joaquim Forn, el va
arraconar fins que Nieto va reconèixer
que havia confós la interlocutòria de la
magistrada Mercedes Armas amb la instrucció de la fiscalia del TSJC. Nieto
també va haver d’admetre que havia
passat per alt el dispositiu previst pels
Mossos l’1-O. I es va posar nerviós amb
les preguntes d’Andreu Van den Eynde,
així com amb les de Jordi Pina i Benet
Salellas, al voltant de la violència dels
ciutadans tant el 20-S com l’1-O.

El president del tribunal,
Manuel Marchena, va deixar via lliure ahir al fiscal Javier Zaragoza durant el seu
interrogatori a l’exsecretari
d’estat de Seguretat José Antonio Nieto.
Zaragoza no es va estar en cap moment
de fer valoracions en les seves preguntes
sobre la presumpta actuació “violenta”
dels CDR o dels ciutadans que hi havia
als diversos col·legis electorals el dia 1
d’octubre. Marchena tampoc va intervenir en cap moment quan tant la fiscalia com l’acusació particular de l’extrema dreta de Vox van interrogar Nieto
sobre l’actuació dels comandaments
dels Mossos d’Esquadra, que no són jutjats al Suprem.

convivència ciutadana l’1-O,
la magistrada del TSJC no ho
afirmava en l’estricte mandat
judicial tramès a la policia”

el mateix que la
presidenta Carme
Forcadell”
“No plantejarem cap solució

que no sigui que els votants
catalans puguin votar”

ANTONI BAYONA

EXLLETRAT MAJOR DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

“Hi ha antecedents

sobre inadmissions
de proposicions
de llei de
referèndum”

“La ‘ruta’ de col·legis on
“Els informes no són

actuava cada unitat era
cosa dels comandaments
policials”

vinculants. Hi ha situacions
de tot tipus”

“L’objectiu de les persones

JOSÉ MARÍA
ESPEJO-SAAVEDRA

presents als col·legis no era
votar, era impedir que la
policia fes la seva feina”
“Tècnicament, no hi va haver

cap càrrega policial. Tampoc
cap ordre política perquè
s’aturessin les actuacions”
“Si haguéssim volgut fer un ús

superior de la força, hauríem
estat emparats per la llei”
“La violència era real,

l’havíem vist a la conselleria
d’Economia”
“Si els Mossos d’Esquadra

haguessin deixat clar que
complirien el mandat
judicial, estic segur que
el referèndum de l’1-O
s’hauria desconvocat”

VICEPRESIDENT 2N DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Les defenses, en un moment de la sessió d’ahir ■ EL PUNT AVUI

“No s’hauria

LA PICABARALLA

d’haver accedit al
canvi de l’ordre
del dia el 6-S”

Les preguntes impossibles a Roger Torrent
Nou moment de tensió entre els advocats de les defenses i el president del tribunal, Manuel Marchena, quan els va
impedir formular al president del Parlament qüestions que no fossin exclusiva-

ment sobre “els usos parlamentaris de
Torrent”. Els advocats defensors volien
fer preguntes a Torrent sobre el 20-S i
l’1-O, però Marchena es va mostrar inflexible i, per moments, irritable.

“Aquells dies es convocar el

LA VISIÓ DE L’ESTAT

LA ULTRADRETA

LA MENTIDA

L’alteració de la realitat,
segons l’exsecretari de
Seguretat Nieto

Els advocats de Vox
i els noms catalans dits
a la castellana

Nieto diu que no hi va haver
incidents a l’institut Tarragona
i la gent esclata a les xarxes

“Van fer que la notícia fos que el gos havia mossegat l’home i no que l’home havia mossegat el gos.” Amb aquesta frase, l’exsecretari d’estat de Seguretat
José Antonio Nieto va explicar la “falsa
visió” de la realitat que, segons ell, tenien els dirigents de la Generalitat. “El
20-S parlaven de trobades familiars,
deien, quan tothom va veure que hi havia hagut un tumult i incidents violents”, va assegurar Nieto.

Els advocats de la ultradretana Vox van continuar ahir dient malament els noms de les institucions i els polítics catalans. Així, per a Vox, la
Generalitat és “la Generalidad”; els Mossos d’Esquadra, “los Mozos”, i l’expresident del Parlament Ernest Benach,
“Benatx”. L’actual, Roger Torrent, es va
afanyar a corregir-los: “És Benach.”

L’exsecretari d’estat de Seguretat José
Antonio Nieto no va dubtar a mentir en
algun moment com ara quan va assegurar que en l’actuació de la Policía Nacional a l’institut Tarragona no hi havia hagut incidents. L’afirmació va provocar
una reacció irada de molts ciutadans,
que van començar a penjar fotos i vídeos
a les xarxes socials de com els agents actuaven amb molta contundència contra
la gent a l’institut tarragoní l’1-O.

referèndum i es va proclamar
la independència”
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L’ILLA DE ROBINSON

GEMMA BUSQUETS

L’ENTREVISTA LUCAS FERRO

LA COLUMNA

“Cal obrir una etapa de diàleg
i una segona transició”

“Era clar que Nieto no vindria
a ajudar-nos”

Igor Llongueres
ucas Ferro, diputat de Podem
al Parlament, va assenyalar
ahir a L’illa de Robinson que el
judici no contribuirà a resoldre la
situació sinó a empitjorar-la.

L

Què destacaria del judici?
Crec que hi ha un element fonamental, que és la dificultat que té el
mateix judici de fonamentar el delicte de rebel·lió. De fonamentar tot
un relat d’estat que sosté que a Catalunya hi ha hagut un alçament i,
per tant, un acte de rebel·lió.
Quina és la visió de Catalunya En
Comú-Podem i de Podem sobre el
que significa aquest judici?
Estem vivint un dels períodes més
foscos de la nostra democràcia. Hi
ha una voluntat de judicialitzar un
procés que ha de tenir una resolució política i democràtica. Creiem
que aquest judici no resoldrà el problema de fons, sinó que ens deixarà
en una situació pitjor. Per tant, això exigeix que redoblem el nostre
compromís per trobar una solució.
Què li van semblar els testimonis
de l’alcaldessa Ada Colau i de Dante Fachin?
Tots dos van ser molt valuosos. L’alcaldessa va fer dues coses molt re-

L’

advocat Gonzalo Boye valorava amb la seva ironia
habitual el testimoni de José Antonio Nieto, el número 2 del ministre de l’Interior, Zoido: “Nieto té molta imaginació, però era el que es preveia; era clar que no vindria a
ajudar-nos sinó a vendre’ns el seu relat, la seva història.”
Sobre l’actitud de Manuel Marchena, molt restrictiu, tant a
l’hora de mostrar els vídeos com a l’hora de les preguntes
als testimonis, el lletrat Boye destacava que “cada dia es
veu més clarament quina és l’estratègia del president del
tribunal”. En aquest sentit, Boye va insistir
que Marchena és “mano de hierro, guante de seda”. El lletrat va recordar que no
és que Marchena sigui restrictiu sinó que
està vulnerant drets fonamentals en
un procés com cal i el dret a la defensa.
GONZALO BOYE

QÜESTIONS TÈCNIQUES
FOTO: MANEL LLADÓ

llevants per a aquest procés. Per
una banda, reforçar, a través d’un
informe de l’Ajuntament, que no hi
havia hagut violència durant les
protestes a Barcelona. I d’una altra,
reivindicar la desobediència civil
que va suposar l’1 d’octubre i, per
tant, la participació ciutadana.
Fins a quin punt pensa que la sentència ja està escrita i quines conseqüències polítiques podria tenir?
No sé si està escrita. Sí que hi ha hagut un relat d’estat, des de la casa reial passant pels diferents governs de

l’Estat en el sentit que hi havia hagut
uns fets gravíssims a Catalunya de
rebel·lió i sedició. Catalunya necessita obrir una etapa de diàleg.
El resultat de les eleccions espanyoles podria ser decisiu?
Hi haurà un d’aquests tres escenaris. O una reacció que agreugi la situació; que tot continuï igual, i un altre en la línia que, entre tots, obrim
una etapa de canvi, una segona transició en aquest país que posi damunt
la taula els debats que hi ha pendents, entre aquests el de Catalunya.

L’interrogatori dels
testimonis i els vídeos
Horacio Airaudo ADVOCAT PENALISTA

En relació amb l’actuació de Marchena sobre el fet que no permet mostrar vídeos, i
amb l’interrogatori dels testimonis, l’advocat Horacio Airaudo va assenyalar que els
vídeos han de servir per contrastar fets
concrets que negui el testimoni, però no les
opinions del testimoni. De la declaració de Roger Torrent
i el fet que les defenses no han pogut posar altres qüestions, més enllà de les de Vox, va recordar que la llei diu
que es pot repreguntar sobre aquelles respostes del testimoni. Amb tot, va assenyalar que “per justícia material, sí
que hauria de tenir més màniga ampla, ser més flexible”.

LA TERTÚLIA
“Un responsable polític

està menyspreant la
professionalitat d’un cos
(Mossos) i això no ajuda
a la col·laboració”

“Van exercir violència
seguint una ordre
política; és dantesc com
es llancen pilotes fora ”

AFRA BLANCO

160381-1204349L

Sindicalista

“En el judici tenen

“Nieto és un testimoni

massa presència les
eleccions del 28 d’abril i
aquesta velocitat va en
contra del dret de
defensa”

molt important; ha dit
que coordinar no és
ordenar l’operatiu”
DANI DIÉGUEZ
Advocat del Dret de Defensa

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 5 DE MARÇ DEL 2019

Claire Dujardin Membre de l’associació Advocats Europeus Demòcrates (AED)
Advocada
d’‘armilles’
Claire Dujardin
és advocada especialista en
dret públic, penal, drets dels
infants i dels estrangers i és una
de les observadores convidades per la plataforma International Trial
Watch. Defensa
diversos ‘armilles grogues’ferits en les manifestacions de
Tolosa i forma
part de l’associació Advocats
Europeus Demòcrates.
L’advocada Claire Dujardin fent cua davant les portes del Tribunal Suprem per presenciar un dels interrogatoris del judici al procés ■ ÁLVARO MINGUITO

“El judici està manipulat
des de l’inici, és una farsa”
EFECTES · “Si es tipifica com a delicte la desobediència civil pacífica, tots els moviments socials han
de témer a Europa pel seu futur” RECELS · “El dret a la protesta o fins i tot la desobediència civil són
drets fonamentals que estan sent cada cop més qüestionats pels estats” RECONEIXEMENT · El
dret dels pobles a disposar d’ells mateixos està consagrat a la Carta de les Nacions Unides
Laia Bruguera
BARCELONA

E

l moviment dels armilles
grogues ha desencadenat una repressió policial
i judicial sense precedents, adverteix Claire Dujardin, advocada d’alguns dels ferits en les protestes. Tot i el diferent context històric i polític,
Dujardin veu semblances entre
el cas català i el francès perquè
demostren que “el dret a protestar o fins i tot la desobediència
civil són drets fonamentals que
són cada cop més qüestionats
pels estats”. Dujardin va veure
en directe les declaracions dels
primers testimonis polítics del
judici al procés.
Què ha vist, aquests dies, al Tribunal Suprem?
És obvi que l’Estat espanyol vol
criminalitzar l’acció política. El
judici té totes les aparences
d’una comissió parlamentària
contra el govern català. Les preguntes estan orientades políticament i qüestionen sobretot el

funcionament de les institucions democràtiques i la relació
entre el govern espanyol i Catalunya.
S’estan respectant els drets
dels acusats?
Des de l’associació d’Advocats
Europeus Democràtes fa temps
que alertem sobre les greus violacions detectades, com ara al
dret a un judici just, a la defensa
i a la prohibició de detenció arbitrària. A més, no haurien de
ser jutjats pel Tribunal Suprem
i tampoc hauria d’existir una
acusació popular liderada per
un partit d’extrema dreta. Tot
plegat és inacceptable.
Dijous, el president del tribunal, Manuel Marchena, va vetar
un vídeo de les càrregues policials de l’1 d’octubre i, de fet, ha
avisat que no permetrà veure’n
cap més durant la fase d’interrogatori als testimonis. Com
afecta això el dret de defensa?
No estem davant un judici normal: no està garantit el dret a
defensa i tampoc la serenitat en

els debats. El judici ha d’acabar
abans de les eleccions generals,
cosa que en condicions normals
seria impossible. Amb tants
acusats i testimonis, requeriria
més de tres mesos. El president
del tribunal vol anar ràpid i no
està disposat a permetre a la defensa demostrar que els acusats
són víctimes, que l’Estat espanyol ha comès errors i que la
violència policial va ser desproporcionada i injustificada.
Aquest judici està manipulat
des del principi, és una farsa.
És advocada de diversos ferits
en les protestes dels ‘armilles
grogues’ a Tolosa. Hi veu semblances amb la manifestació
davant la conselleria d’Economia i altres fets jutjats?
Els contextos històric i polític
són diferents, i les reivindicacions van aquí més enllà de les
demandes socials dels armilles
grogues però sí que hi ha la mateixa relació entre democràcia i
repressió. A França hi ha hagut
una onada de repressió policial i
judicial sense precedents, amb

489 informes de ferits, 203 lesions al cap, més de 8.500 arrestats i més de 1.800 condemnes.
És especialista en el dret de
protesta. Què significa i com
està protegit a Europa?
El dret a protestar o fins i tot la
desobediència civil són drets fonamentals que són cada cop
més qüestionats pels Estats. A
França, com a Espanya, Itàlia o
Alemanya, la legislació va ser
esmenada per restringir aquest
dret i la legislació contra el terrorisme s’utilitza per criminalitzar els moviments socials.

❝

La violència policial
de l’1-O va ser
desproporcionada
i injustificada

Com es criminalitzen?
La pregunta que es fan els estats és com es gestionen les
multituds: Com es respecta
l’exercici efectiu de drets com el
de protesta i al mateix temps
s’evita que hi hagi persones violentes o es cometin danys? A
França, el govern i molts mitjans de comunicació posen en el
mateix nivell la violència física i
la degradació de monuments o
cotxes, fent servir vocabulari
específic del trauma físic o psicològic. Aquesta amalgama és
part de la propaganda per desacreditar el moviment dels armilles i fer-los passar per violents. En el cas català, està clar
que la fiscalia no pot demostrar
la naturalesa violenta dels actes
dels acusats.
Existeix el dret d’autodeterminació dels pobles?
El dret dels pobles a disposar
d’ells mateixos és un dret fonamental, consagrat a la Carta de
les Nacions Unides. Les revolucions dels pobles i la independència s’han aconseguit després de llargues batalles culturals i històriques. En tot cas,
l’aplicació del dret no pot obtenir una resposta judicial.
Per què aquest cas és important per a Europa?
El cas català és emblemàtic
perquè parla de la desobediència civil, l’estat de dret i la judicialització de la política i els moviments socials. El que està passant aquí és un assumpte europeu que pot tenir conseqüències greus per a l’estat de dret.
Si es tipifica com a delicte la
desobediència civil pacífica,
tots els moviments socials han
de témer a Europa pel seu futur. ■
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L’Estat promet un tracte
igualitari al govern en els
viatges a fora amb escorta
a El permís per a desplaçaments dins del territori espanyol dels Mossos serà
automàtic a Els dos executius tanquen la polèmica amb un acord “ràpid i fàcil”
D.B.

Tardà no serà
el cap de llista
d’ERC el 28-A

BARCELONA

Després de la polèmica de
fa unes setmanes perquè
l’Estat no va autoritzar
que els escortes dels Mossos d’Esquadra acompanyessin el president de la
Generalitat, Quim Torra,
en un acte a Brussel·les,
l’executiu estatal ha promès rectificar. A partir
d’ara, autoritzarà l’acompanyament d’agents dels
Mossos com a escortes de
membres del govern a l’estranger seguint els mateixos criteris que utilitza
per als membres del govern espanyol i, pel que fa
als desplaçaments que es
facin dins de territori de
l’Estat, tindran llum verd
automàticament. Aquest
és l’acord que es va explicitar en la reunió de la comissió mixta de seguretat
entre la cúpula policial catalana i l’espanyola, entre
ells el secretari general del
Departament d’Interior,
Brauli Duart, i la delegada
del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
Segons van coincidir tots
dos, l’acord sobre els escortes ha estat “ràpid i fàcil”, ja que, van dir, partien
d’una proposta lògica i de
criteris similars. Així, segons van explicar, s’ha ha-

Tardà i Rufián, en la sessió al Congrés del 21 de febrer
passat ■ JAVIER LIZÓN / EFE

El dia en què el president
del govern espanyol, Pedro
Sánchez, signava el decret
de dissolució de les Corts
que posteriorment rubricaria el rei perquè entri
avui en vigor, Esquerra va
confirmar que Joan Tardà
no repetirà com a cap de
llista en les eleccions del 28
d’abril. Es tracta, segons va
explicar la portaveu dels
republicans, Marta Vilalta,
d’una decisió personal. El
partit elegirà aquesta mateixa setmana el presidenciable amb vista al 28-A,
que serà molt probablement Gabriel Rufián.
Tardà deixa el Congrés
dels diputats però conti-

nuarà en política, atès que
“és un gran actiu, no només per a Esquerra Republicana, sinó per a tot el republicanisme”, detallava
Vilalta. La del republicà no
és una determinació que
hagi agafat de sorpresa Esquerra. El fins ara cap de files a la capital de l’Estat ja
havia demanat el seu relleu
per motius personals les
eleccions passades, encara
que finalment va acceptar
encapçalar la candidatura
fent tàndem amb Rufián,
que molt possiblement serà designat aquesta setmana nou cap de llista.
ERC, segons recollia
l’ACN, ja ha posat en marxa el procés de primàries,
que estaran obertes per a
la presentació de candidatures fins a mitjan d’aquesta setmana. Serà en aquell
moment que es coneixerà
si Rufián és l’únic candidat
a encapçalar la llista o bé si
n’hi ha d’altres. . ■

Moreno fent campanya
diumenge a Barcelona ■ ACN

talunya, cosa que és “irresponsable” i fins i tot “inconstitucional”.
La ministra, que va afirmar que “tots els que viuen
a Catalunya són catalans,
amb independència del seu
origen”, va advertir que la
proposta de Moreno de “garantir no sé quins drets als
andalusos que viuen a Catalunya és absolutament
inconstitucional, perquè
no es poden separar drets
dels uns i dels altres”. Batet
es referia al fet que Moreno
va afirmar que crearan un
organisme públic per defensar els “andalusos marginats”. ■

a S’engega el procés

de primàries per triar
candidat amb el focus
posat en Rufián

Redacció
BARCELONA

Els participants en la comissió mixta de Seguretat de Catalunya, ahir ■ ACN

bilitat una “finestreta única” i ràpida perquè els
Mossos comuniquin les seves peticions a la secretaria d’estat de Seguretat.
Automàtic o no
En els viatges d’autoritats
de la Generalitat a la resta
de l’Estat, la sola comunicació ja suposarà l’autorització automàtica. En canvi, per viatjar a l’estranger,
l’autorització es donarà
seguint els mateixos criteris que es donen per als
viatges de les autoritats
del govern espanyol, te-

nint en compte el tipus de
viatge i el risc que suposa
el país a visitar.
A banda del tema dels
escortes, també es va parlar de la integració del cos
policial català al Centre
d’Informació sobre Terrorisme i Crim Organitzat
(Citco) des de l’octubre, i,
des de fa menys temps, de
la connexió dels Mossos
amb el grup europeu de
treball sobre crim organitzat. També es va avançar, i
es podrà concretar en les
pròximes setmanes, la
connexió de la policia ca-

talana amb el sistema d’informació policial d’Europol, anomenat Siena. En
un sentit similar, s’està
treballant per fer compatibles els sistemes informàtics dels registres de violència masclista, i també
perquè la Policía Nacional
i la Guàrdia Civil tinguin
accés al telèfon d’emergències 112 en el marc de
les seves competències.
També s’està treballant en
la inclusió de l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) a l’Acadèmia Europea de Policia. ■

El govern acusa Moreno de dur
a terme polítiques “etnicistes”
Redacció
BARCELONA

El conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, va acusar ahir el president de la
Junta d’Andalusia, el popular Juanma Moreno, de fer
polítiques
“etnicistes”
quan ofereix ajudes per als
andalusos que viuen a Ca-

talunya i que se senten
“marginats” pel govern.
“Aquest és un exemple
molt clar d’una política etnicista”, va afirmar a Catalunya Ràdio El Homrani,
que es va preguntar si Moreno considera els catalans
d’origen andalús que se
senten independentistes
com andalusos “de segona
classe” o que no són “purs”.

“A aquests no els ajudaran?”, hi va afegir el conseller, que va revelar que no
tenen cap queixa formal de
la Junta d’Andalusia ni
tampoc de les entitats de
persones d’origen andalús.
El conseller responia així a
les declaracions que havia
fet el president andalús i
membres de Ciutadans en
la celebració del Dia d’An-

dalusia de diumenge a Catalunya.
El Homrani no va ser,
però, l’únic a condemnar
les declaracions de Moreno. L’actual ministra de Política Territorial, Meritxell
Batet, va criticar que Moreno, “intenti confrontar, separar o dividir els ciutadans per raó del seu origen
o la llengua que usen” a Ca-
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Puigdemont finta Tajani
i entra a l’eurocambra

a El president trepitja per primer cop el Parlament Europeu d’ençà del seu exili a Bèlgica a El líder

de JxCat inaugura una exposició sobre el català amb Tremosa, Comín, Serret, Puig i Ponsatí
Natàlia
Segura
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sense previ avís ni garanties d’èxit, Carles Puigdemont es va plantar ahir a
les portes del Parlament
Europeu i va escolar-s’hi
eludint els obstacles de la
institució. Dues setmanes
després de la fallida conferència amb el president
Torra vetada pel president
de l’eurocambra, Antonio
Tajani, Puigdemont es va
presentar per sorpresa a la
institució fins ara hostil a
ell per inaugurar una exposició de la Plataforma
per la Llengua, en què sí
que es preveia la participació dels exconsellers Toni
Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí.
Un driblatge no només
a Tajani, sinó també al PP,
el PSOE i Ciutadans, que
havien exigit la prohibició
de la seva entrada anteriorment, però que ahir no
van poder evitar la imatge
de l’expresident dins la
cambra. De fet, el vet a la
conferència no mencionava que es prohibís l’accés
de Puigdemont, que només podria impedir-se a
través d’una ordre directa
de Tajani.
Un quart d’hora abans
de l’acte i amb molta tensió per la incògnita sobre si
els equips de seguretat el
deixarien passar, Puigde-

mer cop l’eurocambra
d’ençà que està exiliat a
Bèlgica. Ja a dins, Puigdemont va acusar Tajani de
mantenir un “doble estàndard” autoritzant l’acte de
Vox però vetant la conferència que havia de fer
amb Quim Torra. “Són
molt valents prohibint que
un representant dels catalans faci ús d’una sala, però són molt covards a l’hora de blocar les portes al
feixisme i la ultradreta”,
va dir, desafiador.
Per la seva banda, el PP
i Ciutadans van criticar
l’entrada de Puigdemont
assegurant que aquest fet

La frase

—————————————————————————————————

“Són molt covards a
l’hora de blocar les
portes al feixisme i la
ultradreta”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

“denigra” i “humilia” les
institucions
europees.
L’eurodiputat popular Esteban González Pons fins i
tot va demanar explicacions a la cambra sobre les
“circumstàncies” del fet.
Puig, Ponsatí, Puigdemont, Comín i Serret, ahir al Parlament Europeu ■ ACN

mont va creuar els controls amb els eurodiputats
Ramon Tremosa (PDeCat), Josep-Maria Terricabras (ERC), l’irlandès
Matt Carthy i el flamenc
Mark
Demesmaekert.
Alertats per l’arribada del
famós president català, els
vigilants van fer la pertinent trucada als seus superiors i, després d’uns
minuts retingut passat
l’arc de seguretat, finalment el líder de Junts per
Catalunya va travessar la
porta i va trepitjar per pri-

Via lliure a Vox per entrar al PE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El partit d’ultradreta Vox podrà fer una conferència demà
gràcies al vistiplau de la cambra. Pendent fins ahir d’obtenir el llum verd, l’acte va rebre
l’autorització dels serveis de
la institució, que el van considerar conforme als procediments i els terminis marcats,
a més de no detectar-hi “problemes” de seguretat. A diferència de la conferència dels
presidents Quim Torra i Puig-

demont, l’acte d’extrema dreta ni tan sols va arribar a la
taula de Tajani, perquè l’italià
només es mira aquells casos
en què hi ha “advertències”
prèvies sobre seguretat. En el
cas de Torra i Puigdemont,
l’eurocambra no va autoritzar
recentment el seu col·loqui
en considerar que sí que generava una “amenaça” per a
la seguretat de la institució.
Convidats pel partit d’ul-

tradreta polonès, el secretari
general de Vox, Javier Ortega;
el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé, i la vicepresidenta
de relacions institucionals a
les Illes Balears, Malena Contestí, participaran en l’acte,
que du com a títol Catalunya,
una regió espanyola. Un colloqui que serà introduït per
l’eurodiputat del grup liberal
ALDE i exmembre d’UPyD
Enrique Calvet.

Exposició polèmica
Rebut amb crits de “president!” i aplaudiments,
Puigdemont va inaugurar
l’exhibició, que en un primer moment no va ser autoritzada per l’eurocambra, que, finalment, es va
fer enrere i va demanar alguns canvis en el seu contingut a canvi del llum
verd. El líder de JxCat va
avisar ahir que no “només” es tracta de reivindicar els drets lingüístics
quan es tracta del català,
sinó també de “lluitar per
la llibertat”. ■

Puig avança les eleccions i les fa
coincidir amb les espanyoles
Redacció
BARCELONA

Ximo Puig, president de la
Generalitat valenciana, va
anunciar ahir la convocatòria anticipada d’eleccions a les Corts. La convocatòria preveu la celebració dels comicis el 28
d’abril, coincidint amb les
eleccions espanyoles. La

decisió la va anunciar el
mateix Puig en una declaració institucional realitzada al Palau de la Generalitat, després d’haver-se
reunit amb Compromís,
els seus socis de govern. La
formació liderada per Mónica Oltra es va mostrar
contrària a la decisió de
Puig i el PSPV-PSOE, fet
que van fer visible no assis-

tint a l’acte de convocatòria electoral. Les reaccions
a la convocatòria anticipada d’eleccions no es van fer
esperar i el ministre de Foment i secretari d’organització del PSOE, José Luis
Ábalos, va assegurar que
“des del punt de vista del
partit socialista, té tot el
nostre suport”. D’altra
banda, el secretari general

del PP, Teodoro García
Egea, va afirmar que la coincidència d’eleccions “beneficia clarament el PP” i
que a Puig “li passarà el
mateix que a Díaz” avançant les eleccions perquè
els ciutadans oblidin la seva “nefasta gestió”, en referència a una possible
derrota electoral dels socialistes. ■

Ximo Puig i Mónica Oltra reunits ahir al matí per tractar
sobre la convocatòria anticipada d’eleccions ■ EFE

