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1-O: els Mossos exoneren
Forn del dispositiu policial
CLAR · Dos comissaris dels Mossos
declaren que el conseller Forn no va
intervenir en la preparació operativa

PETICIÓ · Sostenen en el judici al
partir
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de l’1-O, a
Tribunal Suprem que van demanar al
El Punt Avui TV
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JxCat no farà política
de bloqueig a Madrid
Junqueras haurà de triar entre ser diputat
al Parlament o l’escó al Congrés o a Europa
Europa-Món
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Bouteflika renuncia a un
cinquè mandat a Algèria
Cedeix finalment davant la pressió popular

A favor de la convivència
Concentració a Castelldefels després de l’atac a un centre amb MENA

139051-1186404L

Una vista general de la concentració que es va fer ahir al vespre a Castelldefels i que va aplegar unes 300 persones ■ J. LOSADA
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T

enim una boníssima notícia: el renaixement del feminisme i la seva expansió al carrer. El dia vuit
va ser la demostració
que progressem, que el feixisme no ho
tindrà fàcil.
Tenim també males notícies, totes
procedents del famós i enutjós procés
del Tribunal Suprem espanyol a patriotes pacifistes. Em moro de vergonya
davant de declaracions com la d’Enric
Millo o tants d’altres que diuen unes
barbaritats completament falses.
L’actitud del tribunal és prendre’s
seriosament algunes fal·làcies com
demostren gravacions que han corregut arreu del món. I és que la veritat
oculta és aquesta: per a Espanya som
una colònia. I ens tracten amb la desigualtat legal i real pròpia d’una colònia. Terra conquerida. Han perdut tantes colònies, que, quan senten un altre
territori que reclama la llibertat, perden els papers. Mai hi havia hagut partits tan agressius com ara. Els parlaments de Vox són vomitius, i l’actitud

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Els carrers seran sempre
nostres? No ho sé. Fa tres
segles que ho intentem i no
ens en sortim. Mira Portugal,
també dins la península
del PP faria envermellir el mateix Fraga. I les agressions que va rebre el poble català són dignes de manual: quan
els colonitzats piulen, tot és vàlid. Tanmateix, les dones acabem de donarlos un bon exemple: la població existeix i hi diu la seva. Ja poden tergiversar la veu dels catalans; la de les dones, que és universal, els ho posa més
difícil.
Deia Joan Fuster que la policia no
està pensada per protegir el poble, sinó per protegir el poder. El lamentable
espectacle que van proporcionar al
món Guàrdia Civil i Policía Nacional
n’és una bona prova. Els carrers seran
sempre nostres? No ho sé. Fa tres segles que ho intentem i no ens en sortim. Mira Portugal, també dins la península, quina sort que va tenir, quan
la ràbia contra els catalans els va deixar les mans lliures! I la manera com
van posar fi a la dictadura! Us en recordeu? La revolució dels clavells. Ai,
portuguesos, com us envejo!
Avui la notícia, però, és que tothom
es baralla per les llistes: forma part de
l’ofici, això. O no?

No tot està per fer

A

l parador de Sau, el “Saló Estatut” indica que l’any 1978 en
aquella dependència es va formular la llei que va regir Catalunya en
el primer tram de l’autonomia. Recordo que a Núria, en una habitació equivalent, hi ha una vitrina amb uns documents que evoquen l’elaboració de
l’Estatut del 1931, el de la República.
A Sau no hi ha res aproximat. A l’exterior, però, un monument al·legòric hi
fa referència. Una mare aixeca en braços un nen. El nen és l’Estatut de Sau.
¿La mare és el de Núria, “de la llei a la
llei”? On hem de situar l’Estatut actual, el que va ser retallat i és origen
de la pulsió independentista i també
de les nostres dissorts? Josep-Lluís Carod-Rovira, cansat que els estatuts fossin confeccionats en paratges pirenaics o prepirenaics, va voler que
aquest tingués l’origen a Miravet. Després va sortir dels despatxos de Barcelona. El parador de Sau és de propietat
estatal: xurros per esmorzar, arròs
amb llet de postres. L’Estatut no en va
preveure el traspàs a la Generalitat i,
si el va preveure, no es va aconseguir.
Tot molt propi de l’autonomia.

“
Ni tot és
possible, però la

voluntat és un gran
combustible

El campanar de Sant Romà de Sau
treu la punta. Aquest campanar és el
termòmetre del nostre estat anímic.
Si només ensenya la punta, senyal que
els habitants de la part més poblada
de Catalunya ens podem dutxar i bullir la verdura. Si emergeix sencer la
gent s’hi acosta a fotografiar-lo en una
expedició que en realitat és un romiatge per implorar que plogui i el Ter baixi alegre. Fa temps que no plou, però
gràcies a les precipitacions de l’any
passat la higiene, la patata amb mongeta tendra i les fonts ornamentals de
Barcelona estan assegurades.
Venint-hi, he passat per Roda de

Ter. A l’entrada del poble unes lletres
gegantines de ferro diuen: “Tot està
per fer i tot és possible”, el vers cèlebre de Martí i Pol, fill d’aquí. Tot està
per fer? Home, potser no cal exagerar.
Tornant de Sau, m’ho he fet venir bé
per penetrar a la comarca del Moianès, fa uns anys independitzada del
Bages amb un referèndum acordat. A
Moià hi ha la casa on va néixer Rafael
Casanova, convertida en museu. M’interessa més la casa on va néixer i morir Enric Prat de la Riba, situada a set
quilòmetres, a Castellterçol. També és
un museu. S’hi explica l’obra gegantina del primer president de la Mancomunitat. No la va fer sol sinó amb els
millors. Escoles, biblioteques, museus,
hospitals, telèfons, la fixació de les
normes ortogràfiques vigents... L’Estatut de la República la va continuar. El
de l’autonomia, també. S’ha fet, hem
fet, moltes coses i molt potents. El
pantà potser no és ple però el campanar no està al descobert. “Tot és possible”? Tot, tot, em sembla que no, però
la voluntat, ja des de Prat de la Riba,
és un gran combustible, amb “un seny
ordenador” de guia.
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A la tres

EDITORIAL

Un assalt
intolerable

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El duel

D

eien les cròniques d’aquest cap
de setmana que el president
Puigdemont ha imposat definitivament les seves tesis al PDeCAT i
que ha aconseguit fer les llistes que ell
volia, tant al Congrés com a Europa
com a l’Ajuntament de Barcelona. És
evident. Però a mi em sembla que la
cosa ha anat molt més enllà. Puigdemont ha posat fi, ara sí, a la puta i la
Ramoneta (o al peix al cove, com vostès vulguin) que durant anys ha caracteritzat l’espai pre o post convergent,
que no sé mai com dir-ho. De la llista
n’han saltat els representants de “la
Convergència de sempre” (llegeixi’s
Campuzano, Xuclà o Pascal) i la línia
més independentista ha triomfat sobre la més moderada, o bé perquè ja
no era significativa o bé perquè intuïen que Puigdemont, exiliat a Bèlgica i
amb totes les amenaces del món sobre
seu, els engegaria a dida si l’aposta per
la independència no era prou clara.

“
De la unitat
estratègica, no

s’enganyin, a hores
d’ara el més calent
és a l’aigüera
Puigdemont ha fet una mena de 21-D,
quan el partit li va donar carta blanca
per fer les llistes que va voler i va acabar enviant a la paperera de la història
totes les enquestes que pronosticaven
una desfeta al PDeCAT. No només ho
vol tornar a fer sinó que ha anat més
enllà. Perquè aquest cop ha anunciat
que serà cap de llista a les eleccions
europees. Vol que Tajani el deixi en-

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
INVESTIGADORA DE L’ICREA DE LA UB

Inés Domingo

L’home
i els atributs

Troballa del paleolític

U

n dels discursos més suats dels contraris al
feminisme, des d’aquella equidistància perversa i
grotesca que proclama que “ni masclisme ni
feminisme”, és sostenir que no s’han d’establir quotes
femenines, ni buscar una paritat entre homes i dones en
els àmbits més decisius, dels parlaments als consells
d’administració, dels claustres de professors a les
comissions de festes. El gran argument, com sempre,
amb aquella pàtina fal·laç de seny i bones formes, és
que les responsabilitats i la potestat executiva s’han de
donar “a qui acrediti més capacitat,
Molts homes independentment del seu sexe”.
Sonaria fins i tot raonable, si això
han arribat
hagués estat així, per norma, com
on són
un mecanisme unívoc. Veient
precisament aquests dies la inanitat dels jutges i
pel fet de ser fiscals del procés, la majoria homes,
és fa difícil no sospitar que alguns
homes
han arribat al càrrec no
precisament pels seus atributs, coneixements i mèrits,
sinó perquè els ha funcionat la cadena de contactes. O
això, o realment fa feredat imaginar-se com serien els
que van quedar per sota d’ells en la llista de guanyadors
de les oposicions corresponents... Costa de fer
entendre que molts homes, probablement la majoria,
han arribat als cercles del poder precisament perquè
són homes, perquè s’han relacionat amb altres homes
que els han acomboiat, mentre les dones quedàvem
relegades a ser “les grans dones” que sempre hi ha al
darrere –o sigui, subordinades– dels grans homes.

trar a fer discursos. Però no només això: serà el primer cop que els catalans
hauran d’escollir en unes eleccions entre Puigdemont i Junqueras. No ha
passat mai. Puigdemont va arribar a la
presidència de la Generalitat a principi del 2016, substituint Mas a darrera
hora, i Junqueras va ser el seu vicepresident. En un moment en què de la
unitat estratègica se’n parla molt però
el més calent és a l’aigüera (i si tenim
en compte que venen tres eleccions seguides hi continuarà essent durant
uns quants mesos), tot plegat fa flaire
de duel. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, qualificava ahir al matí de “bona
notícia per a l’independentisme”
l’anunci de Puigdemont d’anar de cap
de llista a les europees. No ho sé. A mi
em sembla que gran part de l’independentisme no ho veu així. I que per
molts una bona notícia hauria estat
l’anunci d’una llista conjunta. Però les
coses són com són.

-+=

Un gravat d’art rupestre trobat en un còdol al jaciment de l’Hort de la Boquera, a Margalef de Montsant, i datat de fa 14.000 anys ha estat qualificat
d’obra mestra de l’art paleolític europeu per l’experta mundial Inés Domingo, després d’anys d’investigació d’un equip de la UB.
ESCRIPTOR

Jordi Cabré

La maduresa
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Guanyador del premi Sant Jordi després d’haverne estat finalista dues vegades, l’escriptor, col·laborador d’aquest diari des fa gairebé 20 anys, ens
explica en l’entrevista Protagonistes que Digues
un desig és la novel·la que li ha sortit més rodona i
la que té més entitat per si sola.
MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM

Manuel Marchena

Banalitzar la violència

-+=

El president de la sala segona del Tribunal Suprem, que està jutjant els líders independentistes,
està permetent la banalització de la violència policial de l’1-O, segons ha fet constar la plataforma
International Trial Watch, que envia observadors
imparcials al judici.

El doble atac d’aquest cap de
setmana a la casa de colònies
de Castelldefels, que albergava trenta-cinc menors estrangers no acompanyats, és intolerable. Són fets violents, d’una gravetat extrema, que
s’han de tallar de soca-rel i pels quals
s’han d’exigir responsabilitats, amb
la màxima diligència, si fos possible
amb el concurs consensuat de totes
les administracions que hi estan implicades. I, de moment, no és el cas.
Mentre que des de la Generalitat
l’assalt a cal Ganxo es qualifica
d’atac racista, sense embuts, a través del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, des
de l’Ajuntament es parla de baralla
entre joves. Mentre que el conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, ja va anunciar
diumenge que presentaran una denúncia per un delicte d’odi, l’alcaldessa, Maria Miranda, prefereix esperar l’informe policial abans de decidir si es presenta en la causa.
La prudència esgrimida per l’alcaldessa és comprensible, fins a cert
punt, per la prevenció que l’acusació
de xenofòbia, atribuïble només als
assaltants, pugui tacar el bon nom
del municipi i, per altra banda, pel fet
que sol ser l’administració local la
que acaba entomant els problemes
de polítiques que els sobrepassen,
com és la dels menors estrangers no
acompanyats. En tot cas, l’acte de
rebuig a l’atac que es va fer ahir a la
tarda a la plaça de l’Ajuntament deixa ben clar què en pensen els ciutadans.
La condemna contundent dels
fets no pot amagar, però, que hi ha
un problema que cal abordar en profunditat. És la insuficient implicació
realista de les administracions en la
situació dels menors estrangers no
acompanyats, com denuncia la Xarxa Espanyola d’Immigració i Atenció
al Refugiat.
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Pressió de l’ANC
L’ANC apuja el to del discurs
contra els partits i reclama que
se la juguin per la República.
Milers de persones recorren el
passeig de Colom.

Miquel Riera

20
anys

Queralt Garriga Gimeno. Dra. Arquitecta

La ruta de la
ignomínia

E

anys

L’OTAN creix
L’OTAN creix cap a l’est i canvia
el mapa d’Europa. Txèquia,
Polònia i Hongria formalitzaran
el seu ingrés com a socis de ple
dret.

Tribuna

Full de ruta

ls comandaments
de l’Estat que van
dirigir la repressió de
l’1-O a Catalunya han
declarat aquests dies
al Suprem. Es tracta
del tinent coronel de la Guàrdia Civil
Diego Pérez de los Cobos, del tinent
general Ángel Gozalo i del comissari
Sebastián Trapote, tots tres amb punts
foscos en les seves respectives trajectòries. De López de los Cobos s’explica
que es va presentar el 23-F a la caserna de la Guàrdia Civil del seu poble, Iecla, a Múrcia, amb la camisa blava de la
Falange, disposat a ajudar en el que
calgués. Gozalo no va dubtar a condecorar exmilitars de la División Azul nazi. Pel que fa a Trapote, va ser processat per la mort a boca de canó d’un
obrer en una manifestació, a qui el policia hauria disparat amb la pistola per
l’espatlla. Tres bons representants del
“règim del 78” i un exemple de com
l’Estat ha blanquejat i incorporat a les
seves línies elements del franquisme
sense cap pudor.
Els tres caps policials van negar al
Suprem que hi hagués una estratègia
prèvia pel que fa als llocs on calia actuar l’1-O i van assegurar que això
s’havia delegat a cada cap operatiu.
Els fets, però, desmenteixen les seves
afirmacions, perquè sembla evident
que les diferents poblacions no van ser
triades a l’atzar. D’entrada, es va actuar a les quatre capitals de “província”. La Policía Nacional tenia aquest
encàrrec, però no van oblidar-se
d’anar a Sabadell, on votava la presidenta Carme Forcadell, ni al col·legi on
està censat el president Artur Mas.
Res fou debades, ni res fou casual.
Com tampoc no ho fou l’actuació de
la Guàrdia Civil a la Ràpita, d’on és Josep Lluís Salvadó, alt càrrec d’ERC detingut el 20-S; a Sant Julià de Ramis,
on havia de votar el president Puigdemont, o a Sant Vicenç dels Horts, poble del vicepresident Junqueras. Cap
casualitat, de nou. La resta d’actuacions dels guàrdies civils van ser majoritàriament en pobles petits o, directament, molt petits, –i no cal recordar-ho
perquè tots tenim en la memòria les
càrregues de Dosrius, Garrigàs o Sarral–. Curiosament, cap municipi gran.
No deu ser perquè la Guàrdia Civil només es va atrevir a actuar als llocs
amb poca gent? L’endemà, a Espanya,
els van lloar per valents. Valents? Més
aviat una colla de covards a qui no els
va fer res actuar contra gent indefensa
en una ruta de la ignomínia i la barbàrie per Catalunya.
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Nova massacre
Un exalumne de 17 anys mata a
trets 15 persones en un institut
d’Alemanya i posteriorment se
suïcida en un tiroteig contra la
policia.

Espais d’aprenentatge

L

es aules, als col·legis i universitats, segueixen construint-se
avui gairebé igual que fa cent
anys. Són habitualment espais unidireccionals, concebuts per encabir bàsicament dos tipus d’individus i actituds:
els que en saben, que es mouen i parlen,
i els que no en saben, que, quiets i callats, escolten. Tanmateix, ja fa molts
anys que pedagogs i mestres han demostrat que la millor manera d’adquirir nou coneixement no és precisament la classe magistral, sinó la creació d’entorns d’experimentació i diàleg.
a l’escola, al
museu i al teatre, com a autèntics genis: tenen curiositat infinita, experimenten sense por de l’error i observen
tot el que els envolta sense filtres als
sentits. Però tot aquest potencial, fomentat a primària, a secundària es dissipa inexorablement. I els estudiants
arriben a la universitat amb una necessitat imperiosa de desaprendre les respostes memoritzades dels altres per
ser capaços de reformular-se directa-

ELS NENS PETITS ACTUEN,

ment les preguntes. La configuració
dels espais d’aprenentatge està estretament vinculada a l’experiència pedagògica que s’hi desenvolupa. És més,
les metodologies pedagògiques més
avançades han incorporat des del seu
inic l’espai com a matèria primera educativa, al mateix rang que el llenguatge
o les matemàtiques. Tant en un aspecte com en l’altre, hi ha avui encara molt
camp a córrer.

restauració d’espais exemplars d’aquesta col·laboració interdisciplinària,
i, per altra banda, Arqui-escola, un programa que pretén coordinar, posar en
comú i fomentar iniciatives docents
entre arquitectes i centres escolars per
incrementar la presència del coneixement arquitectònic entre els alumnes
de primària i secundària. Les dues iniciatives són pertinents i no de menor
importància.

FELIÇMENT, EL COL·LEGI D’ARQUITECTES

SI ACORDEM QUE TOTS

promou actualment dues activitats en
aquesta direcció: per una banda, el pròxim curset de l’Aadipa (Agrupació
d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic)
Patrimoni arquitectònic educatiu,
versarà sobre l’estudi de les múltiples i
fructíferes relacions entre arquitectura i pedagogia, així com sobre els millors mètodes i procediments per a la

acabem vivint en
un pis o una casa, té tot el sentit que es
treballi per augmentar el criteri dels futurs habitants de les nostres ciutats i
pobles sobre qüestions relatives a l’espai. Per altra banda, cada cop més sovint els ciutadans som interpel·lats en
entorns de decisió sobre la configuració del nostre entorn construït. És, per
tant, coherent que, en paral·lel, es desenvolupin programes tendents a formar i promoure el coneixement sobre
el qual es basen aquestes estratègies de
participació. I té tot el sentit que el
COAC, en col·laboració amb el Departament d’Educació, en sigui el promotor.

El lector escriu
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La ‘Champions
League’ de la
fiscalia
b Suposo que, per a un fiscal, interrogar els investigats del judici del procés ha
de ser una gran fita dins la
seva carrera. N’esperàvem
l’elit, preparats per deixar
aturats els interrogats amb
els seus arguments concisos i treballats. I ho han
aconseguit, però per la seva
mediocritat. Mai havia vist
un nivell tan pèssim com el
que tenen els que suposo
que són els millors fiscals
de la judicatura. I, per a més
inri, demanen penes de presó de fins a 25 anys. Per un
tuit o una proclama. Sabem
que el judici és una farsa i
comprovem cada dia com
les acusacions no s’aguanten per enlloc, però tampoc
cal anar cada dia al Suprem
sense els deures fets. Com
a mínim, amb una mica més
d’interès, podrien dissimu-

lar que la sentència ja està
escrita.
ARNAU RULLÓ I GONZALO
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)

Consciència i
dignitat
b D’ençà que pel TS ha començat la desfilada de testimonis, se’m plantegen
“dubtes existencials” –en
especial després d’haver
escoltat les mentides d’Enric Millo–, motiu pel qual
plantejo una colla de qüestions com a reflexions en
veu alta: 1) Mentir és negar
l’evidència. 2) Jurar és posar Déu per testimoni. 3)
Mentir sota jurament és
perjuri i el perjuri és delicte.
4) Si hom jura, se suposa
que és creient i, per tant,
compleix els manaments; el
vuitè diu: no diràs falsos
testimonis ni mentiràs. 5) Si
hom no el compleix, peca.
6) Els pecats s’han de con-

fessar i la confessió comporta penitència. 7) Pecar i
no confessar-se va contra la
consciència del creient. 8)
Els no creients també tenen
consciència. 9) La consciència no es pot deslligar
de la dignitat. Senyor Millo,
sigui o no creient, està segur de tenir consciència?
De dignitat, ja ni n’hi parlo.
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

Al Sr. Josep Maria
Uyà
b 1. Nosaltres, els catòlics,
després de la cruel persecució de Dioclecià, no vam
pactar amb Constantí, sinó
que va ser ell qui va pactar
amb els cristians per derrotar Magenci, i establir la llibertat de culte. 2. La cultura
clàssica no va ser arrasada,
sinó preservada pels copistes dels monestirs benedictins. 3. La pederàstia era

pràctica comuna entre les
classes benestants de l’imperi romà, i va ser condemnada de bon principi per
l’Església cristiana. 4. La fe
cristiana no ha dit mai que el
cos sigui “carn podrida”, sinó, seguint l’apòstol Pau, el
cos humà és “Temple de
Déu viu, on hi habita l’Esperit Sant”. Si, amb el seu escrit, vol dir que els cristians
hem comès actes vergonyosos durant la història, és veritat, però, en tot cas, no
productes de la nostre fe, sinó de la nostra condició pecadora, comuna a tot el gènere humà.
JORDI BASSAS I RIBALTA
Barcelona
FE D’ERRADES

L’autora de l’article Una crisi
d’Estat, publicat a les planes
de Punt de Vista de l’edició
de diumenge 10, és la lingüista Blanca Serra i Puig i no la
sociòloga Dolors Marín com
per error va sortir publicat.
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La frase del dia

“El govern de la Generalitat reconeix el dret de la Val
d’Aran a decidir el seu futur”
Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Generacions futures

Llistes de
sobretaula

Francesc Torralba. Director de la Càtedra Ethos de la URL

H

em pres consciència que les
nostres accions o omissions no
solament tenen conseqüències
en el present, sinó també en un futur
llunyà. Ras i curt, som responsables de
la qualitat de vida de les generacions
futures. En el futur, els homes i les dones del present ja haurem deixat
aquest món, però la nostra petjada pot
ser decisiva per als qui vindran.
tenen dret a viure en
un entorn bell, càlid i agradable, pacífic, en el qual hi hagi les reserves naturals necessàries per exercir dignament
la vida i poder pal·liar les múltiples necessitats de la condició humana. Alguns presagis expressats en la literatura i, especialment, en el cinema representen un futur món devastat, embrutit, poblat de màquines i robots que engoleixen els éssers humans; un món
enrunat en el qual l’aigua escasseja i els
boscos han desaparegut i on els homes i
les dones lluiten entre ells per sobreviure.

ELS QUI VINDRAN

perar la vella dicotomia entre nosaltres
i ells. Mentre encara existeixi una
consciència provinciana, que separi
com en l’antic maniqueisme, entre els
qui valen i els qui no, aquesta consciència còsmica resta per estrenar.
CAL FER VEURE QUE, més enllà de les legí-

times diferències i singularitats, pertanyem a un mateix món, naveguem en
la mateixa barca i que, si entra aigua
per algun forat, tota la barca s’acabarà
enfonsant. Ens cal aprofundir en
aquest concepte de consciència còsmica i, molt probablement, ens hi poden
ajudar autors com ara Pierre Teilhard
de Chardin i la seva visió del cosmos

AQUESTES DISTÒPIES que tant ressò han

tingut en l’espai audiovisual, són representacions fictícies, però introdueixen
por en l’imaginari col·lectiu i una certa
consciència que el futur és a les nostres
mans i que, per tant, som corresponsables del que fem o deixem de fer. Cal fer
veure que el futur no està escrit, ni prèviament determinat, sinó que és radicalment obert i que tenim capacitat racional per dissenyar-lo i projectar-lo tot
assumint, a la vegada, que hi ha sempre
una dimensió d’incertesa, de novetat
que no podem preveure, ni calcular de
bell antuvi per molt que ens hi obstinem.
per a tots;
tenim, a més a més, mecanismes per
fer arribar recursos allí on no n’hi ha de
manera natural. Ens cal, però, aprofundir en la consciència planetària i su-

SABEM QUE HI HA RECURSOS

Sísif
Jordi
Soler

com un Tot que flueix del punt alfa al
punt omega o bé el mateix Fiódor Dostoievski i el seu sentit de fraternitat
universal.
EN DEFINITIVA, la qüestió clau que estem

tractant d’indicar i que està en el cor
d’aquesta nova línia de pensament
amb la qual sintonitzem és que el planeta no és propietat, ni possessió de
l’home. És un do rebut, un àmbit de
realització de la llibertat, un espai per
créixer i expressar els propis talents,
una meravella fràgil que cal servar i deixar a les generacions futures.
NO N’HI HA PROU de deixar el món tal
com l’hem trobat. La passivitat no és el
meu model. Cal actuar-hi per millorar
aquelles dimensions obscures de la realitat natural, social i política. Cal deixar
el món millor de com s’ha trobat, si és
possible; per això és bo produir i generar entorns on sigui més agradable i fàcil la vida humana. En el fons de l’ànima humana hi ha un creador que tracta d’expressar bellesa i bé a través de la
seva acció en el món.

que el futur es construeix en el present i que el present és
la conseqüència del passat. Hi ha un fil
històric que, sense caure en el fatalisme, ni en el determinisme, és clarament visible en molts processos actuals. Som la resultant de les decisions
que els homes i les dones del passat varen prendre.

NO HI HA DUBTE

“
No n’hi ha prou
de deixar el món tal
com l’hem trobat.
Cal actuar-hi per
millorar aquelles
dimensions
obscures de la
realitat natural,
social i política

UNA PROPOSTA ÈTICA sensata ha de tenir

prou humilitat per esguardar el passat
i recollir els millors valors de la tradició
i aprendre dels errors i de les marrades;
però, a la vegada, ha de saber anticipar
els possibles futurs, perquè les decisions del present no solament generin
un bé als homes i dones vivents ara i
aquí, sinó també als qui tindran la immensa oportunitat d’existir en el futur.

Enric Serra

S

ituar els presos
polítics i els exiliats a la capçalera de
les llistes electorals
dels comicis espanyols, municipals i europeus es pot considerar una decisió
lògica i encomiable perquè té la finalitat
de reivindicar la innocència dels processats, de defensar-ne la dignitat i de
revalidar-ne la capacitat política. Per
tant, el que crida l’atenció no és la presència d’Oriol Junqueras, de Carles
Puigdemont, de Josep Rull o de Lluís
Puig –per exemple– en la contesa electoral, sinó observar com, en la confecció de les llistes, els criteris de màrqueting s’apliquen amb un predomini més

Els criteris de màrqueting
s’apliquen amb predomini
sobre els d’eficiència
notable que no pas els d’eficiència o,
fins i tot, que els de democràcia.
Així ho indica, per exemple, el debut
de diversos familiars dels presos polítics en les candidatures per a exercir la
política institucional amb el propòsit
que tinguin, sobretot, una funció instrumental, exactament igual que alguns
noms de notables també convertits en
candidats. O la sostracció de diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
o de conselleries del govern de la Generalitat, com si l’acreditada eficiència de
perfils professionals i polítics com ara
els d’Elsa Artadi i Laura Borràs fossin
sobrers en una administració que intenta treure’s del cim l’ensopiment, i fer
República amb els millors ja hauria esdevingut una utopia. Algú deu pensar
que l’anomenada “nova manera de fer
política” que els ciutadans reclamem i
impulsem es limita a renovar candidatures canviant els cromos de lloc des
d’un tauler de sobretaula.
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Judici pels
fets de l’1-O
al Tribunal
Suprem

A Madrid
sense fer
bloqueig

Dos comissaris dels
Mossos asseguren
que van demanar al
govern que aturés
el referèndum

Agressió a
diversos joves
migrants a
Castelldefels

Polèmica entre
l’Ajuntament i el
govern pel tarannà
racista de l’atac i la
presència de joves

La portaveu i consellera de la
Presidència, Elsa Artadi, durant
la roda de premsa posterior al
consell executiu que es va fer
extraordinàriament ahir a l’Aran
■ MARTA LLUVICH / ACN

DIÀLEG Artadi diu que JxCat manté la prioritat de negociar
el dret a l’autodeterminació i frenar la repressió CRÍTICS
Campuzano lamenta que no es fessin primàries PACTE El
PNB ha de decidir si manté l’aliança amb el PDeCAT a Europa
Jordi Alemany
BARCELONA

Ni el “no a tot” ni negociar
engrunes. Aquesta és la filosofia amb què la candidatura de JxCat, que liderarà
Jordi Sànchez, pensa abordar les eleccions espanyoles del 28 d’abril. A Madrid
no es farà “política de bloqueig”, va asseverar en una
entrevista a Catalunya Ràdio l’encara portaveu del
govern de la Generalitat, la
consellera Elsa Artadi, que
hi va afegir que tampoc hi
aniran “només a pactar temes sectorials”. I ho va fer
com a resposta a les veus
crítiques dins del mateix
PDeCAT, que es van manifestar ahir per boca de
Carlos Campuzano, un dels
històrics convergents damnificats en la llista, i també
fora del partit, a través de
l’exdirigent d’Unió Josep
Antoni Duran i Lleida, així
com del secretari d’organització del PSOE, José Luis
Ábalos. Però també davant
els dubtes expressats des
del PSC i Catalunya en Comú, crítics amb la manera
de fer política de Carles
Puigdemont, perquè consideren que no contribueix a
desbloquejar la situació.
I és que el discurs de
JxCat, en previsió que els
independentistes tornaran a ser decisius per for-

Les frases

—————————————————————————————————

“No entendríem
anar a Madrid
només a pactar
temes sectorials”
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

—————————————————————————————————

“M’hauria agradat
participar en unes
primàries i confrontar
aquestes idees amb
els companys”
Carles Campuzano
PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS
—————————————————————————————————

“Que es presenti
Puigdemont [el 26-M]
és una bona notícia per
a l’independentisme”
Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

mar govern, serà el mateix
que el que han argumentat en els darrers mesos:
diàleg per trobar una solució política per a les demandes de Catalunya, que
inclouen exigir que es respecti el dret a l’autodeterminació i la fi de la “repressió”. La vicepresidenta del
PDeCAT, Míriam Nogueras, que anirà de número
tres en la llista de Barcelona, també deixava clar en
una piulada ahir que al-

guns confonien el diàleg
amb una “baixada constant de pantalons”, i hi afegia que “qui bloqueja Espanya és aquell que NO escolta Catalunya i aquells que
ens demanen que ens agenollem malgrat que ningú
ens escolti i a canvi de res”.
L’avantatge després dels
comicis és que les negociacions les podran fer sense
problemes de coordinació
al Congrés com es va visualitzar en la decisió de
donar suport o no als pressupostos generals.
I és que aquesta qüestió
encara cou entre la vella
guàrdia convergent que ha
quedat fora de la llista, tal
com va expressar Campuzano, que considera que
hauria estat “més intel·ligent” permetre’n la tramitació. El fins ara portaveu
del PDeCAT al Congrés
considera que l’acció política del sobiranisme “no es
pot inhibir de defensar els
interessos econòmics i socials de la societat catalana,
que es continuen decidint a
Madrid”, i es mostrava partidari de no bloquejar la política espanyola, fet que seria d’una “profunda incompetència”, davant la possibilitat d’un front de dretes.
Campuzano també va lamentar a Catalunya Ràdio
que no s’haguessin fet primàries per escollir els can-

Dues noves conselleres en poc més d’una setmana
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els relleus al govern de la portaveu i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i de la
consellera de Cultura, Laura
Borràs, després de ser incloses com a números dos en les
candidatures de JxCat a l’alcaldia de Barcelona i a les
eleccions espanyoles, res-

pectivament, se sabran un
cop feta la propera reunió de
l’executiu. Artadi va explicar
que seran dues dones i que la
intenció és fer-ho simultàniament, però que dependrà de
les converses que el president Quim Torra mantingui
amb els exconsellers Jordi

Turull –a la presó– i Lluís Puig
–a l’exili–. En qualsevol cas,
haurà de decidir la substituta
de Borràs, ja que la normativa
electoral l’obliga a deixar el
càrrec el 24 de març. Artadi
té més temps i com a substituta sona l’alcaldessa de la
Garriga, Meritxell Budó.

didats de JxCat, procediment que “hauria estat
més democràtic” i hauria
permès “confrontar idees
amb els companys que pensen de manera diferent”.
Quant a Puigdemont, va
advertir que els partits necessiten lideratges forts,
però que són “alguna cosa
més que els seus líders”.
I aprofitant la presentació del seu llibre a Madrid,
El risc de la veritat (Memòria d’una passió políti-

ca), l’exdirigent d’Unió Josep Antoni Duran i Lleida
també va sortir en defensa
de Campuzano i Jordi Xuclà i del “catalanisme moderat”. A més, va assegurar que mai podrà “perdonar” l’expresident Artur
Mas per haver acceptat
la candidatura de Puigdemont i haver-se “lliurat”,
així, a la CUP.
Des del PSOE, el secretari d’organització, José
Luis Ábalos, va ser crític

amb la llista de JxCat argumentant que “no insisteixen en la via del diàleg”,
atès que han “desplaçat”
diputats històrics per la
seva “capacitat democràtica per dialogar” i per haver contribuït a la governabilitat d’Espanya. El seu
homònim del PSC, Salvador Illa, va preferir no valorar aquesta llista ni la
d’ERC, però va qualificar
de “fora de lloc” la “pugna
acarnissada” que mante-
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L’APUNT

Duplicitats
David Brugué

Resulta que ahir el judici del procés va haver de fer
una pausa llarga perquè dos magistrats havien d’anar
a una reunió de la Junta Electoral Central perquè també en són membres. Ves per on. Aquest fet pren especial transcendència perquè la Junta Electoral és la que
ha de facilitar o validar que els catalans exiliats puguin
presentar les credencials per ser a les generals i a les

europees. Entre ells, Carles Puigdemont. Veient com
les gasten en el judici, algú pensa que s’hi posaran bé
perquè es presentin? Puigdemont busca alternatives
que no siguin passar per Madrid. I mentrestant els
magistrats s’absentaven del judici. Per decidir que a
Catalunya s’han de treure llaços i estelades de l’espai
públic. Com sempre, imparcials de soca-rel.

Cursa d’obstacles
per tenir veu a
l’Eurocambra
a L’elecció de Junqueras i Puigdemont com a eurodiputats

implicaria un llarg procediment per la condició de pres i exiliat

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, en una imatge d’arxiu al Parlament ■ JOSEP LOSADA

Natàlia
Segura

La xifra

Brussel·les

4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

nen per liderar l’espai independentista.
En l’òrbita dels comuns, va ser el portaveu
Joan Mena el que va censurar la política de Puigdemont i la confecció de les
llistes per “haver renunciat a fer política a l’Estat,
com ja fa temps que han
fet a Catalunya”.

posat a renunciar-hi si els
republicans hi estiguessin
d’acord, fet que no succeirà. La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, va valorar
com “una bona notícia per
a l’independentisme” que
el president a l’exili s’hi
presenti, perquè ajudarà
a “fer passos per avançar
—————————————————————————————————

Sorpresa per Puigdemont
La candidatura de Puigdemont per a les pròximes
eleccions europees del 26
de maig, segons reconeixia Artadi, va sorprendre
el mateix entorn postconvergent i l’independentisme, i més tenint en compte que des de Waterloo
Puigdemont s’havia ofert
fa mesos a anar de número
dos en una llista encapçalada per Oriol Junqueras.
La portaveu del govern
va assegurar que Puigdemont encara estaria dis-

El PNB ha de
decidir si vol anar
a les europees
amb Puigdemont
—————————————————————————————————

cap a la materialització de
la República”. Considera,
així mateix, que és una
manera de “no deixar-se
silenciar, que és el que
voldria la repressió”. Dit
això, però, també va reiterar que la decisió va en la
línia del que sempre han
defensat els republicans:
“Que cadascú sigui el mà-

xim de fort possible en
el seu àmbit i, a partir
d’aquí, treballar una estratègia conjunta.”
Però la formació que va
trobar més sorprenent la
decisió de Puigdemont va
ser el Partit Nacionalista
Basc (PNB), ja que tenia
un preacord amb el PDeCAT per concórrer plegats als comicis a l’eurocambra, com ja van fer el
2014, quan van aconseguir tres diputats. “És
possible que no en sabessin res; no s’ha treballat
amb el PNB, perquè primer hem abordat el nostre projecte polític”, va argumentar Artadi. La direcció de la formació basca havia de decidir ahir en
la reunió ordinària quina
era la seva posició, mentre que el president del
PDeCAT, David Bonvehí,
assegurava que no renunciaven a l’aliança. ■

Els líders dels principals
partits independentistes
volen posar contra les cordes la Junta Electoral i els
tribunals espanyols fentlos passar pel filtre de la
Unió Europea. Apostant
per ser caps de llista a les
eleccions europees per
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana respectivament, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras
han travat una estratègia
que faci més visible el conflicte català a Europa, malgrat les previsibles dificultats que tindran per defensar els seus drets polítics.
Els comicis europeus es
regeixen per la normativa
de cada estat membre i,
per tant, depèn de la Junta
Electoral espanyola la decisió sobre atorgar l’acta
d’eurodiputat. D’entrada,
la situació de Junqueras
com a acusat en ple judici
podria implicar que la seva
cursa d’obstacles fos me-

—————————————————————————————————

eurodiputats van obtenir
ERC i CiU en les darreres eleccions al Parlament Europeu,
ara fa quatre anys.

nys complicada, si el deixessin anar a prometre el
càrrec presencialment, tal
com exigeix la Junta Electoral. Exiliat a Bèlgica,
Puigdemont no podria fer
això, però estaria en les
mans de l’expresident denunciar una potencial negativa de les autoritats espanyoles a poder recollir
l’acta d’eurodiputat i presentar-hi recurs. De moment, Puigdemont no ha
aclarit quin pla té per fer
efectiu el seu mandat si
surt escollit. Tampoc qui
podria agafar-li el relleu
com a número 2 o 3 en la
llista de JxCat a l’Eurocambra.
Si en aquesta carrera

per arribar a Brussel·les
Junqueras aconsegueix
saltar la trava de l’acta, tindrà al davant un problema
afegit que pot esdevenir un
dilema. Ara com ara el Parlament Europeu no preveu
cap procediment per permetre la delegació de vot i,
per tant, o bé deixa l’escó
buit, com fan per exemple
les eurodiputades i eurodiputats que agafen la baixa
de maternitat, o renuncia
al seu càrrec en favor de
Diana Riba, següent a la
llista.
Tot i això, abans d’arribar aquí han de guanyar-se
els vots des de la presó i
l’exili. Tots dos ja van fer
campanya pel 21-D en
aquestes condicions, però
ara tindrà una dimensió
més europea. De fet, com a
cap de llista del partit europeu de l’Aliança Lliure Europea, Junqueras s’haurà
de reivindicar com a candidat a presidir la Comissió
Europea en condicions
d’igualtat amb personatges
com Frans Timmermans o
Manfred Weber. ■
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Junqueras triarà
abans del 28-A a
quina cambra va
a Ha de decidir si continua al Parlament o si opta per l’escó al
Congrés o a Europa a ERC vol fer de les estatals un plebiscit
Òscar Palau
BARCELONA

L’anunci que el president
d’ERC, Oriol Junqueras,
serà el cap de llista a totes
les cites electorals mentre
duri la repressió, començant per les eleccions estatals del 28-A i les europees
del 26-M, fa que el també
diputat a la Ciutadella hagi
de triar en les pròximes
setmanes quin front prioritza en detriment dels altres dos, ja que la normativa no permet ser membre
de dues, i encara menys de
tres, cambres legislatives
alhora. De fet, mentre no
hi hagi una eventual sentència condemnatòria que
l’inhabiliti en el judici al
procés, ell està suspès al
Parlament en estar processat per rebel·lió, però
pot seguir votant gràcies
al mecanisme de designa-

ció creat a instàncies del
jutge Llarena, que, arribat
el cas, també obligaria la
mesa del Congrés o la de
l’eurocambra a decidir si
ho permet. Això si la justícia li permetés recollir l’acta mentre no hi ha sentència, com de fet ja va passar
després del 21-D.
La portaveu, Marta Vilalta, assegurava ahir que
el partit ho té tot estudiat
però no volia avançar decisions per evitar fer “política-ficció”. “De moment té
tot el dret a presentar-se,
no ens avancem sobre què
farà després; ja ho anirem
explicant a mesura que
succeeixin els fets”, indicava. “És evident que respondrem a totes les preguntes que la gent es pugui
fer abans de les eleccions”,
matisaven altres fonts
consultades.
En tot cas, ERC vol ex-

plotar el perfil del líder empresonat per fer del 28-A
un nou “plebiscit entre repressió o democràcia”, indicava la portaveu. “Presentar Junqueras és la millor manera de denunciar
el retrocés democràtic a
l’Estat, i dona l’oportunitat de tornar a guanyar la
repressió”, justificava. El
partit convocarà probablement dijous un consell
nacional
extraordinari
per ratificar les llistes per
al 28-A a totes les circumscripcions, i també els
principals punts programàtics i tota l’estratègia
amb vista al conjunt de la
“primavera electoral”.
Converses amb comuns
Si bé el termini per registrar llistes acaba la setmana vinent, el d’inscriure
coalicions s’esgota aquesta mateixa setmana. I en-

Marta Vilalta, dijous passat en presentar Oriol Junqueras com a candidat al Congrés ■ Ò.P.J.

tre les converses en marxa
aquests dies, que podrien
acabar en coalició, Vilalta
no desmentia que n’hi ha
amb grups procedents
dels comuns, com ara els
sobiranistes d’Elisenda
Alamany o els comunistes
de Joan Josep Nuet. “La filosofia de sumar gent al
projecte continua oberta,
hem estat la porta d’entrada a l’independentisme i
volem continuar jugant
aquest paper”, destacava
ahir. Entre les incògnites a
aclarir també hi ha les dels
caps de llista a Lleida i Tarragona, i el lloc que Gabriel

Rufián tindrà en la de Barcelona, que ERC vol que
continuï sent cremallera
per garantir-ne la paritat.
Unitat d’acció a Madrid
En paral·lel, aprofitant les
complicitats en la confecció de la llista europea, on
farà coalició amb EH Bildu
i el BNG, ERC ha tancat un
preacord amb els bascos,
que han de ratificar també
els òrgans interns, per a la
unitat d’acció a Madrid,
que es traduirà en el desenvolupament de diversos
punts en comú. Vilalta ho
emmarca en la voluntat de

“continuar teixint aliances” per al 28-A, i no tanca
la porta a parlar perquè hi
entrin altres forces sobiranistes i progressistes. No
hi descarta JxCat, amb la
qual, després de la seva redefinició aquest cap de
setmana, assegura que faran “front comú quan calgui per la fi de la repressió i
per continuar treballant la
unitat estratègica”. Igualment no amaga que la designació de Jaume Asens
com a cap de llista dels comuns, amb un perfil més
sobiranista, pot facilitar
aquest tipus d’acords. ■

El plebiscit que va catapultar Carod i ERC

PRECEDENT · El llavors líder, linxat políticament i mediàticament per la reunió amb ETA, va dimitir com a conseller en cap i
es va presentar per sorpresa a les eleccions estatals el 2004 AVAL · Va obtenir resultats rècord i va passar d’un a vuit diputats
Òscar Palau
BARCELONA

L

a decisió d’ERC de presentar el seu líder com a cap
de llista en unes eleccions
espanyoles té un únic precedent relativament recent, i
molts l’han recordat arran de la
candidatura d’Oriol Junqueras,
que en certa manera s’hi emmiralla per buscar un efecte similar. El 14 de març del 2004, precisament dijous farà 15 anys, el
secretari general d’Esquerra, Josep-Lluís Carod-Rovira, va obtenir a les eleccions estatals el fins
llavors millor resultat del partit
des de la restauració democràtica. La convocatòria, igual que
ara, venia precedida de circumstàncies excepcionals, en aquell

cas de linxament polític i mediàtic –llavors no judicial– des de
l’espanyolisme representat pel
PP d’Aznar. I, com ara, el líder
d’ERC va voler convertir les eleccions, amb un èxit irrefutable,
en un plebiscit popular sobre els
seus actes.
Després d’un gran salt ja en
les catalanes del novembre del
2003, en què havia passat de 12
a 23 diputats, ERC va apostar
pel tripartit amb el PSC i ICV,
que es va solemnitzar al desembre amb el Pacte del Tinell, que
va fer president Pasqual Maragall. Carod va ser nomenat conseller en cap, però poques setmanes després l’espionatge espanyol va filtrar el seu viatge a Perpinyà per a una reunió secreta

amb ETA. L’escàndol que se’n va
fer, i més encara després que al
febrer el grup terrorista va anunciar unilateralment una treva
només a Catalunya, va obligar
Carod a plegar –el va rellevar
l’ara conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló–, si bé alhora va
donar un cop d’efecte anunciant
que encapçalaria la llista al Congrés a les eleccions del març.
L’impacte va ser el desitjat, i
en campanya els actes d’ERC
van esdevenir banys de masses
per a Carod, que no tan sols va
rebre un contundent aval personal, sinó que va fer créixer el partit fins a nivells insospitats.
Aquell 14-M que situaria Zapatero a La Moncloa, tres dies després de l’atemptat gihadista de

Carod durant un míting en la
campanya del 2004 ■ ORIOL DURAN

Madrid, ERC va batre rècords
amb 652.000 vots, 457.000 més
que l’any 2000 i 108.000 més
que el novembre de 2003, i va
passar d’un a vuit diputats al
Congrés, on la CiU de Duran i
Lleida va caure de 15 a 10. Carod, això sí, no va ni recollir l’acta, que va cedir al valencià Agustí
Cerdà, perquè va preferir continuar com a líder del grup al Parlament. Tot i que la seva ambició
era tornar a entrar al govern immediatament, va haver d’esperar
a unes noves catalanes el novembre del 2006 i a la reedició del tripartit per tornar-hi amb el president José Montilla, primer com a
conseller de la Vicepresidència i
després com a vicepresident,
càrrec creat el 2008. ■
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El PSC es reivindica com
l’única alternativa de diàleg
a Batet acusa l’independentisme d’usar el 28-A per dirimir el lideratge i qualifica de binària la
votació: Sánchez o la dreta anterior “al 78” a Lidera una llista amb pocs canvis al capdavant

en els primers cinc llocs de
la llista respecte de les eleccions del 2016. El secretari d’estat per a l’Avenç Digital, Francisco Polo, el
substitueix com a número
dos de la ministra Batet
mentre repeteixen en els
següents tres llocs els ja diputats Mercè Perea, l’exsecretari d’organització
José Zaragoza i Lídia Guinart. Fa un salt endavant
fins a ocupar una posició
de sortida, la sisena, Francisco Aranda, que ha estat
cap de gabinet d’Iceta fins
al 2018 i que ara ho és de la
delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa
Cunillera.
La fins ara regidora barcelonina Carmen Andrés

La frase
—————————————————————————————————

“Hi ha dues opcions:
una Espanya de futur i
progrés o una dels
que volen anar més
enrere del 1978”
Meritxell Batet
MINISTRA I CANDIDATA DEL PSC

Francisco Polo, secretari d’estat per a l’Avenç Digital, serà el número dos de la candidata Batet. Ahir, al consell nacional del PSC amb Iceta i Illa ■ ACN

Xavier Miró
BARCELONA

L’objectiu del PSC és que
Pedro Sánchez continuï
governant Espanya, però
existeix la possibilitat que
PP, Ciutadans i l’ultradretà Vox sumin. Amb aquesta diagnosi al consell nacional d’ahir, en què els socialistes van aprovar les
llistes a les generals i a les
europees, la candidata i
ministra Meritxell Batet
va qualificar de “binàries”
les eleccions del 28-A. Els

socialistes són l’única garantia de diàleg polític per
resoldre el conflicte de Catalunya amb Espanya perquè l’altra opció, segons
Batet, només representa
una Espanya “en blanc i
negre”, que vol “anar més
enrere del 1978, que no
convé als catalans”.
Batet va acusar tant als
independentistes com a la
dreta i la ultradreta espanyoles de voler viure en el
conflicte per interès polític
i electoral i va prometre
una campanya en positiu i

en defensa del diàleg com
“el major instrument que
tenim per parlar amb
aquells que pensen diferent i poder-nos entendre i
arribar a consensos i pactes”. Després d’afirmar
que el conflicte no és cap
alternativa i fent pensar
en el “referèndum o referèndum” de Puigdemont,
Batet va concloure que “la
política és diàleg o diàleg”.
El filòsof independent i
expresident de Federalistes d’Esquerra, Manuel
Cruz, és l’única absència

Montserrat podria
liderar la llista del PP
Xavier Miró
BARCELONA

El PP català sota el nou lideratge del diputat tarragoní Alejandro Fernández
és l’únic partit que encara
no ha decidit ni el cap de
llista a les generals del 28
d’abril ni la resta de la candidatura, tot i que l’exministra Dolors Montserrat

s’entreveu com la candidata un cop revelades les
primeres incògnites, per
una banda la dedicació exclusiva a recuperar l’alcaldia de Badalona anunciada per l’expresident català
del partit Xavier García Albiol, i, per l’altra, la predisposició de la diputada Andrea Levy a formar part de
les llistes municipals del

PP madrileny. L’exdelegat
del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’expresidenta del partit a Catalunya, Alícia SánchezCamacho, són altres noms
que tenen sobre la taula de
negociació tant Alejandro
Fernández com el líder espanyol, Pablo Casado. Tot

Javi López: “Prou de simbolismes”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

també s’estrenarà previsiblement al Congrés com a
setena de la llista en el llindar del darrer diputat obtingut pel PSC en les eleccions del 2016, un resultat
que els socialistes catalans
confien superar bé. Per això, el primer secretari de
la JSC, Arnau Ramírez, repeteix en una vuitena posició que, aquest cop, sembla que li assegurarà l’elecció. Sonia Guerra i Enric
Fernández s’estrenen al
novè i desè llocs. Marc Lamuà i Joan Ruiz repeteixen com a caps de llista a
Girona i Tarragona, mentre que la primera tinenta
d’alcalde de Lleida, Montse
Mínguez, s’estrena a la demarcació. ■

El candidat del PSC a les europees i eurodiputat Javi López va acusar ERC i JxCat de
presentar llistes “que perpetuen el conflicte o la competició electoral sense fi” en optar que les encapçalin l’exvicepresident empresonat
Oriol Junqueras i l’expresident exiliat Carles Puigdemont. Per al candidat català,
que acompanyarà el ministre
Josep Borrell com a cap de

llista del PSOE, ERC i JxCat
mantenen la pugna entre si
només per mantenir viu el
“simbolisme” quan a Europa
no es decidirà ni el conflicte
de Catalunya amb Espanya ni
el judici als polítics catalans.
De Brussel·les, defensa López, han de venir solucions
“efectives i concretes” i respostes europees globals.
“Prou de simbolismes”, va
concloure.

i que en les eleccions del
2016 el PP de Rajoy va
aconseguir sis diputats,
cal recordar que l’ensorrada dels populars s’ha produït a les eleccions catalanes del 21 de desembre del
2017. En el moment d’assumir la direcció del partit
en substitució de García
Albiol a Catalunya, Alejandro Fernández ha prioritzat la presentació de caps
de llista a diverses ciutats
amb vista a les municipals
de maig i en això s’han
centrat els actes de les darreres setmanes al PP català fora de l’activitat parlamentària regular. ■

Dolors Montserrat, exministra de Sanitat i portaveu del PP
al Congrés ■ ACN
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OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Canvi de cicle

Q

ueden quaranta-set
dies per a les eleccions generals i queden setanta-dos dies per a
les municipals i europees.
Poc temps per a l’anomenat
i necessari canvi de cicle polític i molt temps de campanya reiterativa i sense interval. S’avança amb l’aclariment d’algunes llistes electorals. La novetat està en la
candidatura de Carles Puigdemont, que serà candidat
a les europees del maig
amb la incògnita legal de
com podrà recollir l’acta en
cas d’obtenir l’escó.
Les normes del Parlament Europeu no especifiquen si la recollida de les
credencials ha de ser presencial i personal. Especifiquen que ha de ser “davant
de” la Junta Electoral Central, que està situada, en el
cas d’Espanya, al Congrés
dels Diputats. Ningú diu si
cal ser-hi de manera presencial o telemàtica. La controvèrsia està servida, però
no evitarà que Puigdemont
pugui fer des d’ara campanya. Més difícil ho tindrà
ERC amb Oriol Junqueras a
la presó adreçant-se al seu
electorat mitjançant intermediaris.
Els dos partits han optat
per vies poc habituals de
candidatures per continuar
destacant que el problema
existeix. Que continua sent
el màxim problema dels catalans i que per això cal donar-li el màxim ressò. Un fet
que no és del gust de totes
les respectives militàncies,
dins les quals se sentien
veus que són partidàries de
separar el problema dels
exiliats i presos del dia a dia
polític. És difícil fer vida normal i fer veure que no passa
res quan tot allò que està
passant al voltant del procés no té res de normal.
Com també és difícil que
la ciutadania arribi a entendre que només existeix el
problema dels presos i exiliats. En els pròxims dies el
govern català, aprofitant el
moviment de llistes, té
l’oportunitat de demostrar
amb els nous nomenaments que vol continuar governant encara que nomes
sigui fins a la tardor quan
s’hagi acabat el cicle de les
municipals i les europees.

La CUP redefinirà el
full de ruta i podria
demanar eleccions
Redacció
BARCELONA

La CUP no té “cap esperança” que l’Estat accepti parlar de l’autodeterminació

de Catalunya per la qual cosa considera que “el camí
que s’ha de recórrer serà
autodeterminar-se i, després, parlar”. Per aquest
motiu, el diputat Carles

El diputat de la CUP Carles
Riera ■ ACN

Riera reclama no generar
“falses expectatives” i va
justificar la decisió dels anticapitalistes de no concórrer a les eleccions espanyoles. D’altra banda, també
va explicar que la formació
debat sobre la possibilitat
de demanar eleccions anticipades al Parlament davant el “bloqueig” del govern i de la majoria independentista. “No ho podem descartar. Dins el debat estratègic en el qual

com, aquesta és una possibilitat que és sobre la taula”, va admetre Riera en
una entrevista a Els Matins de TV3. “O comencem
a arribar a un acord estratègic per autodeterminarnos i després complir-ho o
això no va enlloc. Si es confirma que no va enlloc, serà
inevitable encarar unes
eleccions que permetin
capgirar la situació”, hi va
afegir l’endemà del consell
nacional. ■
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Ordenen a Torra que
retiri els llaços grocs
a La Junta Electoral li dona de termini 48 hores per treure

els símbols, també estelades, d’edificis de la Generalitat
E. Ansola
BARCELONA

La Junta Electoral va estimar ahir de manera parcial la petició de Ciutadans
de retirar dels edificis públics llaços grocs i estelades i així ho va notificar al
president de la Generalitat, Quim Torra. L’acord
de la junta dona de termini
48 hores per “la immedia-

ta retirada” d’aquests símbols que estiguin en qualsevol edifici públic de la
Generalitat.
Contra
aquest acord, però, es pot
presentar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem.
En una nota de premsa
emesa ahir al vespre, la
Junta Electoral recorda
l’obligació dels poders públics de mantenir “ una es-

Foto institucional feta després de l’acte en què es va
ratificar l’acord de finançament per a l’Aran ■ EFE

L’autogovern de
l’Aran, reforçat
El president de la Generalitat,
Quim Torra, va ratificar ahir
l’acord de finançament amb
l’Aran. L’acord té com a finalitat reforçar l’autogovern de
l’Aran i tindrà una validesa de
cinc anys. Aquest anunci es
va produir després que el mateix Torra es reunís a la seu
oficial del Conselh Generau, a
Vielha, juntament amb la con-

sellera de la presidència, Elsa
Artadi, i el síndic del Conselh,
Carlos Barrera. Torra va destacar que l’acord potenciarà
“un territori singular amb personalitat pròpia” i que donarà
una “estabilitat molt desitjada” al govern aranès. Al mateix temps, el president català
va reconèixer a l’Aran el dret a
l’autodeterminació. ■ A.P.

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Soraya Sáenz de
Santamaría fitxa
per Cuatrecasas

Albert Batlle i
Joaquim Llimona,
amb Espadaler

L’exvicepresidenta del govern
espanyol Soraya Sáenz de
Santamaría treballarà en el
despatx d’advocats Cuatrecasas com a sòcia de l’àrea mercantil, segons informa Efe.
Santamaría coordinarà un
equip multidisciplinari integrat
per assessorar les empreses
sobre compliment normatiu.
Podem va criticar que “les
portes giratòries són una forma de corrupció”. ■ E.G.

Albert Batlle i Joaquim Llimona, ex-alts càrrecs de la Generalitat històricament a l’òrbita
del PSC i de CDC, respectivament, s’han incorporat a les
files d’Units per Avançar, formació hereva de l’extinta Unió
Democràtica (UDC), segons
va anunciar ahir a la SER el
secretari general d’Units per
Avançar i diputat al Parlament
integrat al grup del PSC, Ramon Espadaler. ■ E.G.

tricta neutralitat política”
durant els processos electorals i la prohibició dels
poders públics de “prendre partit” en les eleccions. A més a més, hi afegeix que les llibertats ideològiques i d’expressió són
drets fonamentals de les
persones, no pas dels governants.
Quant al llaç groc i l’estelada, la junta assegura

Llaços grocs a la delegació del govern a Girona ■ G. PLADEVEYA

que són símbols “partidistes” utilitzats per formacions electorals que concorren a les eleccions. El
llaç groc perquè s’utilitza

per “recordar dirigents o
candidats que pertanyen a
formacions polítiques que
estan en situació de presó
preventiva”, indica. Quant

a l’estelada, la junta considera que també és un símbol que utilitzen determinades formacions polítiques. Tots dos signes, hi
afegeix la junta, poden ser
utilitzats pels partits en la
propaganda electoral però
no pels poders públics, ja
que, reitera el comunicat,
aquests han de mantenir
una “rigorosa neutralitat
política”.
La Junta Electoral Central també ha donat trasllat d’aquesta ordre a les
juntes de cada demarcació
perquè vetllin per la retirada. L’acord, de moment,
no fa referència a la retirada de símbols en altres edificis públics que no pertanyen a la Generalitat com
ara els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 12 DE MARÇ DEL 2019

Cap conxorxa entre Mos
a Dos comissaris de la policia catalana

sostenen al Suprem que van demanar
dos cops al govern que desconvoqués
l’1-O a Desvinculen l’exconseller Forn
del dispositiu policial del referèndum
Mayte Piulachs
BARCELONA

El cos de la policia catalana no es va conxorxar
amb el govern de Puigdemont ni s’hi va supeditar
perquè celebrés el referèndum d’autodeterminació
de l’1-O i després declarés
la independència de Catalunya. És la conclusió que
s’extreu de la declaració
com a testimonis dels comissaris Manel Castellví i
Emili Quevedo, ahir al Tribunal Suprem, en la cinquena setmana del judici
contra els independentistes catalans.
El comissari Quevedo,
excap de la comissaria de
Planificació i Seguretat,
va reiterar al tribunal, tal
com havia fet Castellví dijous passat, que en dues
ocasions, el 26 i el 28 de setembre del 2017, van demanar al president de la
Generalitat que desconvoqués l’1-O atesa la gran
mobilització que s’esperava i els possibles “incidents”. La resposta, ja coneguda, és que Puigdemont els va dir que havia
de complir el “mandat del
poble”, i els comandaments policials li van respondre que complirien el
“mandat judicial”, segons
Quevedo. El comissari va
exposar que els comandaments policials “no estaven d’acord amb la prevalença que feia el govern
d’uns principis sobre els
altres, ja que no eren elements que es contraposessin”, referint-se al principi
de mantenir la convivència ciutadana i al de fer
complir un mandat judicial, com la magistrada
del TSJC havia ordenat el
27 de setembre del 2017
per escapçar l’1-O. Aquestes afirmacions desmuntarien, doncs, la tesi de la
rebel·lió de les acusacions,
ja que sostenen que, per
dur-la a terme, el govern
va usar la mobilització ciutadana i els 16.000 agents

dels Mossos armats.
Els comissaris Quevedo
i Castellví –aquest darrer
tenia pendent ahir contestar les preguntes de les defenses– hi van afegir que,
davant aquesta doble negativa del govern, no en
van alertar pas la magistrada del TSJC, ni van canviar el seu pla d’actuació,
ni ho van denunciar públicament ni van dimitir, en
resposta a les preguntes
del penalista Xavier Melero, defensor de l’exconseller d’Interior Quim Forn.
El llavors cap de seguretat
dels Mossos va deixar ben
clar que, tot i que “no els
van agradar”, i ho van comunicar, unes manifestacions de Forn en què deia
que l’1-O seria una jornada
com unes eleccions, també
va dir que l’exconseller no
va interferir pas per organitzar o modificar el dispositiu policial de l’1-O.
Quevedo va respondre
les preguntes de totes les
parts, malgrat que es podia
acollir al dret a no fer-ho,
ja que, com tots els caps
de la prefectura, és investigat al jutjat d’instrucció 3
de Cornellà de Llobregat
per presumpta “passivitat”
dels agents l’1-O. Contra
aquesta investigació s’ha
presentat recurs a l’Audiència de Barcelona i, de
moment, cap comissari ha
declarat com a investigat.
Pel que fa al dispositiu
policial del 20 de setembre,
en els escorcolls que va fer
la Guàrdia Civil al Departament d’Economia i a una
quarantena de llocs més, el
comissari Quevedo va assegurar que hi van actuar uns
300 agents de seguretat
dels Mossos. Hi va afegir
que van anar a preguntar
a la lletrada de l’administració de justícia Montserrat del Toro què volia fer i
si volia marxar, ja que els
missatges que els donaven
eren “contradictoris”. En
aquest sentit, i responent
les preguntes de l’advocada
Marina Roig, defensora de

El penalista Melero, defensor de l’exconseller
Forn, al seu darrere, en la sessió d’ahir. A la
dreta, el comissari Emili Quevedo ■ EFE / ACN

Les xifres

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

40.000 800

5

1

efectius haurien fet falta
per aturar l’1-O, segons va
assegurar ahir el comissari
Emili Quevedo.

agents d’unitats no habituades a fer carrer, com Assumptes
Interns, es van mobilitzar per
l’1-O, d’un total de 7.800 agents.

convocatòries van tenir ocupats els antiavalots dels Mossos
durant l’1-O, com ara una manifestació de la Falange.

helicòpter van activar els
Mossos, quan la Guàrdia Civil
va alertar que hi havia armes
dins dels seus cotxes el 20-S.

Jordi Cuixart, el comissari
Castellví, més tranquil que
dijous passat, també va
aclarir que les convocatòries de l’ANC i d’Òmnium
“sempre són pacífiques”.

dissenyat per a l’1-O, i batejat amb el nom d’Àgora,
va ser el més “extraordinari del cos”. El comissari
Quevedo va explicar que
aquest dispositiu es va començar a posar en pràctica a mitjan setembre,
quan la comissaria general d’informació, encapçalada per Castellví, els va
alertar que aquell dia “hi
podria haver incidents entre grups antagònics i que
calia protegir institucions
i persones”.
Quevedo va exposar que
per executar l’ordre de la
fiscalia de tancament dels
centres de votació “haurien calgut entre 30.000 i
40.000 agents”, segons un
estudi tècnic que van dur
a terme. I per això, hi va
afegir, era “important” la
col·laboració dels 6.000
agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil
per “intentar dissuadir”
els concentrats. També va
detallar que, “per ordres
del major Trapero”, es van

activar el màxim d’agents
i, dels 7.800 efectius del
dispositiu, n’hi havia uns
800 que procedien d’unitats no uniformades i que
no feien carrer, com ara
Assumptes Interns. El pla
dels Mossos era ser presents, amb un binomi o
tres agents, en els 2.300
punts de votació existents. “Deixant els carrers
buits i sense servei [l’1-O],
hauríem pogut mobilitzar
12.000 agents”, va detallar Quevedo.
Les acusacions retreuen a la policia catalana
que no va activar els
11.000 agents que sempre
destina a unes eleccions
habituals, tot i que els del
dispositiu Àgora van treballar més, amb jornades
de fins a 12 hores. I ahir
el fiscal Javier Zaragoza,
amb to sorneguer, va preguntar a Quevedo per què
no va enviar part dels 900
agents antiavalots (Brimo
i Arro) que té el cos contra
els concentrats als locals

de l’1-O com van fer la policia espanyola i la Guàrdia
Civil. El comissari va indicar que dues terceres
parts de les unitats d’antiavalots eren l’1-O a Barcelona, ja que havien de controlar una manifestació
anarquista, una de contrària a l’1-O a la plaça Catalunya, una altra de la Falange davant la Generalitat i
el partit de futbol entre el
Barça i Las Palmas, que
al final es va fer a porta
tancada. “Calia deixar una
reserva de forces”, va manifestar el comissari, a
més de no desvestir tot el
servei policial (com ara les
unitats de trànsit i criminologia, va dir).
“Malauradament,
el
mandat judicial no es va
poder complir de manera
íntegra”, va confessar el
comissari Quevedo. Va detallar que “només van poder tancar 24 centres”, a
banda del centenar clausurat per les gestions de
dies anteriors, en les quals

El dispositiu Àgora
A més a més, el comissari
Quevedo va revelar ahir
que el 20-S van activar un
helicòpter quan la Guàrdia Civil els va informar
que hi havia armes llargues als seus cotxes del
carrer, i van veure que algunes persones hi entraven, i des del cel ho vigilaven. El coronel de la Guàrdia Civil a Catalunya, Ángel Gozalo, en la seva declaració de la setmana passada, va treure importància a aquest oblit dels seus
agents, i va assegurar que
les escopetes a l’interior
del cotxe eren de bales de
goma, no de foc.
L’excap de Planificació
i Seguretat dels Mossos
també va voler deixar clar
que el dispositiu policial
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Càrregues policials
S’eleva a 37 el nombre
d’agents i caps de la
policia investigats
El jutjat d’instrucció 7 de Barcelona
ha citat a declarar com a investigats
tres comandaments de la Policía Nacional el dia 22 de març per les càrregues policials l’1-O a l’escola Estel
del Guinardó, on van resultar ferits
divuit votants. Són tots els comandaments que van actuar al centre,
on la policia va fer una incursió ràpida que va dificultar que els votants
poguessin prendre imatges, cosa
que ha obstaculitzat la investigació.
Amb aquests comandaments, un
inspector cap de nucli i dos subinspectors, tots de l’equip Orca, ja són
37 els policies espanyols investigats
per les càrregues policials a Barcelona. Els tres comandaments podran

Càrregues a l’Escola Industrial ■ J. RAMOS

declarar per videoconferència. La
setmana passada, l’Audiència de
Barcelona va reobrir aquesta causa,
després del recurs de l’Ajuntament de
Barcelona, que és acusació popular,
contra l’arxivament que havia fet el
jutge al·legant que no hi havia imatges.

Noves citacions
S’ajorna la declaració
del tinent coronel
Baena al 26 de març
Sense albarà ni ordre judicial a Unipost
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tres excaps de producció
d’Unipost –empresa desapareguda fa un any després
d’un concurs de creditors–
van declarar ahir com a testimonis en el judici al Suprem
que no van veure cap albarà
de les 45.000 cartes que la
Generalitat volia enviar a ciutadans per l’1-O i que van ser
interceptades per la Guàrdia
Civil, el contingut de les quals
també desconeixien. Responent les preguntes del penalista Jordi Pina, van assegurar
que agents del cos armat
van escorcollar dues seus de
l’empresa, a Terrassa i a Barcelona, sense ordre judicial,
el 19 de setembre del 2017, i
que els van mirar i clonar mòbils i ordinadors, sense avisar-los que s’hi podien negar.
Els tres treballadors es
van encarar amb els fiscals
Consuelo Madrigal i Jaime
Moreno quan no podien deta-

llar accions econòmiques o
de l’administrador d’Unipost,
Pau Raventós, que la setmana passada es va acollir al seu
dret a no declarar, ja que està
sent investigat pel jutjat 13 de
Barcelona. La fiscalia xifra en
uns 970.000 euros l’encàrrec
que la Generalitat va fer a
Unipost per les cartes i certificacions a membres de les
meses, que l’administradora
concursal de l’empresa ha
negat que sigui un deute pendent. Els tres exempleats van
explicar que els grans clients,
com la Generalitat, usen una
aplicació online de l’albarà i
que, si no és executat –és a
dir, pagat–, ells no ordenen el
repartiment de les cartes.
Francisco Juan Fuentes,
exresponsable de les operacions d’Unipost a Catalunya i
les Balears, va admetre que
dos transportistes que anaven en una furgoneta blanca

li van lliurar, un dissabte al
mig del carrer, els tres palets
amb unes 45.000 cartes. Ho
va fer per fer “un favor” a la
Generalitat, ja que era un
client amb el qual tenien un
acord marc important i Unipost estava en concurs de
creditors, va dir. Fuentes i
un altre cap de l’empresa, Albert Planas, van declarar
que l’enviament de 45.000
cartes de l’1-O no es podia fer
perquè no tenia albarà ni ordre de treball. Hi van afegir
que no sabien si eren cartes
ordinàries o certificades (el
cost varia força) ni tampoc a
quin departament ho havien
de facturar. Antoni Santos,
coordinador de l’àrea de Barcelona i Badalona, va negar
que intentés “silenciar” la feina, com li va preguntar la fiscal Madrigal. “Com vol que ho
silenciï si ho vaig enviar per
escrit a la resta?”, li va etzibar.

es van identificar unes
2.000 persones, va assegurar. El comissari també
va sostenir que la policia
espanyola i la Guàrdia Civil podrien haver anat a
tancar centres abans de
l’1-O, segons l’ordre de la
magistrada del TSJC, que
va treure la direcció a la
fiscalia. La gran concentració de pares i mares i

veïns, però, ho hauria fet
impossible. Responent les
preguntes del lletrat Andreu van den Eynde, Quevedo va confirmar que les
convocatòries d’entitats
per l’1-O eren per fer “resistència passiva”.
L’actuació dels Mossos
tindrà el seu moment àlgid
dijous, quan està citat a
declarar com a testimoni

el major Josep Lluís Trapero, destituït pel 155 i que
després de les eleccions no
va voler tornar al càrrec
per poder-se defensar de
l’acusació de rebel·lió en el
judici a l’Audiencia Nacional, pendent de data. Trapero vol declarar al Suprem, tot i que, amb una
petició d’onze anys de presó, se li desaconsella. ■

El Tribunal Suprem ha ajornat la declaració del cap de la policia judicial de
la Guàrdia Civil a Catalunya, el tinent
coronel Daniel Baena, que és l’instructor d’una trentena d’atestats que en
bona part han estat la base de les querelles contra els independentistes catalans. La seva declaració i la del secretari dels atestats estaven previstes per
avui, però les defenses van presentar
un escrit la setmana passada en què
demanaven més temps per prepararse. Així, la seva intervenció s’ha ajornat fins al 26 de març. Ahir, el tribunal
va avançar el calendari de testimonis
de les properes setmanes, entre els
quals hi ha més de 30 agents de la
Guàrdia Civil que van participar en es-

Daniel Baena, tinent coronel ■ J. LOSADA

corcolls el setembre del 2017 i cinc
mossos ferits en un d’aquests escorcolls a Sabadell. Entre els agents del
cos armat, hi ha els dos caps del dispositiu del 20-S, que van estar en contacte amb la secretària judicial, Montserrat del Toro.

Videoconferències
Dos observadors
internacionals de l’1-O
declararan al Suprem
El Suprem també ha acceptat la declaració com a testimonis d’un diputat alemany i una diputada del Quebec, a través de videoconferència, el
27 de març. Són el diputat alemany
al Bundestag Felix von Grünberg, de
l’SPD, i la diputada al Parlament
del Quebec Manon Massé, del partit
Quebec Solidari. Tots dos van ser observadors internacionals en diversos col·legis electorals durant la jornada del referèndum d’autodeterminació, i han estat proposats per
la defensa del president d’Òmnium,
Jordi Cuixart, i pel lletrat de l’exvicepresident Oriol Junqueras i de
l’exconseller Raül Romeva. Aques-

Observadors a Tarragona l’1-O ■ J.F.

tes declaracions seran les primeres
que evidenciaran la internacionalització de l’1-O. Les acusacions, però, ho consideren malversació al·legant que van suposar un cost, amb el
Diplocat.
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
Joan Rueda

LES FRASES

LA FRASE DEL DIA

“Estaven aturades [les
cartes] fins a saber quin
tipus d’enviament
havíem de fer. No
es podien repartir
ni facturar”

“Òmnium i ANC sempre han
convocat amb la consigna de
la no violència i els
considerem interlocutors”

ALBERT PLANAS

Comissari dels Mossos d’Esquadra

“Ni me la van
ensenyar ni van fer
cap referència a
cap ordre judicial”

MANUEL CASTELLVÍ

ANTONIO MANUEL SANTOS

Exresponsable d’Unipost

“La sortida de la
comitiva judicial el
dia 20 de setembre
no podia recaure en
persones que no
fossin policies”

Exresponsable d’Unipost

“Hi va haver confusió entre
allò que crèiem que deia la
lletrada i allò que ens deia
la Guàrdia Civil, fins al
punt que no se sabia si
volia sortir sola o amb la
comitiva judicial”

“Els vam dir [als
càrrecs polítics] que
compliríem la nostra
obligació com a policia
judicial”

“Pérez de los Cobos no
ho va plantejar [en
referència a ocupar els
col·legis electorals
abans de l’1-O”

“L’helicòpter dels
Mossos es va activar
quan vam saber que hi
havia armes als cotxes
de la Guàrdia Civil”
EMILIO QUEVEDO

Comissari dels Mossos

AL CARRER

LA CARA I LA CREU

El ‘Silenci’, a la BBC

La videoconferència serà
present al judici el dia 27

Uns horaris que castiguen
els presos i les preses

La sala segona del Tribunal Suprem va fer
pública ahir una interlocutòria d’ordenació
de les testificals entre els dies 19 i 28 que, de
fet, està datada al dia 8. Aquesta ordenació
de testificals inclou, el dia 27, dues videoconferències: la del diputat alemany al Bundestag, de l’SPD,
Felix von Grünberg, i de la diputada del Parlament del
Quebec Manon Massé, per Québec Solidaire. Un punt de
modernitat, tot i que no sempre s’accepta aquest mètode de declaració, com ha passat amb Carles Puigdemont.

Tot i que en la darrera sessió del judici de la
setmana passada el president de la sala, Manuel Marchena, va dir que la jornada de dilluns començaria a les 10 del matí, ho va fer a
dos quarts de deu. Els presos i les preses polítics estan dormint poquíssimes hores i, alguns dies,
s’han de saltar àpats, o torns de visites, trucades, etcètera. Però, després de fer-los arribar per començar a dos
quarts de deu del matí, el judici es va suspendre entre les
dotze del migdia i les quatre de la tarda.

LA DADA

L’AGENDA

El dispositiu dels Mossos hauria superat
el d’una jornada electoral normal

En espera de Trapero, dijous, demà
declaren més responsables d’empreses

Emilio Quevedo era, l’1-O, el cap de la comissaria general de Planificació i Seguretat dels Mossos. En la sessió
d’ahir va afirmar que els Mossos van mobilitzar 7.800
agents, un nombre molt superior “als 3.500 que es mobilitzen habitualment en unes eleccions”. Fins ara,
sempre s’havia parlat d’uns 11.000 Mossos mobilitzats.

Fins dijous no se sabrà si el judici viu aquesta setmana
un dels plats forts, ja que el major dels Mossos, Josep
Lluís Trapero, ha de declarar dijous però es podria acollir al seu dret de no fer-ho en estar imputat a l’Audiencia Nacional. Mentrestant, avui declararan altres responsables d’empreses de bustiatge i impressió.

La protesta del col·lectiu
inicia la cinquena setmana

Els membres de col·lectiu, ahir a Madrid ■ EL PUNT AVUI

El col·lectiu Silenci, rebel·la’t, que es manifesta
cada dia a Tarragona, al
migdia, i a Madrid, contra
el judici als líders independentistes catalans, va
iniciar ahir la cinquena
setmana de protesta, que

es fa a la zona del carrer
Gènova, propera al Tribunal Suprem. Els membres
del col·lectiu, a més, han
aparegut aquests dies en
un reportatge sobre el judici elaborat per la BBC
d’Escòcia.

Acusen el Suprem de
“banalitzar” la violència
Redacció
BARCELONA

La plataforma catalana International Trial Watch
(ITW), que envia observadors al judici contra els independentistes catalans,
va denunciar ahir que el
president de la sala del Tribunal Suprem“limita” els
interrogatoris dels testi-

monis a les defenses, un
fet que està permetent “la
banalització de la violència policial” de l’1-O.
És una de les conclusions dels quatre juristes
que la setmana passada
van seguir el judici a Madrid, en què van declarar
com a testimonis els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policía Nacio-

nal a Catalunya durant
l’1-O, i també el coordinador contra el referèndum,
Diego Pérez de los Cobos.
Per ITW, la sala impedeix
confrontar les declaracions dels testimonis amb
material probatori, com
ara els vídeos, sobretot en
relació amb les càrregues
de l’1-O, fet que “pot afectar el dret de defensa”. ■

Els observadors d’ITW, Mònica Aranda, Haidi Cin, Gustavo Palmieri i Jorge Correcher, en la
quarta setmana del judici, amb Iñaki Rivera, director de l’Observatori del Sistema Penal ■ ITW
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L’ILLA DE ROBINSON

GISELA PLADEVEYA

LA TRUCADA

L’ENTREVISTA MONTSE BASSA

Cap conxorxa
per evitar el
compliment
de diligències

“El millor que podem fer
per ajudar-los és ser actius”

Joan Ignasi Elena
PORTAVEU JURÍDIC D’ERC

L’advocat
i
portaveu jurídic
d’ERC,
Joan Ignasi
Elena, considera que les
declaracions dels comissaris Castellví i Quevedo
“desmunten de forma
molt clara el que defensen
les acusacions, que és la
pretesa connivència entre
un govern que feia un cop
d’estat i que utilitzava la
violència a través dels
Mossos i que exaltava la
gent mitjançant les entitats socials per subvertir
l’ordre constitucional”.
“Aquest relat, que es recull
a la denúncia, no ha existit.” També pensa que s’ha
constatat que els operatius policials són els que van
decidir sobre quins dispositius es desplegaven,
“com en qualsevol mobilització ciutadana”. “Els responsables polítics van tenir una altra funció. No hi
va haver cap conxorxa per
evitar l’acompliment de
les diligències judicials.”

Ferran Espada
oc la Montse, però en realitat a qui represento és a
la meva germana, la consellera Dolors Bassa, que està
aguantant aquesta farsa de judici i
la ignomínia de presó.” Són paraules de Montse Bassa, que encapçalarà la llista d’ERC per Girona en
les eleccions del 28-A al Congrés,
on vol tenir veu per continuar denunciant la repressió de l’Estat.

“S

Per què ha decidit presentar-se als
comicis generals?
La resposta és molt clara. Jo, de fet,
sempre dic que només soc la Montse. Al meu lloc hi hauria d’haver la
meva germana. En nom d’ella i de
tots els nostres presos i exiliats, porto un any de lluita al carrer, de moltes trobades i de sopars grocs, arran
de ser una de les sòcies fundadores
de l’Associació Catalana pels Drets
Civils. Això m’ha permès veure que
el millor que podem fer per ajudarlos és ser actius. És un dels punts
que m’han convençut a l’hora d’encapçalar la candidatura d’ERC, com
a independent. Vull i necessito lluitar perquè surtin de la presó i els exiliats retornin a casa. Fins ara em
movia més en un àmbit català, ja que
fa temps que des de l’associació de

FOTO: JOAN SABATER

familiars mirem de tenir incidència
arreu de l’Estat, però costa molt.
Què li ha dit la seva germana?
Sobretot, és qui m’ha convençut de
presentar-me. He parlat molt amb
ella d’aquest tema i amb gent experimentada a Madrid. Una de les
veus més clares que podem tenir és
des del faristol al Congrés. A més,
he rebut un suport espectacular de
la gent. No em vull quedar a casa.
Sempre critico els independentistes de sofà. Quan la repressió és
més forta, lluny d’espantar-nos,

ens hem d’enfortir. Els familiars
som una veu directa per poder ajudar. I soc una persona molt implicada en temes de Girona. Serà una
manera de combatre la repressió,
però també de cuidar els interessos
dels gironins i les gironines.
Podem afirmar que serà la veu de
Dolors Bassa al Congrés?
Exactament. De fet, l’objectiu final
és aconseguir una República catalana independent. I, alhora, és una
manera de fer alguna cosa pels presos i els exiliats, que s’ho mereixen.

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

Situacions
mai vistes

E

l comissari dels Mossos Emili Quevedo va
optar ahir per prestar testimoni, malgrat que Marchena li va recordar que tenia el
dret de no fer-ho. I és que,
tal com indica l’advocat Josep Prat, els testimonis investigats en altres procediments per l’1-O poden declarar o no. Abans que Quevedo, tots els que es trobaven en aquesta situació van
guardar silenci. “Normalment, és el que els lletrats
els recomanem per no córrer riscos, perquè no sabem
quines preguntes els formularan. Quan Quevedo sigui jutjat, les acusacions li
faran referència a la declaració d’ahir per posar-lo en
contradicció.” A banda, el tinent coronel Baena va demanar que s’ajornés el seu
testimoni i el jutge ho va acceptar. Prat diu que no és
habitual el canvi, sols si és
per una qüestió de primera
necessitat. “Els advocats
estem veient coses que no
havíem vist mai. El jutge
Marchena té la
paraula absoluta, du la batuta.”
Josep Prat

LA TERTÚLIA
“És una magnífica

829430-1204329Q

oportunitat que els presos
o els exiliats es presentin
als comicis. Planten cara,
no s’arronsen, continuen
lluitant per uns ideals”

“Qui millor va complir la
resolució de la jutgessa
van ser els Mossos”

SERGI BLÁZQUEZ

Advocat i president de l’associació
de juristes Drets

“Quan es planificava

“Els Mossos haurien de

l’operatiu no se sabia un
tema crucial, com el
cens universal, que feia
gairebé impossible
evitar el referèndum”

defensar més la seva
actuació durant l’1-O”
DANI DIÉGUEZ

Advocat i membre de l’Associació
pel Dret de Defensa de Girona

