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LNACIONAL P6,7

L’acció judicial ha estat ampliada al
govern espanyol i es demana l’opinió
del Tribunal de la Unió Europea

Puigdemont presenta
la demanda contra
Llarena a Brussel·les

NACIONAL P7

Protestes
pel vet de
Marchena
a la visió
d’imatges
Són indispensables
per a les defenses

ALARMANT · Una quarta part
de la població, en risc d’exclusió
social, que es pot incrementar si
s’és dona o immigrant, diu l’estudi

Els nivells de
desigualtat social
no paren de créixer
AMUNT · Tornen a augmentar
després de dos anys, segons
l’informe sobre treball precari,
habitatge i manca d’inversió

NACIONAL P20

Els serveis mèdics atenen un dels ferits en l’atemptat d’ahir ■ EFE

EUROPA-MÓN P22,23

Quaranta-nou morts en un atemptat contra mesquites, a Nova Zelanda

Matança supremacista

Cs, el PP i SCC denuncien
Torra pels llaços grocs

Nacional P8

ERC, el PDeCAT i la CUP reclamen que es
torni a penjar a l’ajuntament de Barcelona

Vaga desigual i manifestacions per
exigir millors polítiques ambientals

Nacional P17

Concentració davant de la seu de la UE, a Barcelona ■ ACN

Els estudiants, contra
el canvi climàtic

Investiguen les detencions
de la policia a Girona

Nacional P10

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 14.00 h
Avui, a partir
de les 14.00 h
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om els nets
dels que van

perdre la Guerra Civil
(...) per això mai, mai
no votem ni Alianza
Popular ni el PSOE i
els seus traïdors”

cantava La Polla Records, un grup bas-
cogallec que va lluitar contra la Transi-
ció des dels escenaris dels anys vui-
tanta. “Fart de chulos d’uniforme, fart
de tu, com et diria, jo estic fart de la si-
tuació, estic fart de tenir raó, estic fart
de tant de cabró.”

Als concerts de La Polla no hi havia
eufemismes i denunciaven el pacte del
poder tardofranquista que aplegava la
banca, la monarquia, els jutges i els
partits del sistema, inclosos els que
venien, aparentment, de l’esquerra. He
escrit denunciaven? No, els insultaven.

Encara no es parlava de l’Íbex 35 i ja
el descrivien: “Ets demòcrata i cristià,
ets un cuc, fill de Déu amb Rolls i amb
amant.” Tants anys després, La Polla
Records torna. I ho fa per tornar a es-
tampar a la cara del poder de veritat
–de gira per Bilbao, Barcelona, Valèn-

cia i Madrid– dinou de les seves mi-
llors cançons de sempre i una de nova,
totes orientades contra els que mana-
ven abans i continuen manant ara.
“No s’ha superat res i tot va cap enre-
re”, repeteix aquests dies a totes les
entrevistes Evaristo Páramos, cantant
i líder del grup. “Veig coses de Franco i
el veig més d’esquerres que alguns
que parlen ara”... En fi, tots sabem que
té raó.

Efectivament, som els nets dels que
van perdre la Guerra Civil, però també
som els fills dels que van perdre la
Transició i els que, ara, hem perdut la
batalla per la sobirania i la democrà-
cia. Una derrota cada quaranta anys.
Però després de cada cop dels falan-
gistes, els grisos o els piolins, a l’altra
banda som més i estem més determi-
nats.

El 26 d’octubre, La Polla Records so-
narà a Barcelona igual que havia sonat
abans. La diferència, abismal, és que
avui les seves lletres ja no són contra-
cultura. Són l’anàlisi crua de la realitat;
la mateixa que fa, ara, la majoria de la
societat catalana. Ben tornats!

“S

Keep calm
Salvador Cot

Necessitem La
Polla més que mai

Les seves lletres ja no són
contracultura. Són l’anàlisi
crua de la realitat; la mateixa
que fa, ara, la majoria de la
societat catalana

o diré que sigui el titular de
l’any, perquè queden molts me-
sos per transcórrer, ni que si-

gui el titular del judici contra els inde-
pendentistes, perquè encara ha de ve-
nir la sentència, però les paraules del
major dels Mossos, Josep Lluís Trape-
ro, són un senyor titular: ell i el perso-
nal a les seves ordres estaven prepa-
rats per detenir Puigdemont i tot el
govern si el jutge els ho hagués orde-
nat després de la DUI, declaració uni-
lateral d’independència. Estava mig
ensopit seguint la seva declaració, i
des de llavors no hi ha manera de dor-
mir. Conté tanta informació...

Primer de tot, Trapero defensa els
subordinats. És el que toca en tota or-
ganització jeràrquica. Els caps de la
Guàrdia Civil i de la Policía Nacional
van fer igual en les seves interven-
cions. Als subordinats se’ls pot esbron-
car, expedientar, retirar les medalles,
arrencar els botons, esbotzar la gorra,
tancar al calabós, denunciar... El cos
ha de quedar immune. Els nostres po-
lítics de tarannà pusil·lànime no sem-
pre han defensat els Mossos, i Trape-
ro, cap d’una policia moderna, profes-

N

sional i dotada de mediadors, al con-
trari de la Guàrdia Civil i la Policía Na-
cional, es nota que n’està dolgut.

Trapero observa en el seu cap polí-
tic, Joaquim Forn, “irresponsabilitat”,
i, pel que afegeix, la fa extensiva a bo-
na part del govern. Sembla dur, sem-
bla acusatori per als al·ludits, però, és
el contrari: els allibera de “responsabi-
litat”. El delicte de rebel·lió de què
se’ls acusa implica violència. L’imagi-
natiu instructor va pensar que l’exer-
cirien els Mossos, la força armada de
què el govern disposava per veure sa-
tisfets els seus objectius. Si Trapero
diu que estava disposat a arrestar el

govern –i hi deu haver documents
adreçats al jutge que ho acreditin–, de
quina rebel·lió parlem i de quins “res-
ponsables”? El 30 de setembre, els
Mossos van auxiliar la funcionària ju-
dicial que escorcollava la seu d’Econo-
mia perquè fugís per un teatre. La se-
nyora va sortir camuflada entre actors
i espectadors. És gaire normal que ha-
vent-hi una rebel·lió en marxa la gent
vagi al teatre?

El titular ofert per Trapero conté
una incògnita: per què el jutge no va
donar ordre de detenir el govern? Pel
motiu que no hi va apreciar rebel·lió,
és clar. La DUI havia quedat en res, la
bandera espanyola es mantenia. No va
ser fins més tard que es va confeccio-
nar la fabulació que va justificar les
presons. Sembla com si els tribunals
europeus que no han apreciat delicte
en Puigdemont i els consellers exiliats
haguessin escoltat Trapero. Va ser
fruit d’una “irresponsabilitat”, i això
no es castiga severament. El judici
desorbitat, i risible si no fos dramàtic,
podria acabar ara mateix. Si tant vo-
len, desobediència, i cap a casa. El ve-
redicte final, a les urnes i a la història.

“La seva
declaració fa
“irresponsables” els
acusats

Vuits i nous

El titular de Trapero
Manuel Cuyàs
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he lamentat en nombroses
ocasions en aquest mateix
espai dels silencis madrile-

nys (i quan deia madrilenys en reali-
tat volia dir espanyols) sobre el que
està passant a Catalunya. Em planyia
del fet que, durant tot aquest temps,
durant tots els mesos en què el des-
acord entre Catalunya i Espanya ana-
va in crescendo, cap grup d’intel·lec-
tuals, d’experts, d’empresaris, de rec-
tors universitaris o del que fos no sor-
tís en tromba dient res. N’hi ha hagut,
de declaracions o reflexions. Però no
ens enganyem: han estat comptades i,
sobretot, ofegades. Avui, però, és el
dia que milers i milers de catalans se-
rem a Madrid, en cos o en ànima, per
donar suport als encausats per l’1-O i
per dir en veu alta que “L’autodeter-
minació no és cap delicte” i que “De-
mocràcia és decidir”, que són dos dels
eslògans de la manifestació d’aquesta
tarda. I és just, avui, donar les gràcies

M’ “És bo saber que
hi ha un altre
Madrid, i que a la
capital espanyola no
tothom es manifesta
a la Plaza Colón

al munt de col·lectius i organitzacions
espanyoles que aquests dies han fet
una crida a participar-hi. “Sabem que
hi haurà molta gent de Madrid que
sortirà al carrer perquè està al costat
de la defensa de les llibertats, dels
drets i de la democràcia, que ens afec-
ta a tots”, deia Elena Martínez, d’Iz-
quierda Castellana, a mitjan setmana.
Madrilenys pel Dret a Decidir, Galegos

Soberanistas, Euskaldunes en Ma-
drid, Vallekas Decide, Moviment Refe-
rèndums a la Universitat, Izquierda
Castellana, el Sindicat d’Estudiants o
la CGT són alguns dels més de cin-
quanta col·lectius espanyols (sobretot
madrilenys) que han donat suport a la
concentració d’avui a Madrid que tin-
drà la presència de mig govern i el su-
port de totes les formacions i entitats
sobiranistes del país. Més enllà que és
una llàstima que Podemos hagi deci-
dit xiular i mirar cap a un altre costat,
la veritat és que és bo, molt bo, saber
que a Madrid (i a Espanya) hi ha gent
disposada a manifestar-se en algun al-
tre lloc que no sigui a la Plaza Colón i
per la unidad de España o per fer fora
Sánchez. Avui, quan a Madrid la pro-
testa ja no és en favor de l’indepen-
dentisme sinó simplement de la de-
mocràcia, és bo agrair el paper
d’aquests col·lectius. És bo saber que
hi són. Gràcies.

Gràcies, Madrid
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Nova Zelanda, un dels països
amb els índexs de benestar

social més alts de tot el món, va
quedar commocionat ahir per
l’atac terrorista sagnant en dues
mesquites de la ciutat de Christ-
church, que va deixar 49 víctimes
mortals i nombrosos ferits, en una
nova mostra de terror que no hau-
ria de deixar indiferent a ningú ar-
reu del planeta. La participació d’al-
menys un reconegut militant d’ex-
trema dreta en l’atac deixa en evi-
dència que el terrorisme d’origen
supremacista i xenòfob és al darre-
re de l’atemptat, en una nova mos-
tra d’intolerància i menyspreu cap a
la vida humana, com ja ho ha de-
mostrat en altres agressions simi-
lars els últims temps. La sang freda
amb què va actuar el terrorista ahir
també ens hauria de fer reflexionar
sobre com l’odi i la manca d’educa-
ció poden portar alguns homes a
actuar contra els seus iguals real-
ment com si la vida d’aquests no
tingués cap valor. Actituds que,
malauradament, ja hem vist massa
cops al llarg de la història.

L’augment dels moviments d’ex-
trema dreta arreu del món, supre-
macistes i racistes, ens hauria de
preocupar a tots, però, sobretot,
hauria de moure la societat i a tots
aquells que se senten demòcrates
a rebutjar-los i a denunciar-los. Tot
el contrari del que fan sovint alguns
mitjans de comunicació i alguns
partits polítics que blanquegen
aquests moviments o amb els
quals fins i tot hi fan pactes de go-
vern. El món no pot permetre’s tor-
nar enrere en les polítiques de lli-
bertat i tolerància en què ha avan-
çat els últims decennis. Els atemp-
tats més sagnants com el d’ahir no
ho aconseguiran. Però l’extrema
dreta ha de saber que té el pas bar-
rat i que la democràcia no tolerarà
cap atac i que els castigarà amb to-
ta la contundència que calgui.

Atemptat
intolerable a
Nova Zelanda

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’alcalde de Verges està de baixa per les lesions
que li va provocar la Policía Nacional quan el va de-
tenir, el 16 de gener, en una operació sense ordre ju-
dicial contra els que havien ocupat les vies del TAV
a Girona, encara que ell no hi era. Ara, per dignitat,
ell i els altres detinguts han denunciat la policia.

FEDERACIÓ D’ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL

Defensa de la dignitat

La pobresa i les desigualtats tornen a créixer a
Catalunya, després de dos anys de lleugeres mi-
llores, segons l’informe Insocat, presentat per la
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. Cal
denunciar que gairebé el 24% de la població cata-
lana es troba en risc de pobresa.

-+=

-+=

Renuncia a la política
Inés Arrimadas

Denuncia la desigualtat
Sònia Fuertes

-+=

Ignasi Sabater

Ciutadans insisteix en la seva línia de gesticulació
i ja ha portat a la fiscalia superior de Catalunya el
president de la Generalitat, Quim Torra, per la ne-
gativa a retirar els llaços grocs i les estelades dels
edificis públics. L’han acompanyat el Partit Popu-
lar i Societat Civil Catalana.

LÍDER DE Cs A CATALUNYA

ALCALDE DE VERGES
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De reüll
Maria Palau

Amor pel
patrimoni

ls conservadors de museus són uns desconeguts
per al gran públic. Alberto Velasco, però, és una altra

història. Vinculat al Museu de Lleida gairebé des que es
va engendrar el seu projecte de renovació, va assumir
aquesta responsabilitat el 2007. Llavors ni s’olorava la
tempesta perfecta que cauria sobre les terres de Ponent
i que esquitxaria tot el país: el cas Sixena. Quan el cel ja
estava ben ennuvolat, Velasco es va erigir en un dels
grans, si és que no en el més gran, defensors d’aquest
llegat artístic que Aragó volia usurpar, i que en part ha

acabat usurpant. Amb l’altaveu de
les xarxes socials i amb el rigor
històric com a única arma, ha estat
incansable en la tasca abnegada de
sensibilitzar els catalans dels valors
de l’art. Si alguna cosa bona ha
deixat el conflicte de Sixena és que
mai la lluita per protegir el patrimoni
(i protegir-lo no significa posseir-lo,

el que a l’altre cantó de la falsa frontera es pensen) havia
mobilitzat tantíssima gent. Velasco, bèstia negra dels
inefables governants aragonesos, hi ha contribuït molt. I
n’ha pagat un preu massa alt: amenaces de querella,
campanyes per desprestigiar-lo... El 30 de juny serà el
seu darrer dia al Museu de Lleida. Vol obrir una nova
etapa que en el seu moment ja explicarà. Intuïm que la
recerca continuarà sent el puntal de la seva vida
professional, gràcies a la qual, per cert, els museus del
país han enriquit les seves col·leccions. Més que
intuir-ho, ho desitgem. I ho necessitem.

E

Alberto
Velasco,
incansable en
la lluita per
protegir l’art
de Sixena

http://epa.cat/c/y8e2kb
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Protestes per nous escorcolls a
la seu d’Òmnium i a la
Generalitat, amb la detenció i el
posterior alliberament del
secretari de Difusió.

10
anys

20
anys

Els jutjats civils de Barcelona
no han repartit vuit-centes
diligències per falta de personal
en plena crisi. Els funcionaris
voten avui si fan vaga.

Efectius de la Guàrdia Civil
escorcollen la seu principal de
HB a Sant Sebastià per buscar
proves de la vinculació de la
coalició amb ETA.

Tots som Òmnium Col·lapse judicial ETA i HBTal dia
com
avui fa...
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l temps resoldrà
l’única incògnita

real del judici al procés
que se celebra al Tribu-
nal Suprem, que és si a
Espanya la raó d’estat

està per sobre de la justícia, l’estat de
dret i la democràcia. Que la instrucció
del jutge Llarena va ser una farsa sense
rigor, polititzada i abusiva per poder tan-
car a la presó els líders socials i polítics
de l’independentisme sense judici ni
sentència, ja se sabia. Ara, dia a dia, ve-
iem com la vista oral desmunta peça a
peça aquella ficció èpica rescatant de
l’oblit els fets reals. I arribats aquí, el que
tothom es pregunta des de fora és si ai-
xò, ni que sigui per decantació, servirà
per desmentir els que creuen que la
sentència està decidida des del dia 0.

El govern va impulsar un referèndum
perquè els catalans poguessin expres-
sar la seva voluntat respecte a la inde-
pendència, això és cert. I milions de ciu-
tadans, per raons diferents, se sentien
implicats i partícips d’aquesta iniciativa
democràtica, fins al punt de protestar
pels intents d’impedir-lo, de participar

en la logística de l’1-O, de votar i fins i tot
de rebre coces i cops de porra de la poli-
cia; això també és cert. La distància si-
deral entre això i les peticions d’entre 15
i 25 anys de presó per als acusats no-
més l’expliquen les ganes de venjança i
la necessitat de reprimir un moviment
social de base àmplia, transversal i crei-
xent que qüestiona l’statu quo de l’Estat
espanyol, heretat del franquisme i blan-
quejat per la Constitució del 1978.

És evident que les desenes de milers
de ciutadans concentrats el 20 de se-
tembre del 2017 davant de la conselleria
d’Economia no van anar-hi a impedir la
tasca de la comitiva judicial, ni a agredir
la secretària judicial, ni a enfrontar-se
amb la Guàrdia Civil, ni a assaltar la con-
selleria, ni a utilitzar la violència en cap
sentit. El mateix es pot dir dels que van
sortir a omplir col·legis, a votar i a oferir
una resistència passiva per defensar la
democràcia l’1-O. El fiscal tampoc ha
aconseguit desmentir Montoro quan va
dir que no es va pagar el referèndum
amb diner públic. I el major Trapero ha
fet caure de l’equació la complicitat dels
Mossos amb el referèndum i amb el go-
vern. Més enllà, hi ha les realitats paral-
leles i l’instint de marcar paquet.

E

Full de ruta
Toni Brosa

La venjança
i la justícia

El judici va desmuntant la
ficció èpica de Llarena; la
mala notícia és que ningú
sap si servirà de res

lguns economistes liberals afir-
men que les desigualtats econòmi-
ques i socials a l’àmbit mundial

han tendit a disminuir. Tanmateix, no és
el que es dedueix de les dades aportades
pels principals especialistes en la matèria
o les que es poden trobar, per exemple, a la
pàgina web inequality.org. Tot i que al-
guns països han reduït el nombre de gent
que viu en pobresa extrema, les diferèn-
cies econòmiques han continuat augmen-
tant en l’època del neoliberalisme, ja que
els més rics concentren uns nivells de ri-
quesa sense precedents. Per tant, les desi-
gualtats han crescut a l’àmbit mundial en
les darreres dècades.

AIXÍ, L’1% MÉS RIC del món, amb més d’1
milió de dòlars, concentra el 45% de la ri-
quesa mundial (els que tenen més de 5 mi-
lions de dòlars tenen una gran majoria
–57%– de la riquesa mundial), mentre
que els adults amb menys de 10.000 dò-
lars en riquesa representen el 64% de la
població mundial però tenen menys del
2% de la riquesa mundial. Els més rics del
món, que tenen més de 100.000 dòlars en
actius nets, segons Credit Suisse, repre-

A senten menys del 10% de la població mun-
dial, però el 84% de la riquesa global. I,
com correspon en un sistema capitalista
basat en l’explotació del treball pel capital
i en el conflicte de classes, els que tenen
una riquesa extrema sovint l’han acumu-
lat a partir de l’explotació de persones de
tot el món que treballen per salaris baixos
i en condicions perilloses.

PEL QUE FA A LA DISTRIBUCIÓ de la renda,
des de 1980, la proporció que en rep l’1%
més ric ha augmentat ràpidament a Amè-
rica del Nord (EUA i Canadà), Xina, Índia i
Rússia i més moderadament a Europa, on
disminuïa la que rebien les classes mitja-
nes. Els experts en desigualtats assenya-
len que aquest període coincideix amb la
reversió, especialment en els països euro-
peus, de les polítiques pròpies de l’estat
del benestar com a conseqüència de les
polítiques neoliberals. En canvi, països i
regions en què no es va desenvolupar l’es-
tat del benestar, com l’Orient Mitjà, l’Àfri-
ca subsahariana o el Brasil, han tingut ni-
vells de desigualtat de rendes relativa-
ment estables però extremadament alts.
El ràpid creixement econòmic a l’Àsia (en

particular, la Xina i l’Índia) han fet sortir
moltes persones de la pobresa extrema.
Però l’1% més ric del món ha obtingut una
part molt més gran dels ingressos/renda.
Encara que la seva part dels ingressos glo-
bals ha disminuït una mica des de la crisi
financera del 2008 (en més del 20%) con-
tinua sent molt superior que el percentat-
ge (16%) que suposava el 1980. Xina ha
tingut el creixement més ràpid en la pro-
porció de milionaris mundials però més
del 65% dels milionaris del món conti-
nuen vivint a Europa o Amèrica del Nord.

COM HA ASSENYALAT Branco Milanovic
(Desigualdad mundial), antic economista
en cap del Banc Mundial, i ha representat
gràficament en el que es coneix com la
“corba de l’elefant”, les noves classes mitja-
nes dels països emergents, sobretot asiàti-
ques, com les classes altes dels països des-
envolupats, han vist augmentar la seva
renda de forma important. Per contra, les
classes mitjanes i populars dels països des-
envolupats han viscut un estancament de
les seves rendes en els dos darrers decen-
nis, cosa que té importants conseqüències
econòmiques i polítiques.

Antoni Soy. Professor de la Universitat de Barcelona

Neoliberalisme i desigualtats
Tribuna

Es repeteix la
història
b La història de qui va venir
d’Andalusia a fer política anti-
catalanista i nacionalista es-
panyola, pensant que triom-
faria però, al final, marxaria a
fer carrera política a Madrid.
Alguns pensaven que Catalu-
nya només era el seu tram-
polí, però va marxar perquè a
Catalunya va fracassar.

Per això sembla que l’Arri-
madas sigui la reencarnació
d’en Lerroux, que fa més d’un
segle va arribar de La Rambla
(Còrdova) en tren fotent-se el
gran tiberi regat amb Don Pe-
rignon abans de sortir del va-
gó amb l’entrepà de xoriç.
Deia el que volia sentir la
classe obrera, però al final
carregava contra tot allò que
fos català, tenia fòbia malal-
tissa contra Cambó i, final-
ment, quan aquí ja ningú se’l
prenia seriosament va mar-
xar a Madrid.

Arrimadas va venir de Je-

rez tot dient que era de famí-
lia humil, quan en Rufino Arri-
madas era advocat, policia
armada i el seu cosí era go-
vernador civil i cap del Movi-
miento. És d’un partit nascut
per carregar-se la immersió
lingüística, té la mateixa fòbia
al president Puigdemont que
Lerroux a Cambó, volia pro-
vocar en diferents poblacions
però li han fet un Tortosa. I, fi-
nalment, després de fer el ri-
dícul a Waterloo marxa a Ma-
drid.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

El binomi

b Seguint l’interrogatori al
major dels Mossos, el senyor
Trapero, vaig estar a punt de
comptar quantes vegades
apareixia la paraula binomi. El
mot em traslladava a remotes
classes de matemàtiques:
que consta de dos termes.
Com a lingüista, el prefix bi-
queia en el mateix significat.

Amb la musiqueta de fons de
la sala de Madrid, anava ru-
miant en binomis i altres ab-
surditats: uns posen llaçades i
altres manen ordres judicials
per treure-les. Uns formen
muralles i d’altres volen en-
derrocar-les. Sortir per un ter-
rat o per una duana. Hostiar o
ser hostiat. Ser clar o més
fosc que la gola d’un llop. Ser
de te o de cafè. Casar-se o no.
I així, milions de binomis fins a
l’infinit. Qui ens ho havia de
dir... que arribaríem a recordar
els nostres estimats profes-
sors de matemàtiques!
EVA ROMERO
Barcelona

L’Estany durant
el segle XX
b A l’escola han vingut dos
habitants del poble, en Joan
del Grau i la Consol Codina,
que fa molt temps que hi vi-
uen, a explicar-nos com era el
poble abans i què feien. L’Eli-
senda, una pintora que ens

ajudarà a pintar la façana de
l’escola, ens va posar de deu-
res xerrar amb gent per fer-
nos una idea de què dibuixar a
la façana.

Primer va venir el Joan del
Grau. Ens va explicar que ell,
de petit, treballava de pagès.
El que li agradava més al Joan
era passejar pel bosc i anar a
caçar.

La Consol Codina ens va
explicar els jocs a què jugava
amb les seves amigues: eren
saltar a corda, jugar amb els
patacs o bales. Quan tornava
de l’escola ajudava a fer les
feines de casa i a donar men-
jar als animals.

A nosaltres ens ha agradat
molt que vinguessin. Hem
après moltes coses sobre el
poble i ens hem fet una idea
de com era l’Estany abans i
que tenim molta sort de viure
ara perquè abans tot era molt
dur.
ALUMNES DE L’ESCOLA DE L’ES-
TANY
L’Estany (Moianès)

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

El lector escriu
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Jacinda Ardern, PRIMERA MINISTRA DE NOVA ZELANDA

“Avui és un dels dies més negres de la història de Nova
Zelanda, que sempre ha estat un país obert i divers”

La frase del dia

“Per això, en
definitiva, és tan
rellevant que
l’independentisme
conservi (i fins i tot
ampliï) la seva
majoria en les
convocatòries
electorals que es
presenten els
propers mesos

ruce Ackerman, un dels més
grans professors de dret consti-
tucional de tots els temps, autor

d’una monumental narrativa sobre
l’evolució del constitucionalisme als
Estats Units, defensa, en essència, que
per a legitimar una transformació
constitucional, fins i tot aquella que
signifiqui una ruptura amb el sistema
anterior, cal que doni suport al canvi
una majoria democràtica aclaparadora
i sostinguda en el temps. Ackerman
analitza en profunditat la forma se-
gons la qual algú està en condicions de
modificar les normes fonamentals en
la mesura en què es pot investir de l’au-
toritat de parlar “en nom del poble” a la
història nord-americana. L’esmentat
autor, doncs, estudia sota aquesta òpti-
ca, en primer lloc, la fundació de la fe-
deració dels Estats Units i el trenca-
ment que això va suposar en relació
amb el sistema de la confederació dels
Estats Americans a finals del segle
XVIII; en segon lloc, les esmenes sobre
l’abolició de l’esclavitud i la reconstruc-
ció posterior a la guerra civil de mitjan
del segle XIX i, en tercer lloc, la supera-
ció de l’estat liberal a través del New
Deal de Franklin D. Roosevelt i l’ano-
menada revolució dels drets civils du-
rant el segle XX.

MAJORIA DEMOCRÀTICA. Al meu parer,
aquest esquema sobre la incontestable
majoria democràtica que es va mani-
festant una vegada i una altra, que ex-
pressa de manera irrebatible la volun-
tat d’un canvi d’estatus polític és per-
fectament aplicable a la situació catala-
na i al procés d’independència amb la
finalitat de trencar el bloqueig imposat
des de les estructures constitucionals
espanyoles derivades d’una interpreta-
ció tancada de la Constitució del 1978.
De la mateixa manera com, per exem-
ple, la voluntat majoritària de la ciuta-
dania nord-americana expressada di-
verses vegades a les urnes en l’elecció

B tant del president Roosevelt com de la
Cambra de Representants i del Senat
va acabar amb la interpretació conser-
vadora de la Cort Suprema sobre la lli-
bertat de mercat i va reconèixer un
marge més ampli d’intervenció de l’es-
tat, així també una voluntat constant i
sostinguda de la ciutadania catalana
expressada electoralment podria for-

çar una transferència de sobirania del
poder espanyol a un àmbit català de de-
cisió.

EN EL CAS CATALÀ, a més, la seva integra-
ció en un espai supraestatal de protec-
ció de drets fonamentals i de democrà-
cia com el que pugui representar la
Unió Europea, el Consell d’Europa (i
també un sistema de relacions intergo-
vernamentals establert entre demo-
cràcies liberals) pot impulsar el reco-
neixement d’aquests atributs de sobi-
rania assumits per Catalunya malgrat
l’oposició espanyola. Però la condició
d’Ackerman sobre el mandat democrà-
tic majoritari i reiterat en el temps és
d’imprescindible compliment. Per ai-
xò, en definitiva, és tan rellevant que
l’independentisme conservi (i fins i tot
ampliï) la seva majoria en les convoca-
tòries electorals que es presenten els
propers mesos.

LA COMUNITAT INTERNACIONAL, amb més
o menys formalitat, continuarà verifi-
cant si la voluntat de creació d’una Re-
pública Catalana és ferma en tots els
comicis i sigui quin sigui el seu marc. És
així que, al meu parer, cal evitar l’abs-
tenció republicana en les eleccions a
les Corts Generals espanyoles del 28
d’abril perquè només una majoria ma-
nifestada també en aquest context
amb un gran nombre de diputats i de
senadors independentistes, que superi
àmpliament el nombre de represen-
tants unionistes a Catalunya, pot man-
tenir la pressió sobre el sistema consti-
tucional espanyol i promoure la seva
transformació o fins i tot el seu col·lap-
se.

CREC QUE LA INDIGNACIÓ de la ciutada-
nia contra la farsa judicial que estem vi-
vint aquests dies en el Tribunal Su-
prem i els anhels de llibertat haurien de
revestir-se de l’única força real que té
l’independentisme: la força del vot.

Hèctor López Bofill. Professor de dret de la UPF

La majoria sostinguda
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

a sentència d’Alt-
sasu i el judici de

l’1-O són un escar-
ment: Espanya no es
toca. Una baralla de
bar que en una altra
zona (tal com s’ha de-

mostrat a Almeria) hauria rebut una
sentència mínima, comporta que tres
joves navarresos estiguin podrint-se a la
presó des de fa 851 dies. El judici a l’1-O
ha entronitzat la Raó d’Estat, un principi
temible que en nom de la pàtria és ca-
paç de conculcar drets democràtics (de
decisió, discussió, ideologia, de llibertat
d’expressió, de reunió, de defensa...). En
virtut de la Raó d’Estat, per exemple, no
passa res perquè un autobús ple de po-
licies coregi el xenòfob “¡A por ellos!”, ni
perquè uns policies facin burla del físic
de Junqueras o recreïn la seva violació a
la presó. Però en canvi, Carme Forcadell
ha de respondre per unes piulades que
ni tan sols eren seves.

Felipe González revalida Franco i Pino-
chet. Aznar i Guerra clamen per un “155
indefinit”. El rei interfereix en el judici
(“No és admissible apel·lar a una supo-
sada democràcia per sobre del dret”).
L’establishment mediàtic difon aquestes
dues idees pervertides i pervertidores:
“fora de la llei, no hi ha democràcia”, “la
democràcia emana de la llei, i no a l’inre-
vés”. La Raó d’Estat s’imposa de manera
aclaparadora, i tant la vella esquerra com
la nova vella esquerra autoritzen per la
via activa de la passivitat que, contra l’in-
dependentisme, (quasi) tot estigui per-
mès: indefensió, arbitrarietat, confina-
ment, exili, imputació o presó. L’únic es-
pai de salt democràtic era el de la discus-
sió política. Amb l’èmfasi obscè de “l’in-
dependentisme havia de preveure la for-
ça de l’Estat!”, els presumptes equidis-
tants també naturalitzen aquest des-
mantellament de drets d’una part de la
població, la independentista. El futur no
pot ser gaire més erm. Enfront d’aquesta
força despietada, per a alguns de nosal-
tres comença un exili interior.

L

De set en set
Lluís Muntada

Raó d’Estat
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Més de 2.000 joves
es manifesten pel
centre de Barcelona
i uns 200 també ho
fan a Girona

El president
presenta
al·legacions perquè
la JEC desestimi la
denúncia de Cs

Cs, el PP i SCC
porten Torra
a la fiscalia
pels llaços

Clam dels
estudiants
contra el canvi
climàticNacional

Es reactiva el malson dels
tribunals europeus per al
sistema judicial espanyol.
La demanda dels exiliats
independentistes contra
el jutge instructor del cas
de l’1-O, Pablo Llarena, es
va presentar formalment
dimecres a Bèlgica i va per
la via de donar guerra a
Madrid en els pròxims dos
anys. Després de mesos
d’encarrilar la queixa civil
belga, ara s’obre una bata-
lla judicial a Brussel·les so-
bre el rol del magistrat del
Tribunal Suprem, que po-
dria passar pels tribunals
de la Unió Europea. Una
pugna on està ficat l’Estat
espanyol per voluntat prò-
pia i que haurà de lluitar
contra el president Carles
Puigdemont i els seus ex-
consellers Toni Comín,
Clara Ponsatí, Lluís Puig i
Meritxell Serret per evitar
que un tribunal belga es
pronunciï sobre una possi-
ble vulneració de drets fo-
namentals d’un dels seus
jutges.

Demanda
Puigdemont va anunciar
ahir des de Waterloo que
la demanda civil contra
Llarena s’ha ampliat tam-
bé al govern espanyol des-
prés que aquest es perso-
nés en el cas. “Arran del
paper actiu del regne d’Es-
panya en aquesta deman-
da, que havia de ser parti-
cular, hem cregut conve-
nient que, ja que és un afer
europeu, calia ampliar-la”,
va dir el líder de Junts per
Catalunya.

L’equip jurídic celebra
que l’Estat espanyol, ar-

ran de la pressió del minis-
tre Josep Borrell, fes el pas
d’entrar en el cas el setem-
bre passat per defensar
Llarena, com a jutge espa-
nyol, perquè, afirmen, els
ha “obert un nou horitzó
judicial”. “Es van disparar
un tret al peu”, asseguren.

A l’inici del procedi-
ment, el juny del 2018, els
exiliats només es queixa-
ven per declaracions del
magistrat fora de l’àmbit
judicial per denunciar que
no era un jutge imparcial i
que havia violat els seus
drets fonamentals en la
instrucció del cas de l’1-O.
Ara, segons argumenten
els advocats de Puigde-
mont i els exconsellers, la
implicació del govern els
permet incloure també els
seus actes judicials i no no-
més aquells que va fer per-
sonalment, que era una
escletxa més estreta. Per
exemple, ara a la demanda
s’explica com el jutge Lla-
rena va aplicar les ordres
europees de detenció.

Foc encreuat als tribunals
La presentació d’aquesta
demanda és el tret de sor-
tida a un foc encreuat de
retrets entre els exiliats i
l’Estat als tribunals bel-
gues. Ara la defensa de Lla-
rena i del govern espanyol
té dos mesos per respon-
dre a les acusacions plas-
mades en el text de la de-
manda.

Però aquí no s’acabarà
la batalla jurídica. Totes
dues parts estaran tot
aquest any 2019 repli-
cant-se mútuament per
delimitar el contingut ex-
acte del plet que estudiarà
el tribunal, segons preveu
l’equip jurídic dels inde-
pendentistes.

Dret de la UE
Un cop acabat aquest in-
tercanvi d’arguments,
se’ls convocarà a una vista
judicial “a principis del
2020”. Llavors el tribunal
belga hauria de pronun-
ciar-se sobre el cas, inhi-
bir-se o, abans, preguntar

al Tribunal de Justícia de
la Unió Europea si pot jut-
jar sobre l’acció d’un ma-
gistrat d’un altre estat
membre de la UE. L’advo-
cat de Puigdemont, Gon-
zalo Boye va explicar ahir
que a la demanda han in-
clòs la petició d’una pre-

gunta prejudicial a Lu-
xemburg sobre la compe-
tència belga per jutjar un
magistrat d’un altre estat
membre en el marc de l’es-
pai comú de justícia euro-
peu establert als tractats.

Segons l’equip jurídic,
el tribunal belga estaria
obligat a fer aquesta pre-
gunta perquè seria “l’últi-
ma instància judicial” a la
qual poden recórrer els de-
mandants.

Tanmateix, han admès
que hi ha la possibilitat
que el tribunal belga consi-
deri que el cas no està vin-
culat al dret de la Unió Eu-
ropea o que Espanya “es
rendeixi abans” i que, per

tant, el cas no acabi pas-
sant pel tribunal de Lu-
xemburg.

Jurisprudència
La defensa de l’exgovern a
l’estranger no espera que
una resolució favorable
del tribunal de Luxem-
burg i després del tribunal
de Bèlgica pugui tenir
efectes al Tribunal Su-
prem. Per contra, confien
poder adjuntar en el re-
curs al Tribunal Europeu
de Drets Humans la juris-
prudència sobre el cas Lla-
rena per provar les pre-
sumptes violacions dels
drets fonamentals que re-
clamaran. ■

Pugna judicial amb l’Estat 

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

ACCIÓ · Puigdemont i els exconsellers
presenten formalment la demanda
contra Llarena a Brussel·les
DICTAMEN · L’equip jurídic vol l’opinió
del tribunal de la Unió Europea sobre la
competència del tribunal belga

“Arran del paper
actiu d’Espanya en
aquesta demanda,
hem cregut que calia
ampliar-la”
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Waterloo

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

Les frases

“Es van disparar un
tret al peu i se’ns ha
obert un nou horitzó
judicial que abans no
estava previst”
Fonts de l’equip jurídic

Natàlia
Segura
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‘Llibreta pèsols
prolífics’

L’APUNT a qui beneficiarà més, no estaria malament fer veure
que ho acceptes, treure’ls i apostar per fórmules engi-
nyoses o missatges humorístics. La xarxa bull d’inicia-
tives reals i imaginàries com la de la pancarta Llibreta
pèsols prolífics que va fer famosa el 2017 Ferran Roca.
Si ho prohibissin difícilment podrien fer més el ridícul.
I tot això que ens estalviaríem en al·legacions.Jordi Alemany

Llaços grocs sí o no, vet aquí el dilema. El president
Torra ha optat, carregat de raons, per la primera opció,
la de la desobediència que tant li reclamen. Però la pa-
radoxa està servida i és un gran símbol de propaganda
electoral per a Cs i el PP, que és el que volen, i que de
fet fa anys que és gairebé punt únic del seu programa
electoral. I vist que el sainet s’allargarà, i que no se sap

a Bèlgica

L’expresident Puigdemont
desconeixia que els Mossos
tenien un pla preparat dos
dies abans de la DUI per dete-
nir-lo, a ell i a la resta de con-
sellers del govern, si la justí-
cia ho demanava, expliquen
fonts del seu entorn. Segons
aquestes, Puigdemont “mai
els hauria dit que no ho fes-
sin” si hagués arribat l’ordre i
remarquen que el llavors pre-
sident de la Generalitat ja va
explicitar en la Junta de Se-
guretat que el cos català
l’hauria de complir. Les ma-
teixes fonts valoren positiva-

ment la declaració del major
Josep Lluís Trapero al Su-
prem, ja que creuen que re-
força la tesi que els Mossos
feien “la seva feina”. “Ningú
pot provar la tesi d’una rebel-
lió emparant-se en el cos poli-
cial”, conclouen. Les declara-
cions, tant de Trapero com de
la resta de testimonis del cos
citats, demostren que “és
una policia professional que
en tot moment va complir el
seu deure” i que el govern no
es va “immiscir” en les seves
decisions, asseguren les ma-
teixes fonts.

L’expresident Puigdemont atenent ahir els
mitjans a Waterloo ■ N.R. / ACN

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

Puigdemont i el pla dels Mossos

Diverses defenses dels lí-
ders independentistes en
presó preventiva s’han co-
ordinat i ahir van decidir
presentar queixes formals
davant del president del
tribunal que jutja l’1-O,
Manuel Marchena, per de-
manar que no veti l’exhibi-
ció de vídeos durant l’in-
terrogatori dels testimo-
nis.

El tribunal va acordar
que no deixaria exhibir do-
cuments audiovisuals du-
rant aquesta fase i va argu-
mentar que els vídeos ja es
podran veure més enda-
vant, durant la fase de la
prova documental del judi-
ci. Els lletrats, però, han
avisat, a través d’un comu-
nicat, que la setmana que
ve serà “indispensable”
projectar material audio-
visual durant la comparei-
xença d’agents de la Guàr-

dia Civil per poder contras-
tar les imatges amb els fets
narrats pels testimonis.
Segons la seva opinió, “no
permetre la seva visualit-
zació afectaria el dret de
prova i defensa”. Assegu-
ren que Marchena els està
posant “pals a les rodes”.

Entre els lletrats que
s’han queixat hi ha l’equip
de defensa de Cuixart, el
de Dolors Bassa i el de Raül
Romeva i Oriol Junqueras,
entre d’altres. També pre-
para un escrit en termes
semblants l’equip de de-

fensa de Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull,
encapçalat pel lletrat Jor-
di Pina. Fins ara, han fet
públics els seus argu-
ments les defenses de Cui-
xart, Romeva i Junqueras,
que recordaven que s’em-
paren en el dret fonamen-
tal a la defensa, reconegut
a la Constitució i al Conve-
ni Europeu dels Drets Hu-
mans, i van indicar que
l’exhibició dels vídeos aju-
da a “descobrir la veritat”.
Per això van invocar la
doctrina assentada per la

segona sala del Suprem el
2007, en una sentència
signada pel mateix Mar-
chena. En concret, el do-
cument assenyala que,
quan hi ha una contradic-
ció evident entre el relat
d’un testimoni i una prova
documental, les parts “te-
nen dret a intervenir acti-
vament per intentar con-
trarestar les contradic-
cions”. Segons el comuni-
cat, això serà “indispensa-
ble” la setmana que ve
“quan els fets narrats pels
testimonis policials es
contradiguin amb les
imatges”. En les sessions
previstes per a la setmana
del 18 de març estan citats
vint-i-quatre agents de la
Guàrdia Civil i cinc mos-
sos d’esquadra. L’ús de la
violència per part de ciuta-
dans és un dels elements
clau que la fiscalia i el mi-
nisteri fiscal intenten cer-
tificar per inculpar per re-
bel·lió. ■

Les defenses es queixen
del vet de Marchena a la
visió d’imatges en el judici

Redacció
BARCELONA

a Avisen que els vídeos seran indispensables la setmana que ve a Salellas creu
que alguna actuació del president del tribunal compromet la seva imparcialitat

L’actuació de Manuel Mar-
chena dijous “podria ser un
indici que el tribunal ja té un
prejudici sobre els fets”, cosa
que “compromet la imparcia-
litat que ha de tenir qualsevol
tribunal”. Així ho denunciava
l’advocat dela defensa de Jor-

Marina Roig i Benet Salellas, advocats de Cuixart, i Olga Arderiu, lletrada de Forcadell, en la primera jornada del judici ■ ACN

di Cuixart, Benet Salellas, en
referència a la pregunta for-
mulada al major Trapero pel
mateix Marchena després de
negar-se-la al fiscal Zaragoza.
Salellas acusa el magistrat de
“canviar les regles sobre la
marxa”.

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

Denuncien indefensió
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Ciutadans (Cs) i el Partit
Popular (PP) no desapro-
fiten l’ocasió per treure el
màxim rèdit possible de la
negativa del president de
la Generalitat, Quim Tor-
ra, a complir l’ordre de la
Junta Electoral Central
(JEC), a instàncies de la
formació taronja, de reti-
rar els llaços grocs i l’este-
lada dels edificis públics
de la Generalitat. El que és
en teoria una ordre per
garantir la neutralitat de
l’espai públic i evitar la uti-
lització de símbols parti-
distes s’està convertint en
el principal cavall de bata-
lla electoral d’aquesta pre-
campanya entre les dues
formacions, que ahir van
presentar escrits de de-
núncia davant la fiscalia
contra Torra per no haver
atès la instrucció de la
JEC. El front anti-llaços
grocs el completa Societat
Civil Catalana (SCC), que
també està ultimant la de-
núncia, que volen presen-
tar al més aviat possible,
segons va explicar el presi-
dent, Josep Ramon Bosch.

Els anuncis es produïen
l’endemà d’un nou intent
d’un grup de persones per
treure la pancarta de su-
port als presos polítics i
exiliats, que conté un llaç
groc, de la façana del Palau
de la Generalitat, i que

va acabar amb enfronta-
ments amb els Mossos,
amb identificacions i amb
quatre denúncies. Inés Ar-
rimadas i Carlos Carrizosa
van presentar l’escrit a
la Fiscalia Superior de
Catalunya per denunciar
l’“incompliment” de Tor-
ra, ja que podria ser cons-
titutiu d’un “delicte elec-
toral i de desobediència”.
“Es pensen que poden fer
el que volen. No tenen
impunitat”, va assegurar
Arrimadas, que també es
va voler desvincular dels

grups d’encaputxats que
dimecres i dijous van in-
tentar despenjar les pan-
cartes de les façanes de
la Generalitat i del consis-
tori barceloní.

La denúncia del PP la
va presentar el secretari
general del partit, Teodo-
ro García Egea, a la Fis-
calia General de l’Estat
perquè emprengui les “ac-
cions penals oportunes”
per un delicte de denega-
ció d’auxili a requeriment
d’autoritat competent, ci-
tant l’article 412.2 del Co-

di Penal, i un altre de des-
obediència, segons l’arti-
cle 410. Però encara van
més enllà i l’estenen a fun-
cionaris autonòmics i mu-
nicipals per no haver atès
la instrucció de la JEC.

Torra al·lega de nou
A la tarda, el president va
tornar a moure fitxa i va
presentar un segon escrit
a la JEC, aquest cop en for-
ma d’al·legacions a la de-
núncia que Cs li va pre-
sentar perquè ordenés als
Mossos retirar “símbols” i
traslladés el cas a la fisca-
lia. El president demana
que la desestimi al·legant
que la formació taronja po-
dria “induir la JEC a un er-
ror”, ja que hi inclou altres
símbols, com ara pancar-
tes a favor dels presos, i no
només estelades i llaços
grocs com indica l’ordre
inicial. A més, afirma que
les fotografies que Cs hi
adjunta no es poden consi-
derar proves, perquè no hi
consta la data en què es
van prendre.

Una altra consideració
que fa és que es produeix
“una situació especial en
aquest període electoral”
per la coincidència amb el
judici de l’1-O al Tribunal
Suprem, on sí que es va
permetre la presència de
llaços grocs a les solapes i
on es produeix una “situ-
ació anòmala”, ja que Vox,
un partit que es presenta a
les eleccions, fa d’acusació
popular. A més, demana
que es considerin els llaços
grocs “concordants amb la
neutralitat prevista” en
la llei orgànica de règim
electoral general i assegu-
ra que no es poden asso-
ciar amb una formació po-
lítica perquè “s’han em-
prat de diverses maneres
segons el país i el moment
històric”, i en fa una llista
amb diversos exemples. ■

Jordi Alemany
BARCELONA

Cs, el PP i SCC porten Torra
a la fiscalia pels llaços grocs
a L’acusació dels populars és extensiva als funcionaris per no haver complert la instrucció de retirar-los
a El president demana a la JEC que desestimi la denúncia de Cs perquè hi incorpora més símbols

El PP i Cs estan estenent la
croada contra els llaços als
consistoris. A Girona ho va fer
la portaveu del PP, Concepció
Veray, arran de la decisió de
l’alcaldessa Marta Madrenas
de no retirar la pancarta de
suport als polítics, una situa-
ció que s’ha repetit a Saba-
dell i a Salt. A Barcelona, la
decisió d’Ada Colau de retirar
el llaç i una pancarta d’Open
Arms per contribuir que hi

Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa, sortint de la Fiscalia Superior de Catalunya, on van posar la denúncia ■ EFE / MARTA PÉREZ

hagi “serenitat” en el debat
electoral, segons el tinent
d’alcalde de Drets Socials,
Jaume Asens, va ser criticada
pel regidor del PDeCAT, Xa-
vier Trias, que la va qualificar
d’incomprensible, mentre
que Marta Rovira (CUP) va
demanar que es tornin a po-
sar les dues pancartes, així
com el candidat d’ERC, Er-
nest Maragall, ja que les insti-
tucions “mai són neutres”.

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

La croada s’estén als ajuntaments

Si bé Dolors Montserrat es
perfilava com a número u
per Barcelona després de
ser la veu de Pablo Casado
al Congrés, el líder del PP
s’ha decidit finalment per
un perfil arrenglerat amb
José María Aznar i la cap
de llista del PP en les elec-

cions estatals del 28 d’abril
serà Cayetana Álvarez de
Toledo, patrona de FAES.
Álvarez de Toledo, que ja
va ser diputada del PP del
2008 al 2015 i que va ple-
gar perquè pensava que
Mariano Rajoy era tebi a
Catalunya, té la missió de
contrarestar la candidatu-
ra d’Inés Arrimadas a Ciu-
tadans i el debut de Vox.

Cayetana Álvarez de To-
ledo y Peralta-Ramos és
nascuda a Madrid, té 43
anys i ha passat alguna eta-
pa a Barcelona –fins al
2018 va estar casada amb
Joaquim Güell, amb qui té
dues filles– però no hi ha
viscut mai. Tot i ser porta-
veu de Libres e Iguales, és
noble: és marquesa de Ca-
sa Fuerte. A més de l’espa-

nyola, té la nacionalitat ar-
gentina –l’accent li ve de la
mare– i francesa.

Sense saber català
A diferència de Dolors
Montserrat i de tots els
membres del PP català, Ál-
varez de Toledo no parla ni
una paraula de català, un
cas insòlit en l’historial de
candidats populars. Però
l’aposta de Casado no es
basa en l’arrelament ni el
coneixement local, sinó a
plantar cara a Cs i Vox, i
Álvarez de Toledo és una
veu apassionada contra el
catalanisme, la immersió i
l’educació catalana. ■

Álvarez de Toledo obre la
llista del PP a Barcelona
David Portabella
MADRID

Cayetana Álvarez de Toledo desplaça finalment Montserrat
pel 28-A a Barcelona per desig de Casado ■ H. ORTUÑO / EFE
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El jutjat d’instrucció 2 de
Girona investiga si la Poli-
cía Nacional va cometre
un delicte de detenció il·le-
gal quan va arrestar 16 ac-
tivistes als quals relacio-
nen amb una acció de pro-
testa al TAV l’1 d’octubre
del 2018. Entre els detin-
guts, activistes, fotoperio-
distes i els alcaldes de Cel-
rà, Dani Cornellà, i de Ver-
ges, Ignasi Sabater, tots
dos de la CUP. El jutge ha
admès a tràmit la denún-
cia que va presentar fa
unes setmanes el presi-
dent de la Generalitat,
Quim Torra, que va consi-
derar que la policia espa-
nyola es va extralimitar en
les seves funcions. Es trac-
ta d’unes detencions que
la Policía Nacional va fer el
16 de gener passat sense
ordre judicial i amb l’om-
bra del dubte de si ni tan
sols el jutjat d’instrucció
número 4 de la capital gi-
ronina en tenia coneixe-
ment. La denúncia per de-

lictes de detenció il·legal i
usurpació de funcions es
va presentar el 23 de gener
passat al jutjat de guàrdia
de Girona. El president va
justificar la denúncia for-
mulada al·legant que l’ac-
tuació de la policia espa-
nyola va suposar una “vul-

neració del dret fonamen-
tal a la llibertat”, no tenia
“habilitació legal” del jutge
i incomplia “els requisits
de la llei d’enjudiciament
criminal”.

En la mateixa línia, els
advocats dels activistes,
Montserrat Vinyets i Be-

net Salellas, van confir-
mar ahir que han interpo-
sat una querella pel ma-
teix delicte, i es van sumar
així a la denúncia del pre-
sident. A la querella s’afe-
geix el delicte de lesions, ja
que l’alcalde de Verges va
ser abordat per quatre

agents de paisà de la poli-
cia espanyola que anaven
encaputxats. A causa de
les amenaces de mort anò-
nimes que ha rebut els úl-
tims mesos, i la visita ja ha-
bitual de la ultradreta a
Verges, es va atemorir i es
va resistir a pujar al cotxe.

Quan tot va quedar acla-
rit, finalment el van em-
manillar, però només d’un
canell, l’esquerre, i el van
arrossegar fins al vehicle
policial, un fet que li va
provocar lesions; va haver
de rebre assistència mèdi-
ca i li van embolicar la mà i
part del braç. Han passat
dos mesos des de les de-
tencions, i l’alcalde de Ver-
ges continua de baixa per
aquestes lesions al braç. El
jutjat ha citat a declarar
els detinguts el 16 de ge-
ner en qualitat de perjudi-
cats el dia 30 d’abril.

La nova denúncia con-
tra la policia espanyola
coincideix amb l’agenda
judicial per la instrucció
oberta pels fets de l’1 d’oc-
tubre passat. Dinou perso-
nes van ser citades ahir a
declarar en qualitat d’in-
vestigats per un cas de
desordres públics pels
talls del TAV d’aquell dia.
D’aquestes, divuit van en-
trar als jutjats de Girona i
una va fer explícita la seva
voluntat de no comparèi-
xer i, per tant, pot acabar
detingut per ser posat a
disposició de la justícia. De
les 18 persones que van
comparèixer ahir, catorze
es van acollir al seu dret a
no declarar i la resta van
assegurar que no eren al
tall del TAV. I és que està
demostrat que alguns dels
investigats estaven treba-
llant l’1 d’octubre del 2018
i, tot i així, van ser detin-
guts per la Policía Nacio-
nal. ■

Òscar Pinilla
GIRONA

a El jutge admet a tràmit la denúncia presentada pel president Quim Torra a Acusen els agents
d’extralimitar-se quan van arrestar 16 activistes relacionats amb el tall del TAV l’1 d’octubre passat

Investiguen les detencions de
la policia espanyola a Girona

“Hi havia un expedient ja judi-
cialitzat i, sense cap motiu que
ho justifiqués, la policia va pro-
cedir a les detencions quan
podria haver optat per citar-
los perquè compareguessin a
la comissaria”, va subratllar
l’advocada dels investigats,
Montserrat Vinyets. “Van ac-
tuar de manera vexatòria i
ofensiva”, sosté. “La llei és cla-
ra quan afirma que s’ha de de-
tenir de manera que no
s’atempti contra l’honorabili-
tat de les persones i de la ma-
nera menys lesiva possible i no
va ser el cas”, conclou Vinyets.Els alcaldes de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi Sabater, acompanyats dels seus

advocats Montserrat Vinyets i Benet Salellas, ahir a la sortida dels jutjats ■ Ò. PINILLA

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

“De manera
vexatòria
i ofensiva”

L’independentisme posa a
prova la seva capacitat de
mobilització avui a Madrid
i Madrid s’examina alhora
en respecte a la llibertat
d’expressió. Després de fer
escoltar la seva veu el 7 de
desembre del 2017 a Brus-
sel·les, Madrid serà avui
per primer cop el punt de
trobada d’una marxa sobi-
ranista contra el judici al
procés que es viu al Tribu-
nal Suprem i amb una cap-

çalera amb el lema “L’auto-
determinació no és delic-
te. Democràcia és decidir.”

La marxa recorrerà a
partir de les sis de la tarda
el passeig del Prado i ho fa-
rà partint de la rotonda de
l’Emperador Carles V –al
costat de l’estació d’Ato-
cha– i travessant la plaça
de Neptuno –a cent me-
tres del Congrés– fins a
concloure a l’escenari ins-
tal·lat a la plaça de Cibeles.
Més de 500 autocars sorti-
ran de diferents punts de
Catalunya rumb a Madrid i
una quinzena de trens
d’alta velocitat sortiran
plens amb Atocha com a
estació de destí entre la
tarda d’ahir i aquest matí.
Renfe ha registrat un in-

crement del voltant del
25% en la demanda del
TAV aquest cap de setma-
na respecte a un cap de set-
mana ordinari.

Des d’arreu de l’Estat
A la primera fila de la mar-
xa hi haurà membres de la
societat civil i just darrere
se situaran els polítics, en-
tre ells el president Quim
Torra i el president del
Parlament, Roger Tor-
rent, que estaran abrigats
per una cinquantena d’en-
titats espanyoles perquè
també es preveu l’arribada
d’autocars d’altres punts
de l’Estat. A banda de les
entitats i els partits inde-
pendentistes, hi haurà re-
presentants de la IAC Ca-

talunya, la Intersindical-
CSC, la CGT, Unió de Pa-
gesos, el Sindicat d’Estu-
diants, Gure Esku Dago,
Altsasu Gurasoak, EH Bil-
du, membres del BNG, del
Sindicat Andalús de Tre-
balladors, de Madrilenys
pel Dret a Decidir, del Mo-

viment Referèndums a la
Universitat, de Mares con-
tra la Repressió, i forma-
cions espanyoles d’esquer-
res com ara el Partit Co-
munista d’Espanya o Iz-
quierda Castellana, entre
d’altres.

Madrilenys pel Dret a

Decidir fa una convocatò-
ria prèvia de solidaritat a
dos quarts de cinc a la pla-
ça de la Lealtad (a l’altura
de l’hotel Ritz) per fer un
silenci de protesta i des-
prés sumar-se a la marxa
quan aquesta passi per
Neptuno. ■

a Una cinquantena
d’entitats espanyoles
fan costat a la marxa
contra el judici

David Portabella
MADRID

Examen inèdit a Madrid
de l’independentisme

La capçalera de la manifestació del 16 de febrer a Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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LLUÍS MARTÍNEZ
PER LLOGAR-HI CADIRES

Trapero els fa canviar el pas, o no
Els mitjans dinàstics dubten. Els va
bé que el major Trapero deixi en evi-
dència els presos polítics, però no
tant que desinfli l’acusació de rebel-
lió. L’ABC, a la seva: “És abundant la
prova documental [...] que els Mossos
no van fer res per impedir una il·lega-
litat.” El Mundo: “Trapero pretén,
sense èxit, negar l’evidència.” L’He-
raldo de Aragón insisteix en la “des-
lleialtat” dels Mossos. L’Espanol.com
torna a acusar d’inacció Rajoy. Pilar
Cernuda, al Diario de Sevilla, con-
clou que els independentistes són poc
valents, i Mediterráneo es lamenta
que el testimoni estigués a punt de fa-
llar pels errors de la fiscalia.

Torra, el nou perill groc
per a Espanya
Manuel Orio avisa: “L’ordre de la re-
tirada dels llaços grocs no s’ha com-
plert. Torra haurà de respondre al-
gun dia pels seus delictes. Ara per
ara, és el subjecte que està disposat
a pactar amb Pedro Sánchez.”

José Villar Casanova afirma:
“[Puigdemont] Viu massa bé lluny
del conflicte [...] demostrant una
cara més dura que el formigó. [...]
Està buscant la manera de poder
retornar indemne a Espanya.”

El designi amagat de
Puigdemont

Els bons i els mals
espanyols, com sempre
Carmen Ferreras es lamenta: “Als
Estats Units estan desmuntant
les tesis nacionalistes i mostrant
el respecte que molts mal anome-
nats espanyols no tenen cap a Es-
panya.”

La periodista Bea Talegón va ser despa-
txada del digital d’Eduardo Inda. Cristina
Seguí, periodista d’aquest i d’altres mit-
jans, la insulta amb expressions masclis-
tes i grolleres, i ho torna a fer en el progra-
ma de Risto Mejide. És expulsada. Però
els seus encara l’aplaudeixen. Quin país.

Una dona masclista

S’atribueix a Abraham Lincoln la frase: “És millor estar callat i
semblar estúpid que obrir la boca i dissipar els dubtes.” Possible-
ment és una sentència que Pablo Casado o els seus assessors hau-
ran recordat arran del mullader organitzat en el cas de les immi-
grants embarassades. S’albira una gran campanya electoral. Pa-
dylla ho ha vist així al diari canari La Provincia.

És millor estar callat...

Anunciat i fet. El Consell
de Ministres va tornar a
sortir al rescat de la figura
del rei Felip VI i del seu
predecessor Joan Carles I i
ahir va aprovar la impug-
nació al Tribunal Consti-
tucional de la comissió
d’investigació sobre la mo-
narquia creada pel Parla-
ment el 7 de març i ho va
fer amb l’aval del Consell
d’Estat. L’ens consultiu no
va avalar el recurs contra
la reprovació de Felip VI,
però ara ha emès un dicta-
men favorable a vetar la
indagació. “Aquest govern
no pot acceptar que, sense
cap competència, un par-
lament autonòmic provi
d’investigar el cap de l’Es-
tat”, va advertir la vice-
presidenta Carmen Calvo.
Com que, en el recurs, hi
va incorporada l’apel·lació
a l’article 161.2 de la Cons-
titució, que comporta la
suspensió automàtica de
la llei o la decisió impugna-
da, la comissió d’investiga-
ció quedarà en no res tan
aviat com el TC l’admeti a
tràmit, una admissió que
es dona per descomptada.

Si el juliol del 2018, en

el cas de la reprovació del
rei, el govern de Pedro
Sánchez ja va creuar la
línia de censurar un text
de mera voluntat política
sense cap efecte jurídic
ni cap desenvolupament,
aquí fa un pas més a l’hora
de vetar una comissió fins
i tot abans de poder ini-

ciar els treballs. La comis-
sió que pretenia investi-
gar “les activitats delic-
tives o irregulars de perso-
nes vinculades a la família
reial, incloses les destina-
des a forçar el trasllat del
domicili social de bancs,
grans empreses i multina-
cionals fora de Catalunya
després de l’1-O”, es va
crear amb el vot a favor
de Junts per Catalunya,
ERC, els comuns i la CUP,
i amb l’oposició del PSC, el
PP i Ciutadans. ■

a El consultiu Consell d’Estat avala la
impugnació a Quan el Constitucional
l’admeti, la indagació quedarà en no res

Sánchez blinda
el rei portant al
TC la comissió
del Parlament

David Portabella
MADRID

La vicepresidenta Calvo compareixia en lloc de la portaveu
Celaá, ahir al final del Consell de Ministres ■ ÁNGEL DÍAZ / EFE

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

La frase

“No acceptem que,
sense competència,
un parlament provi
d’investigar el cap
de l’Estat”
Carmen Calvo
VICEPRESIDENTA ESPANYOLA
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Poble Lliure, Som Alterna-
tiva i Pirates van fer públic
ahir el manifest que servi-
rà de base del programa
electoral amb què es pre-
sentaran a les eleccions
del 28-A. Els portaveus de
cadascuna de les forma-
cions impulsores de la no-
va candidatura, Front Re-
publicà, van mostrar ahir

les primeres cartes amb
què la formació republica-
na arribarà a Madrid. “Ni
Casado ni Sánchez, auto-
determinació i fi de la re-
pressió”, indicava l’exdi-
putat i impulsor de Som
Alternativa, Albano Dante
Fachin, per resumir on
aniran a parar els vots que
aconsegueixi la formació
el 28-A. Front Republicà
vol presentar batalla al
Congrés i l’exdiputat asse-
nyalava que no cediran a
cap xantatge de la por per
l’arribada de l’extrema
dreta i que, en tot cas, ha
de ser el PSOE i Pedro
Sánchez els que decidei-

xin si volen governar al
costat de Vox o bé de for-
ces radicalment democrà-
tiques.

El manifest presentat
es basa en tres compromi-
sos davant la ciutadania: fi
del règim del 78, defensa
dels valors republicans

que van quedar expressats
per la ciutadania els dies 1 i
3 d’octubre del 2017 i polí-
tiques socials. Front Repu-
blicà presentarà els noms
dels integrants de la llista
abans del 25 de març.

El portaveu de Poble
Lliure, Guillem Fuster, va

defensar ahir la presència
de la formació malgrat que
la CUP va decidir no ser-hi,
però va assegurar que en
cap moment s’ha plantejat
l’escissió o la marxa del
grup d’una candidatura
que la formació va apunta-
lar des dels seus inicis. ■

E. Ansola
BARCELONA

Front Republicà
investirà a canvi
de referèndum
a La candidatura
avisa que vol la fi de
la repressió i que no
cedirà a cap xantatge

L’alcaldessa inhabilitada
Montse Venturós vol tornar a
dirigir l’Ajuntament de Berga.
Així ho va anunciar ahir la
mateixa Venturós, que en-
capçalarà novament la llista
de la CUP en les pròximes
eleccions municipals. La seva
inhabilitació acabarà l’1
d’abril, de manera que no li
impedirà fer campanya. La
candidata assegura que la si-
tuació que viu Catalunya,
amb els líders independentis-
tes empresonats, ha estat
una de les raons principals
que l’han empès a voler repe-
tir. Venturós va reconèixer
que els últims sis mesos, en
què no ha pogut estar al cap-
davant de l’Ajuntament per
ordre judicial no han estat fà-
cils, però que en surt “refor-
çada” per “tirar endavant”. ■

Muriel Rovira (Pirates), Guillem Fuster (Poble Lliure) i Albano Dante (Som Alternativa) ■ EFE
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Venturós torna
a ser candidata
a Berga

El grup parlamentari de
Catalunya en Comú va de-
cidir ahir per unanimitat
expulsar el diputat i mem-
bre de la mesa durant el re-
ferèndum Joan Josep
Nuet perquè es presenta a
les llistes al Congrés
d’ERC. “És incompatible la
seva decisió personal de
presentar-se a les llistes
d’ERC amb continuar al
nostre grup parlamentari i
el mínim que podria fer és
lliurar l’acta de diputat”,
sentenciava ahir en com-
pareixença al Parlament
la presidenta del grup, Jes-
sica Albiach.

Els comuns carreguen
durament contra ERC i
Nuet per treure importàn-
cia al que qualifiquen de
“pas personal” tot recor-
dant que EUiA ha ratificat
el seu acord amb Catalu-
nya en Comú malgrat que
Joan Josep Nuet encara
n’és –segurament per no
gaire temps més– el coor-
dinador general.

El grup parlamentari de
Catalunya en Comú pre-
nia la decisió ahir després
que l’executiva del partit
hagués acordat la vigília
suspendre Nuet de mili-
tància “per la seva decisió
unilateral”.

Albiach va tenir ahir pa-
raules dures tant per a
ERC com per a Nuet, als
quals va acusar de col·labo-
rar en una mateixa “pràc-
tica immoral”, que va com-
parar amb els casos de cor-
rupció on hi ha un “corrup-
tor” i un “corrupte”. En
aquest sentit, Albiach va
deixar clar que perquè hi
hagi “transfuguisme cal
un partit que el promogui i
una persona que s’aferri a
la cadira després de 28
anys en un càrrec públic,”
en una referència molt crí-
tica a la continuïtat de
Joan Josep Nuet en la pri-
mera línia de la política.

Albiach adverteix els re-
publicans i el mateix Nuet
que “s’equivoquen” per-
què promouen “pràcti-
ques de la vella política” en
comptes de “principis, va-

lors i ètica”, segons ella.
Després de recordar a ERC
que també Ciutadans està
integrant “trànsfugues” a
les seves llistes electorals,
la presidenta del grup par-
lamentari va reivindicar
l’ideari i els projectes col-

lectius i de país “per da-
munt de projectes perso-
nals”. El grup parlamenta-
ri no havia comunicat a
Nuet la seva expulsió
abans d’anunciar-la en
compareixença al Parla-
ment, però va argumentar

que l’encara coordinador
general d’EUiA “fa tres set-
manes que no assisteix a
les reunions del grup” de la
cambra. Malgrat que ERC i
la plataforma Sobiranistes
de Nuet han confirmat ne-
gociacions obertes per a la

candidatura de Barcelona
amb la possibilitat que l’ex-
comuna Elisenda Alama-
ny faci tàndem amb Mara-
gall, Albiach va negar
l’existència de cap escissió
al partit i, a preguntes dels
periodistes, tampoc es va
atrevir a acusar ERC i So-
biranistes de dur a la pràc-
tica una estratègia prèvia-
ment pensada per fer-ho
possible: “No sé què tenen
al cap els dirigents d’ERC,
però actuen en contra dels
valors progressistes i rege-
neradors promovent
transfuguisme com Ciuta-
dans.”

Per refermar l’acusació
que la sortida d’Alemany i
ara de Nuet és fruit d’ambi-
cions personals, el grup
parlamentari recorda que
aquest mandat no hi ha
hagut cap votació diferen-
ciada al si del grup.

Avís postelectoral a ERC
Tot i no tancar la porta a
un pacte amb ERC, Al-
biach va deixar clar ahir
que Ada Colau i Catalunya
en Comú surten “a gua-
nyar Barcelona i qui s’està
allunyant de possibles
aliances àmplies és ERC”.
En darrer terme, els co-
muns no entren a valorar
si temen un cost electoral
pel fet que es mobilitzi un
vot de solidaritat amb els
presos polítics i exiliats
que encapçalen les llistes
de JxCat i ERC al Congrés
però també a Europa: “L’a-
nomalia excepcional és el
judici polític.” ■

a Demana l’escó a qui qualifica de “persona que s’aferra a la cadira després de 28 anys en càrrec
públic” a Adverteix ERC que “promovent el transfuguisme” s’allunya d’un pacte a Barcelona

Xavier Miró
BARCELONA

CatComú nega cap escissió pel
suport d’EUiA i expulsa Nuet

Jessica Albiach, presidenta del grup parlamentari de CatComú, ahir en roda de premsa ■ ACN
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