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May demanarà
una segona
pròrroga
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Un cap policial veu
“mesurades” les
càrregues de l’1-O

La primera ministra
proposarà a la UE
que sigui el més
“curta” possible
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Un comissari de Barcelona denuncia
en el judici al Suprem la “passivitat”
dels Mossos el dia del referèndum
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Torra, investigat
SETGE · El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya admet a
tràmit la querella contra el
president per desobediència

El Piemont, també
contra la repressió

DELICTE · El tribunal observa
presència delictiva en l’acció de
Quim Torra amb els símbols de
suport als presos polítics

L’ESPORTIU
P14

Nacional

L’ANC vol la secessió amb el
51% de vots al Parlament
El nou full de ruta de l’entitat
no preveu cap referèndum pactat
Cultura i Espectacles

El davanter del Barça Luis Suárez disputant una pilota al porter del Vila-real, Sergio Asenjo, ahir al vespre ■ EFE

Empat al límit del Barça (4-4)

801175-1127322w

David Marín, premi
Crims de Tinta,
amb ‘Purgatori’

El Girona cau al Wanda (2-0) i l’Espanyol empata a Getafe (1-1)
Avui, a partir
de les 10.00 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 10.00 h
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La vinyeta

Martí Gironell i Gamero

Fer

L’edifici
europeu

L’

altre dia vaig
participar en un
acte organitzat per
l’oficina que el Parlament Europeu té a
Barcelona. Era una
taula rodona que sota el títol Què passaria si desaparegués la UE? es va celebrar a la Universitat de Girona. Actes
semblants s’havien promogut a Lleida,
Tarragona i Barcelona. Una campanya
amb motiu de les eleccions europees
del 26 de maig, que té el lema Aquesta
vegada voto, i que vol informar dels comicis i mirar d’engrescar sobretot la
ciutadania jove en la construcció europea. I s’acaba posant sobre la taula
que la Unió i les seves institucions tenen, a grans trets, els mateixos problemes que els que fan política des dels
ajuntaments o els governs autonòmics. No arriben, no connecten. No hi
ha una bona comunicació amb els ciutadans. En el cas europeu, aquest distanciament està agreujat pel volum i la
dimensió del subjecte polític perquè és
una unió d’estats molt diversos. I articular un llenguatge pròxim amb un

Vuits i nous

Si la Unió Europea tenia
entre els seus valors inicials
el de la solidaritat, amb els
anys gairebé ja no existeix

Innocents

missatge sincer, coherent, compromès
i predicar amb l’exemple dels valors
fundacionals d’Europa és la gran assignatura pendent. Trobo que si la Unió
Europea tenia entre els seus valors inicials el de la solidaritat, amb els anys
gairebé ja no existeix. La crisi dels refugiats ho va posar de manifest. I hauria
de ser un dels valors bàsics per enfortir aquesta unitat europea davant de la
forta presència d’una extrema dreta
que se’n servirà, d’aquests valors democràtics, per entrar i dinamitar l’edifici des de dins. Això sumat al fet que els
països que havien rebut ajudes quan hi
van ingressar han arribat a assolir un
cert estatus que no volen que futurs
estats membres puguin disfrutar del
mateix tracte. Així sí que tindrem una
Europa a dues velocitats fins que els
dels vagons lents es desenganxin del
carro gràcies a aquesta falta de solidaritat i empesos per discursos –interessats– que abonaran aquesta ruptura.
Auguste Perret deia que l’arquitectura
és l’art d’organitzar l’espai perquè les
persones hi puguin viure bé. Només
depèn de nosaltres que no s’ensorri
l’edifici europeu.

Manuel Cuyàs

C

om que tinc vincles familiars, antics i actuals, amb l’Argentina,
segueixo per les xarxes els dos
diaris de més difusió a Buenos Aires,
La Nación i Clarín. El fus horari fa
que l’activitat informativa s’avivi a la
nit, quan allà comença el dia. Abansd’ahir La Nación afirmava que si els
argentins són uns enraonadors torrencials és perquè els agrada tan poc el
mate que per estalviar-se de consumirlo allarguen les converses. El mate és
una infusió d’herbes que se succiona
amb la bombilla, una mena de palla de
metall. Molta gent el pren a soles, fins
i tot passejant pel carrer, però molts
d’altres el consumeixen amb amics o
familiars, al voltant d’una taula. Segons La Nación, que avala la informació amb l’estudi d’una universitat, és
en aquestes trobades on les converses
s’allarguen per tenir la boca ocupada
amb una altra cosa que no sigui la beguda amargant i de deglució difícil.
Em sembla haver llegit que el mate va
ser una creació dels jesuïtes del Paraguai perquè els indígenes s’abstinguessin de substàncies intoxicants. Del Paraguai va passar a l’Uruguai i l’Argen-

“
Una bona
innocentada de tant

en tant neutralitzaria
les ‘fake-news’

tina. Els tres països estan poblats de
xerraires. Em vaig ficar al llit rient. A
les fosques se’m va encendre la llumeta. L’Argentina, com la majoria de països americans i europeus, celebra els
Innocents el primer d’abril. La Nación
havia tret la notícia aquest dia.
Els diaris d’aquí havien publicat innocentades el 28 de desembre. Van estroncar el costum quan van començar
a prendre’s la feina seriosament. Massa seriosament, vull dir. Un diari no
podia publicar mentides. Si de cas una
de sola: l’arribada dels Reis el sis de gener. Com si els nens llegissin diaris.
Els nens creurien en els Reis ni que

publiquessin a cinc columnes i a portada que són els pares. Ara ens preocupen molt les fake-news: falsedats,
mentides i butllofes que es donen per
certes. Alguns diaris seriosos les propaguen involuntàriament a base de reproduir les paraules d’un polític o altre, en campanya o fora de campanya.
Trump hi té la mà trencada. També els
que faciliten mentides sobre Catalunya i els catalans per mirar d’enfrontar i enredar. En mig d’aquest batibull
mundial i local, ¿tan perniciosa seria
una mentida controlada que posés a
prova la innocència dels lectors? Em
sembla que fins i tot serviria de lenitiu. L’Argentina està feta un desastre,
com sempre. En aquest país o a Europa, hi anem en camí. Els argentins troben un moment per riure’s d’ells mateixos: “Xerrem tant perquè no ens
agrada la beguda nacional.”
A Menorca, que havia estat britànica, fan “es dia d’enganyar” també el
primer d’abril. Segueixo el diari Menorca per raons sentimentals. Miraré
si els menorquins són lacònics perquè
tenen la boca ocupada amb el millor
formatge del món i un bon Xoriguer.
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A la tres

“
Jo no puc fer
com Clooney i John,
però sí sentir ràbia i
preguntar-me en
quin món vivim

d’aquesta bestiesa? A partir d’avui, a
Brunei, mentre vostè i jo fem vida normal, algú pot morir lapidat. O condemnat a una bateria d’assots si ha comès
el delicte d’avortar. La condemna per
un robatori –i em sembla increïble,
perquè m’horroritza només d’escriure-ho– és l’amputació de la mà dreta si
és el primer cop, i l’amputació del peu
esquerre en cas de reincidència. Quan
aquests darrers dies llegia en format
breu l’evolució d’aquesta notícia als

De reüll
Anna Serrano

diaris, no he deixat de preguntar-me
en quin món vivim. L’alta comissionada de l’ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet, ha posat el crit al cel i
ha demanat al govern de Brunei que
aturi la nova normativa. Ni cas, no li
faran. Mentre la resta del món es reparteix la reacció entre la indiferència
i la impotència, el nou Codi Penal entra avui en vigor. He llegit dues reaccions que aplaudeixo: la de l’actor
George Clooney i la del cantant Elton
John, que s’han declarat horroritzats
pel cas i han demanat que es boicotegi
la cadena d’hotels de gran luxe que el
sultà de Brunei, Hassanal Bolkiah, té
repartits arreu del món. Com que són
hotels de 800 euros la nit i jo el boicot
ja els el faig cada dia, a mi no em queda més remei que posar-me al costat
d’aquells que reaccionen amb impotència i ràbia. I dels que, en llegir-ho,
ens preguntem en quin carai de món
vivim.

Les cares de la notícia
PERIODISTA

Joaquim Maria Puyal

Contra els
votants

Una medalla al mèrit

P

rimer va ser l’advocat de l’Estat, ara ha continuat la
fiscalia de Barcelona. I tots dos, coincidents amb el
Sindicat Professional de la Policia en la necessitat
d’investigar veïns que van denunciar les càrregues
policials de l’1-O. Els denunciants es converteixen en
denunciats. Les víctimes, en botxins. La girada de mitja
feta al relat, aplicada als que van patir els cops de porra
de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. A nou persones
que van denunciar la brutalitat a l’institut Pau Claris de
Barcelona se les acusa de “voluntat rebel”. També es
demana que s’investigui un votant
La investigació per resistència a l’escola
als votants vol Mediterrània.
En el recurs contra els asseguts a
ser un avís
l’escala del Pau Claris se’ls acusa de
amb voluntat negar-se a abandonar-la “i amb la
de
seva posició, impedir la intervenció
desmobilitzar policial”. De les cosses o l’evident
violència dels agents que el món va
poder veure en imatges, no en diu res.
Aquells que es van atrevir a denunciar els excessos
policials acaben investigats. I no per és casualitat. La
causa general oberta contra l’independentisme té en la
gent –ara més coneguda com “la massa” en el judici al
Suprem– una de les seves potes, a banda del govern, el
Parlament i les entitats socials. La investigació als
votants pretén ser un avís amb una clara voluntat de
desmobilitzar: “Tu, independentista anònim, també
pots acabar a la justícia. És molt millor per a tu que et
quedis quiet, callat i et portis bé.”

http://epa.cat/c/og3uya

Celebració
de mínims

Quin horror!

H

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

i ha noticies que, com que passen a l’altra punta de món, tendeixen a convertir-se en un
breu a la majoria de diaris. Però no per
això deixen de ser horroroses. Els parlo de Brunei, un estat asiàtic situat al
nord de l’illa de Borneo, i on hi governa el sultà Hassanal Bolkiah. Fa dies
que he anat seguint les informacions
que en publicàvem a Europa-Món.
Horror és poc. Avui a Brunei entra en
vigor una revisió del Codi Penal que feia anys que provocava polèmica. A partir d’avui, en aquest estat islàmic entra en vigor la pena de lapidació per a
aquells qui siguin acusats (i condemnats, és clar, tot i que no sé si allà és sinònim) dels delictes d’adulteri i de
mantenir relacions sexuals amb persones del mateix sexe. Lapidats! Condemnats a rebre cops de pedra fins a
morir. Però, què és això? S’ho imaginen, de veritat? Com és que som capaços de quedar-nos igual davant

Accedeix als
continguts del web

-+=

El periodista i comunicador ha rebut la medalla d’or
al mèrit esportiu atorgada per l’Ajuntament de Barcelona pels seus 50 anys en antena retransmetent
futbol en català, primer en el programa Futbol en
català de la Cadena SER des de 1976, després de la
mort de Franco, i després a Catalunya Ràdio.
PERIODISTA

David Marín

Periodisme i literatura

-+=

El novel·lista i periodista d’El Punt Avui i La República ha guanyat el 10è Premi Crims de Tinta
d’RBA amb l’obra Purgatori, una història ambientada entre la Vall Fosca, Balaguer i Lleida que retrata el dia a dia, tant laboral com personal, del
cos dels Mossos d’Esquadra.
PROFESSORA D’ART I INVESTIGADORA CULTURAL

Maia Creus

Un seguiment de 45 anys

-+=

La investigadora cultural ha rebut el premi Recerca
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) pel
seu llibre Fina Miralles. Paraules fèrtils 1972-2017,
que documenta amb rigor l’obra de Miralles. La 35a
edició dels premis de l’ACCA es va celebrar al Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

El 40è aniversari de les primeres eleccions constitucionals
(març i abril del 1979) convida a celebrar el període més llarg de democràcia en la història de l’Estat espanyol, però també aconsella fer balanç sobre la qualitat d’aquesta democràcia, sobre els seus fonaments
i sobre el seu abast real, després
d’una transició molt menys clara i
molt menys modèlica del que es va
vendre llavors, fins al punt que quaranta anys després continua generant problemes i posant traves al
creixement democràtic del país.
La traumàtica exhumació de
les restes del dictador del mausoleu
al Valle de los Caídos és una metàfora dels lligams que ofeguen aquesta
democràcia. Al darrere venen els milers de morts enterrats sota les cunetes, els crims impunes del franquisme, la perpetuació de privilegis,
una monarquia imposada, la corrupció instal·lada, la inexistència d’una
revolució democràtica dins l’Estat, la
justícia, l’alt funcionariat, l’estructura policial o una Constitució blindada
per bé i per mal, que en comptes
d’evolucionar en qüestions clau com
l’estructura plurinacional, el blindatge de drets i llibertats o l’aprofundiment democràtic, no deixa d’involucionar des de fa dues dècades.
La criminalització de l’exercici
del dret a l’autodeterminació a Catalunya i la repressió a tots els nivells
que l’Estat ha desencadenat sobre
governants, representants electes,
líders socials i ciutadans que hi han
treballat és l’últim i colossal exemple
d’aquesta involució, que té la màxima expressió en l’existència de presos polítics i exiliats, i que ja no es denuncia només des d’aquí, sinó també des de parlaments i mitjans d’altres països i organitzacions internacionals. Un fet que, sens dubte, posa
en qüestió no només la qualitat de la
democràcia a Espanya, sinó el compromís dels demòcrates espanyols
amb la democràcia.
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Tal dia
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avui fa...
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Trimestre negre
El 2018 s’ha disparat el nombre
de víctimes mortals a la xarxa
viària del país, que per Setmana
Santa ha arribat al mig
centenar.

David Marín

anys

El president dels Estats Units,
Bill Clinton, confia a aturar
l’extensió del conflicte a Kosova
sense necessitat d’una
intervenció terrestre.

Antoni Matabosch. Membre del Grup Sant Jordi

Les mirades
d’odi

E

anys

20

Conflicte a Kosova

Tribuna

Full de ruta

n qualsevol altre
lloc del món, això
que ens ha passat
aquí hauria generat
moviments de protesta durs i violents, alçaments armats i molta, molta, moltíssima mala llet. En canvi, després de set
anys de bloquejar l’aspiració d’almenys la meitat de la població catalana, i donar clatellots a un bon grapat
de ciutadans pacífics l’1 d’octubre,
l’única cosa que es va fer va ser una
proclamació més o menys solemne al
Parlament, i retirar-se deixant les portes de la Generalitat obertes perquè hi
entrés la venjança judicial i el 155 sense fer més mal del necessari. I col·locar
llaços grocs, arreu. Com París a les
portes de l’ocupació nazi, o Roma en el
moment de ser alliberada, o Barcelona
el gener del 1939: les autoritats van
declarar la situació de “ciutat oberta”
perquè l’invasor hi entrés sense obstacles i no hi hagués més mal del necessari. Després venien aquelles imatges
falses i humiliants –o triomfants, segons es miri del costat dels derrotats o
dels victoriosos– de les tropes entrant
en desfilada i enmig de celebracions,
en lloc de fer-ho penosament a trets i
metralla i obrint-se pas entre un munt
de cadàvers.
Aquí el govern va optar per declarar
la Generalitat “ciutat oberta” i abandonar els despatxos, i entregar-se a l’exili
o bé als jutges espanyols, per evitar els
danys que provocaria un Estat espanyol obrint-se pas per aturar una independència defensada pels ciutadans i
potser pels Mossos d’Esquadra. Ara,
els tenen a la presó i els jutgen al Suprem com si en efecte ho haguessin
fet, i els fiscals i els guàrdies civils i policies que hi són cridats han d’inventarse un relat de violència absurd que no
aguanta el contrast dels milers i milers
d’imatges enregistrades, on en lloc
d’armes i resistència armada el que hi
havia eren càntics, algun insult i mirades d’odi. Mirades d’odi!
Provi vostè de mantenir el 50%, o el
65% d’Iceta, o el 47%, és igual, d’una
societat amb les aspiracions bloquejades durant més de 7 anys, sense cap
altra sortida que acceptar que allò que
vol no es farà mai. Provi vostè la irresponsabilitat d’humiliar-la, negar-la, riure-se’n, anomenar-la infantil i adoctrinada, a aquest 50%, o 65%, o 47%,
durant 7 anys seguits, i impedir que la
seva aspiració tingui una via institucional on fer-se possible. Provi-ho. I si, al
final, l’únic que rep és algunes feridores
mirades, és que vostè ha estat de sort.
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Obama lliga l’OTAN
Els Estats Units reclamaran als
aliats més esforços per a
l’Afganistan en el 60è aniversari
de la creació de l’Aliança
Atlàntica.

L’herència religiosa
s veritat que en els darrers decennis
s’ha notat un canvi en l’adhesió de
molta gent a l’Església catòlica. Ha
augmentat el nombre de ateus i agnòstics; hi ha una pràctica religiosa més minsa; l’adhesió a l’Església baixa, etc. Però això no és tota la veritat o és una visió esbiaixada. Malgrat que s’insisteix en la mala
salut del fet religiós, també es podria dir
allò de Don Juan Tenorio: “Los muertos
que vos matáis gozan de buena salud.” A
Catalunya hi ha més d’un milió de persones que pertanyen a una altra religió diferent de la catòlica. De manera ni que sigui
cultural, el 60% dels catalans es consideren vinculats a la tradició catòlica. I més
de la meitat de la població es considera
una persona amb creences religioses. Un
signe de vitalitat col·lectiva a nivell europeu és també l’existència de l’Acadèmia
Europea de Religions, amb seu a Bolonya.

É

FINS FA TRES ANYS el tema religiós a Euro-

pa era estudiat en algunes universitats i
des de punts estrictament religiosos i històrics. El 2015 la Fundació per a les Ciències Religioses, de Bolonya, va convocar
persones individuals i institucions de tot

Europa que treballessin el fet religiós, a
formar part d’una nova institució de coordinació i estudi. La fundació italiana està
dirigida pel professor Alberto Melloni, especialista en temes religiosos com és ara
el Concili Vaticà II. D’aquí el 2006 va néixer l’Acadèmia Europea de la Religió, amb
més de 500 institucions i persones adherides (especialistes en temes religiosos,
teòlegs, ecumenistes i altres acadèmics).
Segons el que es va decidir entre tots,
l’acadèmia creu que “la religió exerceix un
paper essencial en el nostre món. El coneixement compartit i la reflexió acadèmica

“
Les arrels que
van fer Europa són

en gran part
cristianes, junt amb
Grècia, Roma i la
Il·lustració

poden fomentar la coexistència pacífica i
evitar l’analfabetisme religiós.”
L’ACADÈMIA ha celebrat una trobada anual

a Bolonya des del 2017. Enguany ha tingut lloc el passat mes de març, amb l’assistència de 1.200 persones, moltes d’elles
membres de les quasi bé 500 entitats adherides. L’organització és molt participativa perquè es programaren uns 240 panels i unes 342 sessions de treball. Durant
cinc dies es pot escollir a quines activitats
assistir perquè a la mateixa hora hi ha dotzenes d’ofertes. Hi vam participar un bon
grup de catalans de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura,
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, del Grup de Treball Estable de Religions, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l’Associació de Periodistes Religiosos, etc. Com deia al principi, el fet religiós és viu i arrossega moltes
entitats i personalitats europees. Les arrels que van construir Europa són en gran
part cristianes, juntament amb Grècia,
Roma i la Il·lustració. Hi ha signes que,
malgrat tot, es pot rehabilitar aquesta herència i fer-ne sorgir nous fruits.

El lector escriu
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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

Algú se’n recorda,
del Museu Clarà?
b Cal constatar que els llegats a l’Ajuntament de Barcelona solen anar de mal borràs.
Causa vergonya aliena que
encara avui –per posar només un exemple– la Casa
Gran no rectifiqui el disbarat
que suposà la liquidació del
Museu Clarà, el gran escultor
del noucentisme –lloat justament pel poeta Joan Maragall– que donà magnànimament la senyorial finca –ara
convertida en una biblioteca
de barri– i la valuosa col·lecció
–avui dispersada i majorment
emmagatzemada–. Aquest
era l’únic museu monogràfic
d’un gran escultor a la nostra
ciutat, ai! –París en disposa de
mitja dotzena, entre els quals
el dedicat a Rodin i al català
Maillol–. I mentrestant Barcelona –esdevinguda la ciutat
dels prodigis– i per allò de fer
cultureta, s’emplena d’escultures inaccessibles al sentit

comú dels ciutadans, les
quals són finançades, publicitades i inaugurades amb tots
els ets i uts. La política cultural
de les nostres institucions és
un despropòsit i un abracadabrant barret de rialles...
JORDI PAUSAS
París

Un avanç
al Marroc
b La notícia que el matrimoni
alcorànic desapareixerà al
Marroc és molt favorable per
a les dones musulmanes i un
gran avenç en la mentalitat
dels ciutadans. És veritat que
prioritàriament l’enllaç per la
fatiha és més comú en zones
aïllades i rurals: és un acord
entre famílies i esposos, que
comporta una aportació d’un
dot negociat, però com a repercussió no s’estén cap document legal que així ho acrediti. Això ha portat al fet que,
en moltes ocasions, els marits
trenquen el compromís, la

dona i els fills queden abandonats i sense protecció legal,
pel que aquests nens no tenen cap ajuda oficial, en no
estar ni registrats civilment.
A més, aquests matrimonis,
tot i que cada vegada era menor el nombre, se solien contraure amb noies menors
d’edat, que es quedaven sense res i fins i tot arribaven al
suïcidi.
ISABEL MUÑOZ CALATAYUD
Ceuta

Jutjar els jutges?
b A poc a poc anem escoltant
els testimonis, per no parlar
dels alts càrrecs del govern de
Madrid, i tinc la sensació que
al final els que han caigut en la
seva pròpia ratera són els jutges del Tribunal Suprem. Em
repugnen les contradiccions
de tots plegats i les mateixes
afirmacions massa evidents
entre tots ells. Fins i tot aquest
impediment a poder presentar les proves de vídeos tan fe-

faents que tothom ja ha vist
en el moment just que els testimonis expliquen les seves
mentides o diuen irònicament
que no se’n recorden! Tot plegat em fa rumiar molt el resultat final. Més que tot pels mateixos jutges, que, com sempre diu el seu president: serà
la sala qui valorarà tot el que
es diu in situ. Deixant a banda
la injustícia que viuen els presos polítics, finalment crec
que la bomba esclatarà a les
mans dels juristes per no acceptar el joc net! Ja sabem
que a Estrasburg tot plegat
caurà pel seu propi pes, però
el mal a tot Catalunya serà irreparable! Ara encara tenen a
les seves mans admetre la innocència dels nostres polítics
i fer tornar a la normalitat tot
Espanya per negociar de nou
la difícil convivència ibèrica. Ja
ho deia abans: la bomba els
esclatarà davant seu, i tots ho
patirem molt de temps!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)
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La frase del dia

“Catalunya és al centre de la campanya, però no hi ha cap
proposta constructiva dels partits d’extrema dreta o el PSOE”
Meritxell Budó, PORTAVEU DEL GOVERN I CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

Tribuna

De set en set

Si cal, trampa

‘Yo, maldita
india’

Montserrat Nebrera. Professora de dret constitucional (UIC)

C

ada cop és més difícil trobar un
discurs lliberal en els programes
polítics però, si existeix, s’ocupen
molt d’amagar-lo els gurus de la comunicació dels partits, almenys durant el
temps de campanya, no sigui que l’adversari l’utilitzi de manera maldestra.
Un exemple del que dic ha succeït amb
unes declaracions de l’economista Daniel Lacalle, fitxatge del PP per al Congrés dels Diputats, que ha fet una patinada en una observació sobre el futur
de les pensions amb relació a l’ocupació
laboral, però que en legítima utilització
en benefici propi els adversaris han interpretat a conveniència.

LACALLE HA DIT QUE

el manteniment de
les pensions en el nivell en què es troben
depèn de la salut del mercat laboral. En
una interpretació en clau lliberal limitada
del tema, no ha fet esment a la qualitat de
la feina, però crec que s’ha de sobreentendre: per mantenir les pensions no sols cal
fer que molta gent treballi, com ha dit, sinó
també que aquesta molta gent sigui capaç
d’aportar força recursos al sistema, fet
que no es produeix si el salari no és prou
consistent i estable i si la franja de població
en edat de treballar no és prou ampla.

AQUEST ARGUMENT

contradiu una idea
força estesa entre la gent, que cobrem les
pensions en raó del que hem aportat. I és
que tan cert és com un altre factor necessàriament complementari: sols hi ha percepció possible en les classes passives
quan les classes actives, és a dir, la gent en
edat de treballar, estan efectivament treballant o com a mínim cobrant un subsidi
d’atur que és contributiu. Si, a això, hi afegim que l’atur estructural a Espanya és
molt alt i que l’aturat, a partir d’un cert
moment, quan rep una pensió no contributiva ja no cotitza, la conclusió és ben òbvia: Lacalle té raó.

PERÒ DANIEL LACALLE, inexpert encara en
el tema de dir sols el que toca, hi va afegir,

Sísif
Jordi
Soler

potser pensant en l’argument de la por,
que si el mercat laboral no està en situació
pròspera les pensions necessàriament
se’n ressentiran, i que en escenaris molt
negatius això podrà significar una retallada dràstica de l’import a cobrar, fins i tot
arribant a reduccions del 40%. Poc temps
li ha calgut al partit més expert en màrqueting electoral de la història de la democràcia (tot i que també cert és molt més fàcil vendre el discurs de les esquerres) per
fer una crítica recolzada en un fake: com
és possible que el Partit Popular vulgui reduir les pensions en un 40%? I ja veus el
Partit Popular intentant desmentir la
mentida en un país abonat des de sempre
a la pràctica conspiranoide. Impossible
tasca.
LA TRISTA REALITAT és que aquest tipus de

reducció és versemblant en un futur no
gaire llunyà, tot i que, per entendre-ho, la
idea, com he dit, s’ha de completar amb altres factors de construcció del sistema de
pensions (a banda del fet que, un cop instituïda la “guardiola”, seria millor no gastarla en qüestions alienes a la seva finalitat):

“
A l’economista
Daniel Lacalle (PP),

se li ha escapat dir
que el manteniment
de les pensions en
el nivell en què es
troben depèn de la
salut del mercat
laboral

per un cantó, l’envelliment demogràfic espanyol (en concret, a Catalunya, el problema s’agreuja) fa que cada cop
menys persones sostinguin les que ja estan en edat de rebre. Entre l’egoisme hedonista individual i el fet d’haver construït
un sistema en què la vida es protegeix sols
quan la mare gestant així ho decideix, i
després de decidir-ho tampoc són gaires
les ajudes a les persones que decideixen tenir fills, cada cop menys persones actives
hauran de mantenir més persones jubilades.
I AIXÍ ENTRA EN EL JOC ELECTORAL

una
massa de 9 milions de vots que no farà cap
altra cosa que créixer. El PSOE s’hi llança
en tromba, com de fet ho va fer abans el
mateix PP i com ho faran la resta de partits. Però des de l’òptica socialdemòcrata
Sánchez diu que ho solucionarà apujant
els impostos a la gent que anomena rica
(mentre la gent que vertaderament ho és
riu des de la seva talaia de protecció fiscal i
nosaltres ens anem barallant per les engrunes), malgrat que molts cops el que veiem és una mera trampa impositiva, i per a
mostra, un no petit exemple: ara que ha
dit que els bancs pagaran l’impost d’actes
jurídics documentats, què ha passat?
Doncs que s’ha apujat el preu de diner en el
mercat hipotecari. Com diu Dancausa: no
es pot vendre per sota del nivell de cost...

MENTRE TOT AIXÒ SUCCEEIX, en la política

catalana tots els partits parlamentaris es
posen d’acord amb una obvietat com és
que s’hauria d’evitar que els temes fossin
tractats de manera frívola. Ho han dit sols
respecte de la immigració, però qualsevol
dels altres punts d’un programa electoral
podria i hauria de concitar el mateix tipus
de compromís, també les pensions. Però
tots saben que tot s’hi val dins una campanya i que si cal seran tan inconsistents i
maliciosos com en el cas que he descrit,
fent de qualsevol tema un altre paper mullat que es desfarà en les seves mans en pro
de la causa del vot.

Ignasi Riera

H

i viuen amics, i
per això anem
sovint a Medellín, que,
a la plaça, mostra l’escultura al conqueridor
de Mèxic, ara fa cinccents anys, Hernán Cortés, el més notable dels seus fills. He llegit un seguit
de biografies hagiogràfiques sobre un
estrateg astut i cruel que, en nom del
rei d’Espanya, i aprofitant tensions entre asteques i altres col·lectius d’indígenes, va aconseguir eixamplar, i com!,
espais enormes, d’un continent, tot
just descobert des dels missionersconqueridors, en nom de la fe catòlica i
de Castella.
Fa uns quants anys, el 1988, ens havien convocat, al Xile de Pinochet, a
una sèrie de professionals d’Europa, i
d’altres països de l’Amèrica Llatina, del
món de “la cultura”, sota el signe de
Chile, vive, i de Chile crea, amb l’intent
de pressionar contra la proposta d’un
referèndum, marca Pinochet, que pretenia legitimar-lo en un poder cruel. Els
actes tenien lloc en espais de signe religiós, tolerats pel govern xilè. A més de
debats apassionants, vàrem participar
en un acte, emmarcat per una pancarta enorme que deia: “Me cago en el V
Centenario!”, en què un dels organitzadors va fer la proposta de salpar un
vaixell “per exigir a Espanya un desgreuge… i per tornar els mirallets que
els militars i els missioners regalaven
als indígenes, abans de batejar-los”.
El dramaturg Jerónimo López Mozo
–que, per cert, havia nascut el 1942 a
Girona– acabava de publicar: Yo, maldita india, versió antagònica a tota la
faramalla oficial del V Centenario de
Sevilla 1992. Com va dir Ricard Salvat,
López Mozo abordava un diàleg entre
l’home i la història, entre l’aparença i la
veritat. En canvi, el nou rei Borbó, també Felip, s’ha apuntat a la versió retrògrada de tot plegat. Quin càstig!
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És el que reclama
l’ANC en el full de
ruta que portarà a
votació el 5 de maig
a Tarragona

La secessió
amb més del
50% de vots
al Parlament

Un cap policial
veu força
“mesurada”
en l’1-O

També denuncia al
Suprem “passivitat”
dels Mossos durant
la jornada del
referèndum

El TSJC estreny el setge

LLAÇOS · Admesa a tràmit la querella de la
fiscalia contra el president per desobediència
RÈPLICA · El cap de govern promet anar
fins al final davant la repressió: “Hem decidit
viure sense por” RAMOS · Un magistrat
proposat pel tripartit instruirà la investigació
Emili Bella
BARCELONA

L’engranatge politicojudicial per inhabilitar Quim
Torra es va sincronitzant.
El Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) va admetre ahir a tràmit la querella presentada la setmana
passada per la fiscalia contra el president de la Generalitat que l’acusa de desobediència per, presumptament, haver desoït l’ordre de la Junta Electoral
Central (JEC) de retirar
els llaços grocs i les estelades dels edificis públics, a
instàncies de Ciutadans.
Torra va signar a la tarda la notificació de la querella de la fiscalia per desobediència i va piular: “Davant d’un Estat autoritari,
hem decidit viure sense
por. Amb la llibertat d’expressió, fins a les últimes
conseqüències.”
En una interlocutòria
de set pàgines, el tribunal
admet a tràmit la querella
i designa Carlos Ramos
com a instructor de la causa. Es tracta de l’únic magistrat de la sala civil i penal del TSJC escollit a proposta del Parlament. Considerat progressista, té
una carrera de vint anys
com a fiscal a l’esquena.
Està especialitzat en delinqüència econòmica i va
investigar l’exconseller
Jordi Planasdemunt, l’empresari Javier de la Rosa,
l’exjutge Lluís Pascual Estevill o el cas Pallerols. Més
recentment, va formar
part del tribunal que va
jutjar el president Artur
Mas pel procés participatiu
del
9-N.
El ple de la cambra va

proposar una terna formada per Ramos i els advocats Ester Capella i Josep
Maria Gasch, amb els vots
del tripartit (PSC, ERC i
ICV), l’oposició de l’extinta CiU i l’abstenció del PP.
El ple del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ)
va triar Ramos el 2004 en
substitució de Lluís Puig
Ferriol, que s’havia jubilat.
Va obtenir tretze vots a favor, enfront dels tres que
va recollir l’avui consellera
de Justícia del govern de
Torra.
“Presència
delictiva”
Després de rebre un ultimàtum de la JEC el 18 de
març, el president es va remetre a les recomanacions del Síndic de Greuges i va substituir la pancarta a favor dels presos
polítics del balcó del Palau
de la Generalitat amb el
llaç groc per una altra amb
un llaç blanc i una franja
vermella.
Una nova resolució de
la JEC, la que va acordar
dur el cas a la fiscalia, ordenava als Mossos d’Esquadra retirar els símbols de
suport als represaliats i
obrir un expedient sancionador
al
president.
La interlocutòria del
TSJC conclou que, segons
el relat que fa el fiscal
Francisco Bañeres, la successió de cartells “presenta a priori una presència
delictiva” que aporta “un
principi de prova”, i per això l’accepta a tràmit. Contra aquesta resolució només cap recurs de súplica
davant la mateixa sala civil i penal del TSJC.
En concret, Bañeres denunciava que Torra va

Les frases
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“Hem decidit viure
sense por. Amb la
llibertat d’expressió,
fins a les últimes
conseqüències”

“Estem en una
regressió absoluta de
drets i l’amenaça de
noves regressions es
fa efectiva dia a dia”

“Critiquem aquesta
deriva autoritària i
repressiva
protagonitzada per les
clavegueres de l’Estat”

“Nou bany
de realitat
per a Torra
i el separatisme”

Quim Torra

Eduard Pujol

Maria Sirvent

Inés Arrimadas

desobeir de forma “conscient i deliberada” el mandat de la JEC i que va mantenir, “encara que fos de
manera encoberta”, símbols i cartells “de la mateixa naturalesa ideològica i
partidista, representativa

únicament dels postulats
d’una part de la societat”
que els anteriors. El fiscal
remarcava que el requeriment de la JEC va ser “clar
i exprés” i, alhora, “reiteradament desatès”. El president va respondre amb

la presentació d’una querella contra la JEC.
El portaveu adjunt de
Junts per Catalunya,
Eduard Pujol, va denunciar una nova “regressió
de drets”: “Ferms, tossuts
i forts en la defensa dels

drets elementals.” Va insistir que els llaços grocs
no són símbols partidistes, sinó de denúncia de la
vulneració de drets civils i
socials que recorden
l’existència de presos polítics
i
exiliats.

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

DIPUTADA DE LA CUP

CANDIDATA DE CS EL 28-A
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És l’hora de tornar a
escalfar a la banda
Jordi Panyella

El club dels desobedients o rebels ha de tornar a mirar
a la banqueta. És l’hora d’activar un nou recanvi i fer-lo
escalfar a la banda. La maquinària judicial ha tret la
targeta groga a Quim Torra i no trigarà gaire temps a
treure-li la vermella. El faran fora del camp, expulsat
per a una llarga temporada, inhabilitat per al joc com
ja van fer en el seu dia amb Artur Mas i faran amb

Puigdemont i una llista massa llarga de consellers per
cabre-hi tots en aquest esquif d’article. Estan convençuts que fent fora el capità l’equip s’esquerda, es desarbora i perd el nord. No entenen que aquesta gent juga d’antic, de cor i de memòria i que allà on en cau un
s’aixeca el següent i que, per suplir el que també faran
caure després de Torra, avui ja se’n prepara un altre.

e a Torra
Els diputats de Ciutadans, abandonant el ple per no participar en les votacions el setembre del 2017 ■ JOSEP LOSADA

El TC sentencia que en el ple
del 6 i 7 de setembre es van
vulnerar drets dels diputats
a Dona la raó a Cs, que ho va denunciar arran de la tramitació dels acords que

van permetre aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica

El president,
Quim Torra,
signant ahir la
notificació de
la querella de
la fiscalia per
desobediència
■ ACN

La diputada de la CUP
Maria Sirvent va condemnar “qualsevol atac al sobiranisme i als drets socials i
polítics del poble de Catalunya”: “Critiquem aquesta deriva autoritària i repressiva protagonitzada
per les clavegueres de l’Estat”,
va
subratllar.
Hi va sucar pa la instigadora de la querella, la cap
de l’oposició i candidata de
Ciutadans a les eleccions
espanyoles, Inés Arrimadas, que va piular: “Nou
bany de realitat per a Torra i el separatisme. Per
molt que Pedro Sánchez
els degui les claus de La

Moncloa, saltar-se les lleis
i les resolucions judicials
té conseqüències. La seva
república imaginària on
tindrien impunitat no
existeix, l’estat de dret i la
justícia,
sí.”
Des de Reus, també en
precampanya electoral, la
cap de llista del PSC per
Barcelona el 28-A i ministra de Política Territorial,
Meritxell Batet, va advertir Torra que el govern de
la Generalitat hauria d’haver complert “des del primer moment” la resolució
de la JEC i hauria d’haverli “fet cas de manera immediata”. ■

J.A.
BARCELONA

Cs culpa JxSí de “recargolar” les regles
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Constitucional va donar ahir la raó
per unanimitat a Cs amb
una sentència que estima
els dos recursos d’empara
presentats per la formació
i que determina que durant el ple dels dies 6 i 7 de
setembre del 2017 es van
vulnerar els drets de participació política dels diputats i el dret a “exercir les
funcions representatives”.
Considera que durant els
acords que van fer possible
la tramitació de la llei
del referèndum, que es va
aprovar a quarts de dotze
de la nit, i la de transitorietat jurídica, es van suprimir tots els tràmits reglamentaris i legals previstos
per permetre que la iniciativa fos sotmesa directament a debat i a votació.
El TC també recorda que
les dues lleis ja van ser de-

La diputada de Cs Lorena
Roldán va culpabilitzar ahir
les formacions independentistes, i especialment el grup
de Junts pel Sí –perquè controlava la mesa del Parlament–, d’haver “recargolat
de manera fraudulenta el re-

glament per poder incomplir
la Constitució i trepitjar milions de catalans” amb l’aprovació de les anomenades
lleis de desconnexió. Roldán
es va mostrar molt satisfeta
que el Tribunal Constitucional els hagi donat la raó.

clarades inconstitucionals
poques setmanes després,
perquè s’envaïen competències estatals per convocar consultes no referendàries i es vulnerava “la indissoluble unitat de la nació
espanyola i la sobirania nacional [estatal]”, entre altres coses, però també perquè es va incórrer en “vicis
en la tramitació” i “greus
incompliments en el procediment legislatiu”.
El tribunal assegura ara
que es va alterar l’ordre del
dia de la sessió i que es va

denegar a Cs la possibilitat
de traslladar el procediment al Consell de Garanties Estatutàries perquè en
fes un dictamen com marca el reglament, fet que va
afectar “el nucli de la funció
representativa parlamentària”. En el text s’assegura
que, amb aquest “insòlit”
procediment, pel qual només cal el vot de la majoria
per dur normatives al ple,
s’estaria vulnerant la capacitat decisòria de la resta de
grups i, per tant, de les minories. Cs s’havia queixat

també que s’havia vulnerat
el seu dret a tenir la documentació 48 hores abans
del debat del ple i que la
majoria parlamentària els
havia denegat l’admissió
d’esmenes a la totalitat a la
proposició de llei, entre altres coses. Juntament amb
el PSC i el PP, van decidir
abandonar l’hemicicle i no
participar en la votació. El
febrer del 2018, i responent a un recurs d’empara
que havia presentat el PSC,
el TC ja va declarar nul
l’acord de la mesa del Parlament que va permetre la
tramitació i l’aprovació de
la llei del referèndum tot i
les advertències del secretari general i el lletrat major.
La sentència arriba després que l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell defensés durant el judici de l’1-O al Tribunal Suprem que va complir amb
el que s’estipula en el reglament durant el ple. ■
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Agents de la policia espanyola actuant contra ciutadans asseguts a terra prop de l’escola Ramon Llull, on van disparar bales de goma l’1-O ■ JUANMA RAMOS

Un cap policial sosté que l’ús
de la força va ser “mesurat”

a Un comissari de Barcelona denuncia “passivitat” dels Mossos durant l’1-O, tot i admetre que ja havien
decidit actuar sense ells a La CUP i l’advocada de Roger Español el desmenteixen sobre agressions
Mayte Piulachs
BARCELONA

En la vuitena setmana del
judici contra els independentistes catalans al Tribunal Suprem, el responsable de la brigada provincial d’informació de Barcelona de la policia espanyola va aportar ahir un altre
concepte per sostenir el
relat de violència de les
acusacions: “ambient prerevolucionari”. Així va definir la situació a Catalunya la tardor del 2017 el
comissari, amb el número
d’identificació 18.564, en
la seva declaració com a
testimoni. També va qualificar de “passiva” l’actuació dels Mossos per aturar
la votació de l’1-O, malgrat
que va admetre que dies
abans, d’amagat de la policia catalana, els màxims
responsables de la policia

espanyola i de la Guàrdia
Civil van dissenyar plans
per actuar als centres pel
seu compte, com va ser.
El comissari va assegurar que abans del referèndum es van produir “uns
80 incidents, dels quals 37
van ser atacs contra seus i
alcaldes del PSC per no voler deixar locals per a la votació”. El cap policial també va declarar que en el
setge policial a la seu de la
CUP, el 20 de setembre del
2017, els seus agents van
haver d’aguantar “agressions” de simpatitzants i
membres del partit, mentre esperaven l’ordre judicial per poder-hi entrar i
comissar cartells del referèndum, permís que mai
van obtenir. Per aquests
fets, el comissari, com a
responsable del dispositiu
és investigat per un jutjat
de Barcelona pel delicte de

Les xifres

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

229

vehicles camuflats duien
agents de la policia espanyola
durant l’1-O. Els Mossos en
van identificar uns 200.

72

agents ferits durant la jornada del referèndum a Catalunya. En els atestats de la
policia espanyola eren 58.

12

centres de votació. Del total on els Mossos els demanaven suport (233), les unitats
del CNP van anar a aquests.

Vuit hores de vídeos policials i el dubte de manipulació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els vídeos són claus per als
dotze processats. Ahir l’inspector de la policia espanyola
que va visionar vuit hores
d’enregistrament de les càmeres que alguns agents duien a sobre durant l’1-O no va
saber aclarir si aquest és tot
el material que hi ha o la policia científica, en el seu buidatge, va fer una selecció i edició.
La manipulació pot ser motiu

per demanar l’expulsió dels
vídeos com a prova. I el penalista Benet Salellas va preguntar a l’inspector per què
no hi ha cap imatge de centres de Tarragona i de Lleida, i
no va saber-ne el motiu. De la
desena de testimonis d’ahir,
dos agents de la Guàrdia Civil
van relatar un incident amb
una parella de mossos, dels
quals van dir que els van in-

sultar. Un d’aquests agents,
però, va aclarir que en passar
pel seu davant el seu company va dir-li “poden ser piolins”,
i en sentir-ho es van ofendre.
El comís d’uns cartells a Badalona amb la presència de
Jordi Cuixart, a qui els agents
de la Guàrdia Urbana no van
voler ni identificar, va ser una
altra fotesa que el Suprem va
haver d’escoltar.

coaccions greus. La CUP
va desmentir ràpidament
el comissari a les xarxes
socials, aportant vídeos de
persones cantant i assegudes al terra aquell 20-S, i
recordant que no hi ha cap
acusat per aquests fets.
En l’actuació del cos de
la Policía Nacional durant
l’1-O, el comissari va manifestar que els agents van
actuar amb “mesura” en
l’ús de la força, tot i admetre algun puntual excés,
però sense recordar el
nombre d’agents investigats als jutjats. Per justificar l’ús de les pilotes de goma (prohibides a Catalunya des del 2014), en sortir de l’escola Ramon Llull
de Barcelona, el cap de la
brigada d’informació va
assegurar que lamentava
que una persona, referintse a Roger Español, hagués
perdut la visió d’un ull per
una bala de goma, però va
afegir que l’home alhora
està acusat al jutjat per
“cinc agressions a agents”.
Aquesta afirmació va provocar que l’advocada d’Español, la penalista Anaïs
Franquesa, realitzés el segon desmentiment del cap
policial, en assegurar que
“no hi ha cap informe amb
cinc agressions” i que “no
se li ha preguntat mai per
elles”. Español és alhora
víctima i acusat d’atemptat a l’autoritat per haver
tirat una tanca al pas dels
agents, cosa que va fer, segons va indicar al jutge,
per barrar-los el pas, no
per fer-los mal.
A preguntes del penalista Xavier Melero, el comissari va admetre que també
van veure com els ciutadans ocupaven centres de
votació durant la nit abans
de l’1-O però que no van actuar-hi, tot i que l’ordre de
la magistrada del TSJC els
ho indicava, com als Mossos. També va indicar que
no van rebre cap ordre dels
superiors de donar suport
als Mossos, com fixava la
instrucció del secretari
d’estat de Seguretat. Tampoc va rebre l’ordre de
col·laborar amb els Mossos
el cap d’un dispositiu de la
Guàrdia Civil que va entrar en un institut de Sant
Andreu de la Barca i va
comissar-hi tres urnes.
Els Mossos no sabien el pla
de la policia espanyola, i
però això van identificar
uns 200 dels seus cotxes
camuflats, va ser la deducció que Melero va deixar
sobre la taula del tribunal
per desmuntar el suposat
espionatge de la policia
catalana. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
FERRAN ESPADA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES
“Davant la gran quantitat de

gent que es va concentrar
davant de la seu de la CUP,
vam fer una actuació molt
escrupolosa. Tenien una
actitud violenta. La fiscalia
investigava suposats delictes
de malversació, entre
d’altres”
“Al col·legi Ramon Llull de

Barcelona es van fer servir
pilotes de goma. Una va
causar lesions a un dels
manifestants, hostil, que era
a la primera fila agredint els
agents policials”

Els observadors
intensifiquen la
pressió al judici

El ‘cronograma’
de Marchena no
toca hores

La primera sessió d’aquesta
vuitena setmana del judici
ha vingut precedida per l’informe que va emetre dilluns
l’Internacional Trial Watch.
Els observadors jurídics del judici han
alertat que la causa de l’1-O podria ser
un “procés polític” contra tot un moviment amb declaracions dels testimonis
de càrrec “preparades”. La valoració informe remarca que en les sessions se
senten paraules com “odi”, “tumult”,
“massa”, “polvorí”, “insurrecció” o
“por”. Tot i que són “valoracions subjectives”, avisen que el seu ús reiterat “podria denotar que aquestes declaracions
estarien orquestrades i preparades,
contaminant les testificals”.

L’agenda del judici va tornar
a resultar ahir alterada un
cop més per la falta de previsió en l’anomenat cronograma que marca el calendari de declaracions. La primera declaració del dia, que tenia prevista una durada de mitja hora, es va allargar tot el
matí, durant tres hores i mitja. Va ser la
declaració del comissari en cap de la brigada d’informació de la Policía Nacional
a Catalunya, Manuel Quintela. El retard
va obligar a passar la resta de testimonis
del matí a la tarda i va generar una altra
llarga jornada a la sala. Marchena va haver de demanar moltes disculpes. Nou
dels deu agents policials convocats per
ahir van haver de declarar a la tarda.

LES FRASES
“Téllez (regidor de

Badalona) ens va comentar
que l’alcaldessa (Dolors
Sabaté) havia presentat un
recurs perquè la Guàrdia
Urbana no intervingués en
requisar cartells. A nosaltres
no ens havia arribat res per
part del nostre cap”
TIP 1292

CAPORAL DE LA GUÀRDIA URBANA
DE BADALONA

“A mi Cuixart no em va

insultar ni el vaig veure
proferint insults. No em vaig
sentir desautoritzat per ell”
TIP 1398

CAPORAL DE LA GUÀRDIA URBANA
DE BADALONA

“Els Mossos d’Esquadra van

obstaculitzar la nostra
entrada a l’Escola Pia. Ens
van demanar que els
deixéssim votar”

“El 21 de setembre, fills dels

guàrdies civils de la caserna
van creuar la vorera i van
manifestar-se en contra dels
manifestants concentrats”

“La publicació de les

càrregues a la televisió no va
tenir res a veure amb el fet
que les càrregues
disminuïssin durant el dia”

TIP J12485S

RESPONSABLE DE SEGURETAT DE LA
CASERNA DE LA GUÀRDIA CIVIL DE
SANT ANDREU DE LA BARCA

“Els Mossos ens van dir que

Els agents que van actuar a l’Institut Ramon Llull, amb les escopetes ■ JUANMA RAMOS

“Passejàvem per Lleida i una

tenien instruccions per
identificar tots els policies
nacionals que treballessin
aquells dies a Catalunya.
Alguna d’aquestes actuacions
va ser molt greu. Un vehicle
logotipat dels Mossos va
perseguir un vehicle nostre
camuflat i, amb la mà tocant
l’arma, els van fer
identificar-se”

EL MÓN AL REVÉS

parella de mossos ens van dir
‘piolins’, ens van aplaudir
despectivament i ens van
insultar. Deien que l’1-O vam
pegar els seus fills i pares”

“Teníem serioses sospites

que el dia del referèndum
seria molt complicat. Hi
havia un clima previ
prerevolucionari”
MANUEL QUINTELA (018564)

COMISSARI EN CAP DE LA BRIGADA
D’INFORMACIÓ DE LA POLICÍA
NACIONAL A CATALUNYA

Roger Español, de víctima a falsa violència
La declaració del judici que va causar
més indignació ahir a les xarxes socials
és la que convertia Roger Español en un
agressor. Segons el comissari Quintela,
hi ha un informe que relata cinc agres-

sions directes a agents per part del ciutadà que va perdre un ull per una pilota
de goma disparada per la policia. La seva
advocada, Anaïs Franquesa, ha negat
l’existència d’aquest informe.

ESCARNI I CENSURA

ROCAMBOLESC

Retirada del mercat la cançó
que posaven als presos
polítics pels trasllats

Declaren els responsables
dels visionaments dels vídeos
policials... sense imatges!

La discogràfica El Dromedario Records
SL ha decidit retirar del mercat la cançó
OVNI (Objeto Verde Nada Inteligente),
segon ha publicat El Periódico, del grup
basc Josetxu Piperrak & The Riber Rock
Band. Dribla així la querella d’una associació de guàrdies civils. Curiosament la
cançó va servir per fer escarni dels presos
polítics mentre els traslladaven a Madrid
per al judici. Els agents de la Guàrdia Civil
van posar la cançó a tot drap.

Les declaracions de l’excap de la brigada
provincial de la policia judicial de Barcelona, Santiago Lubián, i d’un inspector
–tots dos relacionats amb les gravacions policials de l’1-O– van provocar
ahir una situació rocambolesca. La prohibició de Marchena de visionar vídeos
ha impedit que s’hi referissin. També
han surat moltes incògnites sobre les
gravacions, la seva manipulació i l’absència d’imatges de Tarragona o Lleida.

TIP 93818V

GUÀRDIA CIVIL

“Ningú va insultar o

aplaudir, en cap moment,
els guàrdies civils”
AGENT 6243

MOSSO DE L’INCIDENT DE LLEIDA

“Ens van empènyer i

colpejar quan intentàvem
entrar a l’IES Palau”
TIP L01637A

TINENT DE LA GUÀRDIA CIVIL
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L’ILLA DE ROBINSON

GEMMA BUSQUETS

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

Principi de
confrontació
i principi de
contradicció

L’

advocada ha explicat
la diferència entre el
principi de confrontació i el
de contradicció arran de les
protestes de l’advocat Jordi
Pina pels vídeos. Ha assenyalat que Marchena fa excepcions quan són els caps
d’investigació els testimonis: “Els permet explicar un
fet encara que no hi hagin
estat presencialment.” En el
principi de contradicció cada una de les parts té dret a
participar plenament i en
les proves testificals a poder interrogar. En canvi, el
dret de confrontació és una
garantia internacional i és el
dret que cada persona té
de confrontar totes les informacions que diguin els
testimonis. Marchena ha
contestat a Pina que no és
el “moment de confrontació, sinó que ja tindrà el
principi de contradicció en
el moment processal oportú
de poder interrogar”.
Natàlia
Frigola

L’ENTREVISTA LUCA GERVASONI

“S’ha creat una veu
independent sobre el judici”

lut que hi hagués un polvorí o un
clima d’odi o de violència. Els va
preocupar també la repetició de
determinades paraules. Per la
seva experiència en altres judicis, els va semblar que podria estar orquestrat.

Igor Llongueres
uca Gervasoni és un dels
portaveus d’International
Trail Watch (ITW), plataforma creada per gestionar la
presència d’experts en drets humans i processals en el judici.

Teniu crítiques que no sou observadors internacionals?
Fins ara han passat 35 persones
i entitats de les principals organitzacions de drets internacionals del món: per exemple, la Federació Internacional de Drets
Humans, que aplega 184 entitats. En el camp dels drets humans han vingut persones de
prestigi, independents, que no
tenen una preconcepció del cas.

L

Cada dilluns presenteu un informe.
Què en destacaríeu, de l’últim,
amb la presència del testimoni del
tinent coronel Daniel Baena?
Ens han preocupat dues qüestions sobre aquest testimoni. Per
una banda, la negativa del president de la sala de poder contrastar els atestats i discutir-los durant la fase judicial. No fer-ho
vulnera els drets dels acusats. En
segon lloc, ens va sorprendre la
claredat amb la qual Baena va dir
que havia realitzat una investigació de caire prospectiu: va parlar que havia estat investigant
un moviment polític des de l’any
2015. I cal recordar que fer investigacions prospectives està
específicament prohibit.
L’informe recull termes que repeteixen els testimonis com ara
‘tumult’, ‘massa’, ‘polvorí’ i ‘clima
prerevolucionari’. Com ho heu interpretat?
Vull transmetre la dinàmica amb

l’acusació, amb els fets que es podien constatar. Quan Baena parla de “període insurreccional”,
vam poder visionar vídeos que
Marchena no ha permès veure
encara, i a les persones observadores els costava molt entendre
com s’utilitzaven segons quins
termes si totes les proves documentals no mostraven en abso-

Quin impacte teniu i què en sortirà d’aquesta tasca que feu?
És important reivindicar la feina
que ja s’està fent. La setmana
passada els observadors van ser
entrevistats per Al Jazeera, i es
va poder donar una visió independent a tot el públic internacional i són molts milions de persones. S’ha creat una veu independent que pot opinar sobre el
judici. I està tenint impacte. Ens
proposem fer dos informes. Primer un informe unificat amb totes les organitzacions que han
passat pel judici i portar-lo a les
Nacions Unides; això seria postsentència. Després hi ha tota la
feina d’acadèmics i professors de
dret constitucional i fer un informe que es presentaria un cop el
judici quedi vist per a sentència.

FOTO: QUIM PUIG

la qual funcionem des d’ITW. En
el cas de la setmana passada, hi
havia tres advocades de molt
prestigi de Tunísia, Palestina i el
Marroc que escoltaven per primer cop els testimonis. El que els
va sorprendre molt és la diferència enorme en l’ús de les paraules
per part dels testimonis de les
forces de seguretat, i també de

LA TERTÚLIA
“Que hi hagi

“Hi ha una estratègia

“S’està jutjant l’1-O

“El judici s’ha

observadors
internacionals en un
judici hauria de ser un
fet ordinari, no
extraordinari”

dels testimonis policials
per justificar un estat de
violència irreal”

però també s’estan
qüestionant aspectes de
drets fonamentals, i és
important que els
observadors ho vegin”

d’entendre com una
segona part del procés
d’independència”

LOLA MARTÍNEZ
POLITÒLOGA

JAUME MARFANY
FILÒLEG
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El Piemont denuncia
la repressió de
l’Estat espanyol
a El Parlament de la regió italiana aprova una resolució,

Alba Sidera
ROMA

El Parlament del Piemont
ha aprovat un contundent
document de suport als
presos polítics i els exiliats
catalans. En el text es condemna la repressió de l’Estat espanyol, les irregularitats del judici al procés i
s’exigeix la intervenció
immediata de les institucions europees i del Ministeri d’Afers Estrangers italià davant la vulneració de
drets democràtics.
Presentat i firmat per
dotze diputats del Partit
Demòcrata italià, de centreesquerra, la resolució
diu que “és urgent l’excarceració dels presos catalans, el retorn a una situació de normalitat democràtica i l’obertura d’un
diàleg polític”. Denuncien
la situació de repressió de
què són víctimes “centenars d’alcaldes, activistes
socials i artistes per haver
contribuït a la preparació
del referèndum o per haver simplement expressat
les pròpies idees”.
Els diputats fan referència al manifest Catalunya, la democràcia i Europa, impulsat per un
grup d’intel·lectuals italians progressistes, que ja
ha recollit més de 800 adhesions, entre les quals hi
ha les de l’alcalde de Nàpols, juristes, sindicalistes
i filòsofs. El text considera
“deplorable” el silenci de
les institucions, dels mitjans i dels intel·lectuals
italians, “que haurien de
comprometre’s a defensar
els valors democràtics que
proclamen els tractats europeus”.
A més, la resolució sentencia que “només des
d’una posició d’intransigent nacionalisme es pot
considerar la qüestió de la
independència catalana
un tema sobre el qual no és
possible ni tan sols obrir
una discussió de caràcter
democràtic”. ■

178740-1208046Q

impulsada per diputats del Partit Demòcrata, que exigeix
l’excarceració dels presos polítics i el retorn dels exiliats

La sala segona del Suprem, on se celebra el judici als líders independentistes ■ EFE
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a forçar un “nou embat no
violent, cívic i democràtic”
davant l’Estat.
L’ANC es proposa portar partits i entitats a l’acció unitària i avança que
denunciarà públicament i
posarà en contradicció “els
partits i actors polítics”
que la descartin. L’estratègia unitària ha d’estar en
mans d’un consell de coordinació que l’entitat pretén impulsar. Per començar, insta els partits a no
permetre la governabilitat
de l’Estat ni l’aprovació de
cap mesura al Congrés a
partir del 28-A.
Al govern, li demana
reavaluar els plans del
2015-2017 en un context
de no negociació i preparar-se per a una possible
“onada repressiva superior” a la del 155 després
del 28-A. El govern també
hauria de “regular l’actuació dels Mossos” i “no criminalitzar” les accions

Full de ruta 2019/2020

de l’Assemblea Nacional Catalana
1
2
3

Forçar
Forç
ar la unitat de partits i entitats

4
5

El Parlament
Pa
arlament ha d
d’investir
investir Puigdemont i el govern legítim

6
7

Organització
Orga
anització del territori de manera indefinida amb societat civil si cal

8

Consells Locals de la República per implementar-la al territori en coordinació
amb el Consell de la República de Waterloo

9
10
0
111
122
133
14
4
155

No permetre
p
la governabilitat de l’Estat
l Estat
El govern ha de regular els Mossos i no criminalitzar com a falsament violent
un sector
seector de l’independentisme
l independentisme

Revalidar la declaració d’independència al Parlament, publicar-la al DOGC,
proclamar
proc
clamar la República i constituir-se
constituir se en estat

Si Torra convoca eleccions i l’independentisme obté més de la meitat dels vots
al Parlament,
Pa
arlament, es pot culminar la via unilateral

Promoure
Prom
moure el consum en empreses que no han boicotejat ll’autodeterminació
autodeterminació
Campanyes
Cam
panyes i eines per ser fiscalment sobirans
Procés
Proc
cés constituent
Candidatures
Cand
didatures independentistes en cambres, universitats, col
col·legis
legis professionals, etc.
Reforçar
Refo
orçar els sindicats nacionals de treballadors sense vincles amb els de l’Estat
l Estat
Internacionalització
Inter
rnacionalització i recurs a la justícia internacional
Denúncia jurídica de ‘fake news’ i atacs feixistes contra l’independentisme

Manifestació independentista a Madrid ■ EFE

L’ANC vol la secessió si se supera
el 50% dels vots al Parlament

a Preveu la convocatòria d’eleccions catalanes després de la condemna per “venjança” que dona per feta contra
els presos a Denunciarà els partits que refusin la unitat i insta al bloqueig i la unilateralitat si no hi ha plebiscit

Les frases

—————————————————————————————————

“[El 28-A] difícilment
permetrà fer cap
oferta digna per a
l’independentisme
ni per al nacionalisme
més moderat”
—————————————————————————————————

“L’acció o lluita no
violenta és l’eina
estratègica per
assolir la República
Catalana”
Assemblea Nacional (ANC)

Xavier Miró
BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) portarà a
aprovació de les bases el
5 de maig a Tarragona el
nou full de ruta, que veu
en les properes eleccions
al Parlament l’oportunitat
per fer efectiva la secessió
si l’independentisme obté
més del 50% dels vots en
els comicis. Una ruptura
que preveu unilateral, perquè, adverteix, no es pot
considerar un escenari de
referèndum pactat quan
els governs del PP i el
PSOE han tancat aquesta
porta i quan no hi ha hagut
cap gest de distensió amb
els presos, que pronostica
que seran condemnats en
una sentència venjativa.
De fet, l’ANC preveu que
la correlació de forces l’endemà del 28-A a l’Estat no
permetrà “cap oferta mínimament digna per a l’independentisme ni per al
nacionalisme moderat” i
reforçarà la independèn-

cia com a única sortida.
És l’escenari que demana
aprofitar l’ANC si continua
com fins ara la falta d’unitat independentista i el
president Torra acaba convocant eleccions passat el
cicle electoral de primavera i coneguda la sentència
als presos polítics.
El full de ruta 2019/20
de l’entitat justifica abordar
la secessió si s’obté aquest
resultat de majoria de vots
al·legant que creu que l’escenari “més probable” és
la via unilateral, tenint en
compte que no espera que
l’Estat obri cap porta a un
referèndum pactat. Només
preveu renunciar a la unilateralitat en cas que es posi
sobre la taula una proposta
de referèndum “tangible i
declarada, sense ambigüitats”. Un referèndum, segons l’entitat, en què la
resposta hagi de ser sí o no
a la independència, prèvia
revocació del judici, alliberament dels presos i retorn
dels exiliats.
A diferència dels plante-

FULL DE RUTA 2019/2020

Defensa civil no violenta del territori l’endemà
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Més enllà d’incloure accions
estratègiques ja anunciades
com ara consumir productes
d’empreses que no hagin boicotejat el procés, presentar
candidatures independentistes a universitats, col·legis
professionals, cambres, etc.
i recórrer a la justícia internacional i portar als tribunals
les fake news i els atacs feixistes de què sigui objecte el
moviment, el full de ruta de

l’ANC aborda la qüestió més
incerta de cara a l’endemà
d’una secessió no pactada: el
control del territori. Per una
banda, vol impulsar a través
de les assemblees territorials
els “consells locals de la República”, que, coordinats amb
Waterloo, creïn un “sistema
propi de governança” per
mitjà de consultes constants
a la ciutadania sobre els diversos afers. I, més complex i

incert, “organitzar el territori”
en la defensa civil no violenta,
un repte que requeriria formar la població i donar-li eines per resistir “de manera
indefinida”. L’ANC referma
que la lluita no violenta és
“l’eina estratègica per assolir
la República Catalana”. Una
acció no violenta que inclou
“accions coercitives, de protesta, denúncia, no cooperació i desobediència civil”.

jaments de JxCat i ERC,
l’ANC gairebé descarta el
plebiscit pactat per impossible o molt poc probable,
i manté la via unilateral
com a sortida realista. Per
això, el full de ruta aborda la
preparació de les seves bases, però també de la resta
de l’independentisme, per
dur-la a terme aquest cop
de manera viable, a diferència del 27-O del 2017.
Molt crítica amb l’actuació de JxCat i ERC al go-

vern i al Parlament, l’entitat només els reconeix
com a pas positiu que s’hagin plantat amb els pressupostos de Pedro Sánchez
perquè el seu govern s’ha
negat a abordar el referèndum. La resta són retrets
a les paraules i als fets.
Els critiquen que el Parlament s’hagi “supeditat” a
l’autoritat de les institucions espanyoles i hagi deixat de ser “sobirà”, que
s’hagi acceptat la “no reti-

rada de facto del 155” i
que, en canvi, s’hagi fet un
discurs “retòric, contundent i a voltes d’un radicalisme abrandat”, però sense complir els compromisos del 21-D ni el mandat
del referèndum de l’1-O.
Els partits, la baula feble
L’ANC considera, doncs,
els partits la baula més feble del moviment i insta la
“societat civil organitzada, unida i conscienciada”

d’un “grup reduït” de l’independentisme amb un
relat “de violència on no
n’hi ha”. El Parlament ha
d’investir Puigdemont i els
membres del “govern legítim” i restituir-los els drets
com a diputats, conclou.
Tenint en compte que
ERC descarta avui la via
unilateral i que JxCat (Crida) no hi dona prioritat i
els dos partits es giren l’esquena, el repte de l’ANC a
curt termini sembla molt
difícil, perquè planteja la
unitat del govern, el Parlament, les institucions i la
ciutadania com a condició
imprescindible per abordar amb garanties d’èxit
els passos de la secessió:
revalidar la declaració
d’independència al Parlament, publicar-la en el
DOGC, proclamar la República Catalana, demanar el reconeixement internacional i constituir-se
en estat per desenvolupar
la llei de transitorietat. ■
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El govern injecta 814
milions més en els
comptes prorrogats
a La majoria, 573 milions, els cobrirà l’augment promès
de les bestretes a En total es gastaran 1.265 milions més
Òscar Palau
BARCELONA

toca per llei no pot ser objecte de negociació”, i li va
exigir que, com va fer el
1996 en un cas similar, doti les partides extra per a
les comunitats per mitjà
d’un decret llei. De fet, no
preveu cap escenari alternatiu, ja que, si no, “l’Estat
estaria incomplint la seva
pròpia normativa”.
Els 814 milions aprovats ahir serviran per pagar l’augment de retribucions dels treballadors públics, que podria arribar al
2,75% aquest any; el retorn d’un 40% de la paga
extra del 2013 (un 10% ja
s’ha abonat) i per cobrir els

La consellera Budó i el vicepresident Aragonès, ahir ■ ACN

sous de les noves contractacions en l’àmbit sanitari i educatiu per fer front a
les necessitats. Això sí, en
total la Generalitat preveu
gastar 1.265 milions més
que el 2017, que és el que
creixen els ingressos.
Pla de contingència
La distribució dels 451 milions extra restants es farà
segons un pla de contingència que s’està ultimant
aquests dies i que es presentarà la setmana vinent,
a partir de la identificació

186084-1206643Q

844498-1198504Q

El govern va aprovar ahir,
via decret llei, que haurà
de ser validat pel Parlament, la concessió d’un suplement de crèdit per valor de 813,9 milions al
pressupost del 2017, que
és el vigent aquest any, ja
que està en situació de
pròrroga. Els diners es cobriran amb el fons de facilitat financera estatal, que
aportarà 241 milions (provinents del topall de dèficit
del 0,1% del PIB), i amb
l’actualització pendent de
les bestretes del model de

finançament, pels 573 milions restants. El Ministeri
d’Hisenda ja va notificar al
juliol les quantitats que toquen a cada comunitat el
2019, majors que l’any anterior, però ara s’està fent
l’orni a pagar-les amb l’excusa que no ha aconseguit
aprovar el pressupost d’aquest any, fet que faria
percebre a la Generalitat
875 milions menys dels
promesos. El vicepresident, Pere Aragonès, denunciava ahir la “deslleialtat” del govern estatal,
ja que “utilitza la informació disponible per jugar
electoralment, quan el que

de les necessitats més urgents de tots els departaments, per bé que es prioritzaran els de l’estat del
benestar i la seguretat,
resseguint el projecte inicial del pressupost per al
2019. Aquests diners hauran de provenir igualment
de l’augment de bestretes,
però també de transferències internes entre conselleries i de fons de contingència no aplicats. El govern tampoc descarta reformar la llei de finances
públiques per guanyar fle-

xibilitat, segons Aragonès.
“Vindran més actuacions per aconseguir tot el
que sigui possible, però tot
no serà possible perquè un
pressupost no es pot aprovar per fascicles”, resumia
el vicepresident, que no
descartava encara cap escenari, ni el d’intentar
aprovar el pressupost al juny, després de les convocatòries electorals. A més, indicava que es recuperaran
algunes mesures fiscals
que preveia el projecte de
llei d’acompanyament, però no els canvis en l’IRPF i
successions, ja que sense
pressupost no es podria
destinar l’augment d’ingressos a més despesa.
Aragonès va posar el suplement de crèdit aprovat
ahir com a exemple que “el
govern governa”, i va instar l’oposició, que previsiblement demà demanarà
al Parlament que el president Quim Torra se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions,
que presenti una moció de
censura. “Oi que no hi ha
candidat
alternatiu?
Doncs que col·laborin amb
el govern”, cloïa. ■
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El PSOE s’enreda i dona joc a
rivals amb el ‘Haz que pase’

a El lema de Sánchez és calcat al de cosmètics Maybelline i la portaveu Celaá hi veu el ressò amorós de
la pel·lícula ‘Titanic’ a El PP el versiona amb Rufián, Torra, Otegi i Puigdemont i vol “que passin”
David Portabella
MADRID

Un eslògan publicitari es
juga l’èxit en el fet de ser
impactant i cridaner per a
l’audiència, però sense
creuar la línia de devorar
la pròpia marca i regalar
una paròdia involuntària a
les marques rivals. I això
és el que ha passat amb el
nou lema elegit pel PSOE
de Pedro Sánchez, que de
L’Espanya que tu vols
amb què obria la precampanya va saltar ahir a un
equívoc Haz que pase, que
es pot interpretar al mateix temps com “fes possible que succeeixi” o bé “fes
que passi a la història”, i
que no hauria tingut un
doble sentit perjudicial si
el lema triat hagués estat
Haz que suceda o Haz que
ocurra, per posar només
dos exemples.
La seu central del
PSOE, al carrer Ferraz de
Madrid, exhibeix des
d’ahir una gegantina lona
amb el rostre en primer
pla de Sánchez i el contro-

vertit Haz que pase. “Que
l’abstenció no ens robi el
futur. Perquè Espanya no
s’aturi, demano un esforç
extraordinari de mobilització el 28 d’abril”, explicava Sánchez en un acte
dels socialistes a Madrid.
Celaá, Winslet i DiCaprio
Però la seva ministra i portaveu Isabel Celaá s’encarregava alhora d’ensucrar
el lema afirmant que s’inspira en la història d’amor
que viuen Rose DeWitt
Bukater (Kate Winslet) i
Jack Dawson (Leonardo
DiCaprio) a Titanic, la
pel·lícula de James Cameron del 1997. “És de Titanic! És preciós! Ell li diu a
ella: ‹Haz que pase, haz
que cuente›, i es troben al
rellotge”, va voler traduir
Celaá per subratllar tot el
potencial cinematogràfic i
amorós de la frase elegida.
El que no van dir Sánchez i
Celaá és que no és original:
el seu referent anglès make it happen té reminiscència kennedyana, però
també és assumit per la

El lema ‘Haz que pase’ és des d’ahir a la seu del PSOE, al carrer Ferraz ■ EMILIO NARANJO / EFE

marca de cosmètics Maybelline, el web hazquepase.com és d’una firma de
coaching i el guru motivacional veneçolà Maickel
Melamed té una obra publicada amb el títol Si lo
sueñas, haz que pase.

A l’eslògan socialista
només li calia l’al·lusió a la
història d’amor a bord
d’un transatlàntic que es
va enfonsar l’abril del
1912 per regalar munició
electoral a tots els rivals.
“Aquest govern és el Tita-

nic, un vaixell que s’enfonsa, i pretenen que l’orquestra segueixi sonant i que la
paguem tots: amb decretazos electoralistes, amb
mentides sufragades amb
un CIS polititzat i amb una
televisió pública al servei

Collboni creu que el pres
Forn no pot ser alcalde
a L’alcaldable del PSC

rebutja la possibilitat
d’un debat electoral
des de la presó

Jordi Panyella
BARCELONA

El candidat a l’alcaldia de
Barcelona pel PSC, Jaume
Collboni, considera que
Joquim Forn no pot arribar a ser alcalde de Barcelona, en cas d’una eventual victòria de Junts per
Catalunya a les municipals del maig, a causa de la
seva condició de pres preventiu. Collboni ho va deixar clar ahir al matí responent a una pregunta d’aquest diari sobre si accep-

taria dur a terme un debat
amb Joaquim Forn des de
la presó de Madrid on ara
està ingressat per assistir
a les sessions del judici al
Tribunal Suprem, una opció que va descartar de totes, totes.
Sobre la possibilitat del
debat, Jaume Collboni va
desestimar-la tot assegurant que no és una opció
“raonable”, entenent per
raonable que aquest tipus
d’actes electorals s’han de
dur a terme en un marc de
“normalitat”, va puntualitzar. Segons el candidat
socialista, la normalitat no
només suposa debatre en
un espai com ara un plató
de televisió, sinó també
amb candidats que, se-

gons va dir, “puguin defensar les seves idees” i, en cas
de victòria, “puguin ser alcaldes”, donant a entendre que l’empresonament
impedeix al candidat de
Junts per Catalunya assolir aquesta condició.
Joaquim Forn va reaccionar a la tarda, a través
del seu compte de twitter,
lamentant que el candidat
socialista l’hagi “condemnat sense que el judici hagi
arribat ni a la meitat”.
Forn va lamentar la “pocavalentia” del seu adversari
polític i va assegurar que
“on de veritat està còmode
el PSC és en l’aliança amb
els del 155”.
Els debats des de la presó són una possibilitat que

Jaume Collboni, candidat del PSC ■ ORIOL DURAN / ARXIU

té damunt la taula Junts
per Catalunya i que ja es
vol explorar amb vista a la
campanya electoral de les
eleccions generals del 28
d’abril. De moment, el candidat Jordi Sànchez, cap
de llista de JxCat al Congrés dels Diputats, ja s’ha

dirigit a la Junta Electoral
Central perquè autoritzi
un debat des de la presó,
petició que encara no ha
rebut resposta. De cara a
la campanya electoral de
les municipals, JxCat encara no ha decidit si optarà per demanar un debat

de Ferraz”, en va fer mofa
el president del PP, Pablo
Casado, de visita a un grup
hortofructícola a El Alquián (Almeria). “Fes que
passi aquest malson de
nou mesos del pitjor president de la història d’Espanya, el més radical i el més
entregat als independentistes i als batasunos”, va
reblar Casado.
Vídeos de paròdia del PP
La maquinària del PP va
fer dos vídeos de paròdia a
les xarxes socials. El primer, amb la cara de Torra
superposada al personatge de Kate Winslet i la de
Sánchez al cos de DiCaprio en la cèlebre escena
dels braços oberts a la proa
del vaixell. I el segon vídeo,
amb la cara de Sánchez
convertida consecutivament en Gabriel Rufián,
Quim Torra, Pablo Iglesias, Arnaldo Otegi i finalment en Carles Puigdemont i el lema Haz que pase y que no vuelva.
Ciutadans, al seu torn,
va penjar ahir un primer
cartell de campanya amb
el lema “Pedro, nosaltres
canviarem Espanya”, en
al·lusió a la decisió de Sánchez de canviar el matalàs
de La Moncloa com a primera mesura que relata al
llibre Manual de resistencia. “Haz que pase. Spoiler”, ironitzava l’al·ludit
Gabriel Rufián (ERC) amb
una fotografia del pacte
Sánchez-Rivera del febrer
del 2016. ■

amb Joaquim Forn des de
la presó, però aquesta és
una possibilitat que no es
descarta, segons fonts de
la candidatura.
Les declaracions de
Collboni es van fer en el
transcurs d’un esmorzar
que el candidat del PSC va
presidir al Fòrum Tribuna
Catalunya, on va exposar
el seu projecte per a Barcelona acompanyat de la plana major socialista i dels
exalcaldes Joan Clos i Jordi Hereu, entre moltes altres persones que omplien
la sala de l’hotel Palace de
Barcelona. L’aposta de
Collboni és superar la
“guerra de trinxeres” entre sobiranistes i unionistes i posar el debat sobre
Barcelona en primer pla,
al marge de la qüestió sobiranista. El candidat va fonamentar la seva intervenció en la idea mare
d’organitzar una exposició universal a Barcelonaper al 2030. ■

