
DIJOUS · 18 d’abril del 2019. Any XLIV. Núm. 14972 - AVUI / Any XLI. Núm. 13842 - EL PUNT

1,20€

17
14

45
-1

13
33

94
w

16
82

19
-1

20
63

13
L

Claudi Uñó
Mestre pastisser

La Riera, 84-86
08301 Mataró (BCN)
Tel. 93 755 24 40
info@pastisseriauno.com
www.pastisseriauno.com

Montse Bassa
Candidata d’ERC per Girona P14,15

“L’objectiu és la independència, 
no que surtin els presos”

Ángeles Ribes
“No hi pot haver llaços, com 
tampoc pintades homòfobes”

Candidata de Cs a Lleida P16,17

L’ESPORTIU

Champions

El rival del
Barça a
semifinals
serà el
Liverpool

NACIONAL P21

Trànsit intensifica
els controls de
l’operació sortida
Un total de 1.666 agents dels Mossos faran
1.418 actuacions preventives durant la
segona fase del dispositiu de Setmana Santa

Isabel Vidal
Presidenta d’Adetca P34,35

“L’arribada del
Mago Pop és
una bona
notícia”

Dijous, a les
21.00 h

Jutge Electoral Central
P6-20

INGERÈNCIA · Les decisions
del Suprem i de la JEC marquen
decisivament el desenvolupament
de la campanya electoral del 28-A

REBUIG · El Suprem denega que
es faci campanya en els recessos
del judici i el vet a Vox altera la
guerra de debats televisius estatals

TELEMÀTIC · L’ens delimita la
roda de premsa de Junqueras i
dona permís a Sànchez per a dos
actes semblants avui i diumenge

Operaris inspeccionaven ahir la façana de la catedral de Notre-Dame ■ EFE

EUROPA-MÓN P24,25

París accelera les feines de reconstrucció de la seva icònica catedral

Notre-Dame, l’au Fènix

Demà, Divendres Sant, no hi haurà diari.
La pròxima edició sortirà dissabte, dia 20.
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a casualitat ha
volgut que un

dels fets més inèdits
dels últims temps po-
lítics torni a caure en
Divendres Sant. Ja és

anormal que un líder polític estigui a
la presó per promoure una votació, ja
és anormal que no el deixin sortir per
fer campanya, ja és anormal que el ju-
dici que li estan fent no s’aturi durant
període electoral i ja és anormal que
un dels partits que concorren a les
eleccions sigui acusació en aquest ju-
dici. Però també és anormal que hi ha-
gi campanya electoral en plena Set-
mana Santa. Tots aquests factors po-
lítics, judicials i de calendari han de-
sembocat en una mena d’atzar que
permetrà poder tornar a escoltar Oriol
Junqueras i que ressusciti mediàtica-
ment en Divendres Sant. Més enllà de
les conyetes que sortiran de manera
espontània per aquesta coincidència
místico-política, el cert és que el dia
de més recolliment de tot l’any per als
cristians és una jornada propícia per-
què l’establishment faci públiques

aquelles coses que suposen empas-
sar-se un gripau. La legalització del
Partit Comunista d’Espanya va ser un
8 d’abril, el Divendres Sant del 1977.
En aquella època, i en absència de
xarxes socials i diaris digitals, el go-
vern d’Adolfo Suárez va intentar mini-
mitzar l’impacte confiant que les pro-
cessons calmessin el fervor dels que
no volien veure els comunistes ni en
pintura roja. I el 10 d’abril del 1998
–un altre Divendres Sant– es va sig-
nar, a Belfast, un acord històric entre
els governs britànic i irlandès, així
com unionistes d’Irlanda del Nord i
exdirigents de l’IRA i el Sinn Féin. I
potser també es va buscar una data
tan simbòlica per als cristians (catò-
lics i protestants) perquè les respecti-
ves comunitats païssin les renúncies
que comporta tot intent d’enterrar un
conflicte. Continua fent tota la pinta
que això de demà amb Junqueras,
Soto del Real i l’Agència Catalana de
Notícies és, efectivament, fruit de l’at-
zar, però també fa tota la pinta que a
més d’un ja li ha anat bé que demà si-
gui Divendres Sant.

L

Keep calm
Jofre Llombart

Divendres
Sant

El dia de més recolliment
per als cristians és propici
perquè l’‘establishment’
faci públic allò que li suposa
empassar-se un gripau

emà, Divendres Sant, és un
dels millors dies de l’any, ho re-
itero. Si més no, entra en els

meus preferits. Per començar, no hi
ha diaris. Trobaran estranya l’observa-
ció, venint de qui hi escriu cada dia un
article. No és perquè m’estalviï d’ela-
borar-ne un. La no obligació d’anar a la
bústia a recollir el diari o d’anar al
quiosc a adquirir l’altre que llegeixo
cada matí trenca una rutina que m’in-
dica que em trobo en un dia diferent
de tots els altres. M’agraden els dies
distingits. Sant Esteve i Cap d’Any són
els altres dies sense diaris.

Després hi ha el silenci. És el dia
més silenciós de l’any, sobretot al matí
i a ciutat. Quan era petit la Setmana
Santa era d’observació tan rigorosa i el
Divendres Sant tan carregat de dra-
matisme que aquest dia els ajunta-
ments emetien un ban imposant quie-
tud. No es podia xiular ni cantar ni ju-
gar a pilota. No podien circular els cot-
xes, si no era en cas d’urgència. Hi ha-
via molt pocs cotxes, de manera que la
recomanació era supèrflua. Ara els
possibles xiuladors i cantors han sor-
tit amb el cotxe massiu a esquiar. En

D

aquestes condicions, la publicació ara
d’un ban com aquell faria creure als
ajuntaments que els seus governats
són gent obedient i disciplinada.

L’àvia i després la mare elaboraven
per dinar el preceptiu bacallà amb
panses i ou dur. N’he heretat la recep-
ta i la tradició. També la traça, mal
m’està dir-ho. És fàcil de fer i el resul-
tat gustatiu evoca no la cuina popular,
que és d’on ve, sinó l’alta cuina. L’altre
dia el cuiner Joan Roca, campió mun-
dial de les grans sofisticacions, deia
que el seu plat preferit era la sopa de
pa amb menta i un ou batut que enca-
ra li fa la mare per sopar. (A casa subs-

tituïm la menta per la farigola. La tas-
taré amb menta, si ell ho suggereix).
Sembla que aquestes coses es diguin
per dir i per fer-se l’interessant i l’hu-
mil, però jo entenc perfectament el
propietari d’El Celler de Can Roca i
crec a cegues en la seva sinceritat. El
bacallà amb panses: aquell contrast
entre el salat i el dolç, aquella emulsió
del suc... estic segur que també entra
en els seus plats preferits. Ceba, un
pensament de safrà picat amb un pun-
tet d’all, i ai, fillus, que deia l’àvia

A la tarda anava, i encara hi vaig
sempre que puc, a seguir l’ofici de Di-
vendres Sant. Tres capellans reciten el
text més impressionant de la literatu-
ra universal: la Passió segons Sant
Joan. “Quod est veritas?”, pregunta
Ponç Pilat al reu. Diumenge, diumen-
ge de Rams, els parlava de l’olor de
palmó d’aquell dia i de tota la Setmana
Santa. Em preguntava si el perfum ar-
ribava a les presons. Hi arriba el del
bacallà amb panses i ou dur? Segur
que no. Passat festes, de nou a judici.
La pregunta de Ponç Pilat era una bur-
la. Què importa la veritat quan està en
joc la unitat de l’imperi?

“Divendres Sant
és un dels dies més
impressionants de
tot l’any

Vuits i nous

El divendres del judici
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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El 28-A serà una jornada es-
pecialment intensa al País

Valencià. Perquè a més d’estar con-
vocats a les eleccions generals,
com la resta de l’Estat, els valen-
cians s’hi juguen el futur, en els
eleccions a les Corts convocades
també per aquesta data. Resulta
discutible que el president Ximo
Puig hagi decidit estrenar la com-
petència estatutària de la convoca-
tòria electoral coincidint amb unes
generals. Perquè suposa supeditar
la dinàmica política valenciana a
l’espanyola. Però és la potestat pre-
sidencial i cal respectar-la. Una al-
tra cosa és si l’estratègia de Puig,
que passa perquè el seu partit, el
PSPV, aprofiti els vents que empe-
nyen Pedro Sánchez cap a la victò-
ria, serà encertada. O comportarà
efectes secundaris nocius per al
Pacte del Botànic, que va permetre
al PSPV formar govern amb Com-
promís, amb el suport de Podem.

La demoscòpia no permet as-
segurar a hores d’ara una victòria
clara ni de les esquerres del Botànic
ni de les dretes formades per PP, Cs
i amb la irrupció de Vox. Tot fa pen-
sar que els socialistes guanyarien
les eleccions al País Valencià des-
prés de dècades del PP com a pri-
mera força. Però es podria donar la
paradoxa que malgrat guanyar,
Puig perdi la presidència i el govern
si els socis de Compromís i Podem
pateixen una reculada. Això supo-
saria una decepció perquè el crei-
xement per primer cop d’una opció
d’estricta obediència valencianista
com Compromís és un fenomen
encoratjador. Però el pitjor seria la
devastació que pot patir el País Va-
lencià si arriba al poder el tripartit
de la dreta extrema. En termes cul-
turals, lingüístics i identitaris. Però
també amb el retorn de la corrup-
ció i amb la regressió de drets fona-
mentals. El País Valencià se la juga
el 28-A. Aquest cop, més que mai.

El Botànic i
el futur del
País Valencià

EDITORIAL

Les cares de la notícia

L’Associació d’Empresaris de Teatres de Catalunya
(Adetca) és una entitat vital per al desenvolupa-
ment cultural a Catalunya. Treballa, braç a braç,
amb els teatres públics per donar més musculatu-
ra a l’ecosistema teatral. Des de fa dos mesos, Isa-
bel Vidal s’ha fet càrrec de la presidència.

PRESIDENT DE LA REPÚBLICA FRANCESA

Teatre, del bo

El president francès ha afrontat amb determinació
la greu tragèdia patrimonial que ha suposat l’in-
cendi de Notre-Dame. Macron no només va estar
al cas de l’operació d’extinció del foc sinó que ha li-
derat una àmplia reacció per a la reconstrucció
que ha recaptat ja centenars de milers de milions.

-+=

-+=

L’esperança torna a salpar
Òscar Camps

Operació Notre-Dame
Emmanuel Macron

-+=

Isabel Vidal

La perseverança d’Òscar Camps i de tot el seu
equip ha permès a l’icònic vaixell Open Arms acon-
seguir el permís per salpar del port de Barcelona,
on havia quedat bloquejat pel govern espanyol. El
permís per al vaixell és per transportar material
humanitari, però estarà al mar, que és el seu lloc.

FUNDADOR DE PROACTIVA OPEN ARMS

PRESIDENTA D’ADETCA

ue no es faci atenció als progra-
mes electorals és un gran avan-
tatge per als partits immersos,

especialment els de dreta i extrema
dreta, a veure qui la diu més grossa
sense necessitat de donar explica-
cions. La bandera ho embolica millor. I
serveix per ocultar les propostes que
en altres temps haurien alimentat el
debat públic. Ara, s’afarta de procla-
mes mentre els fulls de ruta de gover-
nació queden en un segon pla.

Entre les arengues del PP i Ciuta-
dans més repetides aquests dies figu-
ren les contràries als mitjans públics
catalans, als quals acusen de gran part
dels mals que diuen que pateix Catalu-
nya. En un exercici de malabarisme,
Inés Arrimadas i Cayetana Álvarez de
Toledo van a TV3 a criticar la manca
de pluralisme de la cadena. “Sou una
màquina de manipulació i incitació a
l’odi”, deia Arrimadas. “Aquesta televi-
sió ha participat activament en un cop

Q “Les candidates
de Cs i el PP van
caure del cartell del
debat de TVE a
Catalunya

d’estat a la democràcia”, hi afegia Ál-
varez de Toledo. Les dues eren entre-
vistades per Lídia Heredia en la ronda
de candidats d’Els matins de TV3.

L’exigència de Ciutadans i el PP són
uns mitjans públics de tots i per a tots.
Es podria pensar que estan preocupa-
des pel servei públic, però els fets les

desmenteixen. No els interessa gens
ni mica. Les candidates dels partits ta-
ronja i blau van ser les primeres a cau-
re del cartell del debat electoral que va
tenir lloc dilluns a Televisió Espanyola
a Catalunya, al qual tampoc acabarien
anant ni Meritxell Batet (PSC) ni Ga-
briel Rufián (ERC). Els que defensen
la televisió pública de tots i per a tots
perquè la paguem entre tots són els
primers a menysprear-la quan els con-
vé. No tenen cap problema a desde-
nyar-la quan detecten que la seva par-
ticipació pot no donar els rèdits amb
què es mouen calculadament per la
campanya electoral. Anar a TV3 o a
Catalunya Ràdio a queixar-se dels mit-
jans públics, en canvi, sí que entra en
aquests càlculs. Enfrontar-se a Here-
dia o a Mònica Terribas els dona mo-
ments de glòria amb la fal·làcia de la
defensa pel servei públic. No hi ha ni
preocupació ni defensa, només un mer
interès partidista.

El servei públic
Anna Serrano /aserrano@elpuntavui.cat

A la tres

De reüll
Anna Balcells

L’herència

mpressiona comprovar com l’incendi de Notre-Dame
ha unit en la commoció tots els francesos, des de la

dreta més rància fins a l’esquerra més insubmisa. És
veritat que cadascú té un motiu diferent per plorar la
pèrdua, però ningú qüestiona l’imperatiu de reconstruir
el monument, encara que es pugui retreure la rapidesa
amb què apareixen uns recursos que s’escatimen per a
necessitats socials més urgents i devastadores.

Veient aquestes reaccions, pensava com ens costa a
nosaltres estimar i defensar el patrimoni cultural i

arquitectònic que ens ha llegat la
història. No parlo de Liceus, ni de
catedrals gòtiques ni de Sagrades
Famílies, no. Em refereixo a totes les
construccions, modestes si voleu,
que s’escampen per tots els pobles i
ciutats de Catalunya, que també
tenen un valor estètic i cultural i que
ens recorden el que som i d’on

venim. Em venen al cap antigues fàbriques, per
exemple, emblemes del nostre passat industrial; cases,
masies, tallers, ermites, claustres, façanes, carrers...
edificacions que deixem caure impassiblement,
víctimes de la ignorància, la indiferència o la voracitat
especulativa.

No cal que se’ns cremin els grans monuments per
reaccionar i aprendre a tenir cura del que val la pena
preservar, que segurament no serà tot. Però per a això
ens caldrà més cultura i educació, per saber mirar amb
uns altres ulls el paisatge urbà que ens envolta.

I

No cal que
se’ns cremin
les catedrals
per aprendre
a preservar el
patrimoni

http://epa.cat/c/d4w4kp
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L’any passat, només el 8,2% de
les sentències judicials de
Catalunya es van redactar en
llengua catalana, 93 menys que
el 2016.

10
anys

20
anys

L’exconseller de Governació
proposa un nou partit per al
2010. Proposa una candidatura
que propugni la proclamació
unilateral de la independència.

El president espanyol, José
Maria Aznar, alerta contra les
“greus conseqüències” dels
nacionalismes totalitaris i
“l’exclusió lingüística”.

Menyspreu judicial Carretero Aznar i la llenguaTal dia
com
avui fa...

quest cicle elec-
toral és una gran

oportunitat perquè
l’independentisme su-
peri el que, al meu en-
tendre, és el darrer

gran entrebanc per assolir la República:
la partició del país en dues realitats. El
que s’anomena en termes pujolistes el
rerepaís, i el territori metropolità. Se su-
posa que el primer és la plaça forta in-
dependentista i el segon, el fortí de
l’unionisme. De facto, suposa el relleu al
repartiment de país que ja va fer la so-
ciovergència. Una divisió que preserva
la posició dels que sempre han manat a
Catalunya a banda i banda, però que fa
impossible avançar cap a la República.
Potser per això en aquesta campanya
del 28-A el partit que rep foc encreuat
és ERC. Probablement perquè, se’n
sortirà o no, és l’única força que té pos-
sibilitats d’irrompre i consolidar-se en
els dos espais del país i trencar esque-
mes. I ai las!, les alarmes s’encenen en
l’statu quo dels dos mons. Lògic en
l’unionisme, perquè un partit indepen-
dentista que uneixi els de Girona i Vic, i
els del Baix Llobregat o els barris de
Tarragona –per posar exemples– pot
fer imparable la República. Més inexpli-
cable és el nerviosisme de l’indepen-
dentisme anomenat postconvergent.
Llevat que sigui pel temor d’alguns que,
camí de la República, no perdin l’hege-
monia que mantenen fins i tot des
d’abans de ser independentistes. Però
ara no és moment de pors, sinó de gua-
nyar un país. La retòrica nacionalista
referma l’statu quo de sempre. Ara bé,
per a la República cal establir una alian-
ça ciutadana de defensa de drets –de
tots els drets– que abraci tot el país.
Per això els atacs que rep ERC per in-
tentar-ho són paradoxals. Sobta
l’agressivitat de JxCat malgrat que els
republicans no han formulat ni un sol
retret als socis de govern. El descon-
tentament constant en què semblen
instal·lats els postconvergents té tot el
sentit contra l’Estat però costa d’enten-
dre contra els companys de lluita. Es-
pecialment quan es crida permanent-
ment a la unitat. Legítim, però potser
amb més intenció de preservar l’hege-
monia pròpia dins l’independentisme
que d’impulsar la necessària hegemo-
nia social de l’independentisme al con-
junt del país. Que és quelcom més que
guanyar les eleccions al Parlament. Per
això el que cal és aparcar els retrets, ar-
remangar-se i treballar arreu, rerepaís i
metròpoli. Cadascú amb la seva idio-
sincràsia. I amb un eix comú: una Repú-
blica per a un sol poble.

A

Full de ruta
Ferran Espada

‘Statu quo’ o
República

otser ens poden semblar
d’una altra galàxia les decla-
racions d’alguns líders com

les de Pablo Casado, Albert Rivera, Inés
Arrimadas o les de Cayetana Álvarez de
Toledo. Ens poden semblar fora de lloc:
“TV3 insulta els no independentistes”,
“L’escola catalana educa en l’odi”, i
moltes altres declaracions que poden
fer sentir que qui parla són persones to-
talment alienades de la realitat. En
aquest sentit, algunes declaracions
d’alguns dels líders independentistes
també poden semblar igualment aliení-
genes per a qui no s’identifiqui amb la
causa de la independència.

LAMENTABLEMENT LA POLÍTICA ha co-
mençat a patir l’“efecte Twitter”. Els
estrategs polítics i els dissenyadors
de campanya opten per missatges
curts, contundents i destinats a cau-
sar un gran impacte i notorietat, i per
tant són missatges a vegades molt
passats de voltes. També en l’actual
selecció de candidats s’ha anat a bus-
car líders que poden fer aquest tipus
de missatges amb tota naturalitat.

“P Normalment perquè són capses bas-
tant buides i per a ells la matisació és
un factor sobrer.

POT SEMBLAR UNA BONA ESTRATÈGIA a
curt termini: s’aconsegueix un tall de
la frase contundent a la televisió, el
tall de vídeo a les xarxes es torna vi-
ral, a Twitter es fa esment del comen-
tari del polític. Però a vegades confo-
nem notorietat amb reputació, i ser
molt vist i llegit amb generar un efec-
te positiu. La màxima “que parlin de
tu encara que sigui malament” es
porta a un extrem en què la política
comença a ser poc més que grolleria o
pura escenificació. Aquests missat-
ges poden donar moral a les persones
que formen el nucli de cada projecte
polític, però allunyen els votants més
moderats. No només això; degraden
la política a un intercanvi de missat-
ges contundents, desproporcionats i
en el fons gairebé tan buits com les
persones que els pronuncien. No vull
semblar un “apocalíptic” de les tecno-
logies, com deia Umberto Eco; soc un

usuari intensiu de Twitter i hi vaig
entrar l’any que el van crear. Crec
que les xarxes poden ser una bona
eina per divulgar missatges polítics
i utilitzar el seu valor afegit per su-
perar les limitacions de la comunica-
ció unidireccional dels mitjans de
comunicació.

LA TENDÈNCIA A CERCAR CANDIDATS i
construir missatges polítics a cop de
piulada genera problemes. Degrada
la política, la transforma encara més
en un bassal de fang on la matisació o
el debat es transforma en impossible.
Com pots construir un debat amb al-
gú que menteix flagrantment respec-
te a l’escola a Catalunya o titlla els
que no pensen com ell d’enemics de la
democràcia o colpistes?

AL FINAL ELS CRITS A LES XARXES dels per-
sonatges més estrambòtics s’han
transformat en els lemes de campa-
nya i les declaracions a premsa. Avui
parlar de comunistes, colpistes i ba-
tasunos és l’equivalent en política al
“caca, cul, pipí” dels nens petits.

José Rodríguez. Sociòleg

Política a cop de piulada
Tribuna

Notre-Dame i...

b Dilluns dia 15, al vespre, vè-
iem la tragèdia de l’incendi de
la catedral de París. Dimarts
llegeixo a la darrera pàgina del
nostre diari la crua entrevista
a Mariam Al Hallak denunciant
els crims d’Al-Assad a Síria, i
em fixo en el comentari del
sempre assenyat col·labora-
dor d’aquest diari Francesc
Cabana, parlant d’economia i
de “la transgressió continuada
per part dels estats dels prin-
cipis acceptats per tots ells i
continguts en la Declaració
Universal dels Drets Humans”.
Plego el diari i escolto alguns
dels testimonis clonats dels
agents de la policia en el judici
del Tribunal Suprem. Sense
respirar escolto també el com-
promís del president Macron i
de les fortunes de França que
aportaran centenars de mi-
lions d’euros per a la recons-
trucció de Notre-Dame, així
com el president del Parla-
ment Europeu, Sr. Antonio Ta-

jani, que proposa contribuir-hi
amb el sou dels eurodiputats,
per solidaritat amb el símbol
de l’Europa cristiana. Em sem-
bla perfecte refer Notre-Dame,
però em pot explicar el Sr. Ta-
jani de quina Europa em parla,
de quina solidaritat em parla i
de quin cristianisme em par-
la? Per cert, no oblidem que
tenim eleccions europees a la
vista.
JAUME BOT I RIERA
Vilassar de Dalt (Maresme)

La neuroplasticitat

b Fins fa poc temps es creia
que les neurones del cervell es
malmetien amb l’edat i la seva
recuperació no era possible.
En les investigacions realitza-
des pel grup Ictus-Premià,
cercant superar les seqüeles
negatives postictus, hem sa-
but que això no és així i que
durant tota la vida és possible
la remodelació del cervell. Es
tracta de la neuroplasticitat, la
capacitat del cervell de reci-

clar-se, es tingui l’edat que es
tingui. El descobriment de la
seva evidència científica fa
possible que cada persona
pugui ser el que ella vulgui ser,
entrenant-se i ensenyant al
cervell la forma per aconse-
guir-ho. Li permet la cerca de
la felicitat i el ser bona perso-
na, sintonitzant amb la música
harmònica de la seva visió
personal del món. La música
del seu cos, realitzant exercicis
físics: el més senzill de tots,
caminar, i el més divertit, ba-
llar. La música del seu pensa-
ment, activant la seva ment i
aprenent, amb l’ajut dels més
joves, l’ús de la telefonia mobil
per informar-se i comunicar-
se. La música del seu senti-
ment, fomentant la igualtat
d’oportunitats, la llibertat per-
sonal respectant la dels altres i
la fraternitat. També l’accepta-
ció de la vida com un joc, pas-
sant-ho bé amb molt de sentit
de l’humor i creativitat realit-
zant lliurement activitats sen-
se afany de lucre per aconse-

guir l’autorealització personal
en un entorn individualista co-
munitari per ser més amb els
altres. Fomentar i divulgar la
neuroplasticitat pot i ha de fer
possible una societat per a to-
tes les edats, centrada en les
persones i no en els diners, i
vàlida per a tothom.
JOSEP ARACIL XARRIÉ
Premià de Mar (Maresme)

Circulació

b Acabo de llegir en el seu
diari una carta d’un lector so-
bre la circulació a Barcelona
per les voreres de patinets i bi-
cicletes, i que no hi ha ningú
que ho controli. Puc dir que el
mateix succeeix a Mataró, i
sembla que anirà en augment.
Sembla mentida que cap res-
ponsable se n’adoni. I és que
no tan sols hi circulen, sinó
que ho fan a altes velocitats.
Les persones semblem bitlles
d’una gimcana.
ANTONI CABOT ROCA
Mataró (Maresme)

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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Sísif
Jordi
Soler

Cayetana Álvarez de Toledo, CANDIDATA DEL PP PER BARCELONA A LES ELECCIONS GENERALS

“Dir que tot el que no sigui un sí exprés [davant d’un
delicte sexual] és un no, jo això ho discuteixo”

La frase del dia

“Sánchez vol
sembrar la idea que
no hi haurà cap
altre candidat amb
possibilitats de ser
investit i que cada
escó que sumi el
PSOE serà un quota
menys a pagar
d’hipoteca

entre dieu que busqueu el
consens, conspireu; men-
tre invoqueu la salus Re-

publicae, treballeu per minar-la; men-
tre us presenteu hàbilment com a per-
seguits, tendiu pèrfides xarxes per col-
pejar subreptíciament adversaris i ene-
mics.” Això ho va escriure Marc Tul·li
Ciceró en una de les epístoles per les
quals, juntament amb els seus discur-
sos i tractats de retòrica, se’l considera
un dels autors més importants de la li-
teratura clàssica. La crítica és perfec-
tament vigent i algú hi podria trobar
paral·lelismes amb moltes situacions
del present. També mantenen la seva
utilitat els consells per a candidats que
el seu germà, Quint Tul·li Ciceró, va re-
collir al breviari de campanya Com-
mentariolum Petitionis al segle I
abans de Crist. Ciceró convidava els
candidats a centrar-se en un doble ob-
jectiu: obtenir l’adhesió dels amics i el
fervor popular.

L’OBRA DE QUINT TUL·LI CICERÓ ha estat
reeditada i forma part de les lectures
imprescindibles per als qui es dediquen
a la política, tant dels que formen part
de les llistes com dels que dissenyen les
campanyes, però els seus consells sem-
blen haver caigut en l’oblit. Ben cert és
que els candidats que es presenten a
aquestes eleccions s’estan esmerçant a
aconseguir l’adhesió dels amics, fins al
punt que la majoria han començat per
envoltar-se de fidels aduladors i han eli-
minat aquells que els podien fer ombra
o que podien liderar una crítica. A més
a més estem assistint a una campanya
per a convençuts en la qual els missat-
ges es dirigeixen al bloc d’electors habi-
tuals. Amb discursos tan comparti-
mentats no és estrany que algunes en-
questes apuntin ja un repunt de l’abs-
tenció en aquestes eleccions. La proxi-
mitat s’assembla cada cop més a l’endo-
gàmia i el que es detecta, almenys fins
ara, és una renúncia majoritària a des-

“M pertar el fervor popular del qual parla-
va Ciceró. Marc Tul·li Ciceró es va ha-
ver d’enfrontar a sis rivals en el seu ob-
jectiu de ser escollit membre del Senat
de Roma. Entre els adversaris, als
quals finalment es va imposar, hi havia
tirans i populistes. Lluny de mimetit-
zar-se amb ells, va seguir els conselles
del seu germà i va aprofitar cada una de
les ocasions en què va parlar en públic
com si en cada moment se li estigués
fent un judici públic en què hagués de
demostrar el seu talent. Que ho va
aconseguir ho demostra no només el
seu èxit electoral, sinó el fet que la seva
figura ha guanyat reconeixement i di-
mensió amb el pas del temps.

QUAN S’HA ARRIBAT A L’EQUADOR DE LA
CAMPANYA d’aquestes eleccions a les
Corts espanyoles, el candidat a la re-
elecció és l’únic presidenciable que
sembla en condicions de desbordar
les previsions que recollien les enques-
tes quan va començar la cursa electo-
ral. Tant és així que ha començat a
modificar la seva estratègia i ha apujat
el to del seu missatge contra l’indepen-
dentisme, convençut que no necessita-
rà els seus vots a partir del dia 28.
Sánchez vol sembrar la idea que no
hi haurà cap altre candidat amb possi-
bilitats de ser investit i que cada escó
que sumi el PSOE serà una quota
menys a pagar d’hipoteca. Ha estat ca-
paç de convertir en una fortalesa una
de les debilitats per les quals una part
del seu electoral tradicional li havia gi-
rat l’esquena.

INDECISOS. Si hi ha una característica
d’aquestes eleccions que recullen tam-
bé totes les enquestes és l’alt nombre
d’indecisos: electors que encara no
han decidit el seu vot o que afirmen
que es reserven l’opció de repensar-ho
fins a l’últim moment. Ja ho deia Quint
al seu germà Marc, que si aconseguia el
suport dels indecisos, aquests li dona-
rien un suport més entusiasta que
qualsevol altre elector. Per guanyar
nous suports, els consells de germà
eren, entre d’altres, alimentar les es-
perances dels més joves, adular els
electors per aconseguir la seva simpa-
tia i prometre’ls fins i tot allò que no
puguis complir. Quint Tul·li Ciceró
també aconsellava sobre com convèn-
cer un enemic: justifica davant dels
que has perjudicat, fes-los veure que si
et brinden la seva amistat els podràs
ajudar en el futur, i davant dels que
sense motius no t’aprecien, dedicat a
allunyar-los els sentiments d’hostilitat
fent-los algun favor. Potser tot això es-
tigui reservat per a la recta final de la
campanya.

Rafael de Ribot. Periodista

Material de campanya
Tribuna

ra ja no són a pri-
mera línia medià-

tica –tot i que alguns
els segueixen atiant
quan els convé, per
exemple anant de tant
en tant a la UAB–, pe-

rò les brigades nocturnes antillaços se-
gueixen actuant arreu. Ahir a la matina-
da, sense anar gaire lluny, ho van fer en
diversos pobles del Camp de Tarragona,
on van arrencar molts símbols, col·lo-
cats amb l’aprovació unànime dels
ajuntaments, per després mostrar or-
gulloses el seu botí a les xarxes. Tant els
fa el que pensi la majoria. Ni en aquell
territori ni en el conjunt del país, on ca-
da cop es veuen més arraconades pels
grans consensos del 80%. Són grupus-
cles que actuen a la desesperada i
avancen cap a la minorització, com els
discursos que els mobilitzen. Uns i al-
tres delaten cada dia l’únic motor que
els mou: la negació de l’altre. L’anticata-
lanisme. Cercar la crispació a partir de
tot el que fa i pensa. Destruir.

Cs, de fet, ja va néixer amb aquest fi,
i allà segueix, com mostra en tots els
discursos, querelles i antipropostes. Al-
menys Vox –i entengui’s la penosa iro-
nia– ho embolcalla amb altres idees
neofeixistes. Idees que també abraça ja
el PP, que, lluny de moderar-se amb
l’adeu de Rajoy, s’ha fanatitzat fins a fer-
lo semblar un xaiet. Tots aquests dis-
cursos sortits de la supèrbia i la negació
del diàleg, per imposar per força una
voluntat disfressada de legalitat, estan
perdent adeptes en aquest país que
mai han reconegut però que existeix, i
que té un tarannà als antípodes. Aquí
rau l’error: com més creuen atansar-se
als espanyols, més s’allunyen dels cata-
lans, perquè resulta que els no indepen-
dentistes també viuen a la realitat
d’aquí, i la majoria refusen les seves tàc-
tiques roïnes. És això el que els farà resi-
duals, i el que seguirà ampliant la sideral
distància entre Catalunya i Espanya.

A

De set en set
Òscar Palau

Discursos en
residualització



Gairebé totes les forma-
cions polítiques han incor-
porat diferents personat-
ges mediàtics per a les
eleccions d’aquesta pri-
mavera. Sobretot, han
apostat pels fitxatges me-
diàtics, és a dir, famosos o
celebritats que entren en
la política. Tot i això, tam-
bé trobem els casos de
traspassos –polítics que
canvien de formació– i
“paracaigudistes” –candi-
dats que es presenten per
un territori al qual no es-
tan arrelats –.

Respecte als fitxatges
mediàtics, el doctor en
ciència política per la Uni-
versitat d’Oxford i profes-
sor a l’UC3M de Madrid,
Lluís Orriols, ressalta la in-
cidència d’aquests. Per
Orriols, la incorporació de
fitxatges mediàtics aug-
menta la “notorietat i la
capacitat de guanyar espai
en el debat públic i en els
mitjans de comunicació”.
Tot i això, Orriols matisa
que diferents investiga-
dors qüestionen la pro-
ductivitat d’aquests fit-
xatges, que poden acabar
“mobilitzant únicament

les persones que tenen an-
tipatia al personatge” i
mostra dubtes sobre si la
incidència s’acaba traslla-
dant en rèdit electoral.

En l’arena política esta-
tal, la majoria de fitxatges
mediàtics els han dut a
terme formacions de dre-
tes. El fenomen també
s’ha produït més en par-
tits estatals que en els re-
gionals, que, a àmbit gene-
ral, han fet una aposta
més continuista, i un dels
pocs destacats és l’advocat
de Carles Puigdemont,
Jaume Alonso-Cuevillas,
que encapçalarà la llista
per Girona de JxCat.

Ser del territori no suma
Els casos que Orriols ano-
mena “paracaigudistes”,
és a dir, polítics que es pre-
senten per un territori al
qual no estan arrelats, té a
veure, segons la doctora
en ciència política per la
Universitat de Leicester i
investigadora postdocto-
ral a la UAB, Berta Barbet,
“amb el gir cap a les cam-
panyes mediàtiques”. Uns
dels casos més coneguts
són el de Cayetana Álvarez
de Toledo, madrilenya que
es presenta com a candi-
data pel PP per la circum-

scripció de Barcelona, i els
dels presos independen-
tistes Josep Rull i Jordi Tu-
rull que, malgrat ser del
Vallès, es presenten com a
candidats de JxCat per
Tarragona i Lleida, res-
pectivament.

Ambdós experts coinci-
deixen a destacar que la
pèrdua del factor personal
del coneixement del terri-
tori per part del candidat
no acostuma a tenir gaire
transcendència en unes
eleccions generals perquè,
destaca Orriols, “a Espa-
nya la gent no vota en clau
provincial, sinó que això
és una mentalitat molt
pròpia de sistemes electo-
rals de districte uninomi-
nal com el Regne Unit”.
Per Barbet, però, hi ha un
altre factor determinant
en molts casos a l’hora de
situar candidats sense ar-
relament territorial: “la
distribució d’escons”, ja
que “molts partits volen
posar algunes figures en
els escons que són segurs”.
Aquest podria ser el cas,
entre d’altres, de Juan
Carlos Girauta i José Ma-
nuel Villegas, catalans que

es presenten com a candi-
dats de la formació taronja
per Toledo i Almeria, res-
pectivament.

De partit en partit
Una realitat totalment
oposada, i no nova, és el
canvi de formacions de
candidats. Les incorpora-
cions més destacades han
estat les d’Elisenda Ala-
many i Joan Josep Nuet,
els dos per ERC. Alamany
anirà de segona a les mu-
nicipals de la capital cata-
lana i Nuet de quart per la
circumscripció de Barce-
lona a les generals. També
destaca qui, entre d’altres
càrrecs, va ser ministre
socialista, Celestino Cor-
bacho, que ha fitxat per la
llista municipalista encap-
çalada per Valls. Segons
Barbet, en principi no es
pot esperar que aquests
canvis propiciïn “cap mo-
viment perquè cap de les
figures que s’han mogut
suposa un corrent sencer
de pensament de cap dels
partits”. Tot i això, Orriols
afegeix que, malgrat la po-
ca incidència que tenen
els canvis per si mateixos,

DIVERSITAT · Des de periodistes fins a exmilitars vinculats amb el franquisme
s’han incorporat a les llistes electorals TENDÈNCIA · Els experts apunten que
incorporar famosos és un fenomen global i que es mantindrà en el temps

Primavera
electoral
mediàtica
Aleix Pujol
BARCELONA

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

Les frases

En l’espectre estatal la major
part dels fitxatges mediàtics,
gairebé tots homes, els han
dut a terme partits de dretes.
Entre d’altres, el PP ha incor-
porat els periodistes Pablo
Montesinos i Cayetana Álva-
rez de Toledo, així com el to-
rero Miguel Abellán. Ciuta-
dans ha sumat Manuel Valls,
ex-primer ministre francès,
en una candidatura que, sen-
se la sigla de la formació ta-
ronja, lluitarà per l’alcaldia de
Barcelona. El partit de Rivera

també ha incorporat Marcos
de Quinto, exvicepresident de
Coca-Cola, i l’advocat de l’Es-
tat apartat del judici de l’1-O,
Edmundo Bal. Vox, per la seva
banda, ha fitxat diferents ex-
alts càrrecs de l’exèrcit rela-
cionats amb lloances públi-
ques a Franco. Els partits
d’esquerres, en canvi, no han
incorporat gaires cares me-
diàtiques, més enllà del fit-
xatge de l’ex-seleccionador
espanyol de bàsquet, Pepu
Hernández.

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

“Es tracta d’un
fenomen global que
va en paral·lel amb la
personalització de la
política”
Lluís Orriols
DOCTOR EN CIÈNCIA POLÍTICA

“Incorporar fitxatges
mediàtics augmenta la
capacitat de guanyar
espai en el debat
públic i en els mitjans
de comunicació”

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

“Hem tingut cares
mediàtiques i fitxatges
sonats en el passat,
com el de Garzón l’any
1993 pel PSOE”
Berta Barbet
DOCTORA EN CIÈNCIA POLÍTICA

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

Majoritàriament a la dreta

“La debilitat de la
militància interna dels
partits dins les
organitzacions és un
dels factor dels
fitxatges”
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Els serveis jurídics
avisen Puigdemont
que no disposarà
d’immunitat
parlamentària

L’avançament
electoral de Ximo
Puig no garanteix la
continuïtat del
pacte d’esquerres

Eleccions al
Parlament del
País Valencià

Resposta del
Parlament
EuropeuNacional



“busquen canviar el perfil
ideològic en què es presen-
ta el partit polític” per, ai-
xí, “donar una imatge de
partit més eclèctic, inte-
grador i intentar eixam-
plar la base de l’electorat”.
Per Orriols, els fitxatges
de Nuet i Alamany potser

serviran “per minimitzar
el vot dual entre ERC i els
comuns, intentant que no
es produeixin les fugues
de vot que estan tenint a
les generals”.

Fenomen a llarg termini
La incorporació de cares

mediàtiques sembla que
ha vingut per quedar-se.
Per Orriols, es tracta d’un
“fenomen global, que va en
paral·lel amb la personalit-
zació de la política”. Tot i
això, també destaca que
en aquest cicle electoral es
tracta d’un tema més la-
tent a àmbit espanyol per-
què “hi ha partits nous que
busquen nous recluta-
ments, nous càrrecs diri-
gents”, i partits que, “en-
cara que no siguin nous,
s’estan redefinint d’una
forma molt profunda, com
podria ser el PP”. No obs-
tant això, es tracta única-
ment d’un “element afegit
en aquest procés de perso-
nalització de la política,
però no hi ha res d’idiosin-
cràtic d’Espanya”.

Segons Barbet, un altre
factor d’incidència en el fe-
nomen dels fitxatges me-
diàtics és “la debilitat de la
militància interna dels
partits en les organitza-
cions actuals”. Aquest mo-
tiu fa que “la gent que hi ha
fet carrera dins hagi per-
dut pes i, per tant, es pu-
guin posar cares de fora”.

Finalment, els dos poli-
tòlegs neguen una possi-
ble relació entre els fitxat-
ges mediàtics i el canvi de
sistema de partits a àmbit
estatal. Per Barbet, la
constatació que hem tin-
gut “fitxatges mediàtics
sonats en el passat, com el
del magistrat Baltasar
Garzón” pel PSOE l’any
1993 demostra que el fe-
nomen no va relacionat
amb el context de caiguda
del bipartidisme. ■

Pepu Hernández, Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel
Abellán, Marcos de Quinto, Edmundo Bal, Manuel
Valls, Alberto Asarta i Jaume-Alonso Cuevillas ■ EFE
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Rememorem, llegim
Neus Català

L’APUNT científics, tècnics i tecnològics que els criminals van
poder usar perquè el segle XX estava entrant a gran
velocitat al món d’avui. El que intentava ser Europa
abans de l’Holocaust va passar a ser El món d’ahir que
recordava Zweig. Ja no queden testimonis com Català.
La seva memòria és al llibre Un cel de plom, de Carme
Martí. Rememorem-la. Llegim-la.Xavier Miró

Neus Català ha mort amb 103 anys. Ha estat una testi-
moni excepcional de l’Holocaust perquè el va viure i hi
va poder sobreviure. L’Holocaust és l’acció humana
més criminal i bestial que ha viscut la humanitat per-
què va portar a terme l’extermini de milions de perso-
nes per motius de nacionalitat, raça i ideologia com un
sistema: amb tots els mitjans i coneixements mèdics,

841907-1208135L

Pedro Sánchez va fer un
lleig a TVE renunciant al
seu debat i va preferir la ci-
ta que li oferia Atresmedia
(Antena 3 i La Sexta) per-
què el grup privat regalava
un cinquè púlpit al líder de
Vox, Santiago Abascal, tot
i ser extraparlamentari i
desafiar el criteri de la
Junta Electoral Central.
En comprovar que la JEC
havia vetat la presència
d’Abascal el 23 d’abril al
plató d’Antena 3 i que el
grup privat –que ha editat
a través de Planeta el llibre
Manual de resistencia de
Sánchez– ja no li oferia el
contrast que desitjava
d’ocupar el centre davant
les tres dretes, el líder del
PSOE retorna a la casella
de sortida i promet acudir
només al debat a quatre de
TVE amb Pablo Casado
(PP), Pablo Iglesias (Uni-
des Podem) i Albert Rive-
ra (Cs) que tindria lloc el
22 o el 23 d’abril.

Si dimarts va ser la JEC
qui va barrar el pas a Vox,
ahir era la sala tercera del
Suprem la que rebutjava la

mesura cautelaríssima de
Vox i confirmava el seu vet
definitiu per la discrimi-
nació que seria per a ERC,
JxCat i el PNB. I el comitè
electoral de Sánchez plan-
ta Antena 3 i premia TVE
per haver estat “la prime-
ra” a oferir el debat a qua-
tre.

Amb Vox, però, es dona
la circumstància que el
discurs públic de sentir-se
menyspreat per l’exclusió
és del tot oposat al discurs
privat de l’entorn d’Abas-
cal, com s’ha comprovat
per la relliscada en un grup
de WhatsApp. En una con-
versa pretesament priva-
da i que va acabar al grup
de la premsa, Kiko Méndez
Monasterio, mà dreta

d’Abascal, ordena al vice-
secretari de comunicació
de Vox, Manuel Mariscal,
quina ha de ser la versió
oficial davant l’exclusió:
“Traslladem el nostre gran
cabreig perquè hauríem
guanyat aquest debat. Res
de dir que ens va bé.”

Com si la relliscada no
fos ja de domini públic,
Abascal –que admet sense
embuts ser ignorant en
afers com els econòmics–
va seguir alimentant ahir
a Twitter el greuge perquè
Vox és “exclòs” mentre
que un “colpista” –en al·lu-
sió a Oriol Junqueras– té
permís de la JEC per oferir
demà una roda de premsa
per videoconferència des
de Soto del Real. ■

a El vet de la JEC du el PSOE a preferir ara la pública a Un
assessor d’Abascal rellisca i admet que és millor ser exclòs

Sánchez planta A3
i va a TVE sense Vox

David Portabella
MADRID

Sánchez planta finalment Atresmedia (Antena 3 i La Sexta) i
acudirà només al debat a quatre de TVE ■ SALVADOR SAS / EFE
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El candidat de JxCat per
Barcelona a les eleccions al
Congrés, Jordi Sànchez,
oferirà aquest migdia, a
dos quarts de dotze, una
roda de premsa a l’agència
Efe, oberta a tots els mit-
jans, via teleconferència
des de la presó de Soto del
Real. Així es va confirmar
anit un cop la Junta Electo-
ral Central va fer pública a
última hora una resolució
que ho autoritza, després
que la candidatura ho de-
manés la nit anterior arran
que la vigília se li va perme-
tre fer-ho, en termes simi-
lars, al cap de llista d’ERC,
Oriol Junqueras. Sànchez,
a més, va demanar una se-
gona cita amb els mitjans
que també se li autoritza,
en aquest cas diumenge a
l’ACN, l’agència per a qui
parlarà demà Junqueras.
El número 2 d’ERC, Ga-
briel Rufián, ja va ser di-
lluns a Efe. Això sí, en cap
dels dos casos, per motius

de disciplina penitencià-
ria, es permetrà a Sànchez
que la cita s’allargui més
d’una hora. En el cas de
Junqueras, ahir es va con-
firmar que la seva serà de-
mà a les 10 del matí, i es po-
drà allargar un pèl més,
fins a un quart de dotze.
TV3 ja ha anunciat que
l’emetrà en directe, en lloc
de l’entrevista que avui te-
nia prevista a Rufián. Tant
el número 2 d’ERC com la
de JxCat, Laura Borràs
–que ja va anar a TV3 ahir–
havien demanat que la
JEC donés el mateix tracte
a tots els presos candidats.

A banda, JxCat va pre-
sentar ahir a la tarda nous
escrits a la JEC, que encara
no s’hi ha pronunciat, en
què demana que es puguin
fer també entrevistes tele-
visives als seus caps de llis-
ta a Tarragona, Josep Rull,
i Lleida, Jordi Turull. En el
primer cas, es voldria fer-la
i emetre-la dilluns conjun-
tament entre Canal Terres
de l’Ebre i El Punt Avui TV,
ja sigui amb un equip pre-

sencial a la presó, o subsi-
diàriament, per via tele-
màtica. El mateix es va de-
manar per a Turull a Lleida
TV, per ser emesa dimarts
al vespre, si bé es podria en-
registrar la vigília a l’hora
que designi l’administra-
ció penitenciària. En les
peticions s’al·ludeix a di-
versos precedents, com un
recent pronunciament fa-
vorable del Defensor del
Poble o fins i tot el cas d’un
líder kurd empresonat a
Turquia a qui van deixar
participar en campanya.

Entretant, això sí, el Tri-
bunal Suprem va denegar
ahir al migdia el permís a
Sànchez, Rull i Turull per
sortir de la presó i anar a
actes electorals, així com
tenir contactes amb la
premsa i enregistrar ví-
deos durant els recessos
del judici que s’està fent al
procés. El tribunal al·lega
que la llei de règim peniten-
ciari empara permisos ex-
traordinaris en casos que
afecten familiars o quan hi
ha “importants i compro-

vats motius”, però consi-
dera que concórrer a unes
eleccions “no és un esdeve-
niment inesperat o extra-
ordinari”, sinó una decisió
voluntària presa ja a la pre-
só, de manera que poden
preveure les restriccions
que això els causa. Emprar
les jornades al Suprem per
fer campanya tampoc ho
aprova perquè “la subjec-

ció dels processats a l’acte
del judici oral és integral”, i
concedir-los la petició
“convertiria el tribunal en
una mena d’administració
electoral paral·lela”. “El
Suprem m’acaba de dene-
gar contactes amb mitjans
de comunicació per exer-
cir amb plenitud els drets
com a candidat. On és la
igualtat d’oportunitats?

Prou discriminació!”, de-
nunciaven a Twitter tots
tres afectats, en saber-se.

ERC, avui a les presons
Entretant, Rufián precisa-
ment avui al matí partici-
parà en un acte amb altres
presos al centre de Lledo-
ners. Els caps de llista repu-
blicans per Tarragona, Jor-
di Salvador, i Girona, Mont-
se Bassa, protagonitzaran
igualment mítings a Mas
d’Enric i Puig de les Basses,
respectivament, on també
van ser internades les pre-
ses polítiques. La població
penitenciària en règim or-
dinari a Catalunya (exclo-
sos els classificats en tercer
grau, que poden sortir i
anar a votar presencial-
ment) és de 6.675 perso-
nes, segons dades de Justí-
cia. D’aquestes persones,
3.675 tenen la nacionalitat
espanyola i, per tant, el dret
a votar per correu, per bé
que només ho han dema-
nat 349 (el 13%). ■

La JEC autoritza
dues rodes de
premsa de Jordi
Sànchez també

Òscar Palau
BARCELONA

a Com Junqueras farà demà, el líderde JxCat parlarà avui i
el dia 21, i Turull i Rull volen entrevistes a Lleida TV i El Punt
Avui TV a El Suprem els nega contactes durant el judici

La fiscalia superior de Catalu-
nya ha decidit obrir una inves-
tigació sobre la protesta que
estudiants antifeixistes van
protagonitzar l’11 d’abril a la
UAB contra un acte del col-
lectiu espanyolista S’ha Aca-
bat, en què van participar la
candidata del PP al Congrés
per Barcelona, Cayetana Ál-
varez de Toledo, i l’eurodipu-
tada i candidata de Cs Maite
Pagazaurtundúa. El ministeri
fiscal, que atén així la petició

Jordi Turull, Jordi Sànchez i Josep Rull, al darrere, dimarts durant el judici al Suprem ■ ACN

de Cs, creu que els fets “des-
criuen conductes coactives i
obstatives del legítim exercici
per part de la ciutadania dels
drets de reunió, manifestació
i lliure expressió a l’espai pú-
blic”, fet que podria derivar en
delictes contra els drets fona-
mentals i les llibertats públi-
ques. El fiscal, això sí, rebutja
per ara que el diputat de la
CUP Carles Riera fes una cri-
da a “rebentar” la conferència
com denunciava Cs a l’escrit.

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

Investigaran els fets de la UAB
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Junts per Catalunya pre-
sentarà batalla legal per la
situació de Carles Puigde-
mont si el Parlament euro-
peu no li concedeix la im-
munitat, a la qual la for-
mació considera que té
dret si un cop es proclamin
els resultats el president a
l’exili obté escó a l’Euro-
cambra. Així ho va avan-
çar ahir la número dos de
la candidatura de JxCat al
Congrés dels Diputats,
Laura Borràs, en un acte
electoral al Teatre Princi-
pal de Vilanova i la Geltrú.

A mitja tarda arribava
la notícia que els serveis
jurídics del Parlament Eu-
ropeu havien emès, a peti-
ció del president Tajani,
un informe en què asse-
nyalaven que “un candi-
dat amb una ordre de de-
tenció nacional a Espanya
pot ser candidat”, però
afegia que la seva “presèn-
cia a Madrid” és necessà-
ria per jurar o prometre la
Constitució i “ser inclòs a
la llista de diputats que les
autoritats espanyoles co-
municaran a l’Eurocam-
bra.

Durant el míting, Bor-
ràs denunciava un “atac
sistemàtic” a Puigde-
mont. Minuts abans, el di-
putat Albert Batet atribu-
ïa aquests atacs al fet que
Puigdemont “representa

totes les victòries de l’1-
O”, inclosa la declaració
simbòlica d’independèn-
cia. “ Tajani, aquest senyor
que va dir que (Benito)
Mussolini va fer coses bo-
nes, ha dit que Puigde-
mont no tindrà immuni-
tat si no va a Madrid a reco-
llir l’acta, que és tant com
dir que el vol a la presó, i ai-
xò no ho podem perme-
tre”, va replicar l’exconse-
llera i ara candidata. Per
Borràs, serà el Tribunal de
Luxemburg qui haurà de
dirimir la situació en què

trobarà el president a l’exi-
li si és escollit eurodiputat.
L’advocat Gonzalo Boye
va desmentir la versió dels
lletrats europeus en una
entrevista anit a Catalu-
nya Ràdio, i assegurava
que la immunitat s’activa
des del moment en què el
candidat és elegit a les ur-
nes. “Estem absoluta-
ment tranquils”, va reblar.
En aquest sentit, afirmava
que qui hauria d’estar do-
nant explicacions hauria
de ser Tajani per “manio-
brar” i fer un ús indegut

dels serveis del Parlament
Europeu.

L’informe dels serveis
jurídics de la cambra euro-
pea va provocar les reac-
cions de la resta de candi-
dats. La número u del
PSC, Meritxell Batet,
compartia el dictamen.
“És la interpretació que
nosaltres fèiem de la lega-
litat vigent”, va indicar. El
portaveu de Cs, Carlos

Carrizosa, qualificava el
candidat de JxCat a les
eleccions europees, de “fà-
brica de notícies falses” i
denunciava que “una altra
vegada ha mentit” sobre el
seu futur.

Durant l’acte a Vilanova,
JxCat continua mirant de
reüll els republicans per es-
garrapar-los vots i els tor-
nava a retreure la manca de
línies vermelles per investir
president Sánchez. Borràs
va erigir la formació que re-
presenta com garant de la
unitat, la transversalitat i la
pluralitat del país. Ja al ma-
tí, la candidata Míriam No-
gueras havia etzibat als re-
publicans: “Això no va de
dretes ni d’esquerres, va de
país, i aquí estem alguns
que prioritzem el país i no el
partit”, va reivindicar. ■

Emma Ansola
VILANOVA I LA GELTRÚ

Avís de batalla legal per la
immunitat de Puigdemont
a Els lletrats del Parlament europeu, a petició de Tajani, adverteixen que cal recollir l’acta a Madrid
per ser eurodiputat a Borràs anuncia que portaran aquest “nou atac” al tribunal de Luxemburg

ERC vol derogar la
llei d’amnistia del 77
b Des del castell de Mont-
juïc, el republicà Gabriel Ru-
fián va proposar ahir la de-
rogació de la llei d’amnistia
del 1977, o almenys modifi-
car-la a fi de poder dur “tor-
turadors feixistes davant els
tribunals”. ERC vol parlar-ne
amb totes les forces pro-
gressistes al Congrés, igual
que de la necessitat d’un

Borràs, ahir, a l’escenari del Teatre Principal de Vilanova durant la projecció d’un vídeo amb la imatge de Sánchez ■ ACN

“front comú” contra la “polí-
tica regressiva dels aparells
de l’Estat” i una extrema
dreta que ataca “drets que
semblaven guanyats”.

JxCat vol abordar
les infraestructures
b Traspàs de Rodalies, xar-
xa viària de Tarragona, el
desdoblament de carrete-
res, gestió de ports i aero-
ports i l’eurovinyeta.

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

D’amnistia a infraestructures

“Dir que ha d’anar a
Madrid és dir que el
vol a la presó; no ho
podem permetre”
Laura Borràs
CANDIDATA DE JXCAT AL CONGRÉS

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

Les frases

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

“Puigdemont
representa les
victòries que hem
tingut des de l’1-O”
Albert Batet
PORTAVEU DE JXCAT AL PARLAMENT

La candidata del PSC per
Barcelona i ministra de
Política Territorial, Merit-
xell Batet, va acusar la
candidata del PP, Cayeta-
na Álvarez de Toledo, de
“banalitzar” la insegure-
tat que pateixen moltes
dones davant el risc

d’agressions sexuals i
d’“actituds negacionistes”
pel que fa a la violència de
gènere, que va recordar
que és una experiència du-
ra i dolorosa per a qui la pa-
teix. La candidata popular
havia afirmat que un silen-
ci no és “necessàriament
un no en les relacions” se-
xuals entre un home i una
dona. Ho havia fet barre-

jant com a provocació dos
contextos oposats i, ahir,
Meritxell Batet li va repli-
car afirmant que “és fona-
mental garantir que la fal-
ta de consentiment de les
víctimes sigui clau en els
delictes sexuals mitjan-
çant la reforma del Codi
Penal”. La cap de llista so-
cialista va anunciar que
un futur govern presidit

per Pedro Sánchez refor-
çarà les oficines de protec-
ció a les víctimes de la vio-
lència de gènere i incorpo-
rarà als currículums esco-
lars l’educació afectiva i
sexual amb l’objectiu de
fomentar la igualtat de gè-
nere ja des de l’etapa edu-
cativa infantil, quan es co-
mença a crear la identitat
personal.

Batet també va posar
com a exemple de mesu-
res el salari mínim inter-
professional, que afirma
que beneficia especial-
ment les dones perquè són
les que més pateixen la
precarització laboral. ■

Batet retreu al PP que negui
la violència de gènere
Xavier Miró
BARCELONA

Batet ahir a la tarda en un acte de carrer al barceloní passeig
de Fabra i Puig ■ ACN
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El mateix dia de les elec-
cions generals els valen-
cians estan cridats a les
urnes per decidir la confi-
guració de la X legislatura
de les Corts. Per primera
vegada des de la restitució
de la democràcia a l’Estat
espanyol, el País Valencià
viurà unes eleccions auto-
nòmiques anticipades,
després que l’actual presi-
dent de la Generalitat, el
socialista Ximo Puig,
avancés la convocatòria
malgrat l’oposició de Com-
promís, els seus socis de
govern. A diferència del
que succeeix en l’escenari
estatal, sembla evident
que la formació de govern
serà possible, bé amb una
aritmètica que beneficiï la
repetició de l’acord d’es-
querres o bé amb la suma
dels partits de dretes.

La repetició de la victò-
ria dels partits de l’Acord
del Botànic (PSPV, Com-
promís i Podem, aquest úl-
tim fora de l’equip de go-
vern) és una de los opcions
plausibles, tenint en
compte sobretot la decisió
dels socialistes valencians
de fer coincidir el període
electoral amb el de les ge-
nerals, conscients que els
podria ser beneficiós
quant a resultats. A priori,
tot indica que les predic-
cions de la formació lidera-

da per Puig seran encerta-
des. Serà important tam-
bé veure si Compromís,
que en les últimes autonò-
miques va obtenir uns re-
sultats molt superiors als
del 2011, aconsegueix
mantenir la tendència de
vot. Segons Oscar Barbe-
rà, professor de ciència po-
lítica a la UV, és possible
que ho aconsegueixi, ja
que, juntament amb el
PSPV, Compromís és el
partit amb un major per-
centatge de fidelització
dels votants, “al voltant
del 80%, dels més alts de
l’Estat”. La principal in-
cògnita, però, és veure si

Podem podrà atenuar la
forta davallada que sem-
bla que patirà. Per Barbe-
rà, això serà una tasca
complicada perquè el vo-
tant de Podem està desen-
cantat des de principi de
legislatura amb la forma-

ció i és molt possible que
gran part del seu electorat
opti per l’abstenció. Si Po-
dem pot retenir el vot o bé
es traspassa a la resta de
partits d’esquerres, la re-
petició del pacte serà, gai-
rebé de forma segura, pos-
sible, mentre que si ten-
deix a l’abstenció les dre-
tes tindran moltes possibi-
litats de, com a bloc, gua-
nyar les eleccions.

Una de les grans incer-
tes és veure la força amb
què entra a l’hemicicle el
partit d’ultradreta Vox, ai-
xí com veure si el PP, que
s’augura que tindrà una al-
tra davallada, segueix sent

la força referencial de les
dretes a les Corts o bé si Cs
els passa a davant.

Segons Barberà, altres
opcions, com pactes entre
forces polítiques de dife-
rents ideologies, semblen
poc possibles, “malgrat
l’esforç de partits com
Compromís de situar el
PSPV pactant amb Cs”.

Les eleccions autonò-
miques del 2015 van supo-
sar un gran canvi en les
tendències de vot que es
van plasmar en la configu-
ració de l’hemicicle. El fet
més destacat va ser la cai-
guda del PP, que, després
de cinc legislatures conse-

cutives governant –les
quatre últimes amb majo-
ria absoluta– va perdre 24
diputats i, tot i seguir sent
la força més votada, no va
poder formar govern.

El principal beneficiat
del daltabaix popular va
ser el partit socialista, que
va poder trencar l’hege-
monia popular i assolir el
govern de la Generalitat.
Tot i això, els resultats
electorals del PSPV també
van ser menors, tant en
nombre de vots com de di-
putats, respecte del 2011.

Així doncs, les últimes
autonòmiques al País Va-
lencià van significar una
caiguda històrica del bi-
partidisme, que va passar
del 76,19% dels vots l’any
2011 al 46,48% el 2015.
Per Barberà, la configura-
ció de l’hemicicle actual
–així com el que sortirà de
les eleccions del 28-A– si-
tua el País Valencià com
una “tercera Espanya”, en
no plasmar un Parlament
clarament diferenciat del
Congrés pel que fa a par-
tits efectius com en els ca-
sos català o basc, però te-
nir una força regional com
Compromís, fet diferen-
cial respecte de comuni-
tats com Múrcia o Madrid,
escenari que, per Barberà,
“ha vingut per quedar-se”.
Segons el politòleg, però,
la victòria d’un bloc o l’al-
tre no dependrà dels resul-
tats dels dos partits majo-
ritaris, sinó del vot al “cen-
tre polític”. La possibilitat
que una part de l’electorat
de Cs voti el PSPV genera-
rà un escenari o un altre de
totalment oposat si això
s’esdevé o no. Barberà ho
defineix com “la paradoxa
del vot”, ja que “mentre els
partits, sobretot de la dre-
ta, es barallen per aconse-
guir l’extrem, el que deci-
dirà les eleccions seran els
vots del centre”. ■

La majoria d’esquerres
al País Valencià, en perill

Aleix Pujol
VALÈNCIA

a Després de la caiguda en picat del bipartidisme, el dubte és saber si sumaran les forces d’esquerres o
les de dretes a L’abstenció dels votants de Podem podria fer trontollar l’actual majoria

Actual Parlament del País Valencià
Resultat maig del 2015 Resultat maig del 2011
Nombre d’escons Nombre d’escons

99
ESCONS

31

23
19

Compromís

13 13

99
ESCONS

55

33 5

6
Compromís

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

La frase

“Mentre els partits
es barallen per
aconseguir l’extrem,
la clau seran els vots
del centre”
Oscar Barberà
PROFESSOR CIÈNCIA POLÍTICA UV
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Anna Puig
GIRONA

ermana de la consellera Dolors
Bassa, sosté que els familiars dels
presos no poden fer res més que
seguir amb l’activisme.

S’imaginava fa un temps que faria una
entrevista com a candidata al Congrés?
Evidentment que no. Però tampoc és un
salt molt gran. Acaba sent una evolució
natural. Tots els familiars hem acabat
sent molt activistes. I he pres la decisió
per diferents motius. Bàsicament, gràcies
a la gent, que sempre hi és i que t’encoma-
na energia. A part, la confiança me l’han
fet els mateixos presos. Intento anar al
Suprem sovint perquè és el moment que
podem estar amb ells. I parlar de temes
polítics amb la Dolors, l’Oriol, en Raül... És
un luxe. I a Madrid també hi he fet bons
amics, com ara Carles Mundó i Joan Igna-
si Elena. Entre uns i altres t’acabes deci-
dint. I sobretot ho faig per la meva germa-
na, que m’ha animat des del principi.

Què li diu?
Quan em van fer la proposta ja ho havien
parlat abans amb ella. I ho vaig trobar un
detall molt humà per part d’Esquerra. Jo
no ho volia decidir sense la Dolors. També

vaig voler reunir-me amb la gent que ha
estat al Congrés. Perquè no només és llui-
tar contra la repressió, també és la feina
que s’hi fa per defensar el benestar dels gi-
ronins i gironines. I vaig parlar amb la Te-
resa Jordà, en Joan Margall i tots els com-
panys. El cap de setmana vaig anar amb la
Dolors i al final vam dir que sí. Està molt
contenta i vol que em dediqui al cent per
cent a la campanya. Estan tan cansats
d’estar a la presó que desitgen que siguem
un bloc fort per posar pressió al PSOE i
forçar-lo al diàleg.

G

ESTRENA · “Les circumstàncies m’han portat aquí. Però me n’alegro, que hagi estat així”
PAS ENDAVANT · “La decisió no em fa respecte, i no és ingenuïtat. La repressió espanyola
no ens fa por” PACTES · “No hi ha xecs en blanc, però cal posar el diàleg al davant de tot”

Montse Bassa i Coll (Torroella, 1965) és lli-
cenciada en filosofia i lletres, diplomada en
professorat d’EGB i mestra de català. Ha
treballat en diferents centres públics, com-
binant la docència i la direcció. També ha di-
rigit el Centre de Formació d’Adults de Fi-
gueres i ha gestionat el centre de suport de
l’Institut Obert de Catalunya. Ara forma
part de l’equip del Camp d’Aprenentatge
d’Empúries. És una de les fundadores de
l’Associació Catalana pels Drets Civils, im-
pulsada per familiars dels presos polítics.

Mestra vocacional amb
esperit activista

Cap de llista d’ERC a Girona el 28-A

Montse Bassa

“L’objectiu és la
independència, no
que surtin els presos”

QUIM PUIG

❝Posar-te al davant dels que
han aplicat el 155 i
mirar-los als ulls, no des de
la ràbia sinó des de la lluita,
ha de ser més profitós
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Amb el que ha patit la seva família, la
decisió fa respecte o es pren amb més
determinació?
No em fa gens de respecte, i no ho dic des
de la ingenuïtat. La repressió espanyola
no ens fa gens de por. A casa meva fa molt
temps que tenim consciència política.
Hem patit aquesta repressió, i no només
amb la Dolors. El nostre germà també va
ser jutjat i empresonat. I els fills de la Do-
lors també estan molt polititzats. Som
una família amb un ADN molt clar. Per
tant, no em fa respecte. És un orgull.

Si no fos la germana de la Dolors Bassa,
segurament no seria candidata. Algú pot
considerar que és poc mèrit.
Un bon polític no és necessàriament el
que fa molts anys que s’hi dedica. Ha de
ser una vocació, has de voler representar
la veu del poble. És una mica l’evolució
que he anat fent fins ara i per això faig el
pas. I és evident que les circumstàncies
m’han portat aquí. Però aquesta és la rea-
litat i me n’alegro, que hagi anat així.

Entenc, però, que en el seu cas haurà de
fer un esforç per contenir les emocions.
Hi haurà temes que la tocaran de ple.
Molts em tocaran directament, però són
els que després fan sortir el meu jo inte-
rior, les ganes de lluitar. Posar-te al da-
vant dels que han aplicat el 155 i mirar-los

als ulls, no des de la ràbia sinó des de la
lluita, crec que ha de ser molt més profitós
i impactant. Has d’arribar molt més que
no pas aquell que ho diu perquè surt en un
programa electoral.

Per tant, no creu que sigui un peatge el
fet que no tingui experiència política?
El que tinc clar és que no vaig sola al Con-
grés, estaré dins un grup parlamentari
molt cohesionat i amb un equip tècnic
molt bo. I no són persones desconegudes
per mi, al contrari. Els diputats i els sena-
dors sempre han estat al nostre costat a
Madrid. I personalment tinc experiència
en el món docent i també en la gestió. En
aquests àmbits crec que he desenvolupat
prou bé les meves capacitats. I si no em
veiés capaç no hauria dit que sí.

Què hi vol anar a defensar, a Madrid?
Tinc molt clar que bàsicament hi vaig a
defensar tres motius. El primer, el diàleg i
les urnes davant la repressió. El segon, ser
la veu dels gironins perquè hi ha molts te-
mes que fa dècades que s’incompleixen de
manera flagrant. L’ideal seria que fóssim
independents, amb estructures d’estat i
que no calgués passar per Madrid. Però ja
que encara no ho som, no podem deixar
d’exigir millores. I el tercer motiu és l’ob-
jectiu final, que això només sigui un tràn-
sit cap a la independència.

Quan parla de defensar els interessos
dels gironins, a què es refereix?
A Madrid agafo el rodalies per anar a Alca-
lá de Henares. Els trens són puntuals i tot
va perfecte. Fa certa ràbia. La xarxa ferro-
viària catalana és una prioritat. I què es
pot dir de l’N-II? En quinze anys només
s’ha executat un 13% del que estava plani-
ficat. Cal batallar pel port de Palamós i
tants altres temes. El que impacta són les
dades dels pressupostos. En els que no es
van aprovar hi havia pressupostat un 26%
menys per a les terres gironines que en els
comptes del PP, que ja és dir!

I hi haurà oportunitat de parlar de tot ai-
xò o només hi haurà un sol tema?
L’oportunitat s’haurà d’obligar. Si fa tant
que aquests temes no s’han solucionat és
perquè no teníem prou pes. Encapçalo la
candidatura d’ERC perquè vull col·laborar
per tenir un bloc majoritari i també em
vull entendre amb la resta de represen-
tants gironins.

Què pot suposar l’entrada de Vox?
Cal que el bloc d’esquerres sigui majoritari
per fer un mur contra el feixisme. El mi-
llor, però, és no parlar d’ells. Els familiars
els patim al judici i sempre diem que és
millor ignorar-los. El primer dia ens van
increpar. I vam ser capaces que no ens
afectés. Al Congrés faré el mateix.

I s’ha de pactar amb el PSOE per evitar
que la dreta entri al govern?
La paraula pactar és molt forta. D’entra-
da no hem de marcar cap línia vermella i
hem de posar el diàleg al davant de tot. No
tenim cap ganes de fer un pas enrere, és
evident. No hem arribat aquí per donar
un xec en blanc. Però tampoc posarem
cap línia vermella. L’objectiu final és la in-
dependència, no que surtin els presos.

Impacta que ho digui vostè.
Hi ha gent que em diu: “Una altra Bassa
pot anar a la presó.” No em fa por. I no és
valentia. Estic segura que qualsevol perso-
na faria el mateix. Quan fa tant que a casa
teva es parla de república, un cop et recu-
peres de la patacada, del que tens ganes és
de no rendir-te. I com més gran és la re-
pressió més ganes tens de sortir-ne. No és
valentia, és sentit comú. Si et passés a tu
no et quedaries al sofà.

Moltes vegades ha dit que les preses po-
lítiques són les grans oblidades.
I tant, i no puc abaixar la guàrdia. Els mit-
jans, i sé que no és amb mala fe sinó que
són tics periodístics, esmenten Soto del
Real i no Alcalá-Meco. És cert que passa
menys que al principi, però també és mè-
rit de totes les que hi hem lluitat. Aquesta
vena feminista no la deixaré mai. ■

❝Ser cap de llista tampoc
acaba sent un salt tan gran.
És una evolució natural.
Tots els familiars hem
acabat sent molt activistes

L’oportunitat de parlar de
temes que afecten els
gironins s’haurà d’obligar.
Per això necessitem tenir
un bloc majoritari

❝
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El líder del PP, Pablo Casa-
do, va reptar ahir el presi-
dent espanyol i cap de llis-
ta del PSOE, Pedro Sán-
chez, a un cara a cara
“quan vulgui, com vulgui i
on vulgui”, després que el
candidat socialista hagués
accedit a debatre a TVE
amb els representants
dels partits amb més pre-
sència al Congrés. “Esculli
la televisió, el format, el
presentador i els blocs, pe-
rò doni la cara. No sigui
tan covard”, li va dir a Tar-
ragona. Segons Casado,
Sánchez no vol debatre
perquè “ha pactat un in-
dult amb els colpistes”, en
al·lusió als independentis-

tes catalans, i no vol reco-
nèixer-ho. També va ad-
vertir d’un pacte postelec-
toral del PSOE i el sobira-
nisme i va afegir que Cata-
lunya “mai ha estat inde-
pendent” i que, si ell és

president, tampoc ho se-
rà.

D’altra banda, i en un
acte a la tarda a Palma, Ca-
sado va comparar, amb la
catedral de fons, l’incendi
de Notre-Dame de París
amb la gestió de l’esquerra
a l’Estat. “Les catedrals
triguen segles a construir-
se i triguen anys i dècades
a reconstruir-se, i en canvi
en tan sols dues hores va
estar a punt de cremar
sencera. Això és el que
passa als països, a les na-
cions. Pots estar constru-
int una nació, una consti-
tució, una concòrdia i una
prosperitat durant dèca-
des i després en nou mesos
ve l’esquerra i ho destros-
sa”, va dir el líder del Partit
Popular. ■

a El líder popular compara l’incendi de Notre-Dame amb
“les destrosses” de la gestió de l’esquerra a l’Estat

Casado repta Sánchez
a un cara a cara

Redacció
TARRAGONA / PALMA

Casado, amb el cap de llista
tarragoní, Jordi Roca ■ ACN
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Laia Bruguera
BARCELONA

ngeles Ribes va entrar per casuali-
tat en el món de la política però se
sent totalment preparada per go-
vernar una ciutat que, gràcies a

Ciutadans –assegura –, té una bona con-
vivència entre veïns. Defensa que la seva
formació és la que permet garantir-la.

Quan i per què va entrar en política?
Mai havia militat en cap partit, simple-
ment votava en les eleccions i mirava per
sobre els programes, com quasi tothom.
Feia temps que no em sentia representa-
da per cap partit, però un dia vaig sentir
Albert Rivera i em va convèncer.

Per què se sentia representada per Cs?
Perquè deia el que jo i més gent feia
temps que pensàvem, que els grans par-
tits, tants els nacionalistes com els que
tradicionalment havien d’haver-se en-
frontat a aquest tipus de nacionalisme,
el PP i el PSOE, estaven totalment entre-
gats. Ciutadans planta cara sense cap
complex a aquesta preeminència del
pensament nacionalista, és el que més
em va agradar, però també les propostes
de regeneració democràtica i de posar fi
a aquell bipartidisme tan anquilosat.

Hi ha gent que pensa que Ciutadans i la
resta de forces del 155 han apostat per
la repressió per solucionar el conflicte
polític català. Creu que això els pot pas-
sar factura, a les municipals?
No, si tenim en compte que la veritable
repressió ha estat realitzada per aquells
que creuen que les lleis no van amb ells i
que en el fons són com nens petits, que
els que els agrada ho apliquen i el que no
ho deixen per a un altre. Entenc que hi
ha partits que els agrada utilitzar el ter-

Á

PASSOS · “La solució al conflicte català és la Constitució Espanyola i si algú vol canviar-la ha
d’aconseguir majories” CIUTAT · “A Lleida hem garantit que la convivència sigui tranquil·la i
normal i que no hàgim entrat, com en altres ciutats, en guerres ideològiques entre veïns”

Va néixer a Jaca fa 51 anys, però des dels 11
que viu a Lleida. Ángeles Ribes va fer dife-
rents feines, com ara classes de dibuix i de
dependenta d’una botiga, fins que va desco-
brir la seva passió. Un dia del 2006, la seva
mare li va dir que havia d’escoltar “un noi”
que li agradava molt. Era Albert Rivera. Ri-
bes va sentir-lo per la ràdio i, efectivament, li
va agradar. Pocs mesos després s’unia al
projecte de Cs i, després de guanyar les pri-
màries, es va convertir el 2007 en la seva
candidata a l’alcaldia de Lleida.

De la ràdio a liderar la
llista per Lleida

Candidata de Ciutadans a l’alcaldia de Lleida

Ángeles Ribes

“No hi pot haver
llaços, com tampoc
pintades homòfobes”

ARES VALDÉS

❝Ciutadans em va
convèncer perquè planta
cara sense cap complex a
la preeminència del
pensament nacionalista
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me “repressió”, però Espanya és una de-
mocràcia plena on tot ciutadà té garan-
tits els seus drets i on els polítics no hem
de ser mai els que ens saltem la llei a la
torera i ens situem per sobre del comú
dels mortals. La ciutadania agraeix que
es defensin els seus drets amb la llei a la
mà, i és el que es va fer amb el 155.

Però que molta gent demana un referèn-
dum pactat és una realitat. Quina és la
proposta de Cs per solucionar el conflic-
te polític?
Li donaria la volta: quina és la proposta
dels partits que volen saltar-se les lleis a
la torera per als que volem viure en un
estat de dret?

Ara li estic preguntant a vostè.
La solució és la Constitució Espanyola. I
si algú vol canviar-la, hi ha maneres de
reformar-la, simplement es tracta
d’aconseguir majories.

Ha demanat la retirada dels llaços grocs de
la seu de la Diputació de Lleida. Per què?
Vaig ser jo mateixa. I també de l’ajunta-
ment, perquè la llei garanteix que les ad-
ministracions públiques han de ser neu-
trals perquè pertanyen a tots.

Però vostè ha defensat que seguiran tre-
ballant per garantir que “la ciutat, insti-

tucions i carrers siguin de tots”. Als car-
rers tampoc hi pot haver llaços?
No. Quan es planteja això, s’hauria de fer
exercici d’empatia inversa i pensar què
passaria si de sobte la ciutat fos envaïda
per proclames de partits que estan a les
antípodes del separatisme o fins i tot an-
tidemocràtics. Segur que no els agrada-
ria. De la mateixa manera que no con-
sentim que hi hagi pintades homòfobes,
masclistes o sexistes, tampoc aquestes.

Creu que un llaç groc està al mateix ni-
vell que una pintada homòfoba?
Del que es tracta és que l’espai públic ha
de ser de tots.

Lleida porta 40 anys de govern socialis-
ta. Creu possible el canvi?
Porto presentant-me a l’alcaldia des del
2007 i el recorregut ha estat ascendent.
Estem ara més ben preparats que mai,
sobretot després del màster dels últims
quatre anys, que han estat molt intensos
no només per la situació política sinó
perquè hem entrat set grups molt dife-
rents i hem fet coses tan importants com
ara el POUM i hem estat clau en els pres-
supostos municipals.

De la seva gestió, destaca la posada en
pràctica dels pressupostos participa-
tius. En què han consistit?

En dues ocasions ja, els veïns han hagut
de decidir on van a parar un milió d’eu-
ros, escollint entre diferents projectes,
tant de barri com de ciutat. Els pressu-
postos participatius són al nostre progra-
ma des del 2007, creiem important que
els veïns puguin decidir una part de les
inversions, i a Lleida ha estat possible
perquè va ser un dels acords a què vam
arribar amb l’equip de govern.

Efectivament, amb el PSC van tancar un
acord polític per facilitar la governabili-
tat de la Paeria. Quin balanç en fa?
Quan vam arribar al consistori, amb 4
regidors, ens vam plantejar quin tipus
d’oposició fer, la del tot està malament o
la de participar en acords de govern per
introduir propostes del programa i millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans.
Vam fer això últim. Vam tancar dife-
rents acords amb el PSC, entre ells me-
sures de transparència i rigor fiscal. En
l’apartat de lleialtat institucional, Lleida
no està dins l’AMI ni s’ha sumat a mo-
cions que van en contra del nostre orde-
nament judicial. Aquí els veïns no s’en-
fronten per qui posa i treu llaços: ho fan
els serveis de neteja municipal. Hem ga-
rantit que la convivència sigui tranquil·la
i normal i que no hàgim entrat, com en
altres ciutats, en guerres ideològiques
entre veïns.

Lleida té un 30% de nouvinguts. S’ha de
treballar per facilitar la seva integració
i/o desplegar més ajudes socials?
El problema no és d’on vinguin les perso-
nes, sinó que els ajuntaments tenim un
greu problema de finançament i estem
assumint competències que són de la Ge-
neralitat, sobretot en temes socials i ca-
da cop més de seguretat. S’ha d’agafar el
toro per les banyes i veure de qui és la
competència, qui ho ha de pagar i si el go-
vern ens ha de transferir més diners.

Quins reptes de millora té Lleida?
Té grans oportunitats perquè la situació
geogràfica és excel·lent i té una bona qua-
litat de vida, però no pot ser una ciutat de
pas. El sistema universitari de formació
dual està funcionant molt bé, ens falta
impulsar l’FP dual. Així podrem apostar
no només pel sector agroalimentari i ra-
mader, sinó també per la part d’investi-
gació i tecnologia que porta associat.

Ha declarat com a investigada pel cas
EMU, sobre presumptes irregularitats en
els comptes de l’empresa municipal
d’urbanisme. Com està el tema?
Han passat tots els investigats i testimo-
nis i estem esperant que el jutge dicti
sentència, tot i que hem demanat el so-
breseïment del cas.

❝Els lleidatans ja han
participat dos cops en uns
pressupostos
participatius, escollint on
s’inverteix un milió d’euros

Lleida no està ni dins l’AMI
ni s’ha sumat a mocions
que van en contra del
nostre ordenament
judicial

❝
Dinou agents de la policia
espanyola, en funcions
d’ordre públic i de policia
judicial, van ser els últims
del centenar de testimonis
citats per la fiscalia que
ahir van desfilar per la sala
de plens del Tribunal Su-
prem per explicar la seva
experiència en l’actuació
per aturar la votació de l’1-
O a centres de Lleida. Els
policies van repetir les
dues premisses que han re-
iterat altres companys en
les darreres tres setmanes
de judici contra els inde-
pendentistes catalans: els
ciutadans concentrats fe-
ien “una resistència violen-
ta” que els va provocar le-
sions lleus i els agents dels
Mossos d’Esquadra esta-
ven “passius” quan els re-
clamaven la seva col·labo-
ració per escapçar el refe-
rèndum d’autodetermina-
ció, acció ordenada per la
magistrada del TSJC.

En la sessió d’ahir, les
accions policials relatades
van tenir lloc en quatre
centres de votació de la ciu-
tat de Lleida: al CAP Cap-
pont, a l’Escola Oficial

d’Idiomes, al centre de for-
mació Joan Carles I i a l’IES
la Caparrella. L’actitud
“hostil” de les persones,
que els insultaven, els esco-
pien i els tiraven “una pluja
de pedres i paraigües”, se-
gons un agent –que inter-
rogat per les defenses no va
saber detallar i va negar
uns altres companys– va
ser la tònica del relat de por
dels agents. El resultat: van
tenir contusions a dits, bra-
ços i cames, i un d’ells va re-
bre un cop de pedra al cap
en una concentració a la co-
missaria de Lleida. La ma-
joria van ser atesos l’ende-
mà i no van sol·licitar la bai-
xa per “la tensió i la necessi-
tat d’agents”, van sostenir.
De ciutadans ferits, no en
van veure cap, van reiterar.
“No va ser una massacre,
com deien alguns”, va afir-

mar un antiavalot de Cap-
pont.

Setge a Òmnium
El president de la sala, Ma-
nuel Marchena, va tornar a
protagonitzar una discus-
sió amb el penalista Benet
Salellas, de la defensa de
Jordi Cuixart, que Òmni-
um va denunciar com una
nova limitació del seu dret
a la defensa. Salellas pre-
guntava a un agent si es
van preocupar pels veïns
ferits, quan el jutge el va
aturar i va tergiversar la
pregunta dient: “No li pot
demanar si van ser piado-
sos.” I, com altres cops, va
indicar que “no té cap
transcendència jurídica
per al tribunal”, mentre
l’advocat va insistir que es-
tà “recollit en el seu escrit
de defensa”. ■

a Els agents asseguren que van rebre cops de ciutadans
“organitzats” als centres a Tornen a criticar els Mossos

Dinou policies
relaten lesions
lleus l’1-O a Lleida

Mayte Piulachs
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

2
agents repetits es van des-
cobrir ahir. Un va ser desco-
bert pel lletrat Pina, amb riu-
res a la sala.

“Aquestes preguntes
són importats perquè
es recull en el nostre
escrit de defensa”
Benet Salellas
ADVOCAT DE L’EQUIP DE JORDI
CUIXART (MARCHENA LI RESPON QUE
NO ÉS IMPORTANT PER AL JUDICI)

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

La frase

Un home és atès pels sanitaris en el CAP Cappont de Lleida per l’acció policial l’1-O ■ ACN
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La transcendència jurídica va per barris

“Una adolescent se’m va
acostar i em va dir que li
expliqués als meus fills com
n’havia estat de fill de puta”

110336
AGENT DE POLICÍA NACIONAL,
AL CAP DE CAPPONT

“Una senyora em va trepitjar
amb el taló. No crec que ho
fes expressament...”

012764
AGENT DE POLICÍA NACIONAL,
AL CAP DE CAPPONT

“En cap moment hi va haver
dubtes que havíem
d’intervenir”

113391
AGENT DE LA POLICÍA NACIONAL,
AL CAP DE CAPPONT

“Era un dia plujós i portaven
paraigües, però no els feien
servir per agredir-nos”

124302
AGENT DE LA POLICÍA NACIONAL,
A L’INSTITUT LA CAPARELLA

“El dia 2 van treure al carrer
nens de vuit anys d’una
escola per dir-nos assassins”

077795
SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA
NACIONAL, A LLEIDA

“Recordo persones grans i,
sobretot, una persona amb
cadira de rodes a primera fila
que em va impressionar”

094670
AGENT DE POLICIA JUDICIAL A
L’ESCOLA D’IDIOMES DE LLEIDA

“Un senyor va patir un infart
i jo ni tan sols me’n vaig
adonar”

076753
SUBINSPECTOR DE LA POLICIA
NACIONAL, ESCOLA D’ADULTS JOAN
CARLES I

“Vaig veure clavells, perquè
una senyora me’n va oferir”

076766
AGENT DE LA POLICÍA NACIONAL,
AL CAP CAPPONT

“Recordo que allò no va ser
cap massacre, com es vol
vendre en alguns llocs.
L’actuació va ser
proporcional”

099306
AGENT DE LA POLICÍA NACIONAL,
AL CAP CAPPONT

“En un centre van posar un
tractor a la porta d’entrada”

110120
AGENT DE POLICÍA NACIONAL, A
LLEIDA

tenir, en canvi, molta transcendència
jurídica per al tribunal els sentiments
que provocaven als policies i guàrdies ci-
vils les “cares d’odi”, sentiment repetit
fins a l’extenuació, sense haver estat
mai retopats per la presidència.

LA CARA I LA CREU

“No, miri, senyor lletrat, no. Al tribunal
li interessen els fets de transcendència
jurídica. El sentiment piadós, o no, de
l’agent no té cap transcendència jurídi-
ca”, va etzibar Marchena a Benet Sale-
llas quan preguntava a un policia. Deu

LA NEGATIVA

Manuel Marchena, en un moment de la 33a sessió del judici al Suprem ■ EFE

Les gràcies de
Marchena i el
testimoni repetit

Clavells, taules
d’escola i
paraigües

Després de la declaració de
dinou agents de la Policía Na-
cional que l’1-O van interve-
nir a Lleida, continua sense
acreditar-se la violència que

sustenta les acusacions. Clavells ver-
mells; quatre taules de l’Escola d’Adults
Joan Carles I usades a tall de barricada;
paraigües en un dia plujós que mai van ser
utilitzats per a cap altra cosa que no fos ai-
xoplugar els seus propietaris; el taló d’una
sabata d’una senyora, i una pedra que la-
mentablement va impactar en un agent,
són les “armes” acreditades per la fiscalia
i Vox. Els vint agents lesionats van sumar
0 dies de baixa entre tots.

Marchena exerceix el poder
absolut de forma implaca-
ble i a discreció. Amenaça
amb l’expulsió els que som-
riuen quan a ell no li agrada,

però accepta les riallades quan l’ocur-
rència ha estat seva. La severitat que
mostra amb el més mínim gest de des-
aprovació a algun testimoni policial des-
apareix quan ell recorre a la ironia per
salvar un nou error del seu cronograma.
“Què faríem sense vostè, senyor Pina?”,
diu quan aquest observa que arriba un
testimoni repetit. I s’autoexcusa, indul-
gent: “No és fàcil gestionar 500 testimo-
nis. Si només ens passa amb un...”

LES FRASESLES FRASES

L’ALTRA CARA DEL JUDICI
EMILIGISPERT
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LLUÍS MARTÍNEZ
PER LLOGAR-HI CADIRES

Ja veurem com acabaran les misses
Sense consens als mitjans sobre com
entomar l’ordre d’apartar Vox del de-
bat televisat. El Periódico creu que ai-
xò passa perquè els partits són “inca-
paços” de reformar la llei electoral. A
La Voz de Galicia llegim que el PP i
Ciudadanos han estat “salvats per la
campana”. L’ABC opina que la JEC
“s’equivoca” i que no hauria d’immis-
cir-se en el “dret a la informació i la lli-
bertat de premsa”. D’altres, perspica-
ços, valoren que el vet a Vox perjudica
l’estratègia del PSOE. Podem llegir-
ho a Elconfidencial.com: “Bastonada
de la Junta Electoral al Govern i al
PSOE”, i també a El Día de Córdoba:
“Fi del debat mode Pedro”.

Viatjar a Catalunya,
el millor antídot
Amador Pérez ironitza arran del
viatge a un poble català: “Jo creia
que aquí estaven nacionalitzats
fins els passos de vianants. Quina
decepció! Res. Ni un llaç groc, ni
una senyera pintada a la vorera.”

Editorial planyívol: “L’existència
de diversos programes polítics
per afrontar l’intent de secessió
de Catalunya [...] no és una prova
de pluralitat [...] sinó de renúncia
a abordar-la des del consens.”

Un consens necessari
contra el secessionisme

El que importa de debò
al partit ‘laranxa’
Lament editorial sobre el progra-
ma de Ciudadanos, que posa Cata-
lunya en lloc principal: “No fa ni un
sol esment a la comunitat. Ningú
podrà dubtar de la fermesa de la fi-
delitat laranxa a Galícia.”

Com ja és costum, alguns mitjans, en
aquest cas Periodista Digital i OKdiario,
l’engeguen sense engaltar. Tant li fa que
la Junta Electoral hagi aplicat la llei. Vox
no té presència al Congrés dels Diputats i
ERC sí. Amb això ja n’hi ha prou. Potser
volen que parlin uns però que callin els al-
tres, els que incomoden? Misteri.

Periodisme cunyadista

Puebla veu així a l’ABC la campanya electoral. Sánchez avisant
de la irrupció del llop –que se suposa que és la dreta tricèfala–
mentre ell fa política amb el comunista Iglesias, el terrorista Ote-
gi i el separatista Torra. I avall, que fa baixada.

Cara de dijous sant i fets de carnestoltes
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Què són el TIP
i el número
identificador
d’armilla?

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

l TIP és la targeta
d’identificació poli-

cial  i és el número amb el
qual el president de sala
Marchena crida a declarar
els testimonis policials. Be-
net Salellas els demana un
altre identificador: el de l’ar-
milla. Quan es puguin veure
les imatges documentals,
es podrà detectar si el poli-
cia que va declarar amb el
número TIP diu la veritat
quan descriu uns fets. Tam-
bé pot ajudar els advocats
que tenen dificultats per
identificar policies en les di-
ferents causes al territori.
“Això pot ajudar per casar
el número TIP amb
el de l’armilla.”

E 

Yago
Aubanell

ordi Pesarrodona és regi-
dor de Cultura de Sant
Joan de Vilatorrada. És

notícia perquè una junta extra-
ordinària de fiscals l’acusen de
desobediència l’1-O.

D’on ve tot plegat?
Tot comença amb la denúncia
que vam presentar els ajunta-
ments de Callús, Fonollosa i Sant
Joan de Vilatorrada pels atacs de
l’1 d’octubre. Després ens van ar-
ribar unes contradenúncies acu-
sant els alcaldes de Callús i Fono-
llosa i el regidor de Cultura de
Sant Joan de Vilatorrada. Ja és el
primer cas extraordinari perquè
no imputen l’alcalde sinó el regi-
dor de Cultura. Sempre he man-
tingut que tot és una persecució
per la imatge icònica del nas de
pallasso del 20-S. No ho han per-
donat. El mateix 1-O, quan van
venir a Sant Joan de Vilatorrada,

J 

L’ENTREVISTA JORDI PESARRODONA

“És venjança per la foto
icònica del nas de pallasso”

el comandament de la Guàrdia
Civil em va cridar com “el famo-
sito”. Em van acusar de desobe-
diència. L’Audiència de Barcelo-
na va retornar el cas a l’Audièn-
cia de Manresa dient que havien
retornat els meus drets i s’havia

de repetir l’acusació. El curiós és
que augmenten la pena fins a
desobediència greu. Després el
fiscal comença a tancar tots els
casos, el de l’alcalde de Callús i el
de Fonollosa, excepte el meu.
Fins a la notícia d’ara.

Quin és ara el següent pas?
Estem pendents d’un recurs pre-
sentat a l’Audiència de Barcelo-
na per vulneració dels meus
drets; estem esperant aquesta
resolució, però no tinc gaires es-
perances. Crec que tot anirà a ju-
dici. Des del primer moment he
dit que hi ha hagut una persecu-
ció claríssima per una imatge
icònica, en una protesta molt
blanca, que els va fer molt mal, i
busquen altres coses implicant-
me en l’1-O. És persecució i ven-
jança.

Alguna altra novetat?
Aviat aniré al Suprem perquè
vaig a declarar com testimoni de
la defensa del Jordi Cuixart. Hi
aniré al costat d’un advocat per-
què estic imputat. Serà també
una imatge curiosa: un pallasso
regidor declarant al costat del
seu advocat.

Contestarà a les preguntes?
Hi vull anar perquè també vaig
ser víctima d’un informe fals de
la Guàrdia Civil que es va arxi-
var, perquè també em podien
aplicar una preventiva. Intenta-
ré que puguin sortir d’aquesta
presó preventiva indigna.

Igor Llongueres

FOTO EL PUNT AVUI TV

GEMMA BUSQUETS
L’ILLA DE ROBINSON
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