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Cap de llista per Barcelona de Front Republicà

Albano Dante Fachin

“Avui ja hauríem
d’estar construint
el proper 1-O”
ACCIÓ · “No hi ha cap més sortida que enfrontar-nos amb aquest règim i fer el possible per
tombar-lo” REPRESSIÓ · “Totes les lluites que han desafiat l’‘statu quo’ amb la
desobediència civil han acabat quan ja és impossible posar més gent a la presó”

Toni Dalmau
GIRONA

L

a candidatura Front Republicà,
impulsada per Som Alternativa,
Poble Lliure i Pirates de Catalunya, és una de les novetats
d’aquestes eleccions en l’àmbit independentista i d’esquerres. Amb l’ex-secretari
general de Podem Catalunya AlbanoDante Fachin al capdavant de la llista
per Barcelona, Front Republicà aspira a
pescar vots als caladors electorals
d’ERC, Junts per Catalunya, la CUP i En
Comú Podem. La proposta pretén fer forat en els dos eixos, el nacional i el social,
amb un discurs radicalment sobiranista,
antimonàrquic, antirepressiu i defensor
dels drets socials i de la igualtat. Una mena de mosca collonera antisistema que
promet, si arriba a Madrid, no llepar la
mel dels pactes buits ni deixar-se seduir
pels mítics però envellits encants de la
puta i la Ramoneta.

Com s’ha gestat Front Republicà? Ha estat una iniciativa de Poble Lliure o el seu
partit, Som Alternativa, ja tenia previst
presentar-se?
Quan, amb el 155, van dissoldre el Parlament i van imposar les eleccions del 21
de desembre del 2017, nosaltres, que encara érem a la direcció de Podem Catalunya, vam considerar que ens havíem
d’asseure a parlar amb les organitzacions independentistes per veure com
podíem fer front a l’excepcionalitat

d’aquell moment. Això va fer posar molt
nerviosa la direcció de Podem a Madrid,
que es va negar que portéssim a terme
aquest diàleg. Tot plegat va provocar que
sortíssim de Podem i vam crear Som Alternativa amb la intenció de parlar amb
la CUP, amb ERC i amb Procés Constituent, però no vam ser a temps de presentar-nos a les eleccions forçades del 21
de desembre. Un any després ens vam
tornar a trobar amb una situació d’excepcionalitat tan o més gran que l’anterior, perquè ara hi ha presos i exiliats. I
per ser coherents amb la nostra posició
del 2017, vam parlar amb la CUP abans
que aquesta organització decidís no presentar-se a les eleccions generals. També
ho vam intentar fer amb ERC, però no
ens van ni rebre. Vam continuar fent
contactes, i finalment Poble Lliure, integrant de la CUP, ens va dir que volia participar en la candidatura Front Republicà i també ho van fer Pirates de Catalunya. Per tant, a la candidatura hi som
tres partits, i també comptem amb el suport de Procés Constituent.
La decisió de Poble Lliure de participar
en les eleccions va provocar força enrenou en la direcció de la CUP. El preocupa
tot plegat de cara al vot a Front Republicà dels cupaires?
Quan hi va haver aquest debat intern a la
CUP, des de Som Alternativa ens vam limitar a esperar el desenllaç. La veritat és
que la notícia va provocar enrenou, però
després la CUP ho va matisar i suposo
que han arribat a una entesa. En tot cas,

hi ha una realitat que va més enllà de les
direccions. Jo crec que molts militants i
simpatitzants se sentien orfes per no poder votar la CUP en les eleccions generals. Tot semblava indicar que el 28 d’octubre només hi hauria dues opcions per
als votants independentistes: ERC i
Junts per Catalunya. Ara n’hi ha una tercera: Front Republicà.
Sovint s’ha dit que quan la CUP no es presenta a unes eleccions generals, un sector dels seus votants vota pels comuns.
El mapa polític català té molta complexitat. A mi hi ha gent que em diu que
per les generals votaran el Front Republicà i en les europees, Puigdemont.
Això indica que hi ha un moment polític
molt obert i amb molta més reflexió sobre el sentit del vot. Crec que hem deixat
enrere aquella sensació de pertinença
a un partit. Molta gent vota de manera
tàctica.
La presó i l’exili també deu tenir un pes
en tot plegat, no?
Hi ha moltíssimes persones que potser
no haurien votat mai Puigdemont, però
ara ho fan. Si a mi em preguntessin qui
creus que és el president legítim de Catalunya, jo diria Puigdemont. És una qüestió que va molt més enllà dels partits. És
que si no reconeixes que Puigdemont és
el president legítim, en realitat el que fas
és estar acceptant la repressió que impedeix que ell pugui exercir de president.
Hi ha qui des del meu antic espai dels comuns i de Podem em recriminen que do-

QUIM PUIG

❝

No reconèixer que el
president legítim de
Catalunya és Puigdemont
seria estar acceptant la
repressió
no suport a un convergent. Jo els dic que
a Puigdemont l’ha votat la gent i que hi
ha un estat que no el deixa ser president.
Ho tinc molt clar, però sembla que hi ha
persones que no ho tenen tant.
No deixa de ser paradoxal perquè Podem
és l’única força d’àmbit espanyol que
d’alguna manera s’ha pronunciat a favor
d’un referèndum legal a Catalunya.
El 2014, quan es va crear Podem, jo vaig
entendre que era molt important que en
l’àmbit de l’Estat espanyol hi hagués un
partit que es pronunciava per l’autodeterminació de Catalunya i fins i tot gent
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Ben tornats
Òscar Palau

Després d’any i mig a la presó, en dos dies hem pogut
tornar a sentir dos dels líders represaliats del procés,
candidats el 28-A de les grans forces independentistes.
I si per res han servit les rodes de premsa d’Oriol Junqueras i Jordi Sànchez és per constatar que no difereixen tant en el discurs com alguns volen fer creure, i que
encara que ara esbossin tàctiques més pragmàtiques

–més lentes, sí, però guanyadores a mitjà termini– no
han renunciat pas a l’objectiu que els va dur on són.
Benvingudes altres opcions per als qui discrepen de la
nova estratègia, perquè totes les vies han de ser valorades i poden fer aportacions útils. Però carregar contra
els que van abanderar el clam ciutadà i ara ho paguen
entre reixes mai serà la manera d’avançar.

De ‘Cafèambllet’ a la
ruptura amb Podem
Nascut el 1976 a Bahía Blanca (Argentina) i
resident a Catalunya des del 1992, Albano
Dante Fachin va ser creador, amb Marta Sibina, de la revista Cafèambllet, que va generar polèmica per les seves denúncies sobre
la sanitat pública catalana. A part de l’activitat periodística, Fachin va participar en el
moviment 15-M, va col·laborar amb col·lectius en defensa de la sanitat pública i va ser
impulsor de Procés Constituent. El 27-S del
2015 va obtenir l’acta de diputat al Parlament per Podem dins la coalició Catalunya
Sí Que Es Pot, càrrec que va mantenir fins a
l’octubre del 2017. Un any abans havia estat
elegit secretari general de Podem Catalunya, però la seva defensa dels drets civils
dels independentistes empresonats i exiliats el va enfrontar amb la direcció estatal
de Podem i va dimitir el novembre del 2017.
Finalment va crear, amb altres exmembres
de Podem, el partit Som Alternativa.

Republicà.

❝

Tant Podem com els
comuns quan arriben les
eleccions posen algú amb
un discurs obert, i quan
tenen els vots, el fulminen
que no era independentista valorava que
hi hagués aquest interlocutor. El problema és que des de dins no s’ha defensat
aquesta idea. El darrer any, la paraula referèndum ha anat desapareixent del
llenguatge dels comuns, i si es consulta el
diari de sessions del Congrés dels Diputats es veurà que entre els darrers sis
mesos i un any no hi ha cap referència de
Podem a aquest tema. I dius, ostres, si el
programa ho posava!
Jaume Asens, el cap de llista per Barcelona d’En Comú Podem, sosté que la força encapçalada per Iglesias pot ajudar a

canviar la relació d’Espanya amb Catalunya. Comparteix aquesta esperança, diguem-ne, regeneracionista?
Posaré un exemple que la gent dels comuns podran entendre. Imaginem que
anem a Barcelona a aturar un desnonament. Estem allà i ens diuen que a Madrid també hi ha un desnonament però
no tenen prou gent per aturar-lo. Què
fem a Barcelona? No aturem el d’aquí
perquè a Madrid no poden aturar el
d’allà? Doncs no. Nosaltres fem el que
hem de fer i aturem el de Barcelona.
Aquest és el millor exemple de sobirania.
Això vol dir que no ens importa el desnonament de Madrid? De cap de les maneres. Demanar que el poble de Catalunya
torni a casa i s’esperi que a Espanya passi no-sé-què és anar contra el principi bàsic del que és la lluita pels drets polítics,
socials i civils. Aquí hi ha 2,3 milions de
persones que han fet una cosa històrica:
desobeir l’Estat. I és una força ciutadana
absolutament transversal, és un moviment contestatari poderosíssim, i seria
un error dir-li que ha d’esperar. Ningú
pot estar en contra que a Espanya les coses avancin, però tampoc es pot demanar a la societat catalana que s’esperi.

Els comuns han posat de cap de llista
Jaume Asens, que té un perfil sobiranista. Com ho interpreta?
Ningú pot dubtar que l’Asens és una persona honesta, però a mi el que em preocupa és una cosa que hem vist moltes
vegades tant a Podem com en els comuns: quan arriben les eleccions posen
algú amb un discurs obert i quan s’han
obtingut els vots, el fulminen. El cas de
Xavi Domènech és paradigmàtic. El posen i quan s’obtenen els vots li fan la vida
impossible fins que marxa.
Una part dels vots que rebi Front Republicà vindran d’antics votants dels comuns i de Podem?
Quan érem a la direcció de Podem, nosaltres vam explicar que calia participar
en l’1 d’octubre, però va aparèixer Pablo
Iglesias i va dir que si fos català no votaria. Molta gent de Podem es va trobar
que per un costat tenia un líder que deia
això i per l’altre tenia els seus veïns que
l’1-O van estar a les escoles i que la policia els va agredir a cops. Moltes d’aquestes persones estan ara molt allunyades
del que ha acabat sent Podem, i és a
elles que també apel·lem des de Front

I també esperen rebre vots dels electors
de la CUP...
El missatge que estem donant serveix
per a tota la societat que es veu interpellada pel que va passar en aquest país l’1
i el 3 d’octubre. Hagin votat el que hagin
votat. Hi ha una pregunta de fons que
crec que s’està fent tothom des de la
CUP fins al PDeCAT, passant pels comuns i ERC, i és la següent: hem de continuar per la via que marca l’1 d’octubre,
és a dir, la que té com a principal motor
la desobediència civil, que la gent surti
massivament als carrers i desestabilitzar
el Regne d’Espanya mitjançant les accions populars massives? O ha arribat
el moment que de tot plegat se n’ocupin
els partits? Aquesta és la reflexió de fons
que nosaltres fem. I creiem òbviament
en la primera. Però aquesta pregunta se
la fa tothom. És el debat de fons. Quina
ha de ser la següent part del camí? Hem
de tornar a casa o hem de sortir al carrer
més massivament. Nosaltres escoltem
amb molta atenció el que sempre diu
Jordi Cuixart: no aconseguirem doblegar
la imposició de l’Estat sense desobediència civil pacífica massiva. Aquests discurs
sembla que des de moltes formacions
polítiques ara mateix no es posa sobre
la taula, però creiem que al presentar-nos
a les eleccions com a mínim ajudem a
fer-ho.
El Front Republicà és com una mena de
gra al cul d’ERC i d’En Comú Podem?
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a les ciutats, als barris. Hi ha 2,3 milions
de persones. La gent ha mostrat molta
més valentia de la que es veu ara mateix.
Jo conec molta gent que té coses personals a perdre, però també que té un sentiment de gran dignitat. En aquest país
hi ha molts Jordi Cuixart, moltes Carme
Forcadell. Això és el que té de gran Catalunya. En tenim moltes i molts, però el
que passa és que hi ha d’haver un pla per
tirar endavant.

Fem molta por sobretot a ERC. Segurament ERC i els comuns estarien molt
més còmodes en aquestes eleccions si
nosaltres no existíssim. D’alguna manera som una amenaça, i no tant pels escons que els podem treure, sinó pel que
posem damunt la taula. L’altre dia sentia
que ERC deia: ni xec en blanc ni línies
vermelles a la investidura de Sánchez. I
jo això no ho entenc. Què vol dir? Que ja
veurem el que passarà? Això s’ha d’explicar abans de les eleccions, i no després.
Molta gent ens pregunta si nosaltres donarem suport a Pedro Sánchez. Doncs
ho vull deixar ben clar. Només li donarem suport si compleix tres condicions:
si reconeix el dret a l’autodeterminació;
si els presos polítics poden sortir de la
presó i els exiliats tornar de l’exili, i si hi
ha polítiques socials de veritat.

Vist com ha anat tot plegat, la via unilateral no té molts riscos?
Quan a Trapero, al Suprem, li van preguntar per què no havia aturat el referèndum, va dir que quan hi ha dos o tres
milions de persones al carrer, no ho pot
aturar ningú. Si en volem dir via unilateral, diguem-ho així. No és res màgic i, òbviament, comporta costos. Anem-ho a
preguntar als exiliats o als que estan presos. És clar que comporta costos, i si fem
el que hem de fer tindrem més presos i
més exiliats. Perquè això va així. Totes
les lluites que han desafiat l’statu quo
amb la desobediència civil han acabat
quan ja és impossible posar més gent a la
presó.

El PSOE difícilment acceptarà aquestes
condicions...
Ja ho sé, que no, però posem-los davant
del mirall. Ens diran que no faran res i, a
més, hi afegiran que si no se’ls dona suport vindrà Vox. I aleshores els direm: si
ve Vox serà perquè tu vols! Ets tu, Pedro
Sánchez, qui ha de triar entre donar una
solució democràtica a Catalunya o deixar que vingui Vox. Prefereixes que vingui Vox? Seràs tu, i no pas nosaltres.
Aquest xantatge ja l’estem veient. Podem i els comuns l’estan fent quan diuen
que l’independentisme facilitarà l’arribada de Vox. O sigui, t’empresonen, et bastonegen i a més ets el culpable que vingui
Vox! Doncs ja s’ho poden confitar!
Hi ha possibilitats d’arribar a acords en
la configuració d’una minoria de bloqueig al Congrés?
En la legislatura passada vam veure
que els pressupostos de Rajoy es van
aprovar per un vot. Això vol dir que si
nosaltres obtenim quatre escons és probable que puguem fer de minoria de bloqueig en el cas que Pedro Sánchez no accepti les condicions. I si no en tenim
prou amb els nostres escons haurem de
preguntar a ERC i a Junts per Catalunya
si es volen plantar o no. Què farem si entre les tres forces tenim aquesta clau a la
mà? Això ens ho hem de preguntar ara, i
no pas el dia 29. Nosaltres diem que ens
hem de plantar, però no sabem què faran
els altres.
Vostè, que és de verb resolutiu, ja hauria
matat la puta i la Ramoneta?
Jo creia que era ben morta, però a vegades penses: vigilem que no la ressuscitin!
L’altre dia escoltant Marta Pascal em
preguntava: ho tenim clar o no ho tenim
clar, tot plegat? Si la gent va posar el cos
per fer un mur davant dels piolins, hem
de fer un mur a Madrid i dir: senyors, això s’ha acabat!
En el manifest del Front Republicà parlen de la construcció d’una república catalana sense dilacions. No hi ha el risc
de caure en allò que des de l’unionisme
en diuen independentisme màgic?
Jo mateix durant molt de temps vaig criticar l’estratègia dels 18 mesos, aquell
període de temps en què tot quedaria resolt. No sé si en aquell moment era necessari dir-ho així. En tot cas quan nosaltres parlem de construir la república
sense dilacions volem dir sense parar de
treballar per construir-la. I si costa més

QUIM PUIG

❝

❝

Quan vaig veure el que va
passar l’1 d’octubre alguna
cosa a dins meu va dir que
no ho podia acceptar de
cap de les maneres

Per damunt dels catalans
no hi ha ni rei, ni Estat, ni
Constitució. I si per assolir
això cal enfrontar-se amb
qui sigui, ho farem

temps, costa més temps. El que no pot
ser és dir que com que no es pot, ja ho farem d’aquí a vint anys. Això és dilació. És
obvi que no pot ser fer-ho d’avui per demà, però tampoc pot ser no fer res. Avui
ja hauríem d’estar construint el proper 1
d’octubre, hauríem d’estar organitzantnos com a societat per tornar a fer un
embat a l’Estat.

moure’t, abans et recuperes. Això no vol
dir que haguem d’anar a fer una marató,
però avui mateix ja hauríem d’estar treballant per construir el poder que ens
permeti desafiar l’Estat. Quan? Doncs a
mesura que ho anem construint mirarem quina força tenim. El que nosaltres
denunciem d’aquestes dilacions és
aquest discurs que no ho vam poder fer i
tal dia farà un any.

Fer-ho ara, quan encara ens llepem les
ferides?
Abans, quan tenies mal en una cama et
feien estar al llit unes quantes setmanes,
mentre que ara ràpidament et posen a
caminar perquè quan abans comences a

Però amb la repressió han escapçat el
procés amb una estratègia clara: impedir que avanci...
Si han escapçat la primera fila, ha de venir la segona. Tenim recanvis als pobles,

L’agost del 2017 vostè encara deia que
no era independentista. S’hi ha tornat
pels cops de porra de l’1-O?
Quan vaig veure el que passava l’1 d’octubre, alguna cosa a dins meu va dir que això no ho podia acceptar de cap de les maneres. Jo, fins i tot el 6 i el 7 de setembre,
havia criticat moltes coses de les que
passaven al Parlament, però l’1 d’octubre ho va canviar tot. Quan veus que a
veïns teus, amics, familiars, companys
de treball... la força de l’Estat se’ls tira al
damunt amb aquella brutalitat per una
acció pacífica, queda clar on has de ser.
La reflexió política que sorgeix després
d’haver vist això de l’1-O és que no hi ha
cap més sortida que enfrontar-nos amb
aquest règim, fer tot el que calgui per
tombar-lo i per aconseguir que el que
hem de decidir ho decidim a Catalunya.
Per això parlem de República Catalana
cent per cent sobirana: per fer el que es
consideri oportú. I si per aconseguir-ho
cal la desobediència civil massiva, doncs
desobediència civil massiva. Si algú creu
que això que acabo de dir és ser independentista, doncs dec ser independentista.
Sembla que li costa dir-ho...
No és que em costi. Santi Vila i Marta
Pascal són independentistes? El que em
costa és admetre etiquetes buides. Hi ha
qui es posa etiquetes i després veus que
res de res. El Front Republicà som una
força que considera que Catalunya i la seva gent tenen i han de tenir sempre la
darrera paraula. Per damunt de Catalunya i dels catalans no hi ha ni rei, ni Estat, ni Constitució. I si per aconseguir això cal enfrontar-se i desobeir el Tribunal
Constitucional, la policia i qui faci falta,
ho farem. A mi no em molesta que em diguin que soc independentista. Jo tinc fotos amb estelades. M’és igual l’etiqueta. A
mi el que m’interessa és el què. Si algun
votant em pregunta: escolta, jo vull que
Catalunya sigui un estat independent per
prendre la decisió que consideri oportuna; vull que hi hagi forces polítiques que
desafiïn i desobeeixin l’Estat espanyol i el
Regne d’Espanya, jo li diré: el Front Republicà és aquesta força. ■
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gi donant a les situacions.
Junqueras va riure
quan se li van plantejar les
acusacions d’autonomisme i d’haver oblidat l’1-O
que rep ERC des de part de
l’independentisme. “De
debò algú diu això? Seriosament? No és per res, perquè jo estic aquí a la presó.... Ho trobo increïble,
em fa riure i tot”, contestava. En aquest sentit, es refermava també en la negativa a les llistes unitàries
perquè ERC i JxCat representen “espais polítics diferents”, i de fet ja estan
juntes per exemple en el
govern. “L’objectiu és molt

Les frases

—————————————————————————————————

“És una anomalia
que algú sigui a la
presó quan allò que
ha fet no és al Codi
Penal, i és impossible
la persecució penal”

La roda de premsa del líder d’ERC, Oriol Junqueras, va ser seguida amb una gran expectació des de la redacció de l’Agència Catalana de Notícies ■ ACN

Junqueras: “No facilitarem
un govern d’extrema dreta”
a El líder d’ERC demana, en la primera roda de premsa des que és a la presó, una “victòria àmplia”
per fer prosperar el referèndum a Madrid a Aposta per la multilateralitat per assolir la República
Òscar Palau
BARCELONA

“En cap cas, ni per acció ni
per omissió, facilitarem un
govern d’extrema dreta a
l’Estat espanyol.” Així de
clar és el principal missatge que va voler llançar ahir
el president i cap de llista
d’ERC en les eleccions al
Congrés, Oriol Junqueras,
en la seva primera roda de
premsa, muntada a la seu
d’ACN per videoconferència des de Soto del Real,
des que va entrar a la presó. “Això no vol dir que regalarem el nostre suport,
serem absolutament exigents amb la resta de con-

dicions i accions”, puntualitzava tot seguit. Junqueras, que en tot cas tampoc
va descartar un escenari
de repetició electoral si volen fer renunciar ERC als
seus principis, deixava
clar que facilitarà si és possible un govern de Pedro
Sánchez sense posar línies
vermelles prèvies “que esdevinguin un xec en blanc
a la ultradreta”, per bé que
els republicans tampoc li
donaran “cap xec en blanc
que limiti les aspiracions
de fer república”. En
aquest sentit, el líder empresonat va demanar una
“victòria molt àmplia” de
l’independentisme a Cata-

lunya com a millor eina per
fer avançar la solució del
referèndum, que veu “inevitable”, i obligar el PSOE
a moure’s del seu actual i
contundent no. Per això,
conscient que les enquestes apunten a un frec a frec
amb els socialistes, també
alhora va alertar: “El vot
que anirà al PSC servirà
per a un govern amb Ciutadans, i som una opció molt
millor.” “Seria una pena
que perdéssim l’oportunitat que l’independentisme
guanyés per primer cop
unes eleccions espanyoles
a Catalunya, i guanyessin
els que van donar suport al
155”, etzibava. Així, si bé

534 dies i 100 minuts

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

Eren les 10
en punt del
matí i, 534
dies després
de ser empresonat i encara 34
més des de l’última roda de
premsa per presentar les urnes
de l’1-O, Oriol Junqueras apareixia somrient a l’altra banda del
fred plasma per afrontar la cita
amb els mitjans més feliç de la

Les
claus

seva vida. “Us trobo molt a faltar a tots, és una alegria retrobar-vos”, se sincerava al centenar de periodistes que atapeïen
la redacció d’ACN, i les milers
de persones que ho seguien per
tots els canals. Seia a la mateixa
sala i pupitre que Jordi Sànchez
la vigília, si bé els tècnics de
l’agència que van accedir a Soto
del Real aquest cop el van enfo-

evitava posar-se terminis,
també deixava clar que
una victòria d’ERC “els escurçaria”.
El líder republicà, que
va confirmar que agafarà
l’acta de diputat al Congrés però no va avançar esdeveniments sobre les
posteriors eleccions europees, a les quals també es
presenta, va ratificar el
compromís personal i del
partit per assolir la República, tot i la seva situació
de presó, amb el diàleg i la
construcció de majories
més àmplies com a via per
arribar-hi. I si bé creu que
al llarg del procés hi haurà
“components d’unilatera-

car en una presa menys humiliant, sense la bandera espanyola ni el retrat reial custodiant-lo.
Junqueras, àvid de micròfon
després de tanta abstinència, va
arrencar cenyint les respostes,
però va anar greixant la màquina a mesura que avançaven les
preguntes, i al cap de poc ja tornava a ser ell en estat pur, embalant-se en respostes que esdevenien mítings, davant d’un
cert nerviosisme dels que esperaven torn. “Ja veieu que no he

litat”, defensa que, en tractar-se d’un projecte polític
complex, la solució final
“ha de ser multilateral, en
el sentit que afecta àmbits
molt diferents”. En aquesta tasca de suma hi implicava també les institucions, a qui demanava, en
ser interrogat sobre com
haurien de respondre a la
sentència al judici, que “de
moment el que han de fer
és governar i complir amb
les seves obligacions”, com
a manera de “construir
confiances” amb els ciutadans i ajudar que siguin
“molts més” els que després entenguin la “resposta democràtica” que es va-

perdut passió explicativa”,
constatava ell mateix avançat
l’acte, mentre li oferien un got
d’aigua contra la calor. Al final
hi havia més temps del que s’havia anunciat, i tothom va poder
buidar més o menys el pap. Bé,
tothom menys ell, perquè després de saludar els companys de
mòdul, altre cop els seus fills,
Lluc i Joana, i els escuders a les
llistes, Gabriel Rufián i Diana
Riba, va deixar un darrer avís:
“El dia que surti n’hi ha per es-

—————————————————————————————————

“‘No hem de ser
més’, diu algú. Doncs
què hem de ser?
Menys? Que m’ho
expliquin”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

més important que els retrets entre nosaltres”,
constatava, després de
deixar clar que ERC s’ha
entès i se seguirà entenent
“amb l’espai postconvergent”, per bé que està oberta a ampliar aliances per
bastir “les majories que decideixi el poble i que coincideixin amb els nostres objectius”.
Junqueras, per cert,
que va denunciar el seu judici penal com una “anomalia”, enviava una “abraçada fraternal” al president Puigdemont, reiterava el compromís de seguir-s’hi entenent i de treballar pel retorn de presos i
exiliats, i li agraïa els “esforços i el sacrifici” gràcies
als quals es pot “donar continuïtat” al projecte. ■

tona, pot ser que batem el rècord mundial.” I és que, recordava, Fidel Castro feia discursos
d’hores, i el general Prim s’hi va
arribar a estar tres dies en tornar de Mèxic. “Al meu, poc li faltarà, val més que feu relleus”,
bromejava Junqueras, dibuixant somriures agredolços. De
moment, ahir s’hi va estar 100
minuts justos, abans de tornar
a la cel·la. L’esperarem amb
candeletes i que xerri tant com
vulgui. Però al carrer.
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Sànchez: “El PSOE té un
repte, o dreta o referèndum”
a El candidat de JxCat assegura que el 28-A està en joc “la força” per negociar amb Pedro Sánchez
una solució que depèn de les urnes a Creu que “tard o d’hora” ho acceptarà per responsabilitat
Emma Ansola
BARCELONA

Les frases

—————————————————————————————————

“Ara el principal risc
és la preferència del
PSOE i l’Íbex per una
aliança entre Pedro
Sánchez i Albert
Rivera”
—————————————————————————————————

“Volem acord
i estabilitat per
concretar un
referèndum al llarg
dels pròxims anys”

El candidat Jordi Sànchez, a Soto del Real dimecres, durant l’entrevista telemàtica ■ EFE

d’instal·lar les urnes a Catalunya perquè els catalans puguin decidir el seu
futur, ja que, contràriament a això, Pedro Sánchez es veurà “condemnat
a una situació de bloqueig i
a governar amb la dreta”,
va advertir el candidat de
Junts pel Sí.
JxCat, un soci estable
Ara el PSOE “necessita
trobar un soci estable i garantia per quatre anys”
per trobar solucions. Els
socialistes, a parer del candidat i expresident de
l’ANC, “no poden formar
part del grup de bloqueig”,
sinó que han d’apostar per
tancar el conflicte “des de
la convicció democràtica
del referèndum”, va insistir. Jordi Sànchez va exposar un camí que perfecta-

ment pot ser compartit
pels republicans d’acord
amb el missatges llançats
durant els últims dies de
campanya. Demanen que
no hi hagi restriccions al
diàleg per poder desfer la
“situació anòmala” i de
“repressió” que ha comportat l’aplicació del mandat de l’1-O a Catalunya
amb
l’empresonament
dels dos líders civils, l’aplicació del 155 i el cessament i l’exili dels membres
de l’anterior govern.
Sànchez, que va evitar
parlar de mesures quan
acabi el judici i de la possibilitat d’indult després
que JxCat ho incorporés
en el programa i la número
dos, Laura Borràs, ho rebutgés, va allunyar la possibilitat de negociar un referèndum lligat a una re-

EL CONTRAPUNT

Encaixonat en un racó
d’una habitació de la presó
de Soto del Real i flanquejat per la bandera espanyola i la fotografia del rei,
el candidat de JxCat, Jordi
Sànchez, en presó preventiva des de fa 551 dies i jutjat per un presumpte delicte de rebel·lió, va poder
contestar dijous per primera vegada a les preguntes dels periodistes després d’obtenir permís de la
Junta Electoral Central
(JEC) la nit abans.
Visiblement nerviós a
l’inici de la connexió i davant de la imatge d’una sala plena de periodistes,
Sànchez va disposar d’una
hora escassa per dirigir-se
als votants del 28-A. Una
cita en què, diu, està en joc
“la força i la capacitat” de
Catalunya per poder negociar amb Pedro Sánchez
una sortida al conflicte un
cop sembla descartat, segons el candidat de JxCat,
que la dreta (PP i Cs) pugui formar govern ni amb
el suport de l’extrema dreta (Vox). Contràriament a
això, segons Jordi Sànchez, JxCat vol asseure’s a
negociar “amb voluntat de
diàleg” i des de la màxima
“transparència i lleialtat” i
d’acord amb “els valors i el
mandat de l’1-O”, va remarcar.
Sobre la taula de negociació, Sànchez demana
que hi hagi el referèndum
o, com a mínim, que el futur govern de Sánchez no
es tanqui en banda a parlar-ne, ja que, “l’única solució al conflicte depèn de
les urnes”. Sànchez no va
voler parlar de línies vermelles de la seva formació
per asseure’s a la taula de
negociació i va treure importància al fet que el candidat del PSOE hagi posat
el referèndum com un
mur. La raó, segons va argumentar ahir el candidat
processat, és que “tard o
d’hora” Sánchez haurà
d’assumir, per “responsabilitat històrica” i per
“pragmatisme”, la decisió

forma ja sigui de l’Estatut
d’Autonomia o de la Constitució. “Catalunya no necessita un nou Estatut, el
que requeria és que la carta no fos amputada, el que
necessita Catalunya es
que l’Estat espanyol no
bloquegi ni incompleixi les
sentències del Constitucional ni del Suprem i posi
sobre la taula el referèndum, només amb això
haurem avançat molt i és
simple”, va asseverar. I,
davant d’aquestes peticions, Junts per Catalunya hi posa condicions.
“No imposarem solucions
però tampoc acceptarem
restriccions al diàleg”, hi
va afegir Sànchez, que es
va comprometre a recollir
l’acta al Congrés dels Diputats si guanya escó de la
mateixa manera que ho
faran els també candidats
de la formació i també en
presó preventiva, Jordi
Turull i Josep Rull.
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I un silenci de comiat
L’escoltàvem abans d’iniciar la connexió. Sànchez
intercanviava dues frases amb el tècnic que ajudava en la transmissió des de Soto del Real. El
candidat de JxCat explicava com aquell mateix
matí li havien comunicat que finalment la Junta
Electoral li donava permís per concedir una entrevista a l’agència EFE. Poques hores després, s’asseia darrere d’un petit pupitre davant d’una cinquantena de periodistes a qui només podia escodrinyar a través de la pantalla d’un mòbil. Els qui
seguíem en directe l’entrevista no vam veure la
decoració, bandera i retrat reial, que la presó havia
preparat per a l’ocasió, però amb una ullada a les
xarxes ens en vam fer cinc cèntims. A la sala improvisada per als periodistes, un silenci espès es
tallava en cada emissió sòbria de les preguntes.
Les ganes de saludar, reconfortar o animar l’entrevistat tenallaven una comunicació del tot anormal
que sols es va trencar uns segons quan la periodista Elena Garcia de Radio 4 va enviar a Sànchez
una mostra d’estima. En acabar, les ganes
d’aplaudir es van convertir altre cop en tenalla i va
dominar, de nou, un silenci espès. ■ E. ANSOLA

Que un dels socis futuribles com Podem porti en el
programa el referèndum
com a solució satisfà el
candidat de JxCat, tot i
que espera a saber-ne la
concreció. Amb tot, va indicar: “Nosaltres formem
part de la solució, però no
donarem cap xec en blanc i
volem concreció i compromís per trobar una solució
que depengui de les urnes.” A més a més de Podem, Sànchez també vol
que després del 28-A s’acabi configurant un bloc
ferm i unit per condicionar
Sánchez, ja que fins ara no
s’ha pogut crear. “Ara cal
mirar al futur”, va insistir,
amb un bloc format per
tots els independentistes,
també amb Podem. “No tenim cap altra agenda que
la de l’1-O i estarem en tots
els espais on es parli de Catalunya, on s’abordin regulacions i legislacions per
fer polítiques socials, laborals i d’habitatge.” ■
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Un PSOE valent
espera guanyar
per fer acular
el sobiranisme
a Pedro Sánchez sentencia que no hi haurà referèndum,
ni somiar-ho a Iceta respon a JxCat que “tard o d’hora”

el secessionisme haurà de tornar a la via constitucional
Xavier Miró
BADALONA

134455-1207890L

L’ànim presidencial amb
què Pedro Sánchez i el
PSC es van gronxar dijous
a Badalona semblava més
la celebració de la victòria
que un míting. Quan tot el
sobiranisme –JxCat, ERC
i En Comú Podem– ha estovat les línies vermelles a
la seva investidura per no
donar aire al discurs radicalitzat del PP i Ciutadans, Pedro Sánchez i el
PSC li han respost endurint la seva posició. Al Teatre Blas Infante de Badalona, l’alcalde, la candidata
Batet, Iceta i Sánchez van
cantar la fi del somni independentista i van anunciar la bona nova del retorn a l’Estatut. El 28-A esperen que així ho dictaminaran els catalans.
Ja des del carrer estant
–centenars de persones
seien en cadires a fora perquè, a dintre, no s’hi cabia– el president espanyol
va fer una crida “sobretot

Les frases

—————————————————————————————————

“Quan dic que no és
que no. Ni referèndum,
ni independència,
ni es trencarà
la Constitució”
Pedro Sánchez
PRESIDENCIABLE DEL PSOE
—————————————————————————————————

“Al PP i Cs, els sobra
un títol sencer de
la Constitució: el de
les autonomies. Els
catalans direm no”
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC PER BARCELONA

a Catalunya” a fer un pas
endavant per dir “per aquí
no” als independentistes i
a la dreta. Només va concedir un desig: diàleg amb
tothom l’endemà però que
no esperin res més que autogovern i Estatut, que “és
el que volen els catalans”.
Perquè “tornin a parlar
entre ells famílies i amics”
i perquè, ho repetia un cop
més, “el problema no és la

independència sinó la ruptura de la convivència”.
Després de prometre que
“no hi haurà referèndum,
ni independència, ni es
trencarà la Constitució”,
el candidat a La Moncloa
va demanar una “victòria
rotunda”. També va ser
expeditiu amb la dreta. El
seu govern, anuncia, netejarà la corrupció política i
policial “caigui qui caigui”
perquè, a Espanya, “la bona gent no roba, ni insulta,
ni espia”.
La cap de llista Meritxell Batet va acusar l’independentisme de “confrontació i simbolisme estèrils” i, tot fent una crida a
recuperar els grans consensos de país, va concloure: “No pot ser que la meitat dels catalans ens sentim estrangers a la nostra
terra.” En resposta a
JxCat, Iceta va augurar
que seran els independentistes qui “tard o d’hora renunciaran a dividir Catalunya i tornaran al camí de
l’acord entre tots”. ■

Sánchez, l’alcalde Álex Pastor i la candidata Batet, dijous, a Badalona ■ JUANMA RAMOS

El president rectifica i acudirà a dos debats a TVE i A3
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’equador de la campanya
s’havia convertit en clau estatal en el debat sobre els debats per l’enrocament de
Sánchez a l’hora de voler
acudir només a TVE el 23
d’abril quan Casado, Iglesias i
Rivera s’havien compromès a
acudir a Atresmedia (Antena
3 i La Sexta) aquella nit. Atrapat en el seu atzucac, finalment el president espanyol i
candidat del PSOE rectifica i
accepta acudir a dos debats,
el dilluns 22 a TVE i el dimarts

23 a Atresmedia. El debat sobre els debats va néixer per
l’indissimulat afany de l’equip
de Pedro Sánchez d’anar a un
debat en què hi fos Vox per
forçar el seu contrast personal davant les dretes que es
van fotografiar el 10 de febrer
a la plaça de Colón. Per forçar
la contraposició, Sánchez va
menystenir TVE i es va refugiar en Atresmedia –grup
editor del seu llibre Manual de
resistencia a través de Planeta–, però quan la JEC va vetar

Vox aleshores la proposta
d’Atresmedia va passar a ser
el debat a quatre i va perdre
tot el valor per al president.
En el retorn a la casella de
sortida, l’oposició denuncia
que el PSOE va forçar l’administradora de RTVE, Rosa
María Mateo, a moure la data
al 23 d’abril per desfer la cita
d’Atresmedia. Veient “el risc
real que no hi hagués cap debat”, segons diu ell, Sánchez
opta per ser als dos.
■ DAVID PORTABELLA
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El govern acusa el
PSOE de fer perillar
les pagues extres
a L’executiu de Pedro Sánchez ha enviat un requeriment

per negociar el retorn de les pagues extres previ al recurs
E. Garcia
BARCELONA

El conseller de Polítiques
Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró,
va denunciar ahir que el
govern espanyol “amenaça” de portar al Tribunal
Constitucional (TC) el decret de la Generalitat sobre el retorn de les pagues
dels funcionaris catalans
per poder així “invalidarlo”, segons una nota de
premsa que recull Efe.
Fonts del govern van
confirmar ahir que l’executiu de Pedro Sánchez ha
enviat un requeriment

La frase

La data

“El PSOE fa el que no
es va atrevir a fer el PP
i vol impugnar al TC el
pagament de les
pagues extres”

11.12.18

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

La Generalitat i els sindicats de la funció pública van
acordar el retorn de les pagues extres del 2013 i el 2014.

“per obrir un procediment
de negociació sobre el retorn de les pagues extres
als funcionaris del 2013 i
2014”, una mesura que seria prèvia al recurs davant
del TC. Segons el conseller, el Ministeri de Política

Territorial i Funció Pública, que dirigeix Meritxell
Batet, argumenta que
s’han detectat en el decret
llei 3/2019 “determinades
discrepàncies” en relació
amb els articles 1 i 2, i per
evitar el recurs davant el

Pere Aragonès

L’acord a què van arribar els sindicats UGT i CCOO i el govern al desembre preveu el retorn de
les pagues extres dels exercicis 2013 i 2014 en quatre anys, fins al 2022 ■ ARXIU

TC obre la porta a un camí
de “cooperació”.
Amb tot, Batet va assegurar ahir que “en cap cas”
qüestiona l’augment de
sou, i va defensar que l’actuació del ministeri “serveix per obrir un diàleg entre ambdues administracions”.
Aquest decret llei

acompleix un acord de la
mesa general de la funció
pública entre el govern i
els sindicats en relació
amb el retorn de les pagues pendents. De fet,
CCOO va qualificar d’“inadmissible” que es vulgui
impugnar “un decret acordat unànimement al Parlament el mes de març

passat”. Per la seva banda,
el vicepresident i conseller
d’Economia, Pere Aragonès, va denunciar a Twitter que “el PSOE fa el que
no es va atrevir a fer el PP
i vol impugnar al TC el pagament de les pagues extres pendents a mestres,
metgesses, mossos i treballadors públics”. ■

866473-1199819Q
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Candidat de JxCat a l’alcaldia de Lleida el 26-M

Toni Postius

“Lleida ha despertat
i això és un reflex de
ganes de canvi”
ALTERNATIVA · Espera que, després de quaranta anys de PSC i malgrat fallar l’intent de llista
unitària, pugui formar govern i evitar que el bloc del 155 sumi REPTES · Aturar la despoblació,
millorar serveis i potenciar el teixit industrial i comercial, apostes de la candidatura renovada

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 20 D’ABRIL DEL 2019

Jordi Alemany
LLEIDA

L’

any 2015 es va presentar per
primera vegada de cap de llista
ja amb l’objectiu de poder bastir
una alternativa per treure els
socialistes de la Paeria, i vuitanta vots
van ser l’escull que no ho va fer possible.
Ara apel·la de nou al discurs de la unitat,
amb una llista renovada i més energia.
És perjudicial o és beneficiosa, la proximitat amb els comicis espanyols?
Distorsiona el que seria una campanya
normal en clau local perquè l’atenció mediàtica estaria centrada en propostes per
a Lleida. Al maig parlarem molt en clau
de ciutat, però el mateix dia hi ha eleccions europees, que tampoc són normals, on JxCat presenta de cap de llista
Puigdemont i ERC, Junqueras, i això farà que a Lleida, on tradicionalment el
50% no va a votar, tothom es mobilitzi.
Quines sensacions té?
Que hi ha moltes ganes de canvi després
de quaranta anys de governs socialistes.
Estem al final d’un projecte esgotat i d’un
mandat agònic molt marcat pel 155.
Fa quatre anys ja deia que el canvi era

❝

Que el 2019 estiguem
parlant de com hem
d’industrialitzar Lleida i de
com captem inversions és
una anomalia
imminent...
L’altra vegada va anar de 80 vots que el
155 sumés majoria absoluta. Hi va estar
molt a prop, però és evident que les circumstàncies del 2015 no són les d’ara.
La ciutat ha canviat. D’acord amb els resultats del 21-D, és una ciutat republicana, ja que amb ERC sumem més del 50%
dels vots, i avui tenim un govern unionista que encara es nega a condemnar la
violència de l’1-O i va suprimir l’ús preferent de la llengua catalana. Mai havíem
tingut tantes manifestacions, tan multi-

La generació dels
canvis i cosmopolita
Té moltes ganes i vocació de liderar la ciutat, però reconeix que forma part d’una generació acostumada als canvis i cosmopolita i no l’espanta haver de fer una altra cosa.
Nascut l’11 d’agost del 1984, és enginyer
tècnic en informàtica de gestió, també llicenciat en dret, i recorda que va estar un
any vivint a Dinamarca i que té la sort de formar part d’una família d’empresaris. ‘Puigdemontista’ convençut, defensa que els
temps han canviat i que la forma i els instruments de la política han d’evolucionar.
JORDI ALEMANY
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Ha estat defensor de la llista única independentista. Què no l’ha fet possible?
Enteníem que la fórmula que garantia
un èxit rotund per al canvi era la llista
unitària amb ERC i les formacions que
s’hi volguessin adherir. Vam ser els primers a posar-ho sobre la taula i no hi
vam posar cap condició prèvia. La resposta ha estat desfavorable, d’ERC i d’altres que consideren que cadascú ha de
lliurar la seva pròpia batalla particular. I
la llei electoral en clau local premia el que
queda primer en vots, i des d’aquesta lògica no té cap mena de sentit la no-unitat, encara que això comportés la pèrdua
d’uns pocs vots. La gent vol unitat, és el
que em demanen, i no s’entén ni aquí ni
a les generals ni a Europa. I en no ser
possible, vam decidir fer una llista el més
transversal possible.
Amb un 75% d’independents...
Sí, són persones de la societat civil que
decideixen fer un pas endavant i no són
polítiques. Ha tingut molt bona acollida i
la gent té ganes de veure cares noves.
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La llista no ha estat difícil
de fer, la gent ha vist que
en aquesta situació
excepcional s’ha de fer un
pas endavant

Llista excepcional per a una situació excepcional.
En una situació de normalitat no hi hauria aquesta demanda d’unitat perquè no
estaríem en una situació de repressió judicial, de persecució, ni de presó ni d’exili. I és clar que les formacions polítiques
han d’evolucionar i ens hem d’obrir. La
llista no ha estat difícil de fer i la gent ha
vist que en aquesta situació excepcional
s’havia de fer un pas endavant, com ara
la Rosa Fabregat. Ja ho va dir en el parlament el dia de la presentació, que mai
s’havia volgut significar políticament, però que en el moment actual li corresponia fer-ho.
I el partit no li ha dit res?
El 2015 em vaig sotmetre a un procés de
primàries on es van presentar tres persones i vaig ser el més votat. Vam treballar quatre anys i en assemblea al gener
vaig dir que, vista la negativa a la llista
unitària i el context, havíem de fer una
llista diferent. I tothom hi va votar a favor. A Lleida no hi ha una única societat,
cada barri té problemes i lideratges, i
vam buscar que en fos un reflex.
I de la unitat postelectoral n’han parlat?
Si l’objectiu és que el 155 no pugui tenir
majoria absoluta, estic convençut que

ens podem entendre en la resta. No sé
què n’opinen. Fa quatre anys vaig dir que
no hi hauria sociovergència i vam complir, i això és una carta de garanties.
Quins són els problemes de Lleida?
Tenim reptes estructurals, com ara que
perdem població. Havíem estat prop de
140.000 habitants i ara som uns
137.000. Molta gent jove marxa a estudiar fora i no troben feina. I que el 2019
estiguem parlant de com hem d’industrialitzar Lleida, com captem inversions
i com potenciem el nostre teixit industrial i econòmic, és una anomalia. Tenim
terreny, sol i energia, i veiem que se’n
van cap a Aragó. I som una ciutat endeutadíssima, ja que la transformació en
època d’Àngel Ros es va fer a base de crèdit, però som de les més cares en impostos i ens resta competitivitat amb uns
serveis que no estan a l’altura.
I del dia a dia?
Lleida ha d’estar neta, il·luminada, hi ha
d’haver més seguretat i civisme amb contundència i tolerància zero als que creuen que les ordenances no són per a ells. I
proposem un canvi policial, més de proximitat i actuant preventivament. I un altre repte és que, si la ciutat envelleix, els
barris han de tenir més equipaments comunitaris: centres de dia, habitatges tu-
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Els CDR convoquen
un nou referèndum
a Volen autoorganitzar una consulta sobre el procés
constituent de la República a Fan una crida a les entitats
Redacció
BARCELONA

Els comitès de defensa de
la República (CDR) han
convocat un referèndum
sobre el procés constituent de la República Catalana per al 26 de maig,
coincidint amb les eleccions municipals. Es tracta d’un referèndum “autoorganitzat”, de manera
que els CDR fan una crida
a persones i entitats per
oferir locals, on podrà votar qualsevol resident a
Catalunya de més de 16
anys identificant-se només amb la butlleta censal
electoral o un certificat
d’empadronament
de
l’Ajuntament. Cada butlleta disposarà de tres apar-

Membres dels CDR de Ponent van mostrar pancartes
en un acte recent d’ERC a Lleida ■ ACN

tats. El primer preguntarà
sobre el model de procés
pel qual es decanta la població, el segon versarà sobre la participació permanent i la sobirania i el darrer tractarà sobre el municipalisme.

Les preguntes d’aquest
darrer bloc, les triaran el
conjunt dels habitants de
cada municipi en els corresponents debats que es
convocaran durant la
campanya del referèndum. ■

Som la capital de Ponent,
però nosaltres
reivindiquem que som
l’altra capital de Catalunya
i ens ho hem de creure
telats... I finalment el rol de Lleida al conjunt del país. Som la capital de Ponent,
però reivindiquem que som l’altra capital
de Catalunya i ens ho hem de creure.
S’ha notat en alguna cosa la marxa
d’Àngel Ros i el canvi amb Fèlix Larrosa?
No hi ha hagut un canvi de tarannà i fins
i tot la Junta Electoral els ha dit que no
utilitzin la revista municipal per fer-se
propaganda. Ni s’han revertit decisions
passades, ni s’ha buscat diàleg en la tramitació del POUM..., i com que Cs i el PP
els voten a favor, tant els fa.
Quin seria un bon resultat?
El 2015 era un candidat pràcticament
desconegut i l’equip, nou. Les enquestes
auguraven tres regidors i anar cap avall i
vam pujar en vots i vam quedar 8 regidors a 6 amb Àngel Ros. Sortim a guanyar, obtenir més regidors i quedar primers. I que el PSC, el PP i Cs no sumin.
Què ha après de dues legislatures al
Congrés dels Diputats?
Que és clau que ens reivindiquem des del
territori. I Lleida no la defensarà ningú
més que nosaltres. Hem de reivindicar
que Catalunya comença també a Lleida. I
també he vist la cruesa del procés des del
punt de vista de la repressió. M’ha ajudat
a créixer políticament i personalment. ■
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tudinàries i tan reiterades en el temps.
Als barris i a les entitats tothom està mobilitzat i preocupat. Lleida ha despertat,
és el reflex d’unes ganes de canvi i espero
que es traslladi als resultats de les eleccions municipals.
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Més llarg que la Quaresma
Com que hi ha molts indecisos, el debat és capital. Per això hi ha premsa
que encara hi insisteix. Ignacio Martínez, al Diario de Cádiz, acusa: “Sánchez actua com un covard oportunista.” Luis Pérez, a El Correo Gallego
alerta: “Sánchez dona ales a Vox”, però Pilar Cernuda, al mateix mitjà, afirma: “Els debats els carrega el diable.”
El Mundo exigeix que Sánchez doni la
cara i expliqui els pactes amb els separatistes. L’Hoy creu que els candidats
no han de defugir el debat per raons
formals. La Razón conclou: “Sánchez
no vol debatre amb ningú.” El diari
Córdoba contemporitza: “Els debats
obren un nou conflicte.”

La bota de sant Ferriol
Gràcies a Cronicaglobal.com ens assabentem que l’Institut Ramon Llull ha aportat 561.233 euros a onze universitats britàniques... en 10 anys. Així s’explica que siguin tan amigues de l’independentisme, oi? No hi ha res
com anar fort d’armilla.
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Qui no té feina
el gat pentina

Un articulista contra
la premsa de Madrid

Panorama negre per a
la democràcia poruga

Recuperar el poder a
canvi dels drets civils

Joaquín Rábago esclata en l’article
“Premsa tòxica”: “No suporto més
aquestes contínues referències de
la nostra triple dreta a aquests suposats «traïdors» que «només volen
trencar Espanya».”

Alfonso González diu, sobre
Vox: “Ells sempre hi han estat.
Hem canviat nosaltres. Ha canviat una democràcia poruga,
prostituïda i deslegitimada [...] a
tret de feixismes i populismes.”

L’editorialista avisa, tot evocant
Cayetana Álvarez: “Hi ha drets civils i polítics d’igualtat que la dreta
tradicional acomplexada per la irrupció de Vox està disposada a sacrificar per recuperar el poder.”

En OKdiario ens assabentem de dues notícies bomba.
La primera, que Sánchez “desobeeix” la UE en deixar
salpar el vaixell Open Arms, que es dedica a salvar vides, i la segona, que Ada Colau els subvenciona amb mig
milió d’euros. El digital no s’està de dir que el vaixell fomenta la “immigració il·legal.” Sense comentaris.

