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Operació
Puigdemont
OFENSIVA · L’Estat manté l’exili en el punt de mira de la repressió i una JEC
dividida veta la participació del president i de Comín i Ponsatí en les europees

Sánchez buscarà el
suport de Podem
i l’abstenció d’ERC

Gabriel Rufián va comparèixer ahir acompanyat de Marta Vilalta i Joan Josep Nuet ■ JUANMA RAMOS

ERC exigeix una negociació

181870-1190165T

Podria ser elegit a la segona i el PSOE vol
governar sol, tot i la petició d’Iglesias

Rufián insta Sánchez a escoltar el resultat de les urnes i dialogar
Avui, a partir
de les 10.00 h

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

Tian Riba

Fer

Negacionistes

E

ls mapes són
tossuts. I als del
28-A es torna a veure de manera tossuda que al Regne
d’Espanya –sí, encara estem així arribats a aquest
punt– hi ha, almenys, tres països diferents. Quatre si hi afegim Galícia,
on el PP actua de partit regionalista.
Quin gran descobriment, no? Ja. Si
fins i tot la Constitució parla de nacionalitats. El que passa és que hem
assistit en els últims anys, i especialment en els últims mesos, a una
borratxera de polítics negacionistes,
que neguen fins i tot allò que diuen
defensar. Com diria aquell: es diuen
constitucionalistes i no ho són. O sigui que “al loro”. No hi afegiré allò
“que no estamos tan mal”, tot i que
el resultat de diumenge torna a demostrar una realitat tossuda. I torna
a demostrar que, quan els negacionistes neguen una realitat, els qui
són negats no volen ser negats, per
molta presó, molt exili i molta revenja que hi esmercin. Els mapes del

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Tanta FAES i tanta bajanada
i ha acabat guanyant
l’evidència que mostren
els mapes
28-A diuen que el Regne d’Espanya
està format per diverses nacions i
per ciutadans que, en la seva majoria, volen estat del benestar, costums
laxos i pau social. Aquest és el missatge. I no entendre això, negar la
realitat, és no acceptar on viuen. I, el
que és pitjor, no saber on viuen. Així
que tanta FAES i tanta bajanada intentant crear un artifici, tanta Cayetana i tan “golpe de estado”, tan Aznar i tanta història, però ha acabat
guanyant la força de l’evidència. I, ja
de passada, la bona educació. Per això no és estrany que, a Pedro Sánchez, li cridessin “con Rivera no”. Perquè els qui, des de l’abstenció o des
de Podem, han tornat al PSOE, han
apostat pel Sánchez que va renéixer
de les cendres amb un discurs podemita. El que admetia el poder de
l’Íbex i que Catalunya és una nació.
No amb el dels barons o el Felipe més
ranci. I no ser coherent amb això li
passarà factura. Si Sánchez s’emborratxa ara també i bandeja la realitat,
social i nacional, s’estarà equivocant
i entrarà al cada cop menys selecte
club dels negacionistes.

El pollastre

N

o hi ha cap partit que s’adapti
exactament al votant, si no és
un votant militant, i d’aquí venen les indecisions que les enquestes
preelectorals detecten. No hi ha cap
resultat que sigui del tot satisfactori
per a ningú –tret de la majoria absoluta per a qui l’obté–, però poden produir alegries. Diumenge a la nit, l’alegria de veure derrotada la dreta extrema, que era tota la dreta. Les dues
harpies que ens havien insultat, que
ens havien amenaçat de suspendre’ns
políticament i que encara, una d’elles,
es queixava perquè la presidenta de la
mesa on va anar a votar no li va voler
donar la mà, humiliades. “Ens havien
insultat”, dic. Els més equànimes i
equidistants troben aquesta afirmació
excessiva: increpaven els sobiranistes,
no els catalans en el seu conjunt.
Doncs l’electorat català en el seu conjunt ho ha interpretat d’una altra manera perquè no ha volgut saber res de
suspensions polítiques i culturals que
afecten a tothom, sigui o no independentista. Au, a dormir. I una salutació
al venerable historiador J.H. Elliott,
que en el seu llibre Catalans i escoce-

“
Tant patir, i la
nit electoral va
acabar donant
moltes alegries

sos va fer girar les conclusions sobre el
conflicte català a partir de les informacions que li va subministrat la pija que
el PP ens va enviar des de Madrid. Ho
diu ell al capítol d’agraïments.
TV3 es va passar la nit insistint en
un pacte entre el PSOE, el triomfador,
i Ciutadans, la tercera força. Com si
no hi hagués altres combinacions.
Com si aquest pacte respongués al que
l’electorat espanyol ha manifestat.
L’electorat espanyol, al qual se li ha fet
bullir el cap amb el “conflicte territorial”, no vol més “conflictes”, n’està saturat. No ha votat els expeditius de
l’article 155, ha votat, diguem-ne, al-

guna forma de concòrdia. Com n’hi podria haver pactant amb qui vol que els
presos polítics, polítics, sí, es podreixin a la presó? De totes maneres... De
totes maneres ja ho veurem. Pactes
més revessos s’han fet. Per ells va el
pollastre, que diuen els valencians.
Mantindrien el “pollastre de collons”,
de què parla Puigdemont.
A Catalunya, la gent no vol pollastres. La matisada ERC ha obtingut
una victòria espaterrant, fins i tot a
Barcelona. El PSC ha quedat en segon
lloc. Si les eleccions haguessin estat
autonòmiques, el pacte entre les dues
forces seria inevitable, o aconsellable.
O dictat per l’electorat. Independència? I tant, però posem-hi paciència i
adicions. No ho dic jo: ho diu ERC i la
gent que l’ha votada en massa.
Al final de cada jornada electoral es
diu que la gent ha votat amb intel·ligència i que no és beneita. L’hem presa per beneita durant tota la precampanya i campanya: “Votaran l’extrema
dreta.” No l’han votada. “S’han d’escoltar els resultats”, diuen els partits.
Que els escoltin. La gent vol ser feliç o
amb tendència a ser-ho.
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Accedeix als
continguts del web
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http://epa.cat/c/hxhp6b

A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Aïllar Puigdemont

N

i ho dissimulen. Just l’endemà
de les eleccions generals (no
fos cas que si la decisió s’hagués anunciat abans hagués influït en
el resultat), la Junta Electoral Central,
que aviat serà més sagrada que la sagrada Constitució, va anunciar ahir
que Puigdemont, Comín i Ponsatí no
poden formar part de la candidatura
de JxCat en les europees. Una vergonya. Una decisió presa a corre-cuita,
amb discrepàncies internes a la mateixa Junta Electoral (el president i el vicepresident van emetre un vot particular a favor que s’hi poguessin presentar!) i que només persegueix un
objectiu: aïllar Puigdemont. I si per això han de trencar tota la coherència
anterior (bé que van deixar presentar
al Senat Lluís Puig, també a l’exili, i bé
que van deixar presentar a les eleccions els presos polítics), doncs això,
la trenquen. No el van poder aïllar el
21-D, s’han esperat als resultats del

“
Com que soc
gat vell, començo a
pensar que sí, que
algú ja tenia clar
que, si sortia elegit,
tindria immunitat
28-A i, en comprovar que encara en
surt viu, és la Junta Electoral qui
l’aparta i no pas els electors. Turquia
style, deia ahir Boye. Vergonya és poc.
L’operació Puigdemont (que és una
manera de dir “apartar Puigdemont”)
no és pas nova. L’unionisme i els mitjans de comunicació espanyols (i alguns de catalans) ja fa temps que la
practiquen, però fins ara ell n’ha sortit
sempre indemne. Ni aquests ni els

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ximo Puig

El vot i les
vísceres

Govern progressista

J

a és ben trist haver de sentir alleujament en veure que
finalment la ultradreta obté 24 escons al Congrés en
comptes dels 38 que li donaven els sondejos d’última
hora o dels 70 que s’atribuïen ells mateixos en una
mostra no sé si d’optimisme o de prepotència endèmica.
El cas és que ja hi tenen un peu, a dins. Alguns diran que
l’extrema dreta ja hi era, al Congrés, disseminada en
altres formacions més traçudes en l’ús de l’eufemisme,
emmascarades sota etiquetes com ara “conservadors” o
l’enganyós terme “liberals”. I és ben cert, que el feixisme
no tan sols no s’està vencent, sinó
El feixisme
que va a l’alça arreu. Però ara que
no tan sols no s’hi han presentat a cara descoberta
defensant sense perífrasis
s’ha vençut, ibarbaritats
que topen frontalment
sinó que
amb alguns dels drets humans més
continua
bàsics, el més angoixant és que hi ha
milions de persones arreu de l’Estat
a l’alça
–també a Catalunya– que els han
votat, conscients, cal suposar, del que volia dir introduir
aquella papereta concreta dins de l’urna i de les
conseqüències que se’n derivarien. Aquest vot de la ràbia
és relativament fàcil d’entendre, perquè es cultiva en
paral·lel a les fal·làcies que apel·len a les vísceres. I també
és fàcil explicar el vot de la por, que és el que sembla
haver definit el molt relatiu salvament de mobles de
diumenge amb el triomf del socialisme “assenyat”. Tant
de bo alguna vegada, en algun temps, en algun país, es
pugui votar només amb el cap i amb el cor, sense
pistolers ni mentiders, amb llibertat i punt.

seus adversaris polítics (ni els d’allà ni
els d’aquí) se n’han sortit. I ara, vist
que ja s’hi val tot i que a Europa no volien cap eurodiputat díscol, la JEC l’invalida com a candidat (i, de retruc, és
clar, Comín i Ponsatí). Com que ja soc
gat vell i n’he vist de tots colors, començo a pensar que sí, que algú ja tenia clar que si Puigdemont era elegit
en les eleccions europees tindria immunitat, faria de gota malaia des del
Parlament Europeu, i que això seria
molt incòmode per a molts. Diguin-me
malpensat, però ni el moment ni les
formes em convenceran del contrari.
Li ho comuniquen quatre hores abans
de tancar les llistes, l’amenacen d’invalidar tota la candidatura si no presenten tres noms per substituir-los i la
JEC diu que tot plegat ja ho argumentaran més endavant. Si això no és una
operació per aïllar Puigdemont en tota
regla, ja em diran què és. I alguns silencis ho avalen.

-+=

El País Valencià ha deixat de ser un bastió del PP i això s’ha reflectit en la victòria socialista en les generals i també les autonòmiques, que, sumada als resultats de Compromís i Podem-EU, permetrà repetir
l’acord de govern progressista i la presidència de Ximo Puig, amb 52 dels 99 diputats del Parlament.

Objectiu,
Puigdemont
Poques hores després que
els ciutadans, a través dels
seus vots en les eleccions generals
del 28-A, hagin proclamat la fortalesa del moviment sobiranista a Catalunya i la voluntat del conjunt dels
ciutadans espanyols de no avalar la
via hostil defensada pels partits de
dretes per afrontar aquest problema polític, l’Estat continua avançant amb el ganivet entre les dents,
per camins paral·lels a la política i
fins i tot paral·lels a la legalitat, per
aconseguir el seu objectiu primari
de defensar la unitat d’Espanya al
preu que sigui i liquidar els que la
puguin amenaçar ara o en un futur
pròxim.
La decisió de la Junta Electoral
Central (JEC) de vetar les candidatures de Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí en les pròximes eleccions europees forma
part, com el judici del Suprem i els
que vindran, de l’operació per decapitar el moviment sobiranista i fer
desaparèixer els seus líders. Una
decisió del tot premeditada i irregular, que arriba just després de les
eleccions generals i l’últim dia
abans de la proclamació de les candidatures, sense temps ni oportunitat possible de recurs efectiu.

PEDAGOG

Henry Giroux

Els valors de l’educació

-+=

El cofundador de la pedagogia crítica visita Catalunya per participar en un debat a Girona i oferir a Barcelona la xerrada Contra la dictadura de la ignorància
per defensar la insuficiència de l’educació i la necessitat de situar l’ètica, la responsabilitat social i la
compassió a l’avantguarda de l’aprenentatge.
ACTOR

Jeremy Irons

Reconeixement merescut

-+=

L’actor britànic ha rebut a Barcelona un reconeixement a la seva carrera en els premis Sant Jordi
de cinematografia que atorga RNE des de fa 63
anys. Irons, de 71 anys, acumula una llarga carrera
plena de personatges complexos i actuacions brillants al llarg de més de cent títols en cine i TV.

La JEC només és el braç executor i ja fa temps que ha demostrat
que el fi justifica el descrèdit de les
seves decisions, però és necessari
preguntar-se en veu alta per què els
drets dels presos polítics estan vigents per ser elegits i no els de Carles Puigdemont o per què Lluís Puig
–també exiliat a Brussel·les– podia
ser escollit senador i Ponsatí i Comín no poden ser elegits eurodiputats. Cal denunciar amb tota la contundència aquests magistrats i els
que mouen els fils des del darrere
perquè estan vulnerant clarament
els drets dels líders sobiranistes,
però també els de milions de ciutadans europeus, als quals estan privant de votar els seus candidats.
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Lliga i doblet
Leo Messi lidera la victòria del
Barça a Riazor (2-4) amb un
hat-trick i els blaugrana
assoleixen la vint-i-cinquena
lliga de la seva història.

10
anys

Sis casos de grip A
Primer cas confirmat d’una
infecció en una persona que no
havia viatjat a Mèxic. Onze
pacients més esperen la
confirmació del contagi.

20
anys

Ara, Montenegro
El president de Montenegro
amenaça lugoslàvia amb la
secessió si continua la
“dictadura” de Slobodan
Milosevic.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

David Bueno i Torrens. Professor i investigador de genètica i divulgador de la ciència

Repressió i
més repressió

J

a n’hi ha prou, de
dir que les urnes
demostren que l’independentisme no és un
suflé. Això, ho van
aclarir les urnes fa
unes quantes conteses electorals. Novetat és que un partit independentista
guanyi les eleccions espanyoles a Catalunya, novetat són 22 diputats independentistes catalans al Congrés.
Hem passat d’1,1 milions de votants independentistes en les eleccions del
2016 a 1,6 milions el 28-A. Junts per
Catalunya obté més vots que CDC, però un diputat menys. Les urnes han
premiat Oriol Junqueras i la seva estratègia de no posar línies vermelles per
pactar amb Pedro Sánchez. La victòria
d’ERC, l’esquerra socialdemòcrata catalana no sucursalitzada ni ambigua
en l’eix nacional, és un signe de normalització del país.
Però la repressió continua, s’intensifica. L’endemà de la victòria del PSOE,
la Junta Electoral Central (JEC) comunica la prohibició a Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí de presen-

La JEC embogeix per la
possibilitat que Puigdemont
es converteixi en eurodiputat.
L’Estat mostra la seva cara
més desesperada. És
l’Espanya desbocada
tar-se a les europees, tal com reclamaven els perdedors de les eleccions,
Ciutadans i el PP. JxCat ho avisava en
campanya: si algú pretenia repartir el
vot entre el 28-A i el 26-M i reservar-lo
per a Puigdemont en les europees,
potser no ho podrà fer. Es dona la circumstància que el també exiliat Lluís
Puig sí que ha pogut concórrer al 28-A;
contradiccions de l’Espanya repressora. La JEC embogeix per la possibilitat
que Puigdemont es converteixi en eurodiputat, disposi d’immunitat i pugui
tornar a Catalunya lliurement. L’Estat
espanyol mostra la seva cara més desesperada. És l’Espanya desbocada.
Mentrestant, si res no canvia, Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull podran recollir les seves actes
al Congrés, de manera que renunciaran a les del Parlament, mentre que
Puigdemont i Comín mantindrien la seva. Així, JxCat recuperaria tres vots a la
Ciutadella per al que quedi de legislatura, si és que queda gaire res més que
esperar la sentència. Repressió mentre
no arriba més repressió.

Riure i somriure

S

oc un gran afeccionat al teatre, i tinc
la sort de poder-hi anar sovint. La
setmana passada vaig gaudir amb El
somriure al peu de l’escala, de Henry Miller, al Lliure de Montjuïc. L’August, el pallasso protagonista, magníficament interpretat per Jordi Martínez, lliura al públic
diversos monòlegs on no hi ha cap paraula,
cap silenci ni cap gest sobrer. En un moment donat, es planteja si el millor que pot
oferir un pallasso al seu públic és fer-lo riure o si, en canvi, l’expressió més sublim del
seu art ha de ser comunicar somriures. Segons el diccionari, riure és “fer el moviment peculiar dels músculs de la cara
acompanyat de l’emissió de sons explosius
del pit i de la gola, amb què se sol manifestar una alegria viva i sobtada”. Somriure,
en canvi, es “riure lleument, sense soroll,
amb un simple moviment de llavis”. Sembla com si somriure fos un riure de baixa
intensitat. El cervell, però, marca una diferència més clara.

ES CALCULA QUE, DE MITJANA, riem o som-

riem uns 17 cops cada dia. A àmbit fisiològic són activitats molt saludables, atès que
produeixen una sèrie de neurohormones

que incrementen l’optimisme i milloren la
funció corporal general, per exemple del
sistema immunitari. A àmbit biosocial,
augmenten el sentiment de lligam i confiança amb la resta de membres del grup.
Ambdós comportaments s’originen espontàniament quan aconseguim entendre una situació que inicialment havíem
interpretat erròniament, i a través
d’aquestes expressions transmetem confiança a les altres persones al mateix
temps que augmentem la nostra autoconfiança. Dit d’una altra manera, una situació equívoca podria representar una amenaça, i per això quan la resolem augmenta

“
Quan resolem
una situació equívoca
que ens interpel·la
directament,
somriem

la confiança en nosaltres mateixos i la
transmetem a través del riure o el somriure. Per això els pallassos, per fer riure o
somriure, generen situacions equívoques,
i quan el cervell de l’espectador les resol,
provoca la rialla o el somriure.
QUAN RIEM O SOMRIEM, s’activen diverses

zones del cervell, com les amígdales, que
generen les emocions, i l’hipocamp, que
gestiona la memòria. I també ho fan diverses àrees de l’escorça prefrontal, que és on
es gestionen els comportaments més complexos, inclosos els relacionats amb l’autoconsciència. On és, doncs, la diferència cerebral entre riure i somriure? Ras i curt,
quan somriem l’activitat de les zones del
cervell que reflecteixen l’autoconsciència
és molt més elevada que quan riem. Dit
d’una altra manera, quan resolem una situació equívoca que ens interpel·la directament, somriem. També per això, de vegades, després d’una rialla també estem
una estona somrient, interpel·lant-nos
sense adonar-nos-en. Aquesta és la gran
virtut de l’art dels pallassos: provocar somriures que, a través de la interpel·lació, ens
ajuden a conèixer-nos millor.

El lector escriu
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UCI Mataró:
difícil d’explicar,
fàcil d’entendre
b Vull compartir un fet que,
sortosament, us el puc explicar.
Durant un mes (el març) no
sé massa què ha passat, però
sí que us puc dir que tinc coses força clares: una d’elles és
que el personal mèdic (infermers i infermeres, metges i
metgesses, anestesistes, ajudants…) que hi ha dins l’Hospital de Mataró, a urgències,
però sobretot a l’UCI, on
–sense ser-ne massa conscient– hi he passat quinze
dies, és un gran personal mèdic.
No voldria personalitzar la
meva gratitud perquè segur
que em deixaria noms i això
em doldria.
El tracte del personal ha estat molt curós i amorós (la
tasca dins l’UCI no deu ser
gens fàcil) i voldria destacar la
valentia de la Dra. Laura Puli-

do, ja que sense la seva decisió per tirar endavant una
operació de vida o mort, ara
no ho podria explicar. I no vull
oblidar que no ho va fer sola:
també el seu equip va ajudar a
fer aquesta proesa.
Certament, fins que no hi
tens relació (i millor si no hi ha
necessitat de tenir-ne) no coneixes la gran tasca que es fa
en els nostres hospitals públics, però és molt important
poder-ne fer ressò perquè es
pugui fer un reconeixement
d’aquesta tasca tan humana.
CLIMENT COLOMER I COLOMER
Arenys de Munt (Maresme)

Quaranta anys
d’ajuntaments
b El 3 d’abril del 1979: “elecció” dels primers ajuntaments
democràtics. Els municipis
elegeixen el “primer” alcalde
democràtic.
Enguany fa 40 anys d’ajuntaments democràtics, i en
aquest període de temps

s’han fet i aconseguit moltes
coses.
El món, la societat, els partits polítics, han evolucionat,
transformat, canviat. El món i
la societat han fet una catarsi
cap a pitjor. La política, al meu
entendre, durant aquests
quaranta anys, ha fet una molt
bona feina. S’han creat partits
nous, i els tradicionals (conservadors i progressistes) han
anat mutant.
Els ajuntaments, de no fer
quasi res, han passat a ser
realment resolutius, eficaços.
Quaranta anys han servit per
fer treballar la democràcia,
que ens ha proporcionat elements, material, personal per
progressar i millorar l’entesa
entre el ciutadà i la institució.
La majoria d’ajuntaments
han treballat, han fet treballar
de valent els seus funcionaris,
per aportar a la societat avantatges, solucions. Quaranta
anys d’ajuntaments democràtics en què els polítics i ciutadans s’han assegut per acor-

dar i dialogar sobre temes diversos. El poble s’ha beneficiat del treball conjunt de funcionaris i polítics que s’han
dedicat dia rere dia a enfortir i
enriquir la democràcia.
Una democràcia que ha hagut de suportar algun ensurt,
sense cap més conseqüència.
Un poder institucional que ha
de continuar fent la seva feina:
servir el poble.
FRANCESC CARAFI QUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Recusar el
president del
tribunal
b Potser encara hi som a
temps. El Tribunal Suprem
vulnera, un cop rere l’altre, el
dret dels acusats. El seu president és clarament jutge i part,
la qual cosa el desacredita i el
desautoritza.
No se’l pot recusar?
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona
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La frase del dia

“La Junta Electoral ha resolt a l’estil Turquia per excloure
candidats i impedir una victòria de l’independentisme”
Gonzalo Boye, ADVOCAT DEFENSOR DE CARLES PUIGDEMONT

Tribuna

De set en set

Campanya depriment

Moral alta

Xavier Ginesta. Periodista i professor de la Universitat de Vic

L

a darrera campanya electoral pel
28-A deixa un sabor agredolç. Sobretot, els tres darrers debats (els
dos a quatre i el d’àmbit català). Des de
fa temps que la política ha entrat en
una etapa de poca finezza, usant una
expressió del veterà líder italià Giulio
Andreotti. La subtilesa de la política, la
bona preparació dels arguments, ha
deixat pas a una praxi cridanera, superficial en les explicacions, de cerca
de titulars. Política encapsulada per
poder ser consumida amb rapidesa a
través de les xarxes socials. Fixem-nos
que, al final, els debats electorals s’han
convertit en una successió de monòlegs entre candidats que no tenen cap
mena de ganes d’escoltar-se o de transaccionar, la vertadera essència de la
negociació. I, quan no hi ha monòlegs,
com va passar en el debat de Televisió
de Catalunya, hi ha moments en què la
sensació d’estar dins d’un galliner
inunda el plató de televisió.

ha deixat de ser pausada,
de ser reposada; segurament igual que
el periodisme, que, malauradament,
s’ha accelerat i s’ha fet moltes vegades
còmplice de les mitges veritats que
usen els nostres líders per poder enredar el personal. Vivim en un ecosistema mediàtic dominat pel “negoci de les
veritats interessades”, explica sempre
l’amic periodista Ramon Miravitllas.
Fixem-nos que, just en acabar el primer debat, la resurrecció televisiva de
Pedro J. Ramírez va permetre a la caverna conservadora crear una bola de
neu mediàtica a favor d’Albert Rivera:
ell es va creure que havia estat el guanyador, però l’histrionisme va fer-lo patinar en el segon debat. Els debats tenen continuïtat en les tertúlies, les editorials i, ara més que mai, a Twitter. Un
altre exemple interessant: mentre que
en el primer round el president Pedro
Sánchez va quedar amagat dels micròfons que buscaven les reaccions postLA POLÍTICA

Sísif
Jordi
Soler

partit, l’endemà a Atresmedia va ser ell
qui va sortir el primer a fer la valoració
de com s’havia sentit darrere del faristol. Marcar tendència, guanyar el frame.
NO OBSTANT, la campanya ha demostrat
que els formats actuals de debat no tenen sentit. Per una banda, poden haver
ajudat a marcar l’agenda dels dies finals de campanya però, si entenem la
política com l’art de gestionar la cosa
pública, aquests no han servit per a res.
La bronca es va circumscriure a pocs
temes, la majoria dels quals ja havien
ocupat minuts i minuts de telenotícies
abans i l’audiència ja tenia clar quins
eren els arguments de cada candidat.
Van quedar al marge del focus de la
campanya problemàtiques com ara
l’encaix d’Espanya a la Unió Europea,
la redefinició del rol geopolític de l’Estat en un món polaritzat entre els Estats Units i la Xina, la política universitària i de recerca, les polítiques ambientals, les industrials i de foment de
la innovació. Si partim de la base que
els grans reptes de futur que marcaran
el desenvolupament de la nostra societat són, segons els experts, la robotització, la intel·ligència artificial, el canvi climàtic, l’envelliment de la població

“
L’independentisme, tot i no ser
imprescindible
per a la investidura,
ha mostrat
una robustesa
espectacular
aquest diumenge

i la gestió de les dades massives, mala
peça tenim al teler.
PER ALTRA BANDA, els debats a quatre
van presentar una segona feblesa. Si
periodísticament es va considerar que
la “crisi catalana” era un focus d’interès prioritari, on eren els defensors de
la independència? Podem fer-nos
trampes al solitari i justificar que només hi havia els quatre partits amb
més representació al Congrés dels Diputats, però quin sentit té això si falta
una de les parts en conflicte? Parlant
de la independència, els debats a TVE i
Atresmedia només van servir per a una
cosa: per continuar criminalitzant la
meitat dels catalans de ser partícips
d’un “cop d’estat” i imposar un frame
dominant –amb els matisos que hi va
posar Pablo Iglesias–, que la nació espanyola és indivisible.
NO TINC CAP MENA DE DUBTE que l’encoti-

llament actual que hi ha en les campanyes electorals s’haurà d’esmenar ara
que entrem en un període de més atomització política, de molta geometria
variable. Malauradament, però, continuo tenint molts dubtes que des de determinats grups mediàtics es vulgui fer
l’esforç de donar veu a la plurinacionalitat de l’Estat o, directament, a les opcions independentistes. Els periodistes també esdevenen còmplices necessaris en la creació d’una cosmovisió.
Per tant, mentre Vox esmena tot el règim del 78 amb la seva recentralització
i bona part de la seva política social podria ser considerada inconstitucional o
contrària als drets fonamentals, ¿potser se l’invitava sense cap problema als
platós de televisió perquè s’embolicava
amb la bandera i era el més bel·ligerant
amb els catalans? Contràriament al
que volien, l’independentisme, tot i no
ser imprescindible per a la investidura,
ha mostrat una robustesa espectacular
aquest diumenge.

Imma Merino

N

o ho vaig poder fer en directe, però l’endemà vaig sentir (i podria
haver dit veure o escoltar, però prefereixo dir sentir) el testimoni de David
Fernàndez en el judici contra l’independentisme català al Tribunal Suprem. Ho vaig fer dues vegades seguides. Per aixecar-me la moral en un doble sentit. Un de cara a les eleccions
que havien de celebrar-se dos dies
després. I l’altre per refer-me de totes
les declaracions dels policies nacionals
i guàrdies civils convocats per la fiscalia de l’Estat. És així que em va revitalitzar la manera com el polític cupaire va
fer un gir a l’ús de determinades paraules. Sí, és emocionant sentir com
els murs humans (o les muralles humanes) van formar-se per defensar-se
d’una agressió violenta i per mantenirse ferms (o, si es vol, forts) en un propòsit: votar en un referèndum per a
l’autodeterminació. I sentir que
aquests murs o muralles no estaven
conformats per una massa, sinó per
persones que, d’una en una, van col·laborar en una causa col·lectiva. Persones que no van participar en cap cop
d’estat (cada vegada que escolto
aquesta infàmia, faig cas a Joan Tardà i
crido “feixista” a qui la diu) en la mesura que, com va dir David Fernàndez,
van participar en l’acte de desobediència civil més gran que ha tingut lloc a
Europa en les últimes dècades. Com
sempre, el llenguatge és fonamental i
cal treballar perquè no quedi definitivament pervertit.
La moral em va pujar tan alt que
vaig pensar que Vox no trauria cap diputat a Catalunya, que Cayetana Álvarez de Toledo es quedaria sola i que
Inés Arrimadas punxaria de valent. De
fet, només em vaig equivocar en el primer cas. Sí, tot podria haver estat definitivament pitjor, però em couen
aquests 148.481 vots (i el diputat conseqüent) a Vox, mentre que el Front
Republicà només n’ha aconseguit
113.008.
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Ressaca de
les eleccions
generals
del 28-A

Sentència
dura per a
Joaquim
Benítez

Sánchez mirarà de
governar en solitari,
tot i que Podem li
reclama un acord
estable

Vint-i-un anys
de presó per al
professor dels
Maristes en una
lectura pública

La JEC veta Puigdemont, C
FET La Junta Electoral accepta el recurs del PP i Cs i exclou Puigdemont, Ponsatí i
Comín de la llista per a les europees MÉS La resolució obté quatre vots particulars
que consideren que no s’hauria d’haver admès ni a tràmit RESPOSTA Trias, Talegón
i Boye, que assenyala que impugnarà les eleccions, els substituiran provisionalment
Emma Ansola
BARCELONA

Ningú va impugnar Puig
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Junta Electoral Central
va decidir ahir excloure
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí de
la candidatura europea
Lliures
per
Europa
(Junts), a petició del PP i
Ciutadans, que els consideren “no elegibles” i denuncien, a més, que no estan inscrits en el cens electoral. La resolució de la
JEC, però, no s’ha acordat
per unanimitat. El president, el vicepresident i dos
vocals han emès un vot
particular amb què qüestionen fins i tot que s’hagi
admès a tràmit el recurs.
Per Puigdemont, es tracta
“d’un cop a la democràcia
en fons i forma”, asseverava en una piulada.
L’òrgan electoral donava de termini fins a les vuit
del vespre d’ahir perquè
els tres dirigents que ocupen els primers números
de la llista fossin substituïts, ja que, també ahir, acabava el termini per proclamar les candidatures del

Tot i trobar-se en la mateixa
situació jurídica que l’exconseller Toni Comín, Lluís Maria
Puig sí que ha pogut ser escollit senador en les eleccions
del 28-A. La raó és que la presència de Puig en les llistes
al Senat no va ser impugnada
per ningú i, per tant, ha pogut
formar part de la candidatura

electoral de JxCat. Es dona el
cas també que Ponsatí tanca
la llista de Jordi Graupera a
Barcelona i que Marta Rovira,
també a l’exili, fa el mateix en
les llistes de Vic. Les dues llistes no han estat impugnades
i, per tant, la Junta Electoral
no hi ha actuat, contràriament al cas de Puigdemont.

26-M. En cas de no fer-ho,
la marca política de Puigdemont podria quedar
sense llista europea. Paral·lelament, també atorga dos dies per presentar
al·legacions contra la decisió de la JEC. L’advocat
Gonzalo Boye, tan bon
punt es va conèixer la notícia, assenyalava a través
de la xarxa Twitter que
amb aquesta decisió “la
JEC intenta frenar una altra victòria de l’independentisme [...] i posa en risc
la viabilitat de les eleccions europees”. És a dir,
Boye anunciava que, si finalment Puigdemont és

exclòs de la llista, es plantejarien impugnar les eleccions europees.
Advocat i eurodiputat?
A la mateixa hora que acaba el termini per presentar substituts, JxCat qualificava la resolució d’“arbitrària, incomprensible,
grotesca, confusa i kafkiana”. “Encara avui, la JEC
ens sorprèn per decisions
vergonyoses i antidemocràtiques”, reblava el vicepresident del Parlament,
Josep Costa, diputat de
JxCat. L’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas explicava que, per fer front al

Clara Ponsatí, Carles Puigdemont
i Antoni Comín, en una visita de
diputats a Waterloo ■ ACN

primer termini, s’han proposat tres persones que
s’han presentat voluntàries en espera que els candidats siguin restituïts.
Gonzalo Boye, l’exalcalde
de Barcelona Xavier Trias
i la periodista Beatriz Talegón seran els substituts
de manera temporal.
Quant a les impugnacions, s’adreçaran al Tribunal Suprem, al Constitucional i a Luxemburg,
que actua d’administració
electoral un cop s’esgotin
les vies internes de la justícia espanyola. “Tenim
equip jurídic treballant-hi
per defensar no només
els drets polítics de Puigdemont, sinó també els
drets dels catalans a votar
aquestes tres persones”,
explicava Costa.
D’aquesta manera, ahir
s’iniciava, abans del que
s’esperava, la batalla legal
per la presència de Puigdemont en les eleccions
europees. Recordem que
fins ara la discussió estava centrada a esclarir si el
president a l’exili gaudiria
d’immunitat parlamentà-

Cronologia de la persecució estatal a l’expresident

2017

2017

2017

2018

2018

Marxa a l’exili. El president
de la Generalitat, Carles Puigdemont, juntament amb els
consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i
Lluís Puig, marxen a l’exili. El
dia 27 s’havia declarat la República al Parlament. L’endemà d’exiliar-se, el fiscal general de l’Estat es querella contra Puigdemont, els consellers i membres de la mesa.

Primera ordre d’extradició. La jutgessa Carmen Lamela dicta l’ordre
d’extradició contra Puigdemont i la
resta d’exiliats. Dos dies després, tots
cinc es posen a disposició de les autoritats belgues presentant-se als jutjats
de Brussel·les. Surten en llibertat provisional. Gairebé tres setmanes després, el 25 de novembre, Puigdemont
anuncia que serà el cap de llista de
JxCat a les eleccions catalanes del
21-D, eleccions que guanya.

Retirada
euroordre.
El jutge del
Suprem,Pablo Llarena,
retira les ordres d’extradició tant
europees
com internacionals.

Segona ordre d’extradició. El Tribunal
Suprem reactiva les
ordres d’extradició
contra Puigdemont i
els consellers i demana l’ordre de detenció per a Marta Rovira. En aquell moment, Puigdemont
era a Hèlsinki.

Detenció de Puigdemont. La policia
Alemanya el deté a Schuby quan tornava a Brussel·les. L’endemà havia de
comparèixer al Tribunal Suprem de
Slesvig-Holstein per qüestions formals. El Tribunal resol mantenir-lo a la
presó de Neumünster. El 5 d’abril l’audiència del mateix estat descarta l’extradició per rebel·lió, tot i imposar-li
una fiança, la prohibició d’abandonar
el país i l’obligació de presentar-se a
comissaria un cop per setmana.
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Suprem i JEC
sense eleccions
Carles Sabaté

Donar la veu als ciutadans té l’avantatge que es pronuncien amb claredat sobre els afers públics. Les eleccions han deixat ben clar qui haurà de governar, tot i
que elements externs influencien massa sovint sobre
qui pot presentar-se a unes eleccions, per exemple, o
com fer ús dels escons. La JEC no permet a Puigdemont ser candidat, quan va poder ser-ho el 21-D. No té

cap ordre de detenció, perquè l’Estat la va retirar per
no fer el ridícul a Europa. El Suprem haurà de decidir
com poden exercir el vot els presos elegits. Però qui
elegeix els membres del Suprem i de la JEC, que no
paren de ficar cullerada en les eleccions? L’estament
judicial queda massa retratat i no estranya que sigui
dels menys valorats d’Europa.

Comín i Ponsatí

Les frases

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

“Han convertit
aquestes eleccions
en un referèndum
entre democràcia
o autoritarisme”

“És vergonyós.
Ho combatrem
al Suprem, al
Constitucional i
a Luxemburg”

ADVOCAT DE PUIGDEMONT

DIPUTAT JXCAT

Jaume Alonso-Cuevillas

ria tan bon punt sortís escollit el 26 de maig. La decisió estava en dubte arran d’un informe dels serveis jurídics del Parlament Europeu, encarregat pel president europeu,
Antonio Tajani, que advertien que, sense l’acta,
que calia recollir presencialment a Madrid, no es
podia ser proclamat eurodiputat. En aquell moment, i en plena campanya electoral, la formació
de JxCat i els advocats de
Puigdemont ja van avançar que hi hauria batalla
jurídica.
Ara, però, la Junta Electoral ha fet un pas més enllà i ha doblat els obstacles
acceptant el recurs del PP
i Cs i impedint fins i tot la
presència del president en
la llista. Així, la JEC talla
de soca-rel la polèmica sobre la immunitat parlamentària que la formació
de JxCat volia garantir per
a Puigdemont com a principal objectiu.
El 25 d’abril passat, Cs i
el PP van presentar un recurs a la Junta Electoral
Central, ja que consideraven que Puigdemont, Comín i Ponsatí no podien
formar part de la llista al-

Josep Costa

legant que “no estaven en
ple ús dels seus drets polítics” com, per exemple,
la lliure circulació, per la
qual cosa reclamaven a la
JEC que els exclogués de
la llista. També assenyalaven que no estaven inscrits en el cens electoral.
La JEC, dividida
La resolució, tot just lliurada ahir al vespre, l’ha
pres una JEC dividida en
què, significativament, el
president, Segundo Menéndez; el vicepresident,
Eduardo Calvo, i les vocals
Ángela Figueruelo i Inés
Olaizola, han emès vots
particulars. Tots quatre
són del parer que el recurs
del PP i de Cs no s’hauria
d’haver admès ni a tràmit,
ja que consideren que “la
situació de rebel·lió penal
no és causa d’inelegibilitat”. També assenyalen
que les formacions polítiques no poden impugnar
el cens electoral llevat que
hi hagi un increment significatiu del nombre de
residents. Per Costa, “la
JEC s’ha inventat els motius i fins i tot n’apel·len
de nous que no inclouen
ni el PP ni Cs en la seva reclamació”, hi va afegir. ■

2018

2018

2018

2018

2019

2019

Suspensió
com a diputat. Llarena
suspèn com
a diputats
no només
Puigdemont,
sinó també
els que estan empresonats a
l’Estat.

Acceptada
l’extradició
per malversació. El Tribunal de
Slesvig-Holstein accepta
l’extradició
de Puigdemont, però
només per
malversació.

Llarena rebutja l’extradició. El jutge del Suprem no es
conforma amb l’extradició
únicament per malversació
de fons públics i, per això, no
la fa executar. És la segona
vegada en menys de sis mesos que es rebutjava l’extradició de Puigdemont per rebellió, en dos països diferents.

Retorn a Brusselles. Puigdemont torna a Brussel·les, lloc
on residia, després
que Llarena no acceptes la seva extradició.

El Parlament Europeu veta Puigdemont. L’expresident és vetat pel
president del Parlament Europeu, Antonio Tajani. Puigdemont tenia intenció de fer-hi una roda de premsa juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Poques setmanes
després, el 4 de març, Puigdemont entra a l’eurocambra juntament amb els
quatre exconsellers exiliats, per assistir a una exposició de Plataforma per
la Llengua.

Anunci candidatura. Puigdemont
anuncia que es presentarà a les eleccions europees del
26 de maig com a cap
de llista de JxCat.
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Indignació per un nou
veto als drets polítics

a Partits independentistes i entitats com ara Òmnium, l’ANC i Drets donen suport a Puigdemont, Comín
i Ponsatí i ho consideren una “arbitrarietat” a Cs i el PP pugnen per atribuir-se el mèrit de la decisió
J. Alemany / X. Miró
BARCELONA

El Canadà veta la visita de Puigdemont al Quebec
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

147971-1209225Q

La decisió de la Junta Electoral Central (JEC) l’endemà d’unes eleccions en què
l’independentisme va tornar a treure múscul de vetar Carles Puigdemont,
Tonin Comín i Clara Ponsatí, els tres primers de la
llista de Junts per Catalunya-Lliures per Europa, va
provocar una allau de reaccions de suport de les formacions independentistes, però també va visualitzar la pugna entre el PP i
Cs per atribuir-se els mèrits de la decisió arran dels
escrits demanant la impugnació de les seves candidatures. Els primers a reaccionar van ser els mateixos implicats en un comunicat conjunt en què condemnen el que consideren
una “flagrant vulneració
d’un dret fonamental com
és el del sufragi passiu” i asseguren que no es resignaran a acceptar una resolució que “contradiu la legislació espanyola i europea i
que viola, en la tradició de
la justícia espanyola quan
es tracta de polítics independentistes, un pilar bàsic del sistema democràtic”. Per als tres polítics la
presentació del recurs és la
“demostració de la connivència entre un sistema ju-

El Canadà va negar l’entrada
de l’expresident Carles Puigdemont a principi d’abril, segons va confirmar l’ACN. El líder de JxCat va recórrer ahir
la decisió al Tribunal Federal
canadenc. Puigdemont tenia
previst realitzar una visita al
Quebec convidat per la Société Saint-Jean-Baptiste
(SSJB) de Mont-real, però
l’expresident assegura que el
govern canadenc va revocar
“arbitràriament” la seva autorització electrònica de viatge (AEV) necessària per en-

trar al país just un dia abans
de la data prevista inicialment per a la seva sortida.
Segons la seva defensa
coordinada per l’advocat
Gonzalo Boye i amb la col·laboració del lletrat quebequès
Stéphane Handfield, ara el
govern canadenc tindria fins
a 90 dies de marge per proporcionar els motius de la revocació del permís per entrar
al país. Les autoritats canadenques estarien obligades a
donar aquesta informació,
segons fonts de la defensa de

Puigdemont.
El president de la SSJB,
Maxime Laporte, va denunciar que “Ottawa no té autoritat ni legitimitat per denegar
als quebequesos convidar líders internacionals”. “És absolutament vergonyós que el
Canadà sigui còmplice de
l’autoritarisme espanyol denunciat de manera unànime
per l’Assemblea Nacional del
Quebec”, va lamentar en un
comunicat el líder d’aquesta
associació que defensa la sobirania quebequesa.

dicial que hauria de ser independent amb determinats interessos polítics” i
recorden que el darrer informe de l’eurobaròmetre
que publica la Comissió
Europea situa Espanya en
el “grup de cua dels països
de la UE en percepció d’independència judicial”. Per
això consideren que volen
silenciar i apartar una candidatura perquè el que
aquesta representa, “la determinació en la defensa
del mandat de l’1 d’octubre
i de la decisió de milions de
catalans a constituir una
república, no pugui explicar-se al cor de les institucions europees”.
El diputat electe de

JxCat al Congrés, Jordi
Sànchez, va ser un dels altres que va reaccionar
qualificant de “vergonya
democràtica” el veto en un
missatge a Twitter fet des
de la presó de Soto del Real. Per a Sànchez el fet que
s’exclogui Puigdemont i
no altres polítics exiliats
com el candidat de JxCat
en les eleccions de diumenge al Senat, el terrassenc Lluís Puig, és “l’expressió de la persecució
particular” contra l’expresident. El candidat a alcalde de Primàries Barcelona
també va piular en la mateixa direcció recordant
que Ponsatí tanca la llista
de la formació a la capital i

tampoc havia estat impugnada, fet que demostra
que “és una cacicada d’un
estat sense cap eina per
protegir llibertats”.
ERC també es va pronunciar en contra de la decisió, que va qualificar de
“clara limitació” dels drets
polítics dels tres afectats i
un “intent de silenciar l’independentisme”. En un
comunicat, denunciaven
que l’Estat espanyol demostra que “només sap
censurar, reprimir i limitar drets en la seva persecució cap a l’independentisme”. Després de donar
suport a l’expresident de la
Generalitat i als exconsellers, asseguren en l’escrit

que tenen “dret” a ser a les
llistes electorals al Parlament Europeu. ERC també aprofitava per censurar
que algunes informacions
indicaven que el Tribunal
Suprem vol evitar que els
“presos polítics” puguin
mantenir els drets polítics
un cop escollits diputats al
Congrés i Senat fent efectiva l’aplicació de l’article
384 bis de la llei d’enjudiciament criminal, que ja va
aplicar al Parlament el jutge Pablo Llarena.
La CUP va mostrar la seva solidaritat en una piulada amb els qui, “a més de patir la repressió, els són negats els seus drets polítics i
civils, el seu dret a participar en unes eleccions. Li
diuen democràcia i no ho
és”, i La Crida denunciava
“un nou cop a la democràcia
amb una decisió “repressiva i coercitiva. Aquesta és la
seva democràcia: Espanya
Estat fallit”.
Pugna entre Cs i el PP
En el particular enfrontament per atribuir-se el mèrit de la decisió de la JEC,
el secretari general del PP,
Teodoro García Egea, va
assegurar: “És gràcies al
PP que hem estat atents al
fet que un pròfug de la justícia” no es presenti a les
eleccions perquè “això és
el que fa el PP: treballar

per Espanya i per evitar
que la justícia espanyola
quedi en entredit”. En termes semblants es va expressar el president de Cs,
Albert Rivera, que es va
alegrar de la decisió perquè “qui fa un cop d’estat i
es fuga de la justícia no pot
presentar-se a unes eleccions en aquell estat i cobrar un sou públic”.
L’ANC i Òmnium
L’Assemblea Nacional Ca-
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Josep Costa,
vicepresident
primer del
Parlament, i
l’advocat i
diputat electe al
Congrés Jaume
Alonso-Cuevillas,
ahir a la seu de
JxCat ■ B. VILARÓ
/ ACN

Les frases

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

“Es confirma
l’escàndol jurídic i el
cop a la democràcia
en el fons i la forma”
Carles Puigdemont

PRESIDENT DE LA GENERALITAT A
L’EXILI

“Això fa el PP:
treballar per Espanya
i per evitar que la
justícia espanyola
quedi en entredit”
Teodoro García Egea
SECRETARI GENERAL DEL PP

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“És un flagrant
vulneració d’un dret
fonamental com és
el del sufragi passiu”

“Qui fa un cop d’estat
i es fuga no es pot
presentar a unes
eleccions”

Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí

Albert Rivera
PRESIDENT DE CS

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Un estat de dret és
previsible. Una resolució
tan imprevisible és
pròpia d’una vulgar
dictadura”

“Tots tres són titulars
del dret de sufragi,
excloure’ls és una
vulneració de
l’ordenament jurídic”

Josep Costa

VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

ANC

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“La nostra llista no
ha estat impugnada
i la Clara la tanca”

“Exclusió sense
arguments perquè
l’únic que podrien
esgrimir és al·lèrgia
a la democràcia”

Jordi Graupera

CANDIDAT A L’ALCALDIA DE PRIMÀRIES
BARCELONA

Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM
—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“És l’expressió de la
persecució particular
contra el president
Puigdemont. Vergonya
democràtica”

“És una arbitrarietat.
Tenen tots els drets
civils i polítics. No hi
ha cap ordre judicial
que els restringeixi”

CAP DE LLISTA DE JXCAT AL CONGRÉS

PRESIDENT DEL COL·LECTIU DRETS

Jordi Sànchez

143329-1209544Q

talana (ANC) i Òmnium
van carregar contra la decisió de la JEC. L’ANC va
recordar que tots tres “són
titulars del dret de sufragi,
excloure’ls és una vulneració de l’ordenament jurídic, no només l’espanyol,
sinó també el de la Unió
Europea i els tractats internacionals signats pel
mateix Estat espanyol”.
Per la seva banda, Òmnium va denunciar: “Estem davant un nou atac

flagrant als drets fonamentals del president
Puigdemont, Comín i Ponsatí. La Junta Electoral
vulnera els drets polítics
que hauria de tenir qualsevol ciutadà europeu.” El
seu vicepresident, Marcel
Mauri, va considerar que
la decisió de l’organisme
és una “exclusió sense donar cap argument perquè
l’únic que podrien esgrimir és l’al·lèrgia a la democràcia. Vulnerar els seus

drets és un nou atac a les
llibertats col·lectives”. El
col·lectiu jurídic Drets
considera la decisió de la
JEC “un abús de dret molt
clar que genera inseguretat jurídica perquè no s’està tractant igual tots els
candidats”. El seu president, Sergi Blàzquez, recorda que Puigdemont es
va poder presentar a les
eleccions del 21-D “en les
mateixes condicions exactes que les actuals”, resi-

dint a Bèlgica i, en aquell
moment, sota ordre de recerca. En les mateixes
condicions –hi afegeix–, a
l’exconseller Lluís Puig, se
li ha avalat formar part de
la candidatura al Senat, així com a l’exconsellera
Ponsatí formar part de la
candidatura barcelonina
de Graupera: “Es tracta
d’una discriminació i persecució al president i
d’una arbitrarietat perquè
té tots els seus drets civils i

polítics. No hi ha cap ordre
judicial que li restringeixi
els seus drets.” Els seus i
els dels electors potencials
que volen votar-lo, conclou.
Blàzquez desconfia totalment dels recursos administratius a l’Estat perquè creu que, després de la
JEC, la sala tercera del
contenciós del Suprem
també actuarà arbitràriament i defensa que, darrere la decisió, hi ha el temor

Sergi Blàzquez

que Puigdemont tindrà
garantida la “inviolabilitat
en el moment que sigui escollit al Parlament Europeu”. L’única sortida, creu
Blàzquez, és forçar un
pronunciament urgent
del Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. Si
no, conclou, aquest tribunal acabarà invalidant
la decisió de la JEC en el
futur però ja haurà aconseguit impedir l’elecció
de Puigdemont. ■
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La plana major del PSOE celebrant diumenge la victòria electoral a la plataforma fora de la seu del carrer Ferraz de Madrid ■ EFE

Sánchez necessita en segona
volta Podem i l’abstenció d’ERC

a El tancament en banda de Rivera només deixa al líder del PSOE l’opció de ser elegit al juny amb
majoria simple en la segona votació a Aspira a governar sol, tot i que Iglesias reclama una coalició
David Portabella
MADRID

Si bé uns ulls europeus que
observessin el mapa electoral espanyol veurien una
aliança propícia entre
un partit socialdemòcrata
guanyador i un partit que
es diu liberal i és tercer, el
Congrés és a la madrilenya
Carrera de San Jerónimo i
Pedro Sánchez no tindrà
Albert Rivera per a la investidura. Tot i que la suma del PSOE i Ciutadans
forjaria una majoria estable de 180 escons al marge
de l’independentisme i satisfaria els mercats, el desig de Rivera de fer el sorpasso al PP com a partit
alfa de la dreta s’imposa i
el líder del PSOE només
té una porta a la reelecció
al juny: un acord amb Podem i l’abstenció d’ERC
per ser investit en la segona votació al Congrés, que
ja no necessita la majoria
absoluta de 176 escons, sinó més sís que nos.

L’únic camí possible per
a Sánchez coincideix amb
el prec a crits que li van
fer els simpatitzants del
PSOE aplegats al carrer
Ferraz la nit electoral:
“Amb Rivera, no! Amb Rivera, no!” Una proclama
que es va sumar al “Sí que
es pot! Sí que es pot!” quan
el líder d’Unides Podem,
Pablo Iglesias, apareixia a
la pantalla gegant situada
davant la seu socialista.
Anomalia europea
Després de retornar el
PSOE a l’autoestima del
triomf onze anys després i
de saltar dels 84 fins als
123 escons, que gairebé
dupliquen els del PP, Sánchez se sent ara fort per
continuar fent d’Espanya
l’anomalia europea i vol governar en solitari els pròxims quatre anys. “Intentarem governar en solitari.
Hem provat aquesta fórmula ja amb molt bons resultats”, advertia la vicepresidenta en funcions,

Les frases

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

“Queden molts dies
i Podem avança en
la comprensió de la
discreció. Abans volia
llum i taquígrafs; tots
n’anem aprenent”

“Intentarem governar
en solitari. Hem provat
aquesta fórmula
ja amb molt bons
resultats”

“Per aquí [acord amb
ERC] no vam entrar al
seu moment, vam dir
que no hi entraríem i
no hi entrarem”

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

SECRETARI ORGANITZACIÓ DEL PSOE

Carmen Calvo. En els 27
estats del club de la UE,
setze tenen ara un govern
de coalició i només en sis hi
ha un govern en minoria i
en cinc un govern amb majoria. Però l’experiència
resistent de governar deu
mesos amb el sòl històric
de 84 escons fa que el
PSOE es vegi capaç de tot
ara que volarà amb el vent
de cua dels 123 escons, a
53 de la majoria absoluta,
però amb possibilitats de
mirar a l’esquerra –amb
els socis de la moció de censura del juny del 2018– i a
la dreta –Cs– en lleis pun-

tuals. No és el guió de treball amb què parteix Pablo
Iglesias, que creu que ha
arribat l’hora de forjar un
govern de coalició, tot i que
Unides Podem no estigui
en una posició de força després de perdre 30 escons
respecte al 2016 i haver
quedat amb 42. “Toca treballar molt i amb discreció;
venen moltes reunions”, és
tot el que ha dit Iglesias.

Carmen Calvo

Que passi el 26 de maig
L’aposta a Ferraz és que
la sessió d’investidura de
Sánchez haurà d’esperar
a veure passar les elec-

José Luis Ábalos

cions municipals, autonòmiques i europees del 26
de maig, perquè el calendari mana: la mitjanit del
9 al 10 de maig arrenca de
nou una campanya electoral i ningú es pot permetre
un pas en fals ensenyant
les aliances de futur que
les urnes puguin penalitzar. Tots els partits i el
PSOE en particular, això
sí, es veuran obligats a insinuar quines són les seves
cartes el 21 de maig, quan
es constituirà la mesa del
Congrés amb el president,
les vicepresidències i les
secretaries.

Tot i que la voràgine de
convocatòries electorals
no permet albirar un ple
d’investidura fins a partir
del juny, la vicepresidenta
Calvo creu que acabarà
arribant per decantació,
perquè no hi ha alternativa, i les tres dretes només
són una majoria de govern
al sud de Despeñaperros.
“És clar qui té la batuta i
el suport de la gent, caldrà
parlar amb molta gent i no
volem que ningú n’estigui
exclòs, però les nostres línies vermelles estan molt
clares: nosaltres som un
govern d’esquerres”, avisa
Calvo. “Queden molts dies
i a Podem l’hem vist anar
avançant en la comprensió
del que suposa la discreció.
Abans demanaven que els
acords fossin amb llum i taquígrafs; tots n’anem aprenent”, reblava Calvo. Ras
i curt: ningú al PSOE espera un cop d’efecte com
el d’Iglesias el febrer del
2016, quan va reclamar en
públic per a ell la vicepresidència del govern amb el
control del CNI.
Qui era rotund a l’hora
de descartar l’acostament
a un acord amb ERC era el
ministre de Foment en
funcions i secretari d’organització del PSOE, José
Luis Ábalos. “Per aquí no
vam entrar al seu moment, vam dir que no hi
entraríem i no hi entrarem”, insistia Ábalos ahir.
El control del Senat
Després de la ressaca
d’una nit de celebració, el
PSOE va reunir ahir a la
tarda la seva executiva per
analitzar la recuperació
de l’estatus de primera
força. Amb 7.480.755 vots
(28,68%), Sánchez ha
guanyat per al PSOE en
tres anys dos milions de
votants respecte al 2016,
quan ell mateix va ser el
candidat en les eleccions
repetides pel bloqueig institucional i va obtenir 5,4
milions de vots. Els seus
tres cops d’autoritat –ser
fidel al “no és no” a Mariano Rajoy, derrotar Susana
Díaz en les primàries i ser
el primer president gràcies
a una moció de censura–
han revitalitzat un PSOE
que, amb Iván Redondo
com a guru electoral, va
aprofitar el regal de la por
que li oferia la fotografia de
les tres dretes el 10 de febrer a la plaça de Colón.
Després de vuit anys de
monopoli del PP al Senat,
la cambra que va aplicar
l’article 155 per primera
vegada, el PSOE hi recupera la majoria absoluta. ■
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Arrimadas
descarta un acord
amb el PSOE
a La 2 de Cs diu que el seu partit dialogarà amb Sánchez

però creu que el PSOE pactarà amb Unides Podem
Redacció
BARCELONA

La portaveu estatal de Cs i
número 1 per Barcelona a
les eleccions del 28-A, Innés Arrimadas, va assegurar ahir que el seu partit
descarta qualsevol acord
de govern amb el PSOE,
com van prometre durant
la campanya. Arrimadas
va garantir que “ni per activa ni per passiva” faran
Pedro Sánchez president
del govern espanyol. “Un
no és un no. Serem fidels”,
va afirmar la portaveu de
Cs, que hi va afegir que no
existeix “cap” possibilitat
d’arribar a un acord amb el
vencedor de les eleccions,
una persona que “ha governat amb Torra” i que
“ha acusat Ciutadans de
crispar Catalunya”. La
portaveu considera que la
seva formació surt “forta i

cohesionada”, i assumeix
“amb molta responsabilitat l’oposició a Pedro Sánchez”, a qui va etzibar: “No
es pot pactar amb Bildu,
Rufián i Torra com ha fet
Pedro Sánchez i després
pretendre pactar amb Ciutadans.”
El secretari general de
Cs, José Manuel Villegas,
va avançar ahir que el seu
partit s’asseurà a dialogar
amb el líder del PSOE,
“perquè Espanya es mereix que hi hagi diàleg per
intentar arribar a acords
nacionals”, però es va
mostrar convençut que
Sánchez ja té la decisió
presa de governar amb
Unides Podem i el suport
dels independentistes. Arrimadas no va voler entrar
en detalls de com s’afrontarà aquest diàleg esmentat per Villegas perquè ho
veu prematur.

La direcció del PP, d’altra banda, va evitar ahir
fer autocrítica de l’enfonsament electoral del partit
que lidera Pablo Casado i
que ha quedat, amb 3,7
milions menys de vots, en
mínims històrics. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va prometre que el partit continuarà fent una oposició “ferma i contundent” i pensa
ara a preparar la campanya de les eleccions europees, municipals i autonòmiques del 26 de maig. El
portaveu del grup popular
al Senat, Ignacio Cosidó,
va apel·lar a “aprendre
dels errors“ i va descartar
que Casado hagi de plantejar-se la dimissió. El líder
de Vox, Santiago Abascal,
va defensar al seu torn els
24 diputats aconseguits
pel partit ultradretà com
“una proesa”. ■

La portaveu estatal de Cs, Inés Arrimadas, ahir a Madrid ■ ACN

Les frases

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

“No es pot pactar
amb Bildu, Rufián
i Torra com ha fet
Sánchez i pretendre
pactar amb Cs”

“No hi ha temps per
lamentar-se. Hem
d’estar més units
que mai i treballar
amb més intensitat”

“És un moment
de satisfacció. No
és culpa nostra que
d’altres no hagin estat
a l’altura”

PORTAVEU ESTATAL DE CIUTADANS

PORTAVEU DEL GRUP POPULAR
AL SENAT

PRESIDENT DE VOX

Inés Arrimadas

Ignacio Cosidó

Santiago Abascal

Asens fa valer En Comú
com a “palanca de canvi”
a Minimitza la

davallada a Catalunya
i insta el PSOE a no
pactar amb Ciutadans

Redacció
BARCELONA

El cap de llista d’En Comú
Podem, Jaume Asens, va
treure pit ahir tot i la pèrdua de cinc diputats a Catalunya i d’haver passat a
ser la tercera força. Però
Asens va optar per una lectura en positiu dels resultats, ja que en l’àmbit estatal –on també han experimentat una forta davallada– Podem pot ser “una
palanca de canvi” per al futur govern estatal i per dei-

xar enrere un executiu de
dretes. Asens minimitza
la caiguda en escons de la
seva formació, que ha passat de 12 a 7 al país, i es va
presentar com a decisius
al Congrés, amb la possibilitat d’un pacte amb el
PSOE –tot i que aquests
descarten aquesta fórmula i opten pel govern en solitari–. En relació amb la
baixada en vots, ho va atribuir a un context excepcional tant per l’auge de
l’extrema dreta, que creu
que ha donat força al
PSOE, com per la situació
dels presos independentistes, que n’ha donat a
ERC. Pel cap de llista a
Barcelona, encara que els
resultats no siguin els es-

perats, són bons i els consoliden com a espai polític.
I justament la valoració
en positiu és la que, per la
número dos de la formació,
Aina Vidal, ha de servir
com a avís als de Pedro
Sánchez: “Que escoltin Catalunya, que ha parlat clarament en clau progressista.” Per això, En Comú Podem va insistir en la necessitat que el PSOE sigui responsable i faci un govern
valent a l’hora de fer els
canvis que la gent necessita, i que s’allunyi del fantasma d’un pacte amb Ciutadans, un acord que ni els
mateixos militants socialistes veuen amb bons ulls.
Per Asens una de les prioritats de la propera legislatu-

Ada Colau i Jaume Asens, en la compareixença de la nit electoral, diumenge ■ ACN

ra ha de ser la creació d’un
“dic de contenció” contra
l’extrema dreta.
També va interpel·lar
ERC, que ha guanyat les
eleccions a Catalunya, i els
va demanar que mantinguin la voluntat de nego-

ciar sense línies vermelles
que havien mantingut en
campanya. Però Asens
també va recordar-los una
qüestió: no són decisius
per poder formar govern, i
els va recordar que la constitució de l’executiu es po-

dria fer amb l’abstenció
d’altres formacions. “No
passa ineludiblement pel
seu suport, tenen un paper
clau però no decisiu”, va
concloure el representant
a Catalunya dels de Pablo
Iglesias. ■
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Gabriel Rufián, Joan Josep Nuet i Marta Vilalta van comparèixer junts ahir al migdia a la seu d’ERC per analitzar els resultats del 28-A ■ JUANMA RAMOS

ERC insta Sánchez a escoltar
el resultat de les urnes

a Rufián pregunta al PSOE què pensa fer amb Catalunya després del triomf dels independentistes,
tot i que en pugui prescindir aritmèticament a Junqueras proclama que han “derrotat la repressió”
Òscar Palau
BARCELONA

“La llibertat i la democràcia han derrotat la repressió un cop més.” El guanyador de les eleccions estatals a Catalunya, Oriol Junqueras, es mostrava eufòric ahir al migdia en un
breu escrit, des del judici a
què està sent sotmès al Tribunal Suprem, que va llegir el seu número dos, Gabriel Rufián, en una compareixença a la seu nacional d’ERC, plena a vessar,
juntament amb el número
quatre, Joan Josep Nuet, i
la portaveu, Marta Vilalta.
“Hem donat un missatge
claríssim al món: ha guanyat el republicanisme i la
democràcia”, prosseguia el
líder empresonat, a qui secundava Rufián posant el
dit a la nafra de l’enfonsament de la ultradreta:
“L’independentisme no
només no desperta el feixisme a Catalunya, sinó
que el combat i el destrueix.” D’entrada, en
aquest sentit, la ressaca

electoral deixava anàlisis
similars a les ja expressades la vigília en plena eufòria, però apuntava a un altre missatge que segur que
es repetirà els propers dies
i setmanes. “El resultat interpel·la el guanyador, que
és el PSOE, així que no es
tracta de què farà ERC
amb el PSOE, sinó de què
farà el PSOE amb Catalunya o amb ERC”, indicava
Rufián. I és que, certament, ara la pilota és a la
teulada socialista, amb qui
els republicans, més enllà
de les felicitacions mútues
de cortesia la nit electoral,
no han mantingut encara
cap contacte.
Pedro Sánchez té la paella pel mànec per decidir
com i amb qui li convé més
pactar, ja que té l’opció de
decantar-se per receptes
on no apareix l’independentisme català en un rol
imprescindible per a la governabilitat, un fet que podria restar als republicans
bona part de la capacitat
de pressió a Madrid. ERC
és conscient d’això, però

La xifra

—————————————————————————————————

747

municipis, dels 948 del país
–inclosos Barcelona, Girona i
Lleida–, va guanyar ERC el 28-A,
i a 35 de les 42 comarques.
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———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Demanem a
Sánchez que prengui
nota dels resultats i
dels seus militants, i
s’assegui a negociar”

“El del mapa és un
groc d’esperança per
trobar una solució
democràtica, i de no a
la repressió”

Gabriel Rufián

Marta Vilalta

mateixos simpatitzants li
cridaven diumenge a mitjanit a la seu estatal de Ferraz: que no pacti amb Cs
per satisfer l’Íbex 35 i entomi amb Podem una sortida
dialogada al conflicte.
Vilalta repetia els dos
missatges “a l’Estat espanyol i al món“ que, segons
ella, van donar les urnes. El
primer, ras i curt, que “la
repressió no és la solució”.
El segon, que “independentment de l’aritmètica”
parlamentària que dona
marge a Sánchez per escapolir-se dels plantejaments del sobiranisme, no
pot obviar que el mapa s’ha
tenyit de groc a Catalunya:
“Ningú pot fer veure que ai-

xò no ha passat, no en pot
fer cas omís perquè és real;
no poden deixar d’escoltar
aquest missatge els qui es
considerin demòcrates”,
insistia la portaveu. “Ja
ningú pot dubtar que la solució és donar la paraula a
la gent, seria un error no
escoltar el que Catalunya
ha dit de manera clara”, rematava al seu torn Nuet,
que també es felicitava pel
pobre paper de les dretes:
“Un altre dels objectius era
no deixar que aixequessin
el cap, i el seu resultat és un
fracàs a Catalunya (7 escons de 48); han retrocedit
i no poden governar Espanya”. Cofoi, Nuet vaticinava que vindran “noves nits

NÚMERO 2 D’ERC AL CONGRÉS

creu que el partit socialista
també n’és de qui ha guanyat les eleccions a Catalunya, i per això vol fer valer
aquesta victòria. I és que, a
diferència del que va fer el
govern del PP, els socialistes sembla que no volen donar l’esquena a les urnes i
aposten pel diàleg. “El missatge obliga el PSOE a seure en una taula de negociació i tornar el conflicte polític a la política”, resumia
Rufián, que demanava a
Sánchez que “prengui nota” tant del resultat a Catalunya –un milió de vots a
ERC, i 1,6 llarg al conjunt
de l’independentisme, i
més de 2,2 al sobiranisme–
com del clam que els seus

PORTAVEU NACIONAL D’ERC

electorals d’èxit” i es felicitava per l’aliança de Sobiranistes amb ERC. “El sobiranisme progressista ho
està fent bé, s’ha de repetir
l’experiència”, destacava,
a fi que “governi la centralitat” en l’etapa que creu que
s’obre.
Vilalta encara extreia
una altra conclusió de la
pujada de l’independentisme, de 17 a 22 diputats.
“Des de la pluralitat ens
continuem enfortint perquè en conjunt sumem cada vegada més”, destacava, tot i que també feia una
crida a JxCat perquè “des
de la suma toca treballar”
per assolir “la unitat d’acció”. Una unitat d’acció,
per cert, que al Congrés
ERC vol ampliar als quatre
diputats de Bildu, amb qui
ja té parlat que buscaran
coordinar-se “per fer front
a reptes col·lectius”, un fet
que, si es confirma, restaria de passada al PSOE una
part de la capacitat de maniobra que tindria per assolir pactes a l’esquena de
l’independentisme català.
Ara, les municipals
L’escrit de Junqueras, per
cert, ja enfocava també el
pròxim objectiu: “Anem
pel bon camí, ara toca
consolidar el vot independentista en les europees i
les municipals”, deia. En
aquest sentit, Vilalta admetia que els resultats del
28-A suposen “un suport i
un aval per refermar la
confiança” que ERC té dipositada en el 26-M. I és
que els republicans subratllen especialment que,
tot i que per tot just poc
més de 2.000 vots, van
guanyar la pugna amb els
socialistes a la ciutat de
Barcelona, i van deixar els
comuns molt enrere, un
fet que els fa alimentar esperances que Ernest Maragall obtingui l’alcaldia.
En tot cas, els resultats
d’ERC van ser extraordinaris arreu del país, ja que
van guanyar en 747 municipis i a la majoria de capitals de comarca, i van propiciar ascensos percentuals de l’independentisme tant a la Catalunya interior com a la costa i els
municipis metropolitans
de Barcelona. Els republicans, a més de la capital,
van ser primera força a
ciutats com ara Lleida,
Reus, Girona, Sant Cugat,
Manresa, Vic, Figueres o
Tortosa, i segons a Terrassa, Sabadell, Tarragona,
Mataró o Sant Vicenç dels
Horts. A Badalona van ser
tercers. ■
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Els presos hauran de ser al
ple del Congrés el 21 de maig

a El Suprem ha de fer sortir de la presó Junqueras, Sànchez, Rull i Turull per ser diputats i Romeva per
ser senador a Els podria suspendre pel 384 bis, ideat per a terroristes a El rei hi coincidiria al juny
David Portabella
MADRID

179374-1208355Q

L’Estat espanyol es disposa a viure la constitució de
les Corts més anòmala en
quaranta anys de democràcia per l’existència de
cinc presos electes a les urnes el 28 d’abril –els diputats Oriol Junqueras
(ERC) i Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull
(JxCat) i el senador Raül
Romeva (ERC)– que necessiten sortir de Soto del
Real i ser físicament al ple
inaugural del Congrés i del
Senat per ser diputats i senadors de ple dret. Si la recollida de la credencial es
pot fer per delegació, el que
obliga a acudir en persona

és l’acte de constitució i el
jurament o acatament de
la Constitució, així que el
Suprem es veurà obligat a
deixar sortir els presos jutjats perquè Junqueras,
Sànchez, Rull i Turull seguin a l’escó a les deu del
matí del 21 de maig i votin
la mesa del Congrés i que
Romeva ho faci al Senat.
La imatge dels presos
preventius en llibertat fent
campanya que la JEC va
evitar no s’evitarà ara al
Congrés i al Senat, on els
cinc electes seran conduïts
per la Guàrdia Civil des de
Soto del Real en una imatge per a la història. El precedent més pròxim és el
permís que el 1987 l’Audiència de Navarra va con-

Calendari postelectoral
Maig
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Juny
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 116
6

5 de maig: proclamació dels resultats
definitius. Les juntes electorals comencen a
emetre les credencials dels diputats.
10 de maig: inici de la campanya electoral de
les eleccions europees i municipals.
21 de maig: constitució del Congrés i del Senat.
El president del Congrés informa el rei perquè
obri consultes.
24 de maig: final de campanya de les eleccions
municipals i europees.
26 de maig: eleccions municipals i europees.
27 de maig: la mesa del Congrés ha de ratificar
els grups parlamentaris.
28 de maig: constitució de la junta de
portaveus al Congrés.
A partir de la primera setmana de juny: ple
d’investidura del president del govern espanyol,
i posteriorment constitució del govern
espanyol.
15 de juny: constitució dels ajuntaments.

cedir a Juan Carlos Yoldi,
pres d’ETA, per anar al debat d’investidura al Parlament basc com a candidat
a lehendakari de HB.
Després de la imatge de
Junqueras, Sànchez, Rull i
Turull a l’hemicicle de la
Carrera de San Jerónimo i
de Romeva a l’edifici de la
plaça de la Marina Espanyola, la justícia afrontarà
la seva suspensió. L’instrument tornarà a ser l’article
384 bis de la llei d’enjudiciament criminal (Lecrim),
ideat per a terroristes i que
el jutge Pablo Llarena va
aplicar al Parlament gràcies a un joc de paraules:
l’article parla de rebels en
presó i amb judici en curs i
un dels presumptes delictes pels quals són jutjats els
líders del procés és el de rebel·lió. El dubte és si hi seran quan, quinze dies després del 21 de maig, el Congrés celebri la sessió solemne de l’obertura de les Corts
que presideix el rei Felip VI.
Si la justícia no va de pressa, el rei podria viure la incomoditat de tenir al davant quatre presos polítics
a l’escó. ERC, però, no va
mai a la sessió reial. ■
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Borràs admet que ha estat
difícil entendre què és JxCat

a Treballaran per treure’s les etiquetes de neoconvergents i postconvergents i “harmonitzar la polifonia” de
veus en la formació a Analitzaran què ha passat amb el mig milió de vots independentistes perduts del 21-D
Jordi Alemany
BARCELONA

L’endemà de les eleccions
espanyoles, en què Junts
per Catalunya (JxCat) va
perdre un diputat malgrat
obtenir 14.150 vots més
que CDC el 2016, la número dos de la llista de Junts
per Catalunya (JxCat) i ja
diputada electa, Laura
Borràs, va assegurar que
hauran de continuar treballant per vendre en positiu i com a riquesa les diferents veus existents dins
aquesta formació per “poder capitalitzar bé aquesta transversalitat en un
servei per al país i la unitat
i no dels partits”. I és que
Borràs va admetre que un
dels problemes ha estat
fer entendre què és JxCat,
recordant que neix d’una
“situació anòmala” després de “la repressió de
l’1-O” amb persones de posicions ideològiques “fins i
tot contràries” que han
convergit en un mateix espai i això “genera una polifonia de veus”. A més,
l’aparició d’altres espais,
com ara la Crida Nacional i
el Consell de la República,
segons Borràs, pot haver
provocat que alguna gent
pensi que “cal harmonitzar” aquest espai.
Borràs també va recordar que també s’han passat la meitat de la campanya dient que no eren

Nogueras, Borràs i Cleries, ahir al matí, fent la valoració dels resultats electorals ■ BERNAT VILARÓ / ACN
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948.233

vots va tenir JxCat en les
eleccions del 21-D al Parlament, 450.595 més que en
aquests comicis espanyols.

PDeCAT i “es veu que això
ha estat difícil d’entendre”. Per això, i com que
JxCat “té voluntat de quedar-se”, va dir que conti-

La frase

—————————————————————————————————

“Hem de capitalitzar
bé la transversalitat
de JxCat i convertir-la
en una eina al servei
del país”
Laura Borràs

NÚMERO DOS DE LA LLISTA DE JXCAT
A BARCELONA

nuaran treballant per
treure’s de sobre les etiquetes de “neoconvergents o postconvergents”.
En la “crítica, autocríti-

ca, reflexió i anàlisi” que la
direcció de JxCat va fer,
Borràs va explicar que treballaran per continuar
fent fort el seu missatge de
fer efectiu el mandat de
l’1-O, que tenen “molt consolidat”, però com ja va fer
durant la nit del recompte
de vots va recordar que el
cicle electoral continua el
26 de juny amb els comicis
municipals i, sobretot, els
europeus. Allà, i malgrat
que ERC els ha més que doblat en escons i vots, és on
Borràs espera que “el clam

de la unitat que sentim al
carrer” es faci evident en la
candidatura de Carles
Puigdemont, si és que finalment s’hi pot presentar. Per això la diputada va
descartar fer cap canvi
d’estratègia i va recordar
que l’independentisme ha
guanyat majories àmplies
“en clau de país”, tot i que
JxCat ha perdut vots en
ciutats de l’àrea metropolitana i a Tarragona, on va
admetre que estan analitzant com abordar la manera “de ser-hi i incidir en

aquests espais”. En el cas
de Barcelona, on s’han
convertit en la cinquena
força, tenen “una campanya molt ben estructurada” per afrontar les municipals. Borràs sí que va deixar clar: “La qüestió és que
allò urgent no ens faci perdre de vista allò que és important” ara, amb referència als comicis que venen,
però va deixar clar que estan fent una “anàlisi profunda de què ha passat
amb el mig milió de vots independentistes que van
votar el 21 de desembre”.
No decisius a Madrid
Acompanyada de la també
reescollida diputada Míriam Nogueras i del director de campanya, Josep
Lluís Cleries, Borràs va dir
que és “una evidència” que
els independentistes i concretament JxCat han perdut poder per condicionar
el govern de Madrid. Per això va dir que tot estava en
mans de Pedro Sánchez,
advertint que les seves
condicions en cas que s’hi
vulgui adreçar continuaran sent les mateixes que
en campanya, amb la denúncia a la repressió i el referèndum. I va recordar
que el socialista s’havia aixecat de la taula de diàleg i
ja havia expressat el seu no
al dret a l’autodeterminació, al referèndum i a la independència. Sobre la seva
investidura va tornar a deixar clar que no és l’objectiu
de JxCat i que ja li van “donar el xec en blanc”.
Borràs també va assegurar que seria una “nova
vergonya democràtica”
que el Tribunal Suprem no
permetés que Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rul i Raül
Romeva recollissin l’acta
de diputat en els plens del
21 de maig. ■
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Lluís Falgàs

OPINIÓ
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El guanyador del 28-A, empresonat

E

l guanyador de les eleccions
generals a Catalunya, Oriol
Junqueras, resta tancat en
presó provisional. Malgrat que sigui una decisió únicament i exclusivament judicial, des del PSOE,
en veu baixa, molt en privat i sense fer soroll, se sent que quelcom
s’haurà de fer des del govern espanyol per revisar la situació dels
presos independentistes.

El bon resultat d’ERC i el pràctic manteniment de JxCat al Congrés dels Diputats ha de servir
perquè el problema dels presos
se situï intensament a la taula del
nou Consell de Ministres.
L’àmbit electoral no s’atura i
continua la campanya per a les
municipals, europees i autonòmiques. No hi haurà formació del
nou govern espanyol fins després

del 26-M, tot complint el calendari establert, que coincideix amb la
voluntat dels partits polítics de no
voler distorsionar les pròximes
eleccions. Pedro Sánchez voldrà
governar en solitari, si bé haurà
de buscar suports per a la investidura. ERC i el PNB li poden facilitar aquest suport amb una respectiva abstenció en la segona
volta per no haver de prendre

partit en excés. Al PNB li convé
acabar de tancar pactes econòmics amb l’Estat i a ERC li convé
una negociació immediata sobre
els presos, un fet al qual també
s’afegeix JxCat, tot i no ser imprescindible per a la investidura.
Després d’aquestes eleccions,
Pedro Sánchez estarà més còmode a La Moncloa. En cas de governar en solitari, amb suports pun-

tuals de l’esquerra i amb una forta oposició de Ciutadans, Vox i el
PP, li pot fer més mal que bé no
solucionar ràpidament la situació
dels presos. Des d’Europa bufen
vents difícils centrats en el futur
del Brexit, l’Alemanya post-Merkel
i els armilles grogues francesos,
temes als quals el govern espanyol de Sánchez hauria de fer
front sense la motxilla de no haver estat capaç de resoldre el mal
anomenat problema català, on
fins ara el Partit Popular s’hi ha
deixat la pell.
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Els partits
d’esquerres
tornen a sumar
al País Valencià
a El PSPV torna a ser primera força a

les Corts després de gairebé tres
dècades d’hegemonia popular
Parlament País Valencià

19 18
27

Collboni i Batet compareixien ahir per fer balanç dels resultats després de la reunió de l’executiva ■ ACN

El PSC veu en el 28-A un
diàleg obligat de tots per
afrontar la crisi territorial
a Confia que la recuperació de 400.000 vots, sobretot metropolitans, li durà victòries
el 26-M a Collboni ja fa una crida al vot útil dels comuns per triar entre ERC i el PSC
Xavier Miró
BARCELONA

El resultat electoral del
28-A obliga tots els partits
a dialogar per buscar una
solució al conflicte polític
català, a la crisi “territorial” de l’Estat, en paraules
de la cap de llista i ministra
del PSC, Meritxell Batet.
Referint-se a tots els partits, responia ahir Batet
a la pregunta d’una possible negociació amb ERC i
JxCat, a les quals demanava que “responguin” si volen ser “útils” per abordar
les polítiques socials que
vol impulsar el futur govern de Pedro Sánchez o
volen “bloquejar” el govern del PSOE.
La condició que els posa
és la de sempre: el diàleg
ha de ser “dins la llei”. Batet va defensar que en deu
mesos l’executiu de Sánchez ha obert “totes les
meses estatutàries i comissions previstes” per
afavorir el diàleg, però va
retreure als partits inde-
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“El pacte amb Cs
no ha estat mai en
l’horitzó del PSOE ni
del govern. Podem
descartar l’acord”

“Barcelona no pot
ser un trofeu per als
independentistes.
Votar Colau és votar
el procés”

CAP DE LLISTA DEL PSC I MINISTRA

CANDIDAT DEL PSC A BARCELONA

Meritxell Batet

pendentistes que no hagin
participat en la comissió
d’avaluació i modernització de l’estat autonòmic
que es va impulsar al Congrés. En resposta al recordatori que són majoria
els 29 diputats obtinguts
diumenge per ERC, En Comú Podem i JxCat que
defensen el referèndum,
Batet va insistir que el diàleg “està condicionat pel
marc jurídic constitucional” i que plantejar el referèndum d’autodeterminació és una proposta “impossible” que no considera
una “aposta pel diàleg”.
Batet va refermar les
paraules de la vicepresi-

Jaume Collboni

denta Calvo descartant
una coalició de govern i reafirmant que el PSOE anirà en solitari: “Cal parlar
amb tots els grups parlamentaris, sense dependre de ningú i arribant a
acords puntuals.” També
en el cas de Ciutadans,
partit amb el qual Batet
no preveu formar govern:
“Podem descartar l’acord
amb Ciutadans.”
Batet considera que el
resultat del 28-A a Catalunya situa el PSC “en la centralitat com a força no independentista” i que “ningú podrà parlar en nom de
Catalunya sense comptar
amb el PSC”. Els socialis-

tes catalans consideren la
recuperació de 400.000
vots respecte al 2016 una
oportunitat per guanyar
d’aquí a un mes en molts
municipis. “El mapa polític ha canviat en positiu
en favor del PSC, especialment a l’àrea metropolitana”, assenyalava el candidat barceloní Jaume Collboni respecte als 300.000
que el PSC ha recuperat al
cinturó barceloní, on ha
guanyat a Mataró, Badalona, Granollers, Sabadell,
Terrassa, Santa Coloma,
Sant Adrià, l’Hospitalet,
Cornellà i el Prat, però
també al cinturó petroquímic, amb Tarragona,
Constantí, la Canonja, Vila-seca i Salou. Tot i no
guanyar a Barcelona, la
victòria en cinc districtes
de la capital anima Collboni a posar la base electoral
dels comuns entre l’espasa i la paret: “Hi ha dues
opcions: PSC o ERC. Votar
Colau seria el mateix que
votar el procés independentista.” ■
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99

diputats

Redacció
VALÈNCIA

Les eleccions a les Corts
Valencianes van donar
una clara victòria al PSPV,
que s’enfila fins als 27 diputats i aconsegueix ser
primera força a l’hemicicle després de 28 anys de
domini del PP. Els populars (19), igual que en les
eleccions al Congrés dels
Diputats, van tenir una
forta caiguda (-12 diputats), que accentua la seva
pèrdua de pes en la política
autonòmica valenciana, i
els situa amb només un diputat més que el seu principal contrincant ideològic, Ciutadans. La formació taronja va ser la que
més va millorar els resultats respecte al 2015, ja
que va passar de cinquena
força parlamentària amb
13 diputats a tercera amb
18. Tot i la baixada de
Compromís (17) i Podem
(8), els resultats de les
dues formacions d’esquerres, juntament amb la victòria del PSPV, permeten
la repetició de l’Acord del
Botànic. D’altra banda, la
força ultradretana Vox va
entrar amb força a les
Corts en aconseguir 10 diputats i quedar, per tant,
al davant de Podem.
Tot i la irrupció de Vox a
la cambra, els traspassos
de vot no van tenir una importància destacada entre
ideologies, sinó que majoritàriament van tenir lloc

8

entre partits dels mateixos blocs. Així, tot i la baixada de Compromís i, sobretot, de Podem, la pujada del PSPV va deixar en
només tres la diferència
entre els escons aconseguits pels partits d’esquerres en els últims comicis i
ara. La suma del tripartit
arriba fins als 52 diputats,
dos més dels que marquen
la majoria absoluta.
En vista dels resultats,
sembla evident la repetició de l’Acord del Botànic,
en ser imprescindible cadascuna de les tres forma-
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52

diputats sumen el PSPV,
Compromís i Podem, dos
més dels que marquen la majoria absoluta a les Corts.

cions per poder formar govern. La qüestió principal
serà, bàsicament, saber si
aquesta legislatura Podem entrarà al govern o
quedarà fora com en l’anterior en la qual, tot i
l’acord de govern entre les
tres formacions, només
socialistes i Compromís
disposaven de conselleries. La resta de pactes
possibles queden descartats, en no sumar ni un
possible acord de dretes ni
entre el PSPV i Cs. ■
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Alcaldable del PP a Girona el 28-A

Concepció Veray

“Els últims anys
s’han fet molts
pedaços a Girona”

OBJECTIU · Proposa un pla estratègic per dibuixar la Girona de l’any 2030 per no anar a
“batzegades” BARRIS · Lamenta que “massa sovint s’ha governat d’esquena als barris
allunyats del centre” SEGURETAT · Veu en la inseguretat “el problema més gran a la ciutat”

EL PUNT AVUI
DIMARTS, 30 D’ABRIL DEL 2019

Òscar Pinilla
GIRONA

N

o per edat sinó per temps en el
càrrec, Concepció Veray és la
més veterana del ple municipal,
ja que des del 2003 és regidora
de l’Ajuntament de Girona. Qui la coneix
sap prou bé que quan es tracten temes
de ciutat, els colors polítics i les ideologies queden aparcades. La prioritat, diu,
és el benestar dels gironins.
Per què li molesten tant els llaços grocs?
No és un tema de molèsties, sinó el fet
que un espai públic està ocupat per un
únic pensament ideològic i per interessos partidistes. Tant l’ajuntament com la
mateixa alcaldessa han de ser institucions neutrals, perquè és l’única manera
de representar a tots els gironins i gironines. A més, no és només un problema de
neutralitat, sinó que l’ocupació de l’espai
públic contravé les ordenances municipals, que estableix unes prohibicions.
Per a temes nacionals, amb l’alcaldessa
Marta Madrenas sou pols oposats, en
canvi per als municipals hi ha entesa.
Hem arribat a acords puntuals tant amb
l’alcaldessa com amb els diferents equips
de govern que hi ha hagut a Girona per al
que hem considerat que era bo per als gironins i les gironines. Som i seguirem
sent un grup de ciutat. Hi ha temes que
estan per sobre de les ideologies.
‘Per una Girona de tots’ és el vostre lema de campanya.
Ho engloba tot. Votis el que votis, visquis
on visquis, pensis com pensis, l’equip de
govern i l’alcalde o alcaldessa t’ha de representar. Massa sovint s’ha governat
d’esquena als barris allunyats del centre,
i nosaltres volem vertebrar i connectar
millor els barris i que se sentin part
d’aquesta Girona central. El turisme és
una manera d’aconseguir-ho, però també n’hi ha d’altres. Una Girona per tots i
per a tots, amb millors serveis, millor seguretat, millor mobilitat, millor neteja.
Una ciutat on muntar un negoci sigui fàcil, que no hi hagi traves burocràtiques.
Quina Girona té al cap?
Cal un pla estratègic de Girona. Quina
ciutat volem el 2030 i com hi arribem.
D’ara fins d’aquí a 10 anys, què fem en
cada un dels àmbits. És l’única manera
de tenir un full de ruta i saber on anem.
Si no, és com anar a batzegades i fer pe-

Amb 42 anys, és la
regidora més veterana
Concepció Veray va néixer a Girona l’11 de
maig del 1976. És assessora de comunicació, portaveu del PP a l’Ajuntament de Girona des del 2003 i portaveu del PP al Consell
Comarcal del Gironès des del maig del 2015.
Va ser diputada al Congrés en la X legislatura (2011-2015), vicepresidenta del Consell
Comarcal del Gironès el 2011, presidenta de
Noves Generacions del PP a Girona durant
sis anys, presidenta provincial (2004-2007)
i coordinadora de comunicació provincial i
secretaria executiva de política social.
JOAN SABATER
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daços, i de pedaços ja n’hem fet prou en
els últims anys a la ciutat.
Cal un canvi de model turístic?
El que cal és gestionar millor el que tenim i que atreu turisme a la ciutat. No es
tracta d’un canvi de model, sinó de millorar-ne la gestió. És evident que la catedral no la canviarem de lloc, però també
és clar que tenim altres elements atractius arreu de la ciutat. Tenim una cultura patrimonial a Germans Sàbat i Sant
Narcís de torres d’aigua que la gent ni coneix; tenim ara reconstruït el pont del
Dimoni a Santa Eugènia, o la millor panoràmica de la ciutat a Torre Gironella.
Tots cal incorporar-los a les rutes i visites
clàssiques. Sobre turisme, hi ha dues decisions errònies del govern de Madrenas
que han perjudicat el sector. D’una banda, la supressió del trenet turístic, un
element que hauria ajudat a redistribuir
aquests visitants a diferents punts de la
ciutat, i de l’altra, la prohibició d’aturar
els busos turístics a la zona del centre.
Entenc la decisió de no deixar aparcar,
però no la de no deixar desencotxar.

197290-1209576Q

Hi ha un problema d’apartaments turístics, però també d’habitatge social?
És un sector que en els darrers 15 anys
no s’ha treballat. Per si mateix, no és ni
bo ni dolent que hi hagi apartaments turístics. El problema és que hi ha una
manca de gestió, cal una regulació municipal, inspeccions, revisions, i si no es
compleix, arriben les sancions. Així el fe-

nomen es pot anar controlant. D’altra
banda, l’habitatge social és minso i cal
una aposta per la construcció d’habitatge d’ús social per a joves, gent gran i persones amb pocs recursos. Això passa per
l’ús de terreny municipal, compra o rehabilitació. També passa perquè l’Ajuntament motivi els propietaris que tenen
pisos buits perquè els ofereixin a la borsa
d’habitatge i així donar-los seguretat.
L’ocupació il·legal d’immobles comença
a ser preocupant?
És un problema que s’ha tapat i s’ha
amagat. Molt recentment ha sortit a la
llum perquè ho han denunciat diverses
associacions de veïns molt afectats per
aquest fenomen. La nostra posició és tolerància zero i fermesa deu contra les
ocupacions il·legals. Cal lluitar contra les
màfies que estan proliferant.
Girona és una ciutat segura?
El problema més gran a la ciutat és la inseguretat. No és una sensació, és una
realitat. Les dades policials ens indiquen
que hi ha hagut un increment molt elevat i per sobre de la mitjana. Si un no viu
segur a la seva ciutat, no es pot sentir
lliure. No hi ha res pitjor que sentir-se insegur a casa seva.
Quines mesures es poden prendre?
Cal invertir més recursos en seguretat,
per exemple incrementant la plantilla de
la policia com a mínim fins als 200 efectius i assolir la ràtio òptima. Per revertir

❝

Madrenas ha estat més per
ser una ‘hooligan’ de
l’independentisme que no
pas per governar per a tots
els gironins i gironines
aquesta inseguretat cal un pla de xoc i
implementar mesures individuals a cada
barri. No és la mateixa delinqüència la
que es produeix a Montjuïc que al barri
de Santa Eugènia o Sant Narcís. Així mateix, cal una aposta clara per fer-hi partícips tots els cossos de seguretat de la ciutat. Si treballem plegats i coordinats, millorarem en temes de seguretat.
Com valora la mobilitat a la ciutat?
És un dels altres reptes. Cal una revisió
de totes les línies de bus, plantejar línies
noves com la nocturna o connexions
amb aparcaments dissuasius que no només serveixin per als dies de futbol. A Girona s’ha fet una aposta clara per la Girocleta i pels carrils bici, però quants carrils per a busos hi ha a la ciutat? Si volem
que el transport públic sigui efectiu i
puntual, li hem de donar facilitats.
Sempre que pot recorda el perill que su-

posa la plaça de Catalunya.
Sí, però no ho dic jo, ho diu un informe
de l’ACA. És un tema que ens preocupa,
perquè no podem controlar el clima i pot
suposar un problema greu. La plaça de
Catalunya és una plataforma que s’ha
d’arreglar i no aguantaria unes grans
pluges torrencials. A més, podem aprofitar perquè l’ACA ens ajudi econòmicament i dissenyar una plaça més amable
per a vianants i que ajudi l’eix comercial.
Continuen els talls de llum al sector est.
Com se soluciona el problema?
Els talls de llum són un problema global.
L’Ajuntament hauria d’haver liderat la
gestió amb Endesa i arrencar el compromís perquè canviï les línies elèctriques
de la ciutat que són de fa quaranta anys.
Cada hivern ens trobarem amb el mateix
problema si no es fa cap canvi. Si es reconeix el problema, es pot avançar.
Tenir una alcaldessa que alhora és diputada ha suposat una dificultat?
Hem tingut una alcaldessa que ha estat
més per ser una hooligan de l’independentisme que no pas per governar per a
tots els gironins i gironines. Marta Madrenas va dir que des del Parlament de
Catalunya defensaria la ciutat, però el
que ha passat en realitat és que, per exemple, hem perdut línies escolars i s’ha
retallat l’horari del CAP de Taialà. Madrenas no ha plantat cara al seu partit i
no ha defensat els interessos dels gironins. ■
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Eurodiputats defensen
l’autodeterminació al Suprem

a Una diputada portuguesa sosté que el Parlament Europeu “no seria democràtic” si no permetés el debat
sobre aquest dret dels pobles i una del Quebec el qualifica de “fonamental” a Llach revela detalls del 20-S
Mayte Piulachs
BARCELONA

El dret a l’autodeterminació dels pobles, defensat
pels dotze independentistes catalans processats al
Tribunal Suprem, va ser
expressat i reivindicat –almenys el fet de posar-lo a
debat– per polítics estrangers, ahir, en la trenta-setena sessió del judici per
rebel·lió i malversació de
fons. L’eurodiputada portuguesa Ana Gomes va assegurar que el Parlament
Europeu “no seria democràtic” si no s’hi permetés
el debat sobre aquest dret,
després de preguntar-li per
la tasca de l’exconseller Raül Romeva com a exeurodiputat, del qual va sostenir
que és “un veritable demòcrata i pacifista”. L’eurodiputat eslovè Ivo Vajgl també va declarar que Romeva
sempre ha defensat un referèndum “acordat” amb
el govern espanyol i (tot i
les dificultats de la traducció) va defensar la llibertat
de debat a la cambra europea, mentre que el Tribunal Constitucional (TC) ha
coartat aquesta potestat
(fins i tot el debat) al Parlament català, com exposen les defenses. I la diputada quebequesa Manon
Massé, d’un partit independentista, va qualificar
el dret a l’autodeterminació de “dret fonamental”.

L’eurodiputada Ana Gomes, a dalt, i l’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, i l’eurodiputat Ivo Vajgl, ahir ■ EFE / ACN

Massé, que va declarar
per videoconferència, va
explicar que l’1-O va ser
convidada per la CUP per
veure com es desenvolupava la votació del referèndum d’autodeterminació,
i va anar a unes escoles de

Vic, Manresa i Barcelona.
A Vic, recordava haver-hi
vist “molta gent concentrada, conscient de la seva
acció de desobediència”, i
que “volien votar tant els
que estaven a favor de la independència com els que

hi estaven en contra”.
També va declarar que va
sentir “por i angoixa” quan
va veure per les xarxes
socials càrregues policials
contra els votants, i que els
ciutadans els deien a ella i
a altres diputats interna-

cionals, en una observació
informal, “No marxeu”, ja
que eren la garantia que no
rebrien cops de porra.
L’exposició de Massé no
va agradar a la fiscal Consuelo Madrigal ni a l’advocada de l’Estat Rosa María

Presó provisional “insostenible”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1209332Q

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places privades lliures...

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

La plataforma International
Trial Watch (ITW), impulsada
per sis entitats catalanes perquè juristes d’arreu del món
segueixin i valorin el judici
contra els independentistes
catalans al Tribunal Suprem,
assegura que la presó provisional de nou dels tretze processats és “insostenible” i
“una condemna avançada”,
després de veure l’evolució
dels fets pels quals se’ls acusa, segons van assegurar ahir
en el seu comunicat de l’onzena setmana, en què es detalla que no hi ha hagut observadors.L’ITW recorda les reco-

manacions del Consell d’Europa per tal de restringir la mesura de presó provisional. A
més, critica novament el paper del president del tribunal,
el magistrat Manuel Marchena, per haver restringit el dret
de defensa amb algunes de
les decisions. S’assegura que
el jutge va cometre “una falta
greu de consideració de respecte” quan va qualificar
d’“insult al tribunal” el fet que
un advocat demanés a un catedràtic una exposició del dret
a l’autodeterminació recollit
en el llibre blanc, prova inculpatòria de les acusacions.

Seoane, que van insistir
a preguntar a la diputada
quebequesa si sabia que
el TC havia suspès el referèndum i que una magistrada del TSJC havia ordenat a les forces de seguretat agafar tot el material
de votació. Massé va dir
que ho sabia tot i que després d’haver-ho vist es va
promoure una moció a
l’Assemblea Nacional del
Quebec, aprovada per majoria, perquè els governs
català i espanyol arribessin a un “acord dialogat en
aquest conflicte polític”.
El mateix to de defensa
de l’acció policial van fer
servir les dues representants de l’acusació amb el
diputat alemany Andrej
Hunko, expert en processos electorals. Hunko va
aclarir que l’1-O va visitar
Catalunya convidat pel Diplocat, que ell es va pagar
gairebé totes les despeses,
i que hi era en qualitat de
visitant i no d’observador
(termes confosos per les
acusacions). Hi va afegir
que, tot i les restriccions
legals del govern espanyol,
volia veure personalment
què passava a Catalunya.
“Els ciutadans tenien una
gran decisió per exercir
el seu dret a vot i no vaig
veure accions violentes
per la seva part”, va declarar Hunko, que alhora va
assenyalar que va veure ferits de bales de goma en
carrers propers a l’escola
Ramon Llull de Barcelona.
El cantant i exdiputat
de JxCat Lluís Llach va
explicar al tribunal que
ell i altres polítics van anar
al Departament d’Economia, on la Guàrdia Civil feia els escorcolls el 20 de setembre del 2017. La seva
voluntat era adherir-se a
la protesta, però també es
van posar a la “porta” per
transmetre als concentrats que “la comitiva judicial havia de fer la seva feina”. Va detallar tasques de
mediació del llavors president de l’ANC, Jordi Sànchez, i va confessar que ell
va animar Sànchez i Cuixart a enfilar-se als vehicles policials per desconvocar la protesta perquè
tothom els escoltés. L’alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire (ERC),
també va relatar com
aquell dia va anar a casa
de l’ex-secretari general
d’Economia Josep Maria
Jové en assabentar-se de la
seva detenció, i que els concentrats al domicili no van
obstaculitzar la policia. “El
que volíem és que quedés
en llibertat aviat”, va dir. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
XEVI SALA

LA CARA I LA CREU
LES FRASES
“Davant la casa de Jové
hi havia gent amb
comportament reivindicatiu,
positiu, a la catalana”
ISAAC PERAIRE

Alcalde de Prats de Lluçanès

“Totes les despeses del
desplaçament les vaig
pagar jo, però venir des de
Colònia no és pas car”
ANDREJ HUNKO
Diputat alemany

“La gent que votava als
col·legis ens demanava
als observadors que no
marxéssim. Els protegíem
amb la nostra presència”
MANON MASSÉ

Diputada del Quebec

La separació
de poders,
ben barrejada

‘Lost in
translation’
al Suprem

Sens dubte era la imatge
més esperada del dia: cinc
diputats electes al Congrés
espanyol més un senador,
asseguts al banc dels acusats. L’expectació era màxima per veure’n la cara de satisfacció, sobretot la del
polític català més votat, Oriol Junqueras, però el realitzador va ser garrepa a
l’hora d’enfocar-lo. L’expressió del primer testimoni, però, ho deia tot. Jordi
Molinera, regidor d’ERC a Altafulla, va
mirar cap a la dreta: sens dubte el seu
somriure ample era per a Junqueras.
També ho deia tot la fotografia completa
de la sala, amb un altre diputat electe,
Javier Ortega Smith, de Vox. El poder
judicial, barrejat amb el legislatiu. La suposada separació de poders, borrosa.

L’alemany, l’eslovè, el portuguès, el francès... Tots
aquests idiomes van merèixer ahir la traducció simultània per facilitar la intervenció dels testimonis internacionals. Tots
menys el català, és clar. La falta de micròfons, les males connexions i els problemes dels traductors van oferir una imatge pobra del funcionament del judici.
Andreu van den Eynde va haver de reconduir la declaració del diputat alemany
Andrej Hunko per deixar clar que no
havia protagonitzat una “observació
internacional”, sinó només “una visita”.
Abans, la traductora de l’exministre
d’Afers Estrangers eslovè Ivo Vajgl va descol·locar Manuel Marchena, que va arribar a proposar fer la traducció en anglès.

LA DECLARACIÓ

El pla per evacuar la lletrada secretària
judicial i la idea d’enfilar-se als cotxes

“Com a homosexual,
independentista i ciutadà del
món, estic en desacord amb
el fet d’haver de contestar
preguntes de Vox”
LLUÍS LLACH

Cantautor i exdiputat de Junts pel Sí

“No sortim mai al carrer
sense la norma clara de ser
pacífics i deixar en evidència
els que no es comporten”
LLUÍS LLACH

Cantautor i exdiputat de Junts pel Sí

841907-1208135L

Lluís Llach, ahir durant la seva declaració ■ EFE

Corretja del rellotge groga, muntura de les ulleres
groga i llaç grog a la camisa. En la seva declara-

ció com a testimoni, el
cantant i exdiputat Lluís
Llach va proporcionar
dues novetats. La idea

d’enfilar-se als cotxes per
desconvocar la concentració a la conselleria
d’Economia va ser seva.
“Per deformació professional, sabia que era el millor lloc”, va dir. També va
ser ell l’encarregat d’organitzar un corredor de diputades per evacuar discretament la lletrada secretària judicial Montserrat del Toro. Al final, com
tots sabem, ella va sortir
pel terrat. Després, a
Llach li van demanar que
marxés perquè “era conegut” i no volien que, en
veure’l, la gent es quedés.

Impactes de pilotes de
goma i la neta que temia
que l’àvia anés a votar
Amb les declaracions dels testimonis
internacionals citats per les defenses,
el relat de la suposada violència es capgira. Ahir el diputat alemany Andrej
Hunko va afirmar que l’1-O va veure
impactes provocats per les pilotes de
la policia espanyola. En canvi, no va
presenciar ni un sol acte agressiu contra els membres dels cossos de seguretat. En aquesta mateixa línia, la diputada del Quebec Manon Massé va explicar per videoconferència que la
gent els demanava que no marxessin
dels col·legis electorals perquè pensaven que la seva presència frenaria la
repressió policial. L’eurodiputada socialista Ana Gomes va fer saltar Marchena quan va explicar que l’1-O hi
havia eleccions municipals a Portugal
i que la seva neta va ensenyar-li les
imatges de les càrregues de Catalunya
que ja circulaven per les xarxes i la va
advertir que votar era perillós.

Marchena n’aprèn sobre
la marxa i ara haurà de
prendre noves decisions
El president de la sala del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, també ha hagut d’aprendre algunes coses sobre la
marxa. Per exemple, d’ençà que l’exparlamentari alemany Bernhard von Grünberg li va mostrar el camí en la seva declaració, ja no exigeix als testimonis que
diguin en veu alta si estan casats i a què
es dediquen. En fa prou preguntant-los
si les dades que consten en el seu passaport estan actualitzades. Després de les
eleccions de diumenge, però, Marchena
s’haurà de posar al dia en altres qüestions. Per exemple, si es permet als acusats electes acudir a les Corts espanyoles. Les defenses consideren que si els
presos tenen els seus drets intactes i si
els han deixat presentar-se a les eleccions, també han de poder prendre possessió del seu escó. Enfortits amb l’oxigen electoral, als acusats els queda encara molt de judici.

