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l socialisme, tal
com s’entén ara,

no fa por. Però, ara fa
130 anys, sí que en fe-
ia. M’explico. Fa 130
anys, el 1889, es va

decidir declarar l’1 de Maig, el Dia del
Treballador. Els orígens d’aquesta dia-
da reivindicativa, però, són tres anys
abans, el 1886, a Chicago, als Estats
Units. El que potser no saben és que, al
país on es va originar aquesta comme-
moració, el Dia del Treball se celebra el
primer dilluns de setembre. Resulta
que es va decidir desvincular aquesta
data del moviment obrer per por que
el socialisme arrelés als Estats Units.
Una ideologia que calava entre els tre-
balladors que lluitaven per aconseguir
una jornada laboral de vuit hores. Fins
llavors, l’única limitació que hi havia en
alguns estats era la prohibició de fer
treballar una persona més de divuit
hores seguides sense causa justifica-
da. En aquest context, el sindicat amb
més força d’aquell moment va decidir
que a partir de l’1 de maig de 1886 la
jornada laboral màxima seria de  vuit

hores i va amenaçar la patronal amb
una gran vaga si no accedien a la seva
petició. Molts treballadors ho van
aconseguir. Els que no, van secundar la
vaga. Després de tres dies d’aturada, el
4 de maig es va convocar una concen-
tració a la plaça Haymarket. La tensió
entre policia i treballadors va créixer
fins arribar a un punt de no retorn. Un
artefacte explosiu va esclatar a la pla-
ça i va matar un policia. Les autoritats
van responsabilitzar del crim els treba-
lladors i es van detenir més de trenta
persones. D’aquestes, tres van ser
condemnades a presó i cinc, a la forca.
En honor a la lluita per la jornada de
vuit hores i en record dels màrtirs de
Chicago, el 1889 el Congrés Obrer So-
cialista de la Segona Internacional va
declarar l’1 de maig el Dia del Treballa-
dor. Això serveix per recordar que en
qualsevol lluita per aconseguir un ob-
jectiu hi ha víctimes. Però, per molta
por que al principi pugui fer una idea
de canvi, els anys passen per demos-
trar-nos que si vivim és perquè can-
viem. No veure-ho és fer-se trampes al
solitari.

E

Keep calm
Martí Gironell

Trampes
al solitari

Per molta por que al principi
pugui fer una idea de canvi,
els anys passen per
demostrar-nos que si vivim
és perquè canviem

l senyor Enric Crous aspira a
presidir la Cambra de Comerç a
través de les eleccions que

aquesta institució d’objectius per mi
difusos celebrarà a partir de demà. Per
parlar-nos de les bondats de la seva
candidatura ens convoca a Casa Leo-
poldo. No hi havia tornat des que la
Rosa, “la Rosa del Raval”, va abando-
nar el negoci. El nom de “Rosa del Ra-
val” es deu a Arturo San Agustín, pre-
sent al dinar. No m’estima gaire, no sé
per què. Una cosa relacionada amb
Jordi Pujol? Tant que m’havia apre-
ciat. Un dia em va projectar una man-
xiula a la seva columna de La Van-
guardia. Jo li sostinc l’amistat. Hola,
Arturo. També hi ha en Manuel Milián
Mestre, en Manolo. A mi em diu sem-
pre Manòlios, evocant el protagonista
d’El Crist de nou crucificat. Em callo
un disgust: en la traducció revisada
del llibre que ha publicat Club Editor,
Manòlios s’ha convertit en Manollós.
En Manel Manchón s’ha aprimat i ha
canviat d’ulleres i pentinat. És parent
de l’històric jugador del Barça del ma-
teix cognom que surt a la lletra d’una
cançó de Serrat. No sé si el senyor

E

Crous, que es declara barcelonista re-
calcitrant, ho sap. En Joan Tapia és la
corbata del dinar. En Jordi Barbeta,
els elàstics. Tapia rumia. Barbeta és
ràpid en tot i no calla. No havia coinci-
dit mai amb Joaquín Luna. Quan era
corresponsal del món, no se’l veia. Ara
és arreu. Té les dents blanques i els ca-
bells massa negres. Potser és enveja.
També fa enveja l’alçada que presenta.
La Neus Tomàs, fina analista, té un ai-
re de la Bette Davis jove i guapa. Li dic
que és una fina analista, i em pregunta
si estic “de conya”. No. Al costat tinc
assegut en Jordi Mercader, àcid com
sempre. És del Real Madrid. Ho sap, el

senyor Crous? La Dolors Álvarez de La
Vanguardia, no para de prendre
apunts. Això és periodisme responsa-
ble. Què faig jo aquí al mig?

Enric Crous té setanta-dos anys i
sembla que en tingui seixanta. Els ca-
bells, blancs, punxeguts i arranats,
són els d’un mariner americà en grau
d’instructor. Havia estat directiu de la
Damm. Es nota que per convèncer els
clients ha pres amb ells moltes cerve-
ses i ha picat moltes olives. Demana
cervesa, és clar. Tolera que optem pel
vi. La tolerància és important, per als
seus objectius. No es prendria tan bé,
sinó molt malament, que demanéssim
una cervesa que no fos Damm. Els
principis també són importants per di-
rigir la Cambra de Comerç, que està
feta una olla i ell vol regenerar. Expli-
ca que l’actual direcció va distingir el
cap de la policia que va reprimir l’1-O.
Ell és proper a l’independentisme. Un
independentista a la Damm dels Car-
celler, que compten amb un ministre
de Franco a la família. Algú fa cara de
sorpresa. Són pertot, sí. Si no, no s’ex-
pliquen els resultats d’unes altres elec-
cions, les de diumenge passat.

“Enric Crous
explica els objectius
en una reunió amb
periodistes

Vuits i nous

El dinar de la Cambra
Manuel Cuyàs
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ls he de reconèixer que en
aquesta ocasió m’ho han posat
fàcil. Molt fàcil. Perquè no em

negaran que és un tip de riure, això
que l’exdelegat del govern a Catalunya
Enric Millo, ara l’hagin nomenat se-
cretari general d’Acció Exterior de la
Junta d’Andalusia. Ell, que considera-
va les delegacions dels governs auto-
nòmics una despesa inútil, i que du-
rant l’aplicació del 155 a Catalunya va
ser còmplice del tancament d’onze de
les dotze delegacions del govern català
a l’estranger, ara va i resulta que és se-
cretari general d’Acció Exterior dels
andalusos i que tindrà funcions de re-
presentació de l’administració andalu-
sa davant la Unió Europea. Ozú. Ma-
dremía, Millo de mi arma. Deuen ha-
ver considerat que l’exdelegat (exdi-
putat d’UDC, exdiputat del PP, exaspi-
rant a ministre i exaspirant a anar a
les llistes del PP) és un quillo mu apa-
ñao i que valia la pena fitxar-lo. Ja sa-

E “Ni portes
giratòries ni favors
prestats, res. Millo
se’n va a Andalusia
perquè és molt
eficaç. ‘A por ellos!’,
Enric, ‘a por ellos!’

ben vostès que en política això de les
portes giratòries no existeix, i que el
fet que l’hagi fitxat la Junta d’Andalu-
sia, on governa el PP gràcies a un pac-
te d’investidura amb la ultradreta de
Vox i Ciutadans, no és cap favor ni res
de res. No és una chuminá. De cap ma-
nera. A Millo l’han fitxat per eficaç.

Perquè, això sí que no se li pot negar,
la seva actuació l’1-O a Catalunya ho
va ser molt. Millo s’encarregarà també
de la relació interfronterera amb Por-
tugal i el Marroc, de fomentar la inter-
nacionalització de l’economia i el tei-
xit empresarial andalús, i a la captació
d’inversions estrangeres per a aquesta
comunitat. Vaja, de tot allò que feien
les delegacions del govern catalanes a
l’estranger i que el PP es va encarregar
de tancar. Ozú, mi niño, quina feina-
da. Si ho fa com ho va fer a Catalunya,
la projecció exterior d’Andalusia, que
és un altre dels encàrrecs que li han
fet, els asseguro que està garantida.
Perquè no se li pot pas negar que grà-
cies a ell, a la seva actuació l’1-O i a la
de totes les forces que depenen de l’Es-
tat que ell representava, la projecció
internacional de Catalunya va ser es-
pectacular. A por ellos!, Enric. Sap
greu, que ens hagis de deixar i instal-
lar-te tan lluny.

Olé, Millo, ooolé!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

El president de la Cambra de Comerç de Barcelo-
na ha presentat un informe sobre l’economia del
segle XXI en un dels últims actes del seu mandat
(2002-19), que acaba deixant la Cambra amb re-
sultats positius i el patrimoni consolidat després
dels anys difícils de la crisi.

EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Economia del segle XXI

L’expresident, així com l’exvicepresidenta Sáenz
de Santamaría i l’exministra De Cospedal, han
plantat una comissió d’investigació parlamentà-
ria, la del 155, evidenciant la seva falta de respecte
per les institucions, per la seva finalitat i per la
transparència de l’acció pública.

-+=

-+=

L’emperador abdica
Akihito

Hipocresia institucional
Mariano Rajoy

-+=

Miquel Valls

L’emperador del Japó ha posat fi a 30 anys de
mandat i ha abdicat en el seu fill Naruhito; un pas
al costat sense precedents al tradicional país del
sol naixent durant els últims dos segles. A diferèn-
cia del regnat del seu pare, el d’Akihito s’ha carac-
teritzat per la pau i l’estabilitat.

EMPERADOR DEL JAPÓ

PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA

L’expectativa oberta per la
victòria del PSOE en les elec-

cions de diumenge passat i la possi-
bilitat que Pedro Sánchez formi un
govern amb marcat accent pro-
gressista no evitarà que aquest Pri-
mer de Maig tingui un elevat to re-
ivindicatiu, perquè la societat que
ha sortit de la crisi econòmica és
més injusta i desigual que abans. Hi
ha un munt de dades que retraten
aquesta situació, però una de les
més significatives és que l’econo-
mia ha crescut de forma sostingu-
da per sobre del 2% els últims cinc
anys, però aquest creixement no es
tradueix en una millora de la situa-
ció laboral i econòmica de la gran
majoria de la població. És a dir, que
els mecanismes de distribució de la
riquesa generada funcionen molt
bé per a uns pocs i escandalosa-
ment malament per a la resta. Cor-
regir això és una urgència per a la
societat, és el deure de qualsevol
govern i ho és especialment per a
un govern teòricament d’esquerres.

La precarització  instal·lada en el
mercat laboral s’erigeix com a gran
cavall de batalla de la reivindicació
treballadora del Primer de Maig, que
aquest any commemora els 100
anys de la conquesta de la jornada
laboral de 8 hores. Aquesta preca-
rietat fa que vora 400.000 persones
a Catalunya tinguin una feina i no
obstant es mantinguin sota el llin-
dar de la pobresa. Col·lateralment,
els salaris i les pensions pugen molt
més lentament que el cost de la vida
i això esta provocant una pèrdua
sostinguda de poder adquisitiu; si-
tuació que empitjora a les grans ciu-
tats arran del cost desbocat de l’ha-
bitatge i que tampoc ajuda a corre-
gir la bretxa salarial del 23% que hi
ha entre homes i dones. La llista se-
ria molt més llarga, però els proble-
mes estan ben definits. El que cal és
una voluntat política ferma per po-
sar fil a l’agulla i aplicar solucions.

L’1 de Maig i
el govern
de Sánchez

EDITORIAL

De reüll
Emma Ansola

Temps
de lluites

vui és 1 de maig, dia de lluita i reivindicació dels
drets laborals, uns drets que ja fa anys que estan en

un estat de vulneració constant. El primer de maig, però,
també és un dia de festa i lleure. En els darrers mesos i
anys, els ciutadans han sortit al carrer per reclamar
molts altres drets, el de manifestació, el de reunió, fins i
tot el de protesta, tal com està evolucionant el judici al
procés independentista, sense oblidar el que ha tret
centenars de milers de persones al carrer: el dret a
decidir o, més detalladament, el dret a exercir

l’autodeterminació a través d’un
referèndum. Darrerament hem
afegit a aquest clam al carrer el dret
de participació política, que afecta
d’especial manera els presos
polítics tancats al centre
penitenciari de Soto del Real i als
que són a l’exili. A la llarga llista de
reivindicacions, no oblidem la

sonora lluita feminista. I avui, 1 de maig, coincideix, a
més, amb la derrota a les urnes de la ultradreta, dels
vestigis de franquisme que encara queden al país
suficientment endurits per despertar la por. Les etapes
de progrés que han originat i estan originant les
revolucions tecnològiques i digitals comparteixen espai
paradoxalment amb aquesta línia d’insatisfacció i
desconfiança entre els ciutadans per aquest marcat
retrocés en l’exercici dels drets laborals, socials, polítics.
Per això reivindiquem l’1 de maig, l’única cita del calendari
que ens obliga a recordar per evitar fer marxa enrere.

A

L’1 de maig és
l’única cita del
calendari que
ens obliga a
recordar per
no retrocedir

http://epa.cat/c/kyocwd
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Empreses i agències
d’intermediació constaten el
dinamisme del mercat laboral
però amb contractes molt
precaris.

10
anys

20
anys

Segons un centre especialitzat,
entre 200 i 250 milions de
persones podrien arribar a patir
la grip porcina arreu del
planeta.

Els barons del PSOE avisen
Borrell que haurà de plegar si
perd les eleccions. El candidat
creu que l’afer dels excàrrecs
d’Hisenda no el perjudica.

Precarietat laboral En risc AdvertènciaTal dia
com
avui fa...

maginem-nos que
som fiscals, i per

tant ens dediquem a
la persecució de delic-
tes que posin en perill
la societat, així en ge-

nèric. Som fiscals, doncs, i un dia ens
trobem en un judici amb un testimoni
que relata que tal dia hi va haver un mi-
ler de ferits, la majoria lleus per contu-
sions però d’altres greus, com un in-
fart, o la pèrdua del globus ocular per
l’impacte d’un objecte que li van llan-
çar. Som fiscals, ens assabentem amb
un testimoni qualificat d’aquests fets
(ens ho explica, posem per cas, el cap
del servei de salut públic que va aten-
dre la població aquell dia determinat i
que n’ha fet un registre detallat) i... què
fem?

El més normal, si som fiscals, és
que ens interessem mínimament pel
cas. Si demà al carrer algú fereix algú
altre i li causa contusions lleus, o fins i
tot algun traumatisme cranial, el més
normal és que el cas arribi a algun jut-
jat i un fiscal es preocupi per esbrinar
qui i per què va esberlar el cap d’algú
altre i, en el cas improbable que l’autor
de l’agressió fos un policia, demanaria
si va actuar correctament o bé ho va
fer exercint una violència il·legítima i
injustificada, i demanaria finalment
compensar la víctima i la societat en el
seu conjunt amb una pena per a
l’agressor. Això seria el més normal, en
cas de ser fiscal d’un estat democràtic
on es protegeix l’exercici de les lliber-
tats públiques i on els policies, els jut-
ges i els fiscals actuen amb proporcio-
nalitat, amb l’equilibri de fer complir la
llei sense vulnerar a canvi drets fona-
mentals, i amb una neutralitat exquisi-
da sobre el debat polític.

Però quina va ser ahir al Tribunal
Suprem la reacció del fiscal quan va
conèixer el relat del cap del servei Ca-
talà de Salut l’octubre del 2017, David
Elvira, que va xifrar en 1.066 el nombre
de ferits provocats per l’actuació poli-
cial? Interessar-se pels casos greus?
Demanar més dades per tal d’investi-
gar aquesta agressió massiva? No. La
seva reacció va ser una pregunta, des-
tinada a intentar desprestigiar per par-
cial l’informe. “L’informe no inclou els
policies que van ser atesos, oi?” No, els
policies que es van tòrcer el canell re-
bentant les porres sobre els ciutadans
van ser atesos pels seus propis serveis
sanitaris. Els catalans independentis-
tes, malgrat l’obstinat exercici de ciu-
tadania pacífica, no són ciutadans per
a l’Estat, i ni policies, ni fiscals, ni jutges
ni reis els atendran com a tals.

I

Full de ruta
David Marín

Fiscals per
un dia

“Ens cal seguir
votant massivament
per la definitiva
llibertat del poble
català

es urnes són les que un dia (més o
menys a prop) ens donaran la lliber-
tat. Acabem de demostrar que grà-

cies al vot persistent independentista, els
hem barrat al pas, tot i l’actuació dels que
segueixen revifant el franquisme: com ho
feren el malèfic tàndem Rajoy-Soraya, i
ho estant fent els escollits pel mateix Az-
nar, Casado i Cayetana Álvarez, així com
Rivera i Inés Arrimadas, que tenen en co-
mú no només la provocació, l’insult i la fò-
bia visceral, sinó un mateix discurs cen-
tralitzador, castellà inclòs, que els garan-
teix el vot d’aquells que es deixen arrosse-
gar per l’odi als catalans dels nous feixis-
tes. Una actuació que a casa nostra, però,
segueix incrementant exponencialment
el nombre de catalans que s’afegeixen a
l’independentisme, així com d’espanyols
a exigir més democràcia, malaurada-
ment deficitària al si d’un Estat que s’en-
orgulleix de potenciar la repressió i les
maquiavèl·liques clavegueres de l’Estat,
en comptes de la cultura i la llibertat d’ex-
pressió democràtica.

ESTEM ENMIG de tres processos electorals
que, com acabem de veure (victòria histò-

L rica d’ERC en les estatals), poden ser una
bona oportunitat per incrementar no no-
més la presència del sobiranisme al Con-
grés dels Diputats sinó, especialment, el
nombre d’alcaldes i regidors independen-
tistes que defensin la democràcia, les lli-
bertats i la República en les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig, cosa que ens po-
dria proporcionar un panorama força
més determinant per a les legítimes aspi-
racions dels catalans, mal que pesi al líder
del PSOE, que en afirmacions electoralis-
tes diu que Catalunya mai serà indepen-
dent. Si aquests objectius s’acaben acon-
seguint i al mateix temps s’incrementés

la presència de diputats independentis-
tes a Brussel·les, estaríem molt més a
prop de fer el cim.

ÉS PER AIXÒ que tots els que volem una
Catalunya ben allunyada dels predica-
ments que fan els tres líders franquistes, el
del socialisme unionista o el de l’esquerra
indefinida, ens cal seguir votant massiva-
ment per la definitiva llibertat del poble ca-
talà. Ens cal que sigui així, per frenar un
nou suport socialista al 155. Sánchez ja ha
confirmat que si cal, l’aplicarà de nou; de la
mateixa manera que tot i que havia criti-
cat la judicialització de la justícia que feia
Rajoy, ell no ha mogut ni un dit per capgi-
rar la dinàmica del poder judicial ni el de la
fiscalia, que segueix la trajectòria de l’antic
règim. L’exemple més inequívoc és la pre-
só preventiva injusta i amoral dels vuit pre-
sos polítics i la manera notablement ten-
denciosa com el magistrat Marchena ha
preparat, junt amb els fiscals i les forces po-
licials, el judici sobre l’1-O, el qual, vist com
s’està desenvolupant, sembla evident que
hi ha una voluntat d’humiliar, més que
d’oferir una sentència ajustada al dret in-
ternacional.

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau

Stop a la ultradreta!
Tribuna

Entenc que
no vulguin que
ningú els vegi
la cara

b Els guàrdies civils i els po-
licies nacionals que declaren
en el judici menteixen, tots
ho sabem i ells també. Em
crida l’atenció com es quei-
xen de barricades fetes de
bales de palla, de cares
d’odi, de persones que els
feien retrocedir i que canta-
ven tot aixecant les mans... i
així fins a moltes altres
“agressions” que diuen que
van patir. Si no fos perquè
estem dins un judici injust i
patim pels presos polítics,
les seves declaracions ens
farien molt riure. Per una
banda, defensant les esco-
les hi havia pobles sencers,
gent de totes les edats, i tots
formant barrera amb les
mans alçades i cantant; per
l’altra, furgonetes i més fur-
gonetes plenes de policies

uniformats, tots vestits de
negre, amb cascos, escuts,
porres i altres eines de de-
fensa i d’atac, i resulta que
els que tenen por són els
atacants. En fi, no calen gai-
res comentaris. Si jo fos ells
i expliqués davant les càme-
res de televisió el que diuen
que va passar i com van pa-
tir, també voldria que ningú
veiés la meva cara. Em faria
massa vergonya tot plegat.
TERESA CALVERAS BARNIOL
Barcelona

Un llibre
sense signar
b Com fem quasi tots, el dia
de Sant Jordi compro un lli-
bre. Sincerament no tinc
cap idea en concret. Pot ser,
només si he llegit en algun
diari alguna crítica interes-
sant o he escoltat a la ràdio
o he vist a la televisió el cor-
responent escriptor, en prin-
cipi em fan pensar que com-
praré el seu llibre, però quan

soc davant de les parades
de mil llibres diferents, lla-
vors, aquell dia, no sé per
què, compro segons el que
em dicta el cor. Però aquest
any ho he sentit diferent. He
comprat un llibre d’un pres
polític i no he pogut aconse-
guir la seva signatura per
raons òbvies. Una vegada
més, la buidor ha omplert la
meva ànima; jo, que soc lliu-
re per llegir el que vulgui, i
ells, tancats per escriure el
que poden. Tot plegat fa que
visquem una vida inversem-
blant.
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

Oh, Europa!

b L’Europa de la democràcia,
l’Europa de les llibertats, l’Eu-
ropa de la modernitat, l’Euro-
pa de la justícia. Oh, Europa!,
com pot ser que a les teves
costes s’hi ofeguin centenars,
milers, d’immigrants per la te-
va inacció? Oh, Europa!, com

pot ser que tinguis al capda-
vant personatges com Tusk,
Juncker o Tajani? Oh, Europa!,
com pot ser que contemplis
com si no fos cosa teva la de-
riva ultradretana de països
com Hongria, Polònia o Àus-
tria? Oh, Europa!, com pots
tenir com a membre un país
com Espanya, que té símbols
feixistes per tot arreu, el Valle
de los Caídos, milers de fos-
ses comunes, la Fundación
Francisco Franco i partits fei-
xistes? Oh, Europa!, com pots
permetre que a un país soci
teu, Espanya, s’hi apallissi
gent pacífica perquè vol votar
pacíficament? Oh, Europa!,
com pot ser que un país soci
teu, Espanya, tingui presos
polítics –tu saps perfecta-
ment que ho són– i se’ls jutgi
en un judici farsa que no
s’hauria d’haver permès mai?
Oh, Europa!, no t’imaginava
més gran, però sí millor, molt
millor!
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

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

El lector escriu
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Xavier García Albiol, CANDIDAT DEL PP A L’ALCALDIA DE BADALONA

“Si ens haguessin fet més cas des de la direcció del partit,
les coses haurien estat diferents”

La frase del dia

“Qualsevol
solució del plet
territorial espanyol
només pot implicar
el reconeixement
nacional de
Catalunya

uan les coses es polaritzen, els
extrems solen etzibar-se mútua-
ment una munició terrible, que

contamina greument la vida política:
els estereotips més negres i infamants
que guarden al sarró. Aleshores, la rea-
litat, que sempre produeix indicis de
tota mena, s’encarrega de confirmar-
nos les pitjors versions. Mentides, mit-
ges veritats i veritats degudament
agençades, desproveïdes de tot vestigi
de virtut, aconsegueixen excitar al mà-
xim totes les urticàries i fan emergir els
pitjors sentiments que portem dins.

ÉS AIXÍ COM, A CATALUNYA, no tan sols
abunda una profunda consciència de
greuge per moltes raons objectives i
acumulades durant anys, sinó que tam-
bé predomina una imatge d’Espanya
primitiva, amb ínfules d’Hernán Cor-
tés, on coexisteix un Madrid poblat de
nous rics arrapats a la mamella de l’Es-
tat i un sud acomodat al subsidi endè-
mic; amb una democràcia minusvàli-
da, on tothom crida “¡A por ellos!” i on
és normal Coripe i els seus linxa-
ments... Ebre enllà, al seu torn, no tan
sols hi ha una oposició raonable a l’uni-
lateralisme català que se salta la llei de-
mocràtica, sinó que prolifera l’ances-
tral catalanofòbia, referida a una Cata-
lunya habitada per una burgesia gasiva
i insolidària, xucladora molt de temps
de la joventut del sud i atrinxerada his-
tòricament en els privilegis obtinguts
de la seva aliança amb les dictadures de
militars i latifundistes (que han con-
demnat mig Espanya al subdesenvolu-
pament) i que ara se’n vol anar amb el
botí.

CALIA QUE UNA BONA tramuntanada es-
combrés tanta malvolença induïda,
tant de verí populista, tants residus
contaminants. Sense oblidar, és clar,
cap de les injustícies i dels greuges que
cal corregir, sense convertir-nos en in-
genus angelets bufadors. I vet aquí que

Q aquest ha estat, diria, l’efecte produït
pels resultats electorals del dia 28. Per
si mateixos, aquests resultats no han
pogut resoldre encara res. Però han re-
tornat, a Catalunya, una altra cara
d’Espanya i, a Espanya, una altra cara
de Catalunya. Han emergit, de sota de
les escombraries, unes cares molt més
reals i majoritàries, molt més amisto-
ses i benvolents, amb un lleuger som-
riure de bon averany.

HA DECAIGUT el PP de la catalanofòbia
contra l’Estatut, del menyspreu espès,
de la sordesa i el silenci administratius,
i el PP aznarista, encara pitjor, enterc i
guerracivilista. I ha emergit, majorità-
ria, l’Espanya del “No pasarán” contra
la triple dreta, l’Espanya de les velles
solidaritats i esperances contra el fran-
quisme, l’Espanya de la llibertat i la jus-
tícia, inclusiva, capaç de reconeixe’s en
la seva diversitat cultural, lingüística i
nacional. I, a Catalunya, han punxat les

expectatives del “com pitjor, millor” i
ha emergit la Catalunya dialogant, en
clau independentista (ERC) i en clau
federalista (PSC). No ha donat temps,
encara, que aquestes dues noves cares
de Catalunya i d’Espanya es mirin i
s’aproximin. Però és obvi que la seva
sola presència és un canvi substancial
per a l’imaginari col·lectiu i que fa del
tot versemblants nous camins de retro-
bament, de reconeixement i d’entesa.
La nova entesa necessària encara és
lluny. L’allunya sobretot el judici en
curs al Tribunal Suprem. Esperem que
els seus resultats siguin congruents
amb la nova cara d’Espanya i de Catalu-
nya, fins al punt que, l’endemà, sigui
possible, amb el degut coratge, revertir
la judicialització de la política i retor-
nar a la taula del diàleg i la negociació
d’on mai ningú no s’hauria d’haver ai-
xecat.

ARA VE LA FORMACIÓ del nou govern de
l’Estat. No sembla que la fórmula hagi
de ser gaire diferent de l’anterior, al-
menys fins després de les eleccions del
maig. És previsible un pacte d’investi-
dura entre socialistes, podemites,
PNB... I potser també amb ERC, men-
tre el PDeCAT repensa la seva natura-
lesa. Encara que és més probable que
això resti per a la negociació de veritat,
la que ens ha de permetre avançar cap
a una nova entesa Catalunya-Espanya.
Queda definitivament al marge el fan-
tasma del pacte PSOE-Cs, desitjat per
alguns sectors econòmics i tan eficaç-
ment brandat per la publicística inde-
pendentista amb l’objectiu de contenir
fugues de vot cap al PSC. És, òbvia-
ment, un impossible: Ciutadans va néi-
xer per aixecar un nou lerrouxisme a
Catalunya (objectiu que ha estat a punt
d’assolir gràcies a l’unilateralisme). Ai-
xò l’inhabilita per a qualsevol solució
del plet territorial espanyol, que només
pot implicar el reconeixement nacio-
nal de Catalunya.

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

Noves cares
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

uan l’abril de
1974 va tenir lloc

a Portugal la Revolu-
ció dels Clavells, deci-
díem passar allà el
pont del Primer de

Maig, perquè pensàvem en un llibre
sobre la Revolució dels Clavells. Des
del dia abans, després d’un viatge
amb cotxe, quina eufòria al Portugal
on havien sentit un altre cop la música
i la lletra de Grandola, vila morena! Els
pobles acabaven de recuperar molts
dels soldats que tornaven de les colò-
nies: música arreu, on ens convidaven
a brindar a favor de la llibertat recupe-
rada... i a desitjar-nos que també nos-
altres ens alliberéssim aviat de la llosa
del franquisme.

A la nostra editorial havíem publi-
cat el clàssic de Maurice Dommanget
sobre la història d’aquell Dia Interna-
cional dels Treballadors que a Espa-
nya només era la festa de San José
Obrero. Ens va costar molt obtenir el
permís de la censura. Finalment, un
pacte: amb els retalls recomanats
(¿?), podíem editar el llibre però sense
coberta impresa, com si es tractés
d’un llibre clandestí.

Quan a la nit, pel retorn imposat
per les feines dels quatre –dos a Ma-
drid i dos a Barcelona– travessàvem
la frontera per Badajoz, ens vam haver
de parar en un espai enorme i fosc,
des d’on vèiem en una televisió en
blanc i negre la festa, un muntatge vi-
sual “en honor de los trabajadores”, a
càrrec de Educación y Descanso. El
contrast, per a nosaltres, va ser mas-
sa fort. Emmurriats i silenciosos, ens
havíem de tornar a tancar en la nostra
cova dels horrors. Quan al cap d’uns
quants mesos editàvem el llibre de
Xavier Roig, Portugal, la muerte de un
fascismo, vaig haver de patir el xàfec
indignat del responsable de la censura
de l’España una, grande y libre.

Q

De set en set
Ignasi Riera

El Primer
de Maig
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Després de mesos
d’ostracisme, la
Junta el recupera
per dirigir l’acció
internacional

L’empresariat
votarà el ple de la
Cambra de
Barcelona entre el
2 i el 8 de maig

Enric Millo,
delegat
exterior
d’Andalusia

Arriben les
eleccions a les
cambres de
comerçNacional

Contraatac de l’indepen-
dentisme a la decisió de la
Junta Electoral Central
(JEC) de vetar Puigde-
mont, Ponsatí i Comin de
la candidatura de Junts
per Catalunya- Lliures per
Europa. Recursos judi-
cials, mobilitzacions, pro-
testes, boicot i ara una de-
núncia al Consell d’Euro-
pa formen part de la bate-
ria d’actuacions amb què
volen frenar el que consi-
deren que és un nou “atac
a la democràcia” per part
dels aparells de l’Estat es-
panyol. El vet als tres diri-
gents exiliats ha fet vessar
el got.

Ahir al vespre es va sa-
ber que el Consell per la
República, liderat per
Puigdemont, i l’Assembla
Nacional Catalana (ANC)
ja tenen a punt una ofensi-
va contra l’Estat espanyol
a través del Consell d’Eu-
ropa. El president a l’exili
ho presentarà dijous a Wa-
terloo, el mateix dia que té
prevista una reunió amb el
president de la Generali-
tat, Quim Torra, per par-
lar d’altres qüestions que
ja era a l’agenda abans. A
quarts de quatre del mig-
dia es presentarà aquesta
iniciativa ciutadana euro-
pea, en què es demanarà al
Consell d’Europa que acti-
vi l’aplicació de l’article 7
del Tractat de la Unió Eu-
ropea, que preveu san-
cions als estats membres
que violin greument i per-
sistentment els valors de
la UE, que són el respecte a
la dignitat humana, la lli-
bertat, la democràcia, la
igualtat, l’estat de dret i el

respecte dels drets hu-
mans, inclosos els drets de
les minories. La mesura
també inclou suspendre
els drets al vot d’un estat
membre, en aquest cas Es-
panya, que posi en risc l’es-
tat de dret.

La decisió de la JEC ha
sacsejat fortament l’esce-
na. El govern català afirma
que es tracta “d’un frau a
la democràcia perpetrat
per un organisme de l’Es-
tat”. Aquesta va ser la res-
posta de la portaveu del
govern de la Generalitat,
Meritxell Budó, expressa-
da ahir en nom de tot l’ex-
ecutiu després de la reunió
setmanal per valorar la re-
solució de la JEC.

En espera de conèixer
demà el contingut de les
al·legacions que presenta-
rà la candidatura contra la
decisió de l’organisme
electoral, l’executiu de
Torra va deixar clar que
aquesta és una acció que
no correspon al govern,
però es va alinear amb les
crítiques que dilluns les
formacions independen-
tistes van fer contra la de-
cisió de la JEC. Per ara,
ahir l’advocat Gonzalo
Boye i el vicepresident del
Parlament i diputat de
JxCat, Josep Costa, prepa-
raven el recurs, en què po-
saran el focus en un dels
arguments jurídics que la
junta electoral va afegir
sense que els autors de la
denúncia Cs i el PP en fes-
sin menció. La defensa de
Puigdemont assegura que
aquesta manera d’actuar
de la JEC crea una forta in-
defensió dels afectats. El
motiu és que la JEC fa refe-
rència a l’article 384 bis de
la llei d’enjudiciament cri-

minal i, a més a més, l’apli-
ca a Puigdemont, concre-
tament el considera sus-
pès de càrrec i diu que té li-
mitats els seus drets polí-
tics perquè està en situa-
ció de rebel·lió i, per tant,
“no és elegible”.

Budó ja va fer palès el
malestar i la “indignació”
que va provocar la resolu-
ció perquè es tracta d’una
“cacicada antidemocràti-
ca sense fonament jurí-
dic”, va dir citant una piu-
lada de l’exlletrat del Tri-
bunal Constitucional Joa-
quín Urías, a més de recor-
dar que la decisió “fins i tot
incomoda els mateixos
membres de la JEC”, per-

Contraatac pel vet a Eu

E. Ansola / J.Alemany
BARCELONA

INSÒLIT · El govern, indignat amb la
decisió de la JEC contra Puigdemont,
Comín i Ponsatí ACTES Partits i entitats
preparen mobilitzacions i recursos
BOICOT La CUP alerta de futures
il·legalitzacions i reclama plantar-se

La portaveu del govern, Me-
ritxell Budó, també va afe-
gir-se a la petició que ERC va
deixar clara després de les
eleccions espanyoles i va
instar Pedro Sánchez a ne-
gociar, tot i que aritmètica-
ment no els necessiti per
poder governar. “El debat
central d’aquestes eleccions
sempre ha estat Catalunya”,
i, per tant, per això era “im-
possible que el govern que
n’emani vulgui fer-ho d’es-
quena a Catalunya i tancant
la porta al diàleg”. Budó va
reiterar que “no té cap sen-

tit que Catalunya i Espanya
governin d’esquena una de
l’altra” i que cal “restablir
aquest ponts de diàleg” o
que, almenys aquesta era la
voluntat de l’executiu de
Torra. I hi va afegir que pen-
sava que així ho demanaven
al de Sánchez.

La portaveu també va re-
cordar que les eleccions les
van convocar des de Madrid
no perquè les formacions in-
dependentistes no donessin
suport al pressupost sinó
“quan les enquestes van ser
favorables al PSOE”. I en la

seva anàlisi dels resultats de
diumenge va valorar “l’altís-
sima participació” a Catalu-
nya perquè “sempre que hi
ha urnes aquí ens hi troben,
perquè en democràcia eme-
tre vots no és delicte”, hi va
afegir. A més de celebrar “el
pèssim resultat de la ultra-
dreta” formada per Cs, PP i
Vox, Budó també va recor-
dar al PSOE els resultats en
clau catalana: “El 80% dels
ciutadans estan en contra
de la repressió i a favor del
dret a l’autodeterminació”.
■ J.A.

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

Budó:“S’han de restablir els ponts de diàleg”

Reunió de l’executiva del govern
d’ahir, en la qual es va parlar de la
prohibició de la JEC ■  RUBÉN MORENO
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El centpeus Millo
L’APUNT aspiren a governar amb majoria. Ho diu Juanma More-

no Bonilla: es pot tenir un peu a l’esquerra o un peu a
la dreta, però sempre un al centre. Ell, que festeja amb
Vox. Ahir, aprofitant la caiguda en desgràcia de Casa-
do, el president andalús va fitxar Enric Millo com a de-
legat exterior d’Andalusia. Tot un centpeus ideològic
que vivia en l’ostracisme per haver apostat per Soraya.Toni Dalmau

Ahir el PP es llepava, com un gat, les ferides del desas-
tre electoral. El vetust autobús popular, amb Aznar
marcant la ruta a la dreta extrema i amb Casado de
xofer, s’ha estavellat perseguint Vox. A la llista de bai-
xes hi ha la meitat dels diputats i un cap de files que
només se salva per la immediatesa del 26-M. Ara cal
anar amb urgència cap al centre, el paradís dels que

què el seu president, el vi-
cepresident i dos vocals
van emetre un vot particu-
lar qüestionant-ho. Per
aquest motiu va fer una
crida a l’organisme electo-
ral, al Tribunal Constitu-
cional i als organisme de
l’Estat espanyol a “tornar
a la raó del dret i surtin de
la raó d’estat”, que és la
que ha de prevaldre en una
democràcia.

Paral·lelament, la por-
taveu del govern espanyol,
Isabel Celaá, va assegurar
que l’executiu de Pedro
Sánchez respecta “òbvia-
ment” la decisió de la JEC.
“És l’òrgan competent du-
rant tot el procés electo-

ral”, va subratllar, i va re-
cordar que tenen la possi-
bilitat de presentar-hi al-
legacions.

Primeres protestes
Les formacions i organit-
zacions independentistes
han posat fil a l’agulla i han
començat a organitzar les
primeres concentracions
a favor dels drets civils i
polítics després que la jun-
ta ha vetat la participació
de Puigdemont, Comín i
Ponsatí a les llistes euro-
pees. La convocatòria serà
divendres, 3 de maig, a les
set hores de la tarda da-
vant la delegació del go-
vern espanyol al carrer
Mallorca amb Roger de
Llúria de Barcelona. La
concentració està convo-
cada per l’ANC, Òmnium,

JxCat, la Crida, ERC i la
CUP i s’espera que s’hi afe-
geixin més moviments.

La diputada de la CUP
Maria Sirvent va alertar
ahir que la prohibició de la
JEC pot comportar “un
primer assaig d’il·legalit-
zacions selectives de baixa
intensitat”, perquè “de
facto” il·legalitza una can-
didatura. Davant
d’aquests elements que
troba que “ja són de prou
pes”, perquè menen a
“unes eleccions totalment
adulterades”, va proposar
asseure’s “amb totes les
forces democràtiques” per
veure “quina legitimitat”
donen a les europees i con-
sensuar algun tipus de
“boicot”, però no va voler
concretar. “Hem de plan-
tar-nos per trobar una res-
posta col·lectiva àmplia i
contundent, sense mati-
sos”, va destacar Sirvent,
que va concloure: “Això no
va de parròquies, va de
drets.” ■

uropa

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

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

Partits i entitats
convoquen per
divendres una
protesta

Els expresidents del Parla-
ment de Catalunya Joan
Rigol (1999-2003), Ernest
Benach (2003-2010) i Nú-
ria de Gispert (2010-
2015) rebran la distinció
enguany de la Creu de
Sant Jordi, en agraïment
per la seva tasca al capda-
vant de la institució catala-
na, segons va explicar ahir
la portaveu del govern, Me-
ritxell Budó. Aquesta és la
màxima distinció que la
Generalitat atorga des de
l’any 1981, i que està ober-
ta a propostes de la ciuta-
dania, a aquelles persona-
litats i entitats que hagin
destacat pels seus mèrits
professionals o perquè ha-
gin prestat serveis a Cata-
lunya en la defensa de la
seva identitat o també en
l’àmbit cívic i cultural.

Aquest any, i segons
l’acord del Consell Execu-

tiu, s’entregaran 29 distin-
cions a personalitats i a 15
entitats. A banda dels ex-
presidents del Parlament,
la resta de premiats són;
Ivo Vajgl, polític i ex-minis-
tre d’Afers Exteriors d’Es-
lovènia: Lluís Albert, musi-
còleg i compositor; Joana
Amat, empresària i presi-
denta de Fidem; Montser-
rat Andreu, pedagoga; Vir-
gil Ani, professor universi-
tari, traductor i impulsor
de la llengua i la literatura
romaneses a Catalunya;
Carles Furriols, metge;

Carme Giralt, educadora;
Josep González, president
de Pimec; M. Carme Ju-
nyent, lingüista; Lluís Jus-
te de Nin, dissenyador, il-
lustrador i dibuixant;
Montserrat Juvanteny,
mestra i activista en la de-
fensa dels drets dels in-
fants; Biel Majoral, can-
tautor, filòleg i polític; Nú-
ria Marín, mestra; Mercè
Otero, activista social; Al-
bert Peters, empresari i
president del Cercle de Di-
rectius de Parla Alema-
nya; Josep Pla-Narbona,

dissenyador gràfic; Núria
Quadrada, mestra i profes-
sora de dansa popular;
Joaquim Rafel, lingüista;
Gemma Rigau, filòloga i
lingüista; Fina Rubio, an-
tropòloga i activista social;
Benedetta Tagliabue, ar-
quitecta; Jaume Terradas,
biòleg i ecòleg; Montserrat
Úbeda, llibretera, i el fotò-
graf Antoni Vidal.

Entre els entitats desta-
ca el grup La Trinca, l’As-
sociació Cívica per la Llen-
gua El Tempir, l’Ateneu de
Tàrrega, el Casal Catòlic
de Sant Andreu de Palo-
mar, la Coral Capella de
Santa Maria de Ripoll, l’Es-
cola Universitària d’Infer-
meria i Teràpia Ocupacio-
nal de Terrassa, la Facul-
tat de Nàutica de Barcelo-
na, Família i Benestar
Social, Fundació Privada,
o la Federació Catalana
d’Entitats Corals i la de
Moviments de Renovació
Pedagògica. ■

Creu de Sant Jordi per als
expresidents del Parlament
De Gispert, Benach i Rigol

J.A.
BARCELONA

a Les distincions que la Generalitat atorga des del 1981 pels mèrits i serveis a
Catalunya són aquest any per a un total de 29 personalitats i 15 entitats

La inclusió del futbolista Lio-
nel Messi va aixecar sorpresa
entre els periodistes, que van
preguntar a Meritxell Budó
quins eren els seus mèrits, re-
cordant-li que l’havien con-
demnat per frau fiscal. La
consellera va respondre que

Núria de Gispert, Joan Rigol i Ernest Benach al Parlament que van presidir, en una imatge del maig del 2018 ■ ORIOL DURAN

s’havia avaluat la seva “tra-
jectòria esportiva” a proposta
del Barça, la secretaria gene-
ral de l’Esport i el consistori
de Barcelona. La corredora de
curses de muntanya i recone-
guda independentista Núria
Picas també serà premiada.

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

Messi i Picas, esportistes premiats
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L’expresident espanyol
Mariano Rajoy, l’exvice-
presidenta Soraya Sáenz
de Santamaría i l’exminis-
tra de Defensa María Dolo-
res de Cospedal van plan-
tar ahir la comissió d’inves-
tigació del Parlament so-
bre l’article 155, que els ha-
via citat perquè aclarissin
com van actuar en relació

amb la seva aplicació a Ca-
talunya quan eren a l’ex-
ecutiu. Rajoy i Santamaría
van enviar breus burofa-
xos dilluns en què s’empa-
ren en un dictamen del
Consell d’Estat del 25
d’abril que conclou que “els
membres del govern de
l’Estat, actuals i pretèrits,
no estan obligats a atendre
la sol·licitud de comparei-
xença” davant la citada co-
missió. En una carta, més
extensa però en termes si-
milars, enviada la setmana
passada, Cospedal també
justificava que les cambres
autonòmiques només po-
den investigar “activitats

de competència de la prò-
pia comunitat”, per la qual
cosa entén que l’obligato-
rietat de comparèixer no
afecta els membres del go-
vern estatal, que “no pot
ser objecte de control” al
Parlament.

En tot cas, ahir mateix
ja es va enviar un segon re-

queriment a tots tres per-
què compareguin dimarts
vinent, 7 de maig, i aquest
cop ja se’ls adverteix del
que implica no fer-ho. I és
que, si ho tornen a refusar,
el Parlament podria obrir
una via judicial contra ells
per presumpta desobe-
diència, emparant-se en

l’article 502 del Codi Penal.
L’article 68 del reglament
estableix que en casos així
la mesa n’ha d’informar la
fiscalia perquè en fixi pos-
sibles responsabilitats pe-
nals. Un extrem, això sí, al
qual no s’ha arribat mai, ni
tan sols quan en la passada
legislatura el llavors minis-
tre de l’Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, no es va pre-
sentar a la comissió d’in-
vestigació de l’operació Ca-
talunya. “En cas que reite-
ressin la no assistència al
Parlament decidiríem a
què procedim posterior-
ment”, es va limitar a dir
ahir el president de la co-
missió, Toni Morral
(JxCat). Els grups sobira-
nistes van criticar el buit
perquè “no té fonaments
jurídics” i pel “menyspreu”
que fa a la cambra. Cs, en
canvi, hi va donar suport
perquè si han de comparèi-
xer a donar explicacions
“ha de ser al Congrés o al
Senat”. ■

Òscar Palau
BARCELONA

Rajoy esquiva el
control pel 155
al Parlament
a  Ell, Santamaría i
Cospedal planten la
comissió, que els
torna a fer la petició

El president del Parlament, Ro-
ger Torrent, convocarà els prò-
xims dies una reunió amb tots
els grups, si pot ser abans del
ple de la setmana vinent o pas-
sades les municipals a tot esti-
rar, per revisar com s’aplica
l’acord unànime al qual ja ha-
vien arribat fa alguns mesos
per frenar l’escalada de crispa-
ció en els plens i evitar insults
personals. L’anunci, fet en la
mesa d’ahir, arriba després que
una topada en el ple entre Inés
Arrimadas i el vicepresident pri-
mer, Josep Costa, va fer rebro-
tar la polèmica fa algunes set-
manes. Precisament, durant la
mesa i la junta de portaveus
d’ahir, també es va respondre,
refusant-ne els arguments, a
l’escrit de queixa presentat pel
diputat del PP Santi Rodríguez,
per l’expulsió en el darrer ple.

Rajoy i Santamaría van deixar ahir les cadires buides ■ ACN

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

Torrent citarà
els grups per
evitar insults

El govern andalús va no-
menar ahir l’exdelegat del
govern estatal a Catalunya
Enric Millo nou secretari
general d’Acció Exterior
de la Junta, càrrec amb el
qual representarà l’admi-
nistració regional a la
Unió Europea i en afers in-
ternacionals. El nomena-
ment va ser acordat pel
Consell de Govern autonò-
mic. Millo quedarà adscrit
a la conselleria de Presi-
dència, que gestiona Elías
Bendodo, del PP, que en
roda de premsa va valorar
la trajectòria “tant política
com professional” de l’ex-
delegat. Segons ell, es trac-
ta d’algú “amb experiència
en la gestió pública i priva-
da”, ja que va defensar que
el govern andalús buscava
“la millor qualificació” i el

perfil de Millo “pot reunir
les condicions vàlides per
a aquesta tasca”.

Onze mesos fora de joc
“Agraeixo la confiança
que el president Juanma
Moreno ha dipositat en
mi, és un gran repte pro-
fessional i polític que
afronto amb il·lusió i vo-
luntat de servei a Andalu-
sia i al conjunt d’Espa-
nya”, piulava ahir el fla-
mant nou secretari. L’ac-
ció exterior de la Junta
d’Andalusia se cenyeix,
entre altres competèn-
cies, a les relacions exte-
riors i la cooperació políti-
ca i territorial. Així ma-
teix, s’ocupa de la direcció
de la delegació del govern
andalús a Brussel·les, el fo-
ment de la internaciona-
lització de l’economia i el
teixit empresarial i l’atrac-
ció d’inversió estrangera.

L’exdelegat, que para-
doxalment durant la seva
etapa al grup popular del
Parlament va criticar so-
vint amb duresa la política
d’acció exterior de Catalu-
nya, va ser destituït fa on-
ze mesos arran de la moció
de censura contra Rajoy, i
llavors es va mostrar afí a
la candidatura de Soraya
Sáenz de Santamaría en la
cursa per la renovació del
partit. El nou líder, Pablo
Casado, el va apartar, en
canvi, de cap altra respon-
sabilitat pública, i tampoc
li va oferir un lloc a les llis-
tes europees, malgrat que
entrava en moltes traves-
ses, sobretot després de la
controvertida declaració
de Millo en el judici al pro-
cés, en què se li van retreu-
re dramatitzacions, com
ara l’esment al Fairy com a
arma violenta contra els
cossos policials de l’Estat

que van actuar l’1-O.
El portaveu de Cs al

Parlament, Carlos Carri-
zosa, admetia ahir la seva
“sorpresa” pel nomena-
ment, tot i que el seu partit
és soci del PP a Andalusia.
En canvi, a la portaveu del
govern, Meritxell Budó, no
li va estranyar “en abso-
lut” que un govern del PP,
Cs i Vox compti amb Millo
“per a les tasques que li
han encomanat”. ■

Ò.P.J.
BARCELONA

Millo, nomenat
delegat exterior
d’Andalusia
a La Junta, governada pel PP, li dona la direcció de l’acció
internacional a L’exdelegat havia estat obviat per Casado

Precisament ahir, el govern va
nomenar Mireia Borrell nova
secretària d’Acció Exterior i
de la Unió Europea, càrrec
homòleg al de Millo. Borrell,
professora d’economia políti-
ca a la London School of Eco-
nomics, era fins ara directora
general d’Afers Europeus i de
la Mediterrània, càrrec que

Millo va donar suport a la campanya del candidat gironí del PP el 28-A ■ QUIM PUIG

ara assumeix Alfonso Gonzá-
lez Bondia, doctor en dret i
especialista en dret interna-
cional per la URV. Així mateix,
també dins del Departament
d’Acció Exterior, es va nome-
nar el periodista Oriol Duran
nou director general d’Anàlisi
i Planificació Estratègica, una
plaça de nova creació.

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

Mireia Borrell, homòloga catalana
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Disset ciutadans, alcaldes,
diputats al Parlament i al
Congrés i una senadora
de diversos punts del terri-
tori català van descriure
ahir, en el judici al Su-
prem, el mateix modus
operandi que van usar la
Guàrdia Civil i la Policía
Nacional per intentar atu-
rar el referèndum de l’1-O:
violència “extrema i gratu-
ïta” cap als concentrats,
que van respondre amb les
mans enlaire i cantant, i
amb insults després de re-
bre cops de porra. Els testi-
monis van desmuntar així
el relat criminal dels prop
de dos-cents agents que
han desfilat per la vista
contra els independentis-
tes catalans. També van
sostenir que “no es van
usar els nens com a escuts”
com s’ha afirmat, sinó que
eren a les places perquè
que era una jornada festi-
va i que, en veure les càr-
regues, se’ls van endur
d’allà. Els fiscals, per des-
acreditar els ciutadans,
els van preguntar si sa-
bien que el TC havia sus-
pès el referèndum i que
els policies actuaven per
ordre judicial. I a David El-
vira, exdirector del Servei
Català de la Salut, ahir no
li van qüestionar la xifra
de 1.066 ferits, de la qual
s’han mofat, i que va ser

revisada amb el 155.
La resposta dels testi-

monis va ser que l’1-O era
una jornada en què tot-
hom volia exercir el seu
dret a vot, i de protesta si
no se’ls deixava votar.
“Cap jutge em va dir que
se m’havia anul·lat el meu
dret a votar”, va replicar
la senadora d’ERC Laura

Castell al fiscal. Entre els
últims 120 testimonis que
declararan al tribunal al
maig, hi ha més veïns i ve-
ïnes ferits i indignats amb
l’actuació policial.

Ahir, dos veïns de Saba-
dell i l’exalcalde Juli Fer-
nàndez van relatar com
van ser víctimes dels ex-
cessos de la policia en un
centre. “Van trencar por-
tes i es van endur joguines
i disfresses en bosses d’es-
combraries”, va declarar
Pilar Calderón, que es va
oferir a fer d’apoderada.
Al pavelló firal de Sant
Carles de la Ràpita, Joan
Pau Salvadó es va emocio-
nar en recordar com veia
agents de la Guàrdia Civil
estomacant-los: “Als més
alts, els pegaven amb la
porra al ventre. I en aju-
pir-se, al cap.” L’alcaldes-
sa de Sant Esteve Sesrovi-
res i dos veïns també van
donar fe de les càrregues
policials sense mediació,
així com a Dosrius, Sant
Cebrià de Vallalta i Tarra-
gona. I un advocat de Llei-
da, Ramon Antoni Forte-
za, va relatar com va ser
colpejat quan volia assis-
tir una dona retinguda.

L’alcalde de Fonollosa,
Eloi Hernández, va expli-
car l’arribada d’“un exèr-
cit” d’agents de la Guàrdia
Civil al seu poble, on no hi
havia més de 20 concen-
trats. Va detallar que un
infiltrat va dir al cos ar-
mat que havien amagat
l’urna al camp i, tot i així,
van destrossar les depen-
dències municipals. El re-
lat de l’alcalde de Sant Ju-
lià de Ramis, Marc Puig-
tió, també va ser esfere-
ïdor i va assegurar que
“la Guàrdia Civil anava
contra els veïns”, setanta
dels quals van ser ferits
quan “només volien votar
i fer-se fotos amb el presi-
dent Puigdemont”. ■

a Ciutadans, alcaldes i càrrecs electes desmunten el relat de la Guàrdia Civil i la Policía Nacional i sostenen
que van ser els agents els que van pegar-los i trencar portes a La fiscalia ara no dubta dels 1.066 ferits

Mayte Piulachs
BARCELONA

Els veïns detallen “l’extrema
violència” dels policies l’1-O

120
testimonis són els darrers
que desfilaran pel judici del
Suprem durant set sessions
del mes de maig.

92
centres sanitaris van aten-
dre els 1.066 ferits per les
càrregues policials, sobretot
a Girona i a la Val d’Aran.

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

Les xifres

3.250
mossos investigats per in-
activitat l’1-O hi havia segons
un informe de la Guàrdia Civil
que després ningú ha vist.

L’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió; un veí de Sant Carles de la Ràpita, i una veïna de Sabadell, ahir ■ EFE

La magistrada del Tribu-
nal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) Maria
Eugènia Alegret ha citat
l’exsecretari general d’E-
conomia i actual diputat
d’ERC, Josep Maria Jové, a
declarar com a investigat
per l’organització de l’1-O,

el 7 de juny a les nou del
matí, segons va informar
ahir el TSJC.

La declaració com a in-
vestigat de Jové s’havia
ajornat diverses vegades
(l’última pel canvi d’advo-
cat), des que el TSJC, el no-
vembre passat, acceptés
investigar-lo per malversa-
ció de fons públics, desobe-
diència greu i revelació de

secrets, com demana la fis-
calia. La causa de Jové, que
va ser detingut el 20-S, es-
tava en el jutjat d’instruc-
ció 13 de Barcelona i va ser
elevada a l’alt tribunal ca-
talà per la seva condició de
polític aforat. La jutgessa
ha demanat ara les inter-
vencions telefòniques que
van fer-li.

Per la fiscalia i la jutges-

sa, els indicis contra Jové
en l’organització del refe-
rèndum és haver elaborat
un “full de ruta” per assolir
la independència “per la
via unilateral”, amb la seva
participació en un “comitè
executiu” que hauria estat
creat pel govern des del
2015. També s’indica que
la mà dreta d’Oriol Jun-
queras va tenir una “even-
tual responsabilitat” en
l’organització de l’1-O, pel
qual s’haurien invertit
fons públic” i també es ve-
uen indicis d’una “utilitza-
ció il·lícita del fitxer de da-
des personals de la pobla-
ció amb l’Idescat”. ■

El TSJC cita Jové el 7 de
juny, investigat per l’1-O
M. Piulachs
BARCELONA

Josep Maria Jové, al costat de l’exvicepresident Oriol
Junqueras, en un acte el 2017 ■ ARXIU
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LLUÍS MARTÍNEZ
PER LLOGAR-HI CADIRES

“Apartar Puigdemont”
L’editorial d’El País de l’11 d’abril
passat manava: “Apartar Puigde-
mont”. Missatge rebut. Ara, Lo-
renzo Silva, a Sur, es felicita: “El
pròfug Puigdemont ha passat a
ser políticament irrellevant.” La
Provincia editorialitza: “L’èxit
d’Esquerra i el bon resultat dels
socialistes conjuren la radicalitat
de Puigdemont.” Jesús Lillo, a
l’ABC, rebla: “No podem exportar
eurodiputats que són malfactors
o pallassos.” Pérez Royo avisa a El-
diario.es: la decisió “no té fona-
ment jurídic” i José Antich es la-
menta a Elnacional que al darrere
del fet només hi ha “malvolença”.

De qui és la culpa del
desastre de la dreta?
Pilar Bensusan busca culpables i
no solucions. I els troba: “Tu, Ra-
joy, que ens vas deixar abando-
nats a la majoria dels espanyols
mentre permeties que l’indepen-
dentisme creixés més i més.”

Fernando Salgado, davant les
pressions perquè Sánchez i Rive-
ra tanquin un acord postelectoral,
avisa: “Els poderosos volen recu-
perar amb un pacte de saló allò
que van perdre a les urnes.”

Les urnes, els electors i
el perill dels despatxos

El PSOE, Ciutadans,
l’Íbex i la democràcia
Jorge de Esteban escriu: “Els de-
mòcrates espanyols hem d’exigir
que es formi el primer govern de
coalició entre el PSOE i Cs, encara
que ho demani l’Íbex. Llavors esta-
ran justificades les eleccions.”

Fer anàlisis i hipòtesis postelectorals és
un joc entretingut que gairebé sempre
aboca a resultats sorprenents. Aquí hi te-
nim una raó –una més– perquè la dreta
no vegi la independència de Catalunya i
d’Euskadi com una ofensa a les lleis natu-
rals. Sense Euskadi i sense Catalunya, on
la dreta va fer un paper d’estrassa, hau-
rien guanyat a Espanya. Ves per on.

Pels catalans i els bascos...

Miki Duarte, als diaris del Grup Joly d’Andalusia, valora així la
derrota de la dreta. Ara s’adonen que la llei d’Hondt penalitza la
divisió. La FAES, des d’on José María Aznar imparteix la seva
doctrina, avisa que tal situació es repetirà “elecció rere elecció” si
els ciutadans llencen els seus vots per “ignorància temerària” de
les regles del joc. Al diari Sur, Antonio Papell defensa “recons-
truir una dreta liberal, perfectament diferenciada de l’extrema
dreta, perquè la Constitució pugui seguir fonamentada sobre les
dues potes històriques, la liberal i la socialdemòcrata”.

‘Divide et impera’

L’ILLA DE ROBINSON
GISELA PLADEVEYA

LA TRUCADA

“El ministeri va donar per bo
l’informe sobre els ferits”

l portaveu jurídic d’ERC, Joan Ignasi Elena, diu que es-
tan satisfets perquè, amb les declaracions al Suprem

de votants de l’1-O, “es poden escoltar relats que quadren
amb la realitat i amb els vídeos”: “Hem sentit tant testimo-
nis de veïns com d’alguns alcaldes que van rebre cops de la
policia.” De la sessió d’ahir, l’advocat també destaca la de-
claració de l’exdirector del CatSalut, David Elvira, “que ha
explicat amb molta precisió l’informe que hi havia sobre el
nombre de ferits (1.066), avalats pels professionals mèdics
que els van atendre”. Hi afegeix que Elvira va donar una da-
da “molt rellevant”: “Aquest informe el tenia el Ministeri de
Sanitat quan estava en mans del 155. El van acceptar, ad-
metre i donar com a bo. En segon lloc, al llarg del matí de
l’1-O, des del ministeri es va trucar preguntant si es necessi-
tava ajuda per atendre els ferits. Estaven reconeixent que
n’hi havia, tot i que després ho van negar. La respos-
ta de la conselleria va ser molt adequada. Els van
dir que la millor manera perquè hi deixés d’haver
ferits és que deixessin de pegar a la gent.”

E

Joan Ignasi Elena

QÜESTIONS TÈCNIQUES

Depenent del gruix de mentida
es pot invocar el fals testimoni

l Suprem van declarar ahir com a testimonis 17 perso-
nes que l’1-O estaven en col·legis electorals per exercir

el dret a vot. Van presenciar les càrregues policials i alguns
d’ells van resultar lesionats pels agents. La fiscalia va pre-
guntar-los si sabien que “el referèndum estava prohibit” i,
fins i tot, si eren socis d’Òmnium. L’advocat Yago Aubanell
indica que el relat dels votants contradiu la Polícia Nacional
i la Guàrdia Civil: “Durant dies hem escoltat que la policia fe-
ia referència a la violència que van rebre. Això queda desvir-
tuat.” Hi afegeix que, en la prova documental, es veurà amb
les imatges quina de les parts “ha mentit, no ha dit tota la
veritat o està ocultant proves”. “Per molta presumpció de
veracitat que pugui tenir un agent, depenent del gruix de
mentida que es pugui evidenciar, es pot invocar l’article 458
del Codi Penal per fals testimoni. A la gent que va ser a Cata-
lunya l’1-O li sona més racional la declaració dels votants
que la dels policies. I la fiscalia, en comptes d’inves-
tigar per què hi va haver votants ferits, sembla que
els vulgui incriminar per la seva participació a l’1-O.”

A

Yago Aubanell

LA TERTÚLIA

“Només mirant la gran quantitat
de gravacions que circulen de
l’1-O, el que s’hi veu quadra amb
el testimoni dels votants”

SARA MUÑOZ
PERIODISTA

“Tot agent de l’autoritat té
presumpció de veracitat, però
aquesta es compensarà durant
el judici amb els vídeos”

CRISTINA SIMON
ADVOCADA I ESCRIPTORA
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La prova dels centenars de ferits de l’1-O

“La gent es va pensar que
venia Puigdemont, però no
venia ell, sinó un exèrcit de la
Guàrdia Civil”

MARC PUIGTIÓ
Alcalde de Sant Julià de Ramis

“No vaig utilitzar la meva filla
com a escut. He estat a
moltes manifestacions i allò
era Walt Disney”

JORDI SALVADOR
Diputat d’ERC

“Els policies donaven cops de
peu a una senyora d’uns 65
anys que era a terra i els vaig
dir que paressin, que estaven
bojos. La vaig protegir i em
van tornar a pegar”

RAMON ANTONI FORTEZA
Votant de l’1-O a Lleida

“Vaig mirar per la finestra.
Estaven pegant a la gent.
Llavors va arribar Antena 3 i
van deixar d’agredir”

JORDINA FREIXANET
Votant de l’1-O a Alcarràs

“Els Mossos vam ser els que
més col·legis vam tancar. No
enteníem per què ningú ens
defensava”

PERE GARCIA
Secretari general SAP dels Mossos

“Vaig veure com agafaven
persones pels cabells, les
llançaven a terra, les
colpejaven”

SANTI VALLS
Votant de l’1-O a l’escola Nostra Llar
de Sabadell

“Vaig veure com un policia va
aixecar la porra a una àvia
que estava asseguda en una
cadira. Van trencar la
vidriera, portes de diverses
classes, fins i tot de P3. Es van
emportar material escolar,
disfresses i joguines. Però no
el material electoral”

PILAR CALDERÓN
Votant de l’1-O a l’escola Nostra Llar
de Sabadell

“La policia, tal com ens
empenyia, ens pegaven al
fetge i, als més alts, quan
baixaven de dolor els obrien
el cap. Recordo perfectament
el soroll de les porres quan
obrien un cap”

JOAN PAU SALVADÓ
Votant a Sant Carles de la Ràpita

“Vaig sentir un guàrdia civil
que va dir no estic segur si
rates o gossos, i també que
ens pegarien fins al DNI”

FERRAN SOLER
Votant a l’escola Castell de Dosrius

comptabilitzen 1.066 atencions mèdi-
ques, 991 d’elles el mateix 1-O i 75 entre
els dies 2 i 4 d’octubre. Entre aquestes, 12
membres dels cossos policials. La conse-
llera de Salut, Alba Vergés, va assistir a la
sessió en suport a les víctimes.

LA CARA I LA CREU

L’exdirector del Servei Català de la Salut
David Elvira va rebatre ahir al Suprem
una de les mentides més argumentades
des de l’unionisme: la suposada inexis-
tència de ferits en les càrregues de l’1-O.
Elvira va exposar un informe en què es

LES VÍCTIMES

L’exdirector del CatSalut David Elvira, declarant ahir al Tribunal Suprem ■ ACN

Escarafalls al
tribunal contra
els testimonis

Irromp al
Suprem la veu
de la ciutadania

Després de moltes setma-
nes d’escoltar la versió de
les forces de seguretat de
l’Estat, ahir van poder de-
clarar en el judici del Su-

prem les víctimes de les seves càrregues
policials. Alguns dels ciutadans que van
protagonitzar l’1-O van descriure la bru-
talitat amb què la policia espanyola va
actuar aquell dia. Fins i tot en algun cas,
com el de Joan Pau Salvadó, amb visible
emoció. Aquest ciutadà va relatar amb
veu trencada la brutalitat de les càrre-
gues policials a la Ràpita, on hi va haver
nombrosos ferits.

El jutge Varela va perdre els
papers manifestant evi-
dents escarafalls de des-
aprovació per la declaració
de l’alcalde de Sant Julià de

Ramis, Marc Puigtió, que relatava les
amenaçadores maniobres d’un helicòp-
ter policial. L’advocat Van den Eynde va
haver de fer un silenci pronunciat per la
ingerència i mostra de parcialitat. Josep
Rull va fer fins i tot una piulada: “Una de
les coses més impactants del judici són
els escarafalls del magistrat Varela per
condicionar testimonis i advocats de la
defensa. Inaudit i reiterat.”

LES FRASESLES FRASES

L’ALTRA CARA DEL JUDICI
Ferran Espada
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aniel Pamplona és la nova cara
de Ciutadans a Girona. L’actual
portaveu, Míriam Pujola, va de
número 2.

Com ha decidit afrontar el repte de ser
el cap de llista de Cs a Girona?
Vaig néixer i créixer a Girona. Conec la
realitat de la ciutat. Vaig decidir fer un
pas, que implica molta responsabilitat, per
vocació de servei públic. La idea és que hi
hagi un benestar per al ciutadà, no pas
veure-me’n beneficiat jo. Ho vaig decidir
arran d’una situació d’anormalitat, que jo
mateix he viscut amb els amics i la família:
una ruptura de la convivència. He decidit
aportar el que pugui per revertir aquesta
situació i tornar a la normalitat.

Quan va iniciar la seva vinculació amb la
política i concretament amb Cs?
He seguit sempre la política. Quan estu-
diava ciències polítiques, em deien si volia
ser polític, però llavors no m’ho plantejava
així. El salt a la política em va arribar més
tard, quan vaig veure tota aquesta situació
de fragmentació de la convivència ciuta-
dana. És un honor per a mi defensar el
projecte de Ciutadans. La meva ideologia
política de sempre és el liberalisme, i Ciu-
tadans ho reflecteix clarament: un partit
liberal, constitucionalista i progressista.
És on encaixava perfectament.

Com valora la llista que ha confeccionat
Ciutadans a Girona?
N’estic molt content. Som una llista que
té l’empenta de la joventut, però en la
qual també hi ha històrics del partit. La
Míriam va darrere meu, amb tota la seva
experiència d’aquests quatre anys. Crec
que som gent molt preparada, responsa-
ble i capaç de complir el que diem.

Entrem en temes de ciutat. Des de Ciu-
tadans, què proposen per a la Devesa?
La Devesa és una zona enfosquida. Jo no
hi aniria a córrer a la nit. S’ha de canviar,
s’hi ha de donar vida, s’ha de redefinir i
fer que sigui una zona verda amb altres
usos. Es pot obrir un procés participatiu
i que la gent opini què hi vol fer.

Quins grans projectes proposen?
La redefinició de la carretera Barcelona
n’és un, ja que és el carrer on més acci-
dents tenim. És una via ràpida, però està
al mig de la ciutat. Volem convertir-la en

D

PROCÉS · “Advoquem per la neutralitat institucional i per això recuperarem el nom de la
plaça Constitució i farem una auditoria a l’actual gestió” MODEL DE CIUTAT · “Volem fer
de Girona una ciutat del segle XXI, moderna i cosmopolita, amb un centre per a vianants”

Daniel Pamplona, de 29 anys, s’estrena en
política. Serà una de les cares noves del ple
de Girona i pretén aportar una visió europea
i moderna a la ciutat. Llicenciat en ciències
polítiques per la UdG, màster en Unió Euro-
pea, actualment és doctorand en dret. Nas-
cut i crescut a Girona, ha estat treballant a
l’Organisme Internacional de l’Energia Atò-
mica i a l’Oficina de les Nacions Unides con-
tra la Droga i el Delicte, a Viena. El 2015 va
fundar una empresa a Londres dins del sec-
tor de les start-ups.

Una cara nova amb
visió europea

Alcaldable de Ciutadans a Girona

Daniel Pamplona

“Em presento per
fer que Girona torni
a la normalitat”

JOAN SABATER
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la gran rambla de Girona, en un eix co-
mercial on s’aixequin persianes, en zona
de passeig. La vocació que tenim des de
Ciutadans és la d’una ciutat de vianants,
d’acord amb la línia de les ciutats del segle
XXI. Volem que a la carretera Barcelona
hi hagi cotxes, però que sigui una línia més
lenta. Ens ho podem permetre perquè
tenim sortides de ciutat. Podria ser, per
exemple, anada pel carrer Barcelona i una
sortida pel carrer Oviedo, i així incentiva-
ríem la part comercialment abandonada
de darrere de l’estació. I un altre projecte
és l’enjardinament de la llera del riu Onyar
des de la plaça Catalunya, tot passant el
carrer Carme. Un carrer al qual cal donar
vida, cosa que també implica reactivació
econòmica. Obrir-hi persianes, posar-hi
terrasses, fer-hi un carril bici... Aquí entra
de nou un procés participatiu que sigui
útil. Apostem sobretot per una ciutat del
segle XXI, moderna i cosmopolita.

Parla d’una ciutat de vianants. En mobi-
litat, tenint en compte la seva visió eu-
ropea, quines mesures proposa?
A part de la part personal, Ciutadans som
un partit que té molt aquest sentiment
europeu. Hem d’anar en aquesta línia.
La ciutat de vianants és el que veiem a
escala internacional a les ciutats grans:
al centre de les ciutats, cada vegada es re-
dueix més el trànsit, hi ha més zones de

vianants i es dona més importància al
transport públic, i així ho hem de fer a
Girona. Cal revisar les línies i rutes dels
autobusos; necessitem més freqüència,
més campanyes per potenciar-lo i també
abaixar el preu del bitllet. L’altre dia llegia
que l’abonament mensual és el tercer
més car de l’Estat, després de Madrid i
Barcelona. Això és poc incentivador.
També hem d’incentivar que la mobilitat
sigui tan sostenible com es pugui. Des de
l’Ajuntament, hem de donar exemple.
Hem de fer el pas gradualment cap a una
flota de vehicles elèctrics i incentivar que
la gent de la ciutat i les empreses passin a
tenir un model sostenible, elèctric. 

Un altre tema central en aquesta campa-
nya serà sens dubte l’habitatge. Quines
mesures creu que cal emprendre?
Volem potenciar un lloguer assequible,
afavorint la gestió dels arrendaments.
Hem de facilitar l’accés a l’habitatge a
tots els veïns.

I pel que fa als pisos turístics? Creu que
Girona té un problema amb això?
Nosaltres som partidaris dels pisos tu-
rístics, però amb regulació. El que no vo-
lem són pisos turístics sense regular, un
caos, com ha passat a Barcelona. Hem
d’establir un equilibri entre fer barri i el
turisme, però també hem de ser cons-

cients que el Barri Vell ens proporciona
molts ingressos i no podem rebutjar el
turisme. El turisme és molt important i
no el podem limitar. 

Vostè que ha viscut fora, quins canvis
faria en el model turístic de la ciutat?
El turisme és una font d’ingressos que
reverteix directament en el ciutadà, i
Ciutadans el vol potenciar, però que no
sigui el turisme Kleenex, que ve al matí
i se’n va a la tarda. Girona és una ciutat
increïble. Tenim un call jueu que hem de
potenciar i internacionalitzar molt més.
Li avanço una proposta: recuperarem el
nostre associacionisme amb la Red de
Juderías, que és l’associació més gran
d’Espanya. Girona, per una decisió polí-
tica, en va sortir. També hem de recupe-
rar patrimoni històric. Una ciutat que
creix ha d’ampliar la seva oferta turísti-
ca. Tenim la zona dels polvorins, del Cal-
vari, la torre d’Alfons XII i aquesta zona
de les Pedreres, que està bastant perdu-
da. Tenim el castell de Montjuïc, del qual
ningú fa gaire cas. Als barris, el mateix:
tenim la plaça Assumpció a Sant Narcís,
on s’està fent el mercat d’artistes emer-
gents de la Volta, que volem potenciar
també.

El ple passarà de 25 a 27 regidors i això vol
dir més marge de creixement en els grups.

Quines expectatives electorals tenen?
Molt bones. El 21-D vam ser segona for-
ça, amb 10.500 vots. És clar que creixe-
rem. Ara tenim dos regidors que són de
l’any 2015 i des de llavors hi ha hagut
un món, el nostre partit ha reeixit molt.
Som clarament el vot constitucionalista
útil. Sortim a guanyar, a liderar aquest
projecte, a ser força decisiva.

En tot cas, sembla clar que no hi haurà
majories absolutes. Tenen clara una pos-
sible política de pactes postelectorals?
Ja veurem el que passa. El que puc anti-
cipar és que no concedirem poder terri-
torial al separatisme. Així de clar.

Parlava de recuperar la normalitat.
Som un partit que advoca per la neutra-
litat institucional. Li puc anticipar tres
mesures del programa electoral en
aquesta línia: recuperarem el nom de
la plaça Constitució, perquè creiem que
ja ens representava, tenint en compte
que la Constitució del 78 continua ple-
nament vigent; recuperarem les rela-
cions institucionals amb l’administració
nacional [estatal], i encarregarem una
auditoria a la gestió que ha fet el govern
en els últims quatre anys, perquè ha es-
tat molt lleial a un grup de ciutadans pel
tema del procés i s’ha abandonat per
complet la Girona de tots. ■

❝Volem convertir la
carretera Barcelona en
la gran rambla de Girona,
en un eix comercial on
s’aixequin persianes

Cal regular els pisos
turístics. El Barri Vell
ens proporciona molts
ingressos i no podem
rebutjar el turisme

❝
i 48 hores per pair els resul-
tats de les eleccions generals
s’han donat els candidats a les
municipals del 26 de maig, la

segona volta, com molts d’ells les defi-
neixen. Tant és així que la majoria dels
partits van omplir la jornada d’ahir de
reunions amb entitats, com fan en els
darrers mesos, o d’actes oberts per vi-
sualitzar que el focus ha variat i ara cal
retornar al debat de model de ciutat. El
repte és gegantí vist que no és clar qui-
na opció tria el guanyador de les elec-
cions generals a l’Estat, Pedro Sán-
chez, per ser investit, i que la realitat és
la que és: presos polítics i exiliats conti-
nuen marcant l’actualitat.

La més matinera a l’hora de trencar el
foc va ser l’alcaldessa i candidata a la re-
elecció, Ada Colau, que va participar en
un debat organitzat pel Barcelona Glo-
bal i La Vanguardia. Colau, en una clau
encara molt post-28-A, va reclamar a
Sánchez formar, “pel bé de tothom”, un
govern progressista estable “amb una
majoria el més àmplia possible”. La can-
didata de BComú va negar que els resul-
tats de les espanyoles, en les quals ERC
va guanyar a Barcelona, es puguin “tras-
lladar” a les municipals, ja que “hi va ha-
ver un vot útil al PSOE a l’Estat i a ERC a
Catalunya”. Sobre els possibles pactes
després de les eleccions del 26-M, va in-
sistir que aposta per acords entre les for-
ces progressistes de la ciutat.

El candidat d’ERC, Ernest Maragall,
que va atendre la premsa al costat de
les obres de l’estació de Sagrera, també
és del parer que no es poden traslladar

N
els resultats. Això sí, per a ell “els resul-
tats deixen clar que aquesta batalla és
entre els del no projecte, BComú, i el
projecte engrescador, el de la llibertat, el
nostre”. Maragall no va descartar “nin-
gú” de cara a la cursa però va ironitzar
respecte als resultats del PSC a la ciutat:
“Tothom és lliure de crear-se les seves
pròpies expectatives.”

Collboni, justament, va tancar el dia
amb un míting a Nou Barris, al costat de
Miquel Iceta. En un acte que, segons
fonts socialistes, justament, venia a indi-
car que després dels grans resultats de
diumenge, ara toca “l’assalt a l’alcaldia”,
el candidat socialista va subratllar que
els comicis del 26-M són una tria entre
dues opcions: “O més procés indepen-
dentista o més Barcelona. O torna el
conflicte i el lío amb els independentis-
tes o torna Barcelona amb els socialis-
tes.” Durant la seva intervenció, Collbo-
ni va assenyalar el PSC com “l’única op-
ció dels progressistes no independentis-
tes” i va denunciar que la gent “està far-
ta de procés i que no es parli dels seus
problemes”.

Elsa Artadi va participar en el dinar
del Tribuna Barcelona, i Junts per Cata-
lunya es va fer, a la tarda, la foto oficial.
Allà, Artadi va assegurar que “la llista de
Junts per Catalunya a Barcelona serà la
llista que farà el canvi, un canvi que ja és
urgent, a Barcelona”. Ella mateixa, Neus
Munté i Ferran Mascarell es reuniran
avui amb el candidat Joaquim Forn a la
presó de Soto del Real.

La CUP va denunciar que la Junta
Electoral no ha acceptat que Shazra Ja-
ved pogués ser la número 14 de la seva
llista en no tenir la nacionalitat espanyo-
la tot i ser veïna del Raval. ■

RELLEU · Els candidats de Barcelona premen l’accelerador
amb multitud d’iniciatives 26-M · Maragall i Collboni no se’n
refien tot i que els resultats de diumenge els donin impuls

Esprint cap a
les municipals

Joan Rueda
BARCELONA

JxCat va presentar ahir la seva llista per Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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