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Guaidó diu que hi ha una
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Tretze llistes per
fraccionar més el vot

Manifestants concentrats ahir al vespre a Barcelona davant de la seu de la delegació del govern espanyol ■ JUANMA RAMOS
Avui, a partir
de les 16.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 16.00 h

2

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE MAIG DEL 2019

Punt de Vista
Keep calm

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i Font
i Joan Vall i Clara.
Consell de lectors: Feu-nos arribar les opinions, els suggeriments
i les consultes que desitgeu sobre el nostre projecte editorial i els
nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva i local), Toni Muñoz (Serveis),
Josep Madrenas (Webs i Sistemes), Albert
París (Comunicació), Miquel Fuentes
(Administració i RH), Lluís Cama
(Producció) i Ricard Forcat.

La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Generacions
coixes

A

nant cap a l’osteòpata, cap al fisioterapeuta, no sé
distingir ben bé quins
són els coneixements
que em recomponen
el cos. En aquests temps d’estrès en
què els cossos es contrauen, en què
l’instint ens fa actuar com aquells insectes que s’acaben tancant en una
bola, petits armadillos, anem coixos.
Les generacions són coixes. M’aturo al
semàfor i veig força gent que camina
malament, que va coixa, adolorida, que
necessita crosses, cadires. Jo mateix,
és clar, vaig a posar el meu cos en
mans de l’especialista que me’l redreçarà. Venim d’haver posat el cos per
salvar les urnes en uns temps que ho
han desbordat tot.
Fins i tot aquells que van repartir estopa a la ciutadania es lamenten dels
seus danys. Cops al cap, a les cames, a
l’esquena, fins Roger Español que va
perdre un ull, i els que arrosseguen els
danys de l’ansietat i del cor. Però és
que, a més, deixant de banda el judici i
l’1-O, també estem molt cascats. Deu

Vuits i nous

Venim d’haver posat
el cos per salvar les urnes
en uns temps que ho han
desbordat tot

Negocis itinerants

ser que vivim més, que ens hem cuidat
menys, que l’obesitat fa estralls i que
caminem massa poc.
Però aquestes generacions també
som coixes en molts altres sentits que
no són els físics. Generació coixa, com
l’Èdip, que venia de la nissaga dels Labdàcides. Potser molts ja l’heu vista, però
m’agradaria tant que la pressió de públic acabés fent reprogramar al Teatre
Lliure i allargar tant com pugui les funcions de Com els grecs aquest Èdip modern, que Berkoff va escriure fa 40 anys
i que sembla acabada de sortir d’impremta. És un dels muntatges teatrals
de la temporada. Amb uns Pablo Derqui,
Sílvia Bel, Pep Cruz i Mercè Arànega brillants. Moguts amb sincronia vertiginosa, dirigits pel gran Josep Maria Mestres, interpretant un text de “poètica de
l’obscenitat”, segons diu Joan Sellent, el
traductor. Hi ha molt de renec, de llenguatge brut; aquests personatges que
ens situen la tragèdia clàssica en la Gran
Bretanya de la Thatcher, tenen boques
“com les d’un carreter”. Tot llisca tan impressionantment bé i la història és tan
brutal, que agraeixes la seva feina, que
ens fa ser una mica menys coixos en curiositat i interès.

Manuel Cuyàs

E

m duen a dinar al Sangiovese,
un restaurant del centre que
acaba d’obrir amb imatge de luxe. Ja existia, en un altre lloc. Més antigament n’havia ocupat un altre. Del
primer, els propietaris se’n van anar
perquè necessitaven més espai. Del segon, perquè els han fet fora. Entre la
crisi econòmica i les lleis d’arrendament, tot són negocis que si no tanquen canvien de lloc. La drogueria que
sempre havia estat a mig carrer, ara
s’ha d’anar a buscar a la cantonada
d’una plaça; el Zara, al centre comercial de l’extraradi; aquella granja, tres
carrers més amunt. El propietari de la
botiga que més ha resistit a la Riera
em va anunciar l’altre dia que trasllada el negoci a un carrer estret del davant. La propietat hi vol un altre inquilí. Propietat i inquilí es trobaran amb
una sorpresa: l’interior de la botiga està inclòs en el catàleg de protecció del
patrimoni i no es pot tocar. És obra de
l’arquitecte Jordi Capell, el que dona
nom a la botiga d’objectes bonics que
hi ha a la planta baixa del Col·legi d’Arquitectes, a Barcelona.
Els propietaris del restaurant han

“
Un restaurant
del centre ha canviat
de domicili tres
vegades

decidit comprar l’edifici sencer. És
una casa sòlida, consistent. Abans havia estat la seu de la Casa Cuna, una
institució benèfica de la Caixa de Mataró que acollia famílies molt pobres.
Alguns diuen que es feia receptora de
nadons abandonats, però no sembla
comprovat. Com sigui, a col·legi venien nens que tenien el domicili a la
Casa Cuna. Els observàvem amb una
certa pena. En realitat no sabíem com
observar-los perquè ningú no ens n’explicava res i la Casa Cuna era als nostres ulls una residència inquietant.
Després, la Casa Cuna va ser una botiga de bicicletes. Va tancar. Després,

una de roba. Ha emigrat. L’amo del
restaurant ens ensenya les instal·lacions. La inversió ha estat forta. Hi ha
baix i pis. El baix, tot blanc. Potser
massa blanc, per a les pupil·les delicades. El dalt recobra color. Hi ha uns
blaus i una xemeneia que recorden alguna sala del Cau Ferrat de Sitges. Hi
ha taules llargues i taules curtes, de
rodones i quadrades. És un dia de cada
dia i està tot ple. Reunions que semblen de negocis i altres de més íntimes. El menú no és car però tampoc
es pot dir que sigui econòmic. Sembla
que la gent comença a esquitxar diners. Vista des d’aquí, la crisi que durant anys ha afligit la ciutat sembla
superada o en camí de millora. Ja va
bé que un restaurant estimuli els
ànims abans d’entaular-t’hi.
El carrer del restaurant es diu Sant
Llorenç. El catàleg del patrimoni ha
fet respectar la imatge del sant que
sempre hi ha hagut en una fornícula a
la façana de l’edifici, ja des de la Casa
Cuna. Sant Llorenç du les graelles del
martiri. “A veure si la gent es pensa
que feu carn a la brasa”, dic al propietari. “Que baixi i ens ajudi a la cuina.”
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Targeta vermella

V

ostès –i jo– no hauríem hagut
de saber mai què és la JEC. El
que hauríem d’haver sabut és
que hi ha unes eleccions, siguin del
caire que siguin, i que hi ha uns partits
que s’hi presenten. I hauríem d’haver
sabut que uns defensen un programa
electoral, unes idees, una estratègia; i
uns altres, unes altres. Però no. Ara
tots sabem que existeix la JEC, la Junta Electoral Central. Diuen que quan
en un partit de futbol el protagonista
principal és l’àrbitre, malament rai.
Doncs a les eleccions, l’àrbitre és la
Junta Electoral. I en comptes de passar desapercebut, de permetre que
tothom jugui en igualtat de condicions, ara totes les cròniques periodístiques la posen a ella en el titular. Que
si a la Junta Electoral no li agraden els
llaços grocs, que si la televisió pública
no pot parlar de presos polítics ni
d’exili, que si ara aquest candidat pot
concedir o no una entrevista des de la

“
Si la JEC és la
protagonista dels
titulars, és que la
cosa ja no és normal
presó i, encara més greu, si aquest
candidat es pot presentar o no a les
eleccions. De menys a més, ha anat la
Junta Electoral. D’unes actuacions un
pèl ridícules temps enrere, a un ridícul
majúscul. Aquesta setmana, sense
anar més lluny, ha expedientat definitivament TV3 per un reportatge emès
a principi d’abril sobre com estaven vivint el dia a dia del judici al Suprem els
familiars dels presos polítics. No era ni
en campanya electoral. Però ara la
JEC –la maleïda JEC– diu que el repor-

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
DIRECTOR DE CINEMA

Carlos Marqués-Marcet

Mur, on va
començar tot

Nova pel·lícula

F

a 100 anys que el patrimoni artístic català va viure
un dels fets més tristos. Les pintures romàniques de
la col·legiata de Santa Maria de Mur, al Pallars, van ser
arrencades i venudes a l’estranger. La història és
coneguda. Una història de dolents (el col·leccionista
Lluís Plandiura, amb tantes llums en altres facetes de la
seva vida, mai es podrà deslliurar d’aquesta taca negra
negríssima) però també de bons, els que s’hi van deixar
la pell per impedir que els frescos marxessin del país
(Josep Puig i Cadafalch, Joan Vallhonrat, Joaquim Folch
i Torres i Jaume Bofill) però que es
Fa 100 anys van trobar desemparats legalment.
Els murals van acabar al Museum of
que es van
Fine Arts de Boston. El país no va
arrencar i
tardar a reaccionar i des de la
vendre a fora Mancomunitat es van impulsar les
els murals del famoses campanyes de salvament
dels murals que feia a la vora d’un
Pallars
mil·lenni que decoraven les
esglésies del Pirineu, i de les quals els antiquaris no
treien els ulls per fer-hi negoci. Així va néixer el MNAC, el
museu més important del món en pintura romànica.
Deslocalitzada, sí, però preservada. Demà se celebra el
tradicional aplec de Mur, amb el qual s’obrirà un
programa d’activitats per recordar durant tot aquest
any els fets del 1919. Una acció interessant que es vol
fer: promoure el romànic català als Estats Units. Que
sàpiguen que es van quedar una de les nostres joies,
però que aquí, per sort, poden veure la gran majoria de
les seves germanes.

tatge vulnera “el principi de neutralitat informativa”. Marededeu. No ho
sabia, jo, que els membres de la JEC
fossin periodistes (és una ironia) i que
sabessin que emetre un reportatge
dels familiars dels presos és partidista
i que, en canvi, no ho és sentir durant
tota la setmana les versions dels
agents de la policia al Suprem. Podrien haver prohibit d’ofici l’emissió
del judici pel 3/24, no? La sensació de
parcialitat que desprèn la JEC ja no és
preocupant, sinó que és de jutjat de
guàrdia. I això que els explicava del
programa de TV3 és l’anècdota en relació amb aquest vergonyós episodi de
prohibir que Puigdemont, Comín i
Ponsatí es puguin presentar a les eleccions europees. I que consti que no ho
dic jo. Ho ha dit el president de la mateixa JEC, la seva vicepresidenta i ahir
(marededeu) la fiscalia provincial de
Madrid. Voleu dir que no és l’àrbitre,
qui es mereix la targeta vermella?

-+=

El cineasta estrenarà pròximament el seu nou
llargmetratge, Els dies que vindran, que va guanyar la Biznaga de Oro en el festival de Màlaga i
que avui clausurarà el D’A Film Festival (Festival
Internacional de Cinema d’autor) que se celebra a
Barcelona.
ENTRENADOR DE L’UNI GIRONA

Èric Surís

La Lliga, a tocar

-+=

L’Spar Citylift Girona té a tocar la Lliga Femenina
de bàsquet, després de fer el més difícil, que era
doblegar el Perfumerías Avenida al seu feu en el
primer partit de la final (64-70). El segon partit,
que podria ser el definitiu per al triomf de les catalanes, es juga a Fontajau diumenge.
EDITOR DE LA REVISTA ‘BONART’

Ricard Planas

Vint anys creixent

-+=

La revista Bonart celebra els seus 20 anys de vida
amb una cinquena edició dels premis que promou
per reconèixer talents o iniciatives en el món de
l’art. Vint anys després, la revista ha crescut i ara el
Grup Bonart Cultural té l’edició en paper de la revista, una gestora cultural i un diari digital.

La JEC, al
punt de mira
La insòlita i polèmica decisió
de la Junta Electoral Central
de vetar les candidatures al Parlament Europeu de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín ha
tornat a posar en una situació molt
incòmoda la justícia espanyola. A
banda de les protestes d’ahir davant de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya o la recollida de
signatures demanant la restitució
dels drets polítics dels tres candidats, o bé el Suprem o bé el contenciós administratiu o bé el Constitucional –i, si no, el Tribunal Europeu
de Drets Humans (TEDH)– hauran
de resoldre el recurs interposat per
JxCat contra el vet, i en aquest sentit ahir la fiscalia ja es va definir a favor de revocar-lo.
La divisió interna de la JEC, amb
quatre vots particulars contraris a
aquesta decisió, ja hi delata l’existència d’una motivació política i
ideològica, no pas jurídica. Un biaix
que alguns dels membres de la JEC
ja havien manifestat públicament
en opinions personals sobre el Procés o l’activitat a l’exili de Carles
Puigdemont, i que també ha quedat
a bastament demostrat amb el cúmul de decisions que ha pres les últimes setmanes, totes en la mateixa direcció, prohibint llaços grocs i
pancartes de tota mena o portant
el control de la neutralitat dels mitjans públics catalans fins a l’extrem
de la censura informativa.
El prestigi i la professionalitat de
la JEC ja estan tocats de mort, però
la qüestió de fons no és aquesta, sinó la credibilitat del sistema democràtic espanyol, que quedarà seriosament compromesa davant els
socis europeus si permet que es
vulnerin drets essencials en democràcia com ara el dret fonamental
de sufragi passiu dels candidats, el
dret a la seva presumpció d’innocència, el dret dels electors a votarlos i, en definitiva, el respecte al pluralisme polític.
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El final d’ETA
L’organització armada
basca confirma, amb un
comunicat llegit per l’històric
Josu Ternera, el final dels seus
60 anys d’existència.

Germà Capdevila

Tot i les dificultats d’una
repressió que no cessa,
l’independentisme és avui un
moviment més sòlid i més
divers que mai
Precisament és més sòlid perquè és
més divers. Augmenta en vots i en penetració territorial i demogràfica. No
és casual que augmenti el nerviosisme
a l’Estat. La reacció antidemocràtica
de la Junta Electoral en anul·lar la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí, amb una argumentació legal lamentable, n’és una bona mostra. Els
resultats de les municipals i europees
poden acabar de consolidar el creixement de l’independentisme fins a superar la barrera del 50% dels vots
emesos en unes eleccions, que és
l’única manera de comptar-nos mentre l’Estat no s’avingui a negociar un
referèndum. Això vol dir que avui som
més a prop de la independència? Segurament, no. Demostrar que hi ha
una majoria és una condició necessària, però no suficient. La república depèn de la capacitat de planificar i executar de manera eficient i efectiva un
nou embat democràtic a l’Estat, que
arribarà més d’hora que tard, perquè a
Madrid, malauradament, continuarà la
manca de voluntat política de negociar
i acordar una sortida democràtica.

20
anys

Guerra a Kosova
Clinton cediria una treva si
ajudés a assolir els objectius
per a Kosova. L’OTAN utilitza
bombes de grafit per deixar a
les fosques el 70% de Sèrbia.

Pep Collelldemont. Periodista

Més sòlid,
més divers

M

anys

La irrupció de Joan Carretero
promovent una nova
candidatura independentista
pot alterar el mapa electoral
català.

Tribuna

Full de ruta

és enllà dels resultats en clau
espanyola, els comicis
del 28 d’abril proppassat han deixat algunes notícies positives per a l’independentisme, que continua en una situació delicada, per la
repressió sostinguda i per la dificultat
per trobar un camí clar per a un nou
embat a l’Estat amb més garanties
d’èxit que el del mes d’octubre del
2017. Segurament la notícia més important és la victòria d’una formació
independentista en unes eleccions generals per primer cop des de la Segona
República, precisament en aquest
punt de la història d’Espanya i de Catalunya. La segona notícia –potser tan o
més important– és el creixement sostingut del vot independentista a la capital del país, una de les assignatures
pendents de l’independentisme. De
fet, va quedar a poques dècimes de
guanyar. Tot i les dificultats plantejades per una repressió que no cessa,
l’independentisme és avui un moviment més sòlid i més divers que mai.
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Sacsejada política

Millorem

N

o sé si vaig patir més pel resultat
del Girona o pel resultat de les
eleccions. Que no se m’enfadi
ningú per les comparacions. La diferència és abismal. Malgrat tot, vaig dinar
satisfet quan es va acabar el partit i em
vaig preparar psicològicament per assumir les votacions. Siguem sincers, hi
va haver una bona campanya dels grups
organitzats que van aconseguir espantar els indecisos i els abstencionistes
venent la idea que l’extrema dreta podria ocupar el poder. I per això la participació va ser impressionant, més del
75%. Que jo recordi, és la primera vegada que un partit va haver de dir públicament que havien tingut uns resultats
més que dolents. M’he passat molta estona mirant resultats, sobretot de pobles petits, i el cor se m’eixamplava. Durant la campanya no us ha fet la impressió que la Cayetana l’únic que pretenia
era sortir ella i assegurar el sou durant
quatre anys? Se li veia d’una hora lluny
que això de Catalunya li quedava tan
lluny com les Bahames. Durant el franquisme, jo sempre deia que el català
l’havia salvat en Franco. Només calia

passar la frontera i veure com els francesos havien mort la llengua sense cap
guerra planificada. Tot al contrari. Van
aconseguir que els nord-catalans se
sentissin cada vegada més orgullosos
de ser francesos. Aquí els que manaven
no es van plantejar mai fer-nos estimar
Espanya sinó odiar Catalunya. I ens van
ajudar a posar-nos a la defensiva. Avui,
políticament, passa una cosa semblant.
Consigna de Madrid, matar tot el que sigui català, de la forma que sigui. Això
ens ha obligat als catalans a defensarnos amb les dents. Mirem els resultats
electorals, de cara a Espanya una gran
part dels partits espanyols van centrar
la seva campanya contra Catalunya. No
sé si els ha anat bé, però el que sé és que
a nosaltres sí, tenim més diputats independentistes a Madrid que mai. I a casa
nostra els partits independentistes han
millorat ostensiblement els resultats.
Només per plaer val la pena veure els resultats poble per poble. Hi ha alguns
partits que en molts pobles pràcticament han mort. Hem de reconèixer que
encara no estem a la majoria absoluta
d’independentistes i aquesta ha de ser

la nostra lluita. Ja sé que hi ha qui defensa el cop d’estat i adeu. Em sembla
que perdríem. No tenim armes, ni ganes. No crec en la força bruta. Ho sento
per als que voldrien un canvi total i ràpid. Ells tenen la força i les lleis. Ja heu
vist amb quina il·lusió alguns partits
parlaven que, si guanyaven, el primer
que aprovarien seria el restabliment
del 155 contra Catalunya. Jo, la veritat,
ja vaig viure molts, massa, anys sota el
franquisme per desitjar tornar a perdre-ho tot. Vull guanyar-ho tot, i per això em sembla que anem pel bon camí. A
poc a poc i bona lletra. La molta o poca
gent que va seguint el judici s’adona que
tot plegat és una farsa. No s’ha pas de
ser gaire intel·ligent. Crec que a hores
d’ara, els jutges deuen veure clar que no
hi ha matèria per a un gran càstig i segurament ja només miren de fer com
menys el ridícul possible. Deuen pensar
en una sentència que justifiqui el temps
injust de presó o d’exili. I fins i tot això
els serà difícil de justificar. Deixem que
ens vagin ajudant fent campanyes contra Catalunya. Cada vegada que obren
la boca, cent vots.

El lector escriu
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El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Espanya:
irregular judici
als presos
polítics catalans
b Una vegada han desfilat
multitud de membres de policies i guàrdies civils com a
testimonis de l’acusació, amb
un mateix relat, fins i tot amb
les mateixes expressions basades en les nostres mirades
d’odi, i sense que la defensa
pugui contrastar de forma immediata aquest relat amb els
vídeos, crec que és summament important destacar que
algun d’aquests testimonis
han manifestat, obligatòriament, que en el seu historial
figuren acusacions de tortura,
en algun cas amb resultat de
mort, si bé van ser amnistiats
o absolts (un d’ells per dos
membres del mateix tribunal
d’aquesta causa). Tota persona, i més un servidor públic
que ostenta legalment l’ús de
la força, si arriba a extrems

tan radicals com el de torturar, presenta una peculiar escala de valors i, psicològicament, certes irregularitats. I
encara sent amnistiats / absolts, aquest tipus d’antecedents hauria d’incapacitar-los
per seguir realitzant funcions
en aquesta àrea de servei i,
consegüentment, inhabilitarlos com a testimonis de càrrec, si es vol seguir dins dels
paràmetres morals i ètics.
AMADEO PALLISER CIFUENTES
Barcelona

Hipocresia en la
prevenció
d’accidents de
trànsit
b Evitar accidents de trànsit és una prioritat per a tothom.
Darrerament, tots els mitjans de comunicació s’han
fet ressò de les mesures
que es pretenen implantar
per evitar-los.

N’he trobat a faltar, però,
una de fonamental.
Segons les estadístiques,
la utilització del mòbil durant la conducció és una de
les causes principals d’accidents de trànsit. I aquí ve la
paradoxa. Com pot ser que
cap de les mesures anunciades sigui posar en funcionament un sistema per evitarne l’ús durant la conducció?
Un inhibidor que impedís la
utilització del mòbil en els
vehicles amb el motor en
marxa en seria la solució.
Tanta influència tenen les
operadores que ni tan sols
ens/se l’han plantejada?
FRANCESC GIRALT MARTÍNEZ
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)

Qui vulnera la
Constitució?
b ERC, el 28-A, amb quinze
diputats ha fet un resultat
esplèndid reforçant l’independentisme. Meritxell Ba-

tet, del PSC, cínicament digué que la convivència a Catalunya la van trencar el 6 i 7
de setembre de 2017, i garla
que no es pot demanar l’impossible referint-se a l’autodeterminació. El PSC ho
portava al programa fa uns
anys. El 1977, l’ONU va oferir
al govern espanyol per la nova llei en estudi adherir-se
als Drets Humans Universals i van acceptar-ho. Article 10: Les normes relatives
a drets i llibertats fonamentals, la Constitució ho interpretarà de conformitat amb
els drets humans i els tractats internacionals. Article
93: Mitjançant una llei orgànica s’autoritzarà la celebració de tractats venint d’institucions internacionals exercint i garantint el compliment d’aquests tractats remarquen el dret d’autodeterminació dels pobles. Recordem-ho, articles 10 i 93.
ALEXANDRE PINEDA FORTUNY
Barcelona
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La frase del dia

“Xavi té el perfil per ser l’entrenador del Barça o de
qualsevol altre equip”
Ernesto Valverde, ENTRENADOR DEL FC BARCELONA

Tribuna

De set en set

L’app de la repressió

Un altre 16 de
març a Madrid

Josep Lluís Alay. Professor d’història de la Universitat de Barcelona

R

esulta una obvietat repassar els
avantatges que les noves tecnologies ens aporten en molts aspectes de la nostra vida quotidiana en
ple segle XXI. Però no és menys cert
que aquestes mateixes tecnologies es
poden utilitzar com una perillosa arma
contra les llibertats de les persones. Segurament és a la Xina on més esforços i
recursos s’han invertit per crear un sistema de vigilància que permet conèixer en temps real els moviments i les
activitats que duen a terme una part
dels seus ciutadans. Aquest sistema ha
estat utilitzat de forma experimental
amb unes mostres de població limitades a algunes ciutats de la costa est, però on està funcionant a ple rendiment
com a eina de repressió massiva és a la
regió autònoma de Xinjiang, habitada
pels uigurs. Aquesta setmana l’organització Human Rights Watch (HRW) ha
denunciat aquesta nova eina de repressió que es coneix oficialment com la
Plataforma d’Operacions Conjuntes
Integrades (POCI) i que alguns han batejat ja com l’algoritme de la repressió.
ÉS BEN SABUT que el Tibet i Xinjiang, o el
Turquestan Oriental com l’anomenen
els uigurs, són les regions de la Xina
més hostils al govern de Pequín i on les
revoltes independentistes han esclatat
de forma regular al llarg de les darreres
dècades. En el cas dels uigurs, cal afegir-hi la connotació religiosa, atès que
la immensa majoria són musulmans i
això ha esta utilitzat per Pequín per estigmatitzar aquest poble túrquic i presentar-los com a fanàtics gihadistes davant el món. Des del 2016 els tretze milions d’uigurs, i en menor mesura de
kazakhs, que viuen a Xinjiang han estat sotmesos a una dràstica limitació
de les seves pràctiques religioses que
va des de la prohibició d’anar a la mesquita, de practicar el dejuni del ramadà
o fins i tot de deixar-se barba. Des de fa
un any també, centenars de milers d’ui-

Sísif
Jordi
Soler

gurs han estat enviats a camps de reeducació. Es tracta d’autèntics camps
de concentració d’unes dimensions
mai vistes des de la Segona Guerra
Mundial on els adults són internats en
condicions infrahumanes, mentre que
els seus fills, separats dels seus progenitors empresonats, són enviats a
grans orfenats. Es pot dir que la intellectualitat uigur –formada per professors universitaris, escriptors, músics,
cantants...– ha estat decapitada. I per
acabar-ho d’adobar, les darreres setmanes ens arriben notícies de la demolició de desenes d’antigues mesquites
que s’afegeixen a la destrucció del nucli
antic de la ciutat de Kashgar.
polítics
plens, ara el govern xinès aplica l’algoritme de la repressió entre aquells que
no han estat detinguts. La policia xinesa disposa d’una app als seus mòbils
que permet saber tots els detalls de la
vida de qualsevol ciutadà i al mateix
temps en poden incorporar de nous actualitzats. Aquesta és l’app que els darrers mesos HRW ha investigat en secret juntament amb experts informà-

AMB ELS CAMPS DE PRESONERS

“
La policia
xinesa disposa
d’una app als seus
mòbils que permet
saber tots els detalls
de la vida de
qualsevol ciutadà

tics alemanys per entendre com funciona aquesta nova arma de la repressió. L’extensa xarxa de càmeres presents a tots els racons de la regió, sumada a la informació que introdueixen
els policies en els seus controls rutinaris omnipresents arreu i a les dades facilitades per totes les companyies de
serveis, com ara la de l’electricitat, permeten crear perfils d’hàbits i costums
per a tots els habitants de la regió.
L’app de la repressió permet saber dades que ens poden semblar sensibles
ideològicament, com ara si el ciutadà
en qüestió és practicant musulmà o si
ha estat subjecte a reeducació política.
Però també permet saber si de nit el
consum d’electricitat ha augmentat a
casa seva, si ha deixat de fer servir el
mòbil, si ha demanat viatjar a l’estranger, si a casa hi ha present més gent
que la seva família, etc. Amb aquestes
dades, la POCI escateix els ciutadans
en un reguitzell de desenes de classificacions. Sabem que l’algoritme determina l’existència de 36 tipus de ciutadans –classificació que apareix a l’app–
que han de ser sotmesos a una especial
vigilància. La intenció final de la classificació és sembrar el terror perquè els
ciutadans uigurs renunciïn a qualsevol
manifestació de discordança política
amb el règim de Xi Jinping. En definitiva, en resulta un panorama desolador.
SEMBLA QUE AIXÒ PASSI molt lluny de ca-

sa nostra, però hauríem de tenir sempre
present, i els catalans ho sabem molt bé,
que tota vulneració dels drets civils, per
lluny que es produeixi, és una vulneració
dels nostres propis drets. La Nobel de la
Pau nord-americana Jody Williams ens
ho va recordar a Barcelona fa poques setmanes quan va parlar dels presos polítics
i exiliats catalans com dels seus propis
presos i exiliats. Nosaltres tampoc hauríem d’oblidar que en la repressió dels uigurs, tots els ciutadans lliures del món
ens hi juguem molt.

Jordi Panyella

E

l 16 de març passat a Madrid,
quan algú preguntava
als policies uniformats, amb casc i vestimenta d’antidisturbis, desplegats de forma evident i ostentosa al llarg del passeig de la Castellan, com veien l’actitud dels milers de
catalans que es manifestaven pel dret
a l’autodeterminació, la resposta era
sempre la mateixa: “de moment bé,
però ja veurem...” I ho deien, amb el posat de ferms, els braços amb angle
agafats a l’armilla, com esperant, o
més ben dit, desitjant, que la massa
s’alterés i que la seva presència al lloc
justifiqués alguna escena de violència
amb la policia, que tant de mal fan a
l’estratègia de l’independentisme. Però
no van tenir sort. La massa va ser, una
vegada més, cívica i pacífica.
Si Déu vol, és a dir, si Leo Messi s’ho
proposa, el pròxim 1 de juny Madrid
pot ser nou escenari de desfilada cívica de catalanitat. Aquell dia s’hi jugarà
la final de la Champions, a la qual el
Barça ja té un peu i potser mig de l’altre. I ja se sap que, quan el Barça juga
finals, el color blaugrana es mobilitza,
però també les senyeres i, sobretot, les
estelades i el crit d’independència ressona de nou. Serà, doncs, aquell dia,
un nou moment per tornar a portar a
la capital d’Espanya el clam pacífic de
llibertat que en el Barça sempre ha
trobat la caixa de ressonància ideal.
L’ocasió és immillorable i ho serà perquè l’interès mediàtic per la final serà
d’ordre mundial. Aquest “el món ens
mira” que sovint els catalans s’imaginen, amb somnis de grandesa no acabats de realitzar, el dia de la final de la
Champions tindrà més sentit que mai.
Caldrà començar a pensar com s’aprofita l’ocasió i, evidentment, començar a
preparar el partit per guanyar-lo. Al pa,
pa i al futbol, futbol.
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Les cullerades
de la Junta
Electoral
Central

Pluja de
suports pel
vet europeu

Els jutges del
tribunal han incidit
com mai en les
eleccions generals
i en les europees

El Raval i el
Zoo, al ple de
l’Ajuntament
de Barcelona

S’aprova una
ordenança per al
parc zoològic
seguint la proposta
d’iniciativa popular

Els paraigües i les estelades,
protagonistes de la concentració de
Barcelona. A dalt a la dreta, l’acte a
Girona, i a sota, el president Torra a
Penelles ■ JUANMA RAMOS/ QUIM
PUIG/ A. LIJARCIO (ACN)

VEUS · Milers de persones reclamen arreu que Puigdemont,
Ponsatí i Comín vagin a la llista de JxCat CARTA · Més de 50
polítics i entitats insten Tajani, Tusk i Juncker a corregir la JEC
DECISIÓ · Torra diu que avui els jutges els respectaran els drets
J. Alemany / G. Pladeveya
BARCELONA

La pluja, sobretot intensa
a Barcelona, no va ser cap
impediment perquè milers de persones mostressin el seu rebuig a la decisió de la Junta Electoral
Central (JEC) arreu del
país d’excloure el president de la Generalitat a
l’exili, Carles Puigdemont,
i els consellers Toni Comín
i Clara Ponsatí a la llista de
Junts per Catalunya-Lliures per Europa a les eleccions a l’Eurocambra. La
decisió d’ahir de la fiscalia
provincial de Madrid
d’avalar la candidatura i
posar en qüestió la JEC, a
l’espera del que resolguin
avui els tres jutjats madrilenys al contenciós administratiu que va interposar contra la decisió
JxCat, va ser ben present
en l’acte convocat a davant de la Delegació del
Govern de Barcelona amb
el lema Pels drets civils i
polítics. Ja n’hi ha prou de
manipulació electoral.
De sota una munió de
paraigües
concentrats
pels carrers adjacents
–unes 1.500 persones segons l’Ajuntament– controlats per una ampli dispositiu policial s’alçaven
les veus reivindicant
“Puigdemont, el nostre

La xifra

—————————————————————————————————

2.600

persones es van concentrar
a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, tot i que es van fer
actes en altres municipis.

president” i fent proclames com ara “fora les forces d’ocupació”.
En el manifest que es va
llegir es va instar l’Estat a
“rectificar” i acceptar els
candidats que ha “censurat”. “Encara hi és a temps
via Junta Electoral, Tribunal Suprem o Constitucional” per “evitar el ridícul
internacional i no allunyar-se encara més dels
estàndards democràtics
europeus”, van exigir Òmnium, ANC, JxCat, ERC, la
CUP i CatECP. Van ser arguments que prèviament
ja van exposar els polítics,
coincidint a exigir que la
JEC aixequés el vet després de qualificar la decisió d’arbitrària i “vergonyosa”. El primer a aparèixer va ser Carles Riera
(CUP), que va alertar de
“intent d’il·legalització encoberta d’una candidatura” i va preguntar “fins
quan les forces democràtiques en aquest país segui-

rem suportant i aguantant aquests embats antidemocràtics i repressius
de l’Estat”. Una reivindicació que va recollir la presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, que demà sotmet
a l’assemblea el nou full de
ruta unilateral, i que va assegurar: “No podem estar
a la defensiva acceptant
deixar-nos trepitjar contínuament.” Per la seva
banda, el candidat d’ERC
a Barcelona, Ernest Maragall, va aprofitar la meteorologia per afirmar que
“amb aquesta pluja de llibertat” es confirmava que
“no afluixarem”, i que serien diputats al Parlament
Europeu per l’“exercici
lliure del vot dels ciutadans”, i no per cap altra ingerència. La seva homònima de JxCat, Elsa Artadi,
va alertar que la decisió
buscava “silenciar” Puigdemont perquè és l’“autèntic líder de l’independentisme, que aconsegueix aglutinar i fer que la
gent surti al carrer”. Mentre Jaume Asens (CatECP) carregava contra el
PP i Cs pel fet d’intentar
eliminar l’independentisme i la democràcia.
L’acte el va presentar
l’actriu Marta Millà i el
poeta Carles Rabassa va
llegir dos poemes de Joan
Brossa amb actuacions de

Naïr, exclòs de la llista del PSOE, no serà substituït
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El politòleg francès Sami
Naïr, que ocupava el tercer
lloc a la llista del PSOE per a
les eleccions europees del
26-M, tampoc podrà ser escollit eurodiputat, perquè la
Junta Electoral Central l’ha
exclòs de la candidatura. El
PSOE ha decidit en aquest
cas deixar el lloc buit, i serà

substituït pel següent de la
llista. La raó d’aquest vet és
que Naïr, de nacionalitat francesa, no ha fet l’opció d’exercir el dret de sufragi a l’Estat
espanyol. En aquests casos la
llei obliga que un ciutadà, no
espanyol, de la Unió Europea,
per poder ser elegible com a
membre del Parlament Euro-

peu ha de ser titular del dret
de sufragi a Espanya, ja que, a
més a més, no figura en el
cens. Amb Puigdemont comparteix el fet que la notificació del vet a les llistes espanyoles per part de la Junta
Electoral Central també es
va notificar amb una falta de
temps notable. ■

Toni Xuclà i la cantautora
Sara Terraza.

parlaments van ser a càrrec dels lletrats Sílvia Soliguer i Albert Carreras, de
l’Associació de Voluntaris
pel Dret de Defensa. Van
assenyalar que la decisió
“és una cacicada que destrueix el règim d’eleccions
lliures i vulnera el pluralisme polític”. I van recordar
les paraules “del company
i advocat Gonzalo Boye”,
que diu que “els drets hu-

mans, els drets civils i polítics, i el dret a tenir drets,
ni tenen bandera, ni partit
polític ni ideologia”. És a
dir, “simplement són”.
La concentració va ser
convocada per la Taula per
la Democràcia, i un dels
seus membres, el clarinetista Marc Blasco, va llegir
el manifest denunciant
que “es vol convertir en delicte un fet humà i elemen-

500 persones a Girona
A Girona, unes 500 persones van participar en la
concentració davant de la
Subdelegació del Govern.
Es va tallar la gran via de
Jaume I, i dalt de l’escenari
es va desplegar una pancarta en què es llegia “Democràcia”. Els primers
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Millo, a judici
Carles Sabaté

El nomenament d’Enric Millo com a secretari d’Exteriors andalús s’ha assumit amb indiferència a Catalunya. Però ha indignat més a Andalusia. Vox li retreu
que va permetre el referèndum, i el PSOE, que el PP
aprofiti el càrrec per col·locar els seus. Vist que els ha
caigut tan malament, potser que acabin demanant el
processament de Millo per no haver impedit el refe-

rèndum, o per haver permès que algun responsable
policial aturés les càrregues de l’1-O al migdia, o per no
haver tancat TV3, ni eliminat els Mossos d’Esquadra o
la immersió a l’escola. El primer motiu ja li van retreure
ahir al Parlament andalús, que no sembla gaire preocupat ni pel rigor dels arguments ni per la seva coherència. El cas és, però, fer soroll.

La fiscalia avala
que Puigdemont
es presenti el 26-M
a Ha demanat que es tramiti el recurs perquè la decisió de

la JEC “vulnera el dret fonamental de sufragi passiu”
E. Ansola
BARCELONA

tal com és l’autodeterminació, mitjançant una ràtzia repressiva que s’emporta sense cap pudor tot
d’altres drets fonamentals
com ara la llibertat d’expressió, de pensament, de
manifestació o, com veiem
en aquest cas, de participació política”. Davant
d’aquesta “ofensiva antidemocràtica”, es va remarcar que “cal plantar
cara unint-nos novament i
defensant arreu, de forma
serena, intel·ligent i determinada, el pes de les nostres raons”.
A Lleida la concentració es va fer a la plaça Ricard Vinyes a les nou del
vespre, però el president
de la Generalitat, Quim
Torra, va encapçalar
abans la de Penelles, a la
Noguera, on va avançar
que avui “la magistratura
emetrà una resolució favo-

rable” als polítics vetats
que respecti “els seus
drets”, després d’afirmar:
“Imagineu si era aberrant,
que la fiscalia dona la raó al
president Puigdemont”. A
Tarragona unes 300 persones es van mobilitzar
davant de la Subdelegació
—————————————————————————————————

Puigdemont fa
una segona
petició per viatjar
al Quebec
—————————————————————————————————

del Govern espanyol amb
la participació del conseller de Territori, Damià
Calvet.
I cinquanta personalitats de la política i entitats
van adreçar una carta impulsada per La Crida al
president del Parlament
Europeu, Antonio Tajani;
al president de la Comissió

Europea,
Jean-Claude
Juncker, i al president del
Consell d’Europa, Donald
Tusk, en què demanen que
corregeixin “immediatament” la decisió “injustificada i antidemocràtica” de
la JEC, a la qual acusen
d’haver fet un “cop d’estat
a la democràcia”.
A Barcelona el ple va
aprovar una proposta del
PDeCAT amb els vots del
govern d’Ada Colau, ERC,
CUP i els dos regidors no
adscrits, contra la decisió
de la JEC.
D’altra banda, Puigdemont va fer una segona petició per viatjar al Quebec
del 10 al 14 de juny, després que les autoritats canadenques li van denegar
l’entrada convidat per la
Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Mont-real, segons va dir el seu advocat
Stéphane Handfield. ■

Són els jutjats de la via
contenciosa administrativa números 2, 9 i 21 de Madrid els que avui mateix
prendran una decisió sobre la participació de Puigdemont, Ponsatí i Comín a
la llista electoral de Lliures
per Europa al Parlament
Europeu. Però ahir la fiscalia de Madrid ja es va
pronunciar a favor de tornar a incloure el president
a l’exili i els dos consellers
destituïts pel 155 en la
candidatura, contràriament al que va dictar la
Junta Electoral Central
(JEC).
A més a més, ho fa de
manera contundent i d’acord amb el contingut jurídic del vot particular que
ja van emetre el president,
el vicepresident i dues vocals de la JEC. Així, la fiscalia de Madrid considera
que la decisió de la junta
“vulnera el dret fonamental de sufragi passiu” que
tenen els polítics catalans,
i demana que s’accepti la
resolució dels recurrents
“perquè s’ajusta a dret”.
La posició de la fiscalia
és una altra bufetada a la
decisió de la JEC, tal com
ja ho va ser el vot particular que van fer el president, el vicepresident i
dues vocals de la junta
quan van emetre el dictamen de prohibir la participació dels tres polítics catalans a la llista electoral
europea a petició d’un recurs presentat per Ciutadans i el PP.
Abans-d’ahir a la nit, els
advocats dels polítics van
presentar el recurs contra
el vet i ho van fer davant de
tres organismes: la junta

Puigdemont, amb Torra, Ponsatí i Comin ■ EFE

La frase

—————————————————————————————————

“No són equiparables
els condemnats per
sentència ferma
amb els merament
processats per
un delicte”
TEXT DE LA FISCALIA DE MADRID

electoral, el jutjat contenciós administratiu i el Tribunal Suprem. Finalment, seran els jutjats del
contenciós administratiu
els que ahir ja es van repartir les tres causes; la de
Puigdemont i Ponsatí, que
van juntes per una qüestió
tècnica, al número 9; la de
Comín, al 21, i la que ha
presentat el partit JxCat,
també com a afectat per la
decisió de la JEC, al jutjat
número 2.
En cas que els jutges,
malgrat la posició de la fiscalia, no acceptin el recurs
o es declarin favorables a
l’exclusió dels polítics catalans de les llistes, la defensa dels tres dirigents ja
ha anunciat que presentarà un recurs d’empara al

Constitucional.
El to de la defensa va ser
especialment dur contra
la decisió de la Junta Electoral Central. Va qualificar la decisió d’arbitrària,
il·legal, injusta i va acusarla d’haver-la fet “des de la
mala fe”, ja que s’havien
obviat aspectes legals per
fer quadrar la posició majoritària de la JEC.
Recordem que la junta
electoral considera que els
tres dirigents no poden ser
elegibles perquè no s’havien apuntat en un cens de
residents a l’estranger i
perquè se’ls acusa d’un delicte de rebel·lió i, per tant,
no tenen els seus drets polítics intactes. La fiscalia,
en canvi, indica que l’ única
restricció seria si hi hagués
una sentència ferma, que
legalment estan al cens i
que podrien intentar votar
a la mesa, i recorda que hi
ha altres processats en què
se’ls ha permès presentarse en llistes electorals. El
vot particular del president i els altres tres membres era fins i tot totalment
contrari a acceptar el recurs de Cs i el PP. ■
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La JEC de tots els vets
INQUISIDORA · La Junta Electoral Central i les provincials han estès el zel des del 2017 prohibint des del groc a les fonts i els
llaços fins a Puigdemont a les europees del 26-M RECLUSOS · Improvisa normes amb els candidats presos tot i dir que no és
competent FIXACIÓ · Censura telenotícies i documentals a TV3 DEBATS · Veta Abascal (Vox) a A3 i ara Carmena a la pública
cies expressions com ara “exili” i
“presos polítics”, la JEC entra ara a
corregir la graella dels documentals
que pot emetre TV3 i condemna el
Sense ficció sobre el dia a dia dels
familiars dels presos.

David Portabella
MADRID

S

i no sabria distingir la veu de
Segundo Menéndez, no posa
cara a Andrés Betancor i
abans del judici televisat al
Suprem contra els líders del procés
no hauria distingit Luciano Varela o
Ana Ferrer, no tingui complex de
mal ciutadà. Tots ells integren un
dels òrgans més opacs i aliens a la
rendició de comptes de la democràcia espanyola, la Junta Electoral
Central, que hiverna en l’obscurantisme cada dia de cada legislatura i
actua amb zel inquisidor a l’alça des
del 2017 quan arbitra els detalls de
les campanyes electorals. Formada
per vuit magistrats del Tribunal Suprem triats per sorteig i per cinc catedràtics en actiu de dret, ciències
polítiques o sociologia que són elegits al Congrés pels partits majoritaris, la JEC té la seu al Congrés i la
seva funció és vetllar per la transparència i objectivitat dels processos
electorals. És així com en dos anys
ha vetat candidats, ha tret pancartes dels balcons, ha canviat el color
de fonts, ha dictat la graella de TV3
i ha improvisat quins drets té un
pres preventiu que és candidat. I tot
amb el segell de la casa: no posar
mai veu ni cara a les decisions i no
oferir mai cap roda de premsa.

Retirar llaços grocs

b El camí a les eleccions generals
del 28-A va arrencar amb la JEC
atenta al balcó de la Generalitat, on
els presos i exiliats eren recordats
amb una pancarta i un llaç groc. En
resposta a un recurs de Cs, la JEC
va ordenar la retirada de pancartes
sobre els presos i exiliats, llaços
grocs i estelades d’edificis públics.
Com a conseqüència de la dilació de
Quim Torra i del fet de substituir la
pancarta inicial per una amb el llaç
blanc abans de la definitiva a favor
de la llibertat d’expressió, el president està citat el 15 de maig al
TSJC per desobediència. Es dona la
paradoxa que l’únic llaç groc institucional visible en quinze dies de
campanya sense ser vetat per la
JEC ha estat el del ninot de Puigdemont –afusellat i cremat– a la festa
municipal de Coripe (Sevilla)

Proscriure candidats

b El pronunciament més extrem
de la JEC ha estat el vet a Carles
Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí com a candidats a la llista
de Lliures per Europa. Tot i que si

Groc en fonts i solapes

b Si bé la JEC –que no es reuneix
mai fora del Congrés dels Diputats–
és considerada menys propera a la
realitat sobre la qual arbitra, en el
cas de les eleccions catalanes del
21-D va ser la Junta Electoral de
Barcelona la que va aprofundir les
prohibicions fins als detalls més petits. Gràcies a un recurs del PP, el
llum groc amb què aleatòriament
eren tenyides les fonts de Barcelona
va ser prohibit per lligam amb l’independentisme, com si un indecís
pogués canviar el vot en funció del
color de l’aigua que veu hores
abans. Gràcies al PSC, es va prohibir el llaç groc a la solapa als membres de les meses electorals.

Debat: ni Vox ni Carmena
Funcionaris de la Generalitat reemplaçant la pancarta vetada per la JEC al Palau ■ TONI ALBIR / EFE

13
membres integren
la Junta Electoral
Central, entre els
vuit que són triats
entre els magistrats
del Suprem per sorteig i els cinc catedràtics elegits pel
Congrés a proposta
dels grups majoritaris.

Puigdemont i la resta són a l’estranger és perquè ho ha volgut Pablo
Llarena, que va decidir quins són
els delictes que ell vol perseguir i
quins no, la JEC obvia la deixadesa
del jutge instructor i desvia la càrrega d’una pretesa fuga a tres electors
que la justícia espanyola sap on són.
Pel constitucionalista Javier Pérez
Royo, els tres vetats “estan en ple
ús dels seus drets polítics”. “Puigdemont, Comín i Ponsatí no s’han declarat en rebel·lia ni han fugit de
l’acció de la justícia, han comparegut davant de l’autoritat judicial
competent, belga, alemanya o escocesa, sempre que s’ha requerit la seva presència”, relata Pérez Royo en
un article a Eldiario.es. L’advocat
Gonzalo Boye, suplent d’urgència
de Puigdemont, alerta que Espanya
s’arrisca a la nul·litat de les eleccions europees per l’extralimitació
de la JEC. Ni el president de la JEC
ni el vicepresident ni les catedràtiques vocals a proposta del PSOE i
Podem han validat el vet, sinó que
n’han discrepat en vots particulars.

dels presos desviant la competència
al Suprem, el fet que el Suprem es
declarés no competent va acabar
forçant la JEC a improvisar normes
de protecció als drets d’elegibilitat
dels presos. Per reblar la paradoxa,
dos membres del tribunal que jutja
els presos –els magistrats Luciano
Varela i Ana Ferrer– són alhora
membres de la JEC i, tot i presumir
en cada comunicat de no intervenir
en els debats per pulcritud, el cert
és que la seva doble condició laboral
obliga Manuel Marchena a suspendre el judici quan es reuneix la JEC.

Espai a candidats presos

Alterar la graella de TV3

b No hi ha cap llei que digui que els
presos preventius no poden sortir a
fer campanya. Si inicialment la JEC
es va desentendre de tots els drets

Papereta amb foto o no

b Tot i haver vetat Puigdemont, la
JEC ha entrat en detalls com ara la
presentació de les paperetes i la de
JxCat fora de Catalunya –amb el
nom Lliures per Europa– tindrà el
rostre de Puigdemont dibuixat.
“Per a l’Estat espanyol només podem ser candidats com a dibuix, no
com a éssers humans. Coses de la
democràcia plena”, ironitzava Puigdemont a Twitter.
b A més de censurar el tractament
informatiu a actes inèdits com la
manifestació a favor dels presos a
Madrid i de censurar als telenotí-

b La JEC va frustrar la invitació
d’Atresmedia a Santaigao Abascal
(Vox) perquè la ultradreta no tenia
representació fora d’Andalusia. A
Junqueras (ERC) i Sànchez (JxCat)
no se’ls va permetre acudir als debats, ni físicament ni a través de
mitjans telemàtics. Ara, davant les
municipals del 26-M, la JEC ha sorprès vetant Manuela Carmena en
els debats en mitjans públics perquè
entén que la marca Más Madrid no
és continuació d’Ahora Madrid tot i
que la candidata era i és la mateixa
alcaldessa en tots dos casos.

Activisme espanyolista

b La no rendició de comptes dels
membres de la JEC no impedeix que
alguns d’ells siguin activistes espanyolistes a les xarxes socials exhibint un biaix contra l’independentisme sobre el que arbitren en campanya. El més actiu és Carlos Vidal
Prado, que, tot i ser àrbitre electoral, a Twitter exigia al ministre Josep Borrell vetar actes de Puigdemont a Brussel·les. Després del 28A, Vidal Prado lamentava que “uns
800.000 vots a Vox han estat electoralment inútils” –per a la suma amb
PP i Cs, amb els quals ell s’identifica– i “resten escons al centredreta”.
Vidal Prado repiulava el 28-A la denúncia d’Ignasi Guardans a Twitter
sobre el “conflicte social” a Catalunya perquè una dona d’una mesa no
va donar la mà a la cap de llista de
Cs, Inés Arrimadas. ■
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El Diplocat reneix per seguir
internacionalitzant el país

a Un seminari sobre diplomàcia pública en l’era digital va reprendre ahir l’activitat oficial de l’ens,
que continuarà encaminada a “exportar la imatge de Catalunya” a Redactarà un pla estratègic
Ò.P.J.
BARCELONA

179601-1205082Q

El Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya (Diplocat) va celebrar ahir el
primer acte oficial des del
seu tancament, l’abril del
2018, en plena vigència del
155, tot i que mai es va arribar a extingir jurídicament. Un seminari precisament sobre la diplomàcia pública en l’era digital
celebrat a Barcelona obre
ara una nova etapa que el
govern espanyol ja va avisar fa uns dies que vigilarà
de prop, tot i que la nova directora general, Laura Foraster, deia ahir que estan
“molt tranquils”, i reivindicava que no es pot “limi-

tar” la seva tasca. “Vigilats,
abans ja ho estàvem”, subratllava, després d’anunciar que el consorci publicoprivat “ha fet fins ara” i
“continuarà fent” la feina
d’“exportar la imatge de
Catalunya, els seus actius i
els seus valors a l’estranger”. Segons Foraster, el
Diplocat ha d’ajudar totes
les entitats de la societat civil que vulguin sortir i ha
d’establir “ponts de diàleg”
amb la resta del món. “La
diplomàcia pública té una
part molt important d’escoltar, no només de ser escoltats a fora”, reflexionava, alhora que anunciava la
redacció d’un pla estratègic, amb la contribució de
la quarantena d’entitats

El Diplocat es va reactivar ahir en públic amb l’organització d’un seminari sobre la
diplomàcia pública en l’era digital celebrat a l’hospital de Sant Pau de Barcelona ■ ACN

que l’integren, que en guiï
les activitats.
La conferència inaugural d’ahir va anar a càrrec
del catedràtic Nicholas J.
Cull, que va defensar que
Catalunya faci diplomàcia
pública. “Les grans províncies, com ara Escòcia, Flandes, el Quebec i Catalunya,
tenen l’obligació de presentar-se a la comunitat internacional, i no només per dir
que són un lloc fantàstic, sinó per contribuir als problemes que ens afecten a
tots”, declarava, ja que creu
que “els estats-nació sols no
poden solucionar els problemes” d’avui al món. En
aquest sentit, rebutjava la
decisió del TC, que de fet
afirma que l’Estat, i no les
autonomies, té el monopoli
de la diplomàcia pública.
Internament, el Diplocat ja havia reprès la feina
fa uns mesos, i a l’abril va
donar suport a la campanya Books&Roses per difondre al món la festa del llibre i la rosa. L’ens, abans situat a la Casa de les Punxes,
ha reobert amb una nova
seu a la rambla de Santa
Mònica, on s’està acabant
de mudar aquests dies. ■
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ERC també censura De
Gispert, i Cs atorgaria per
llei les Creus de Sant Jordi
a Els republicans decidiran si s’afegeixen a la proposta del PSC de retirada del
guardó a Els comuns hi donen suport a Ciutadans vol regular els premis
Redacció
BARCELONA

133133-1209693Q

La polèmica per la piulada
de l’expresidenta del Parlament Núria de Gispert
no s’atura. Dos consellers
d’ERC, Ester Capella i
Chakir el Homrani, van
censurar ahir els comentaris de De Gispert i els
van qualificar de “reprovables”. També Ciutadans es
va apuntar a mantenir encesa la flama per les piulades en què s’afegia a comentaris a favor que dirigents del seu partit i del PP
marxessin de Catalunya.
La diputada Lorena Roldán va avançar ahir que
proposaran al Parlament
regular per llei la concessió de les Creus de Sant
Jordi, de manera que la potestat d’atorgar-les no recaigui exclusivament en el
govern i que hi puguin participar els grups parlamentaris de la cambra.
L’expresidenta del Parlament va desacreditar diversos rivals polítics repiulant una frase en què se’ls
comparava amb dades
d’exportacions de porcs.
El PSC va anunciar dijous
que entraria al Parlament
una proposició de llei per
tal que el govern li retiri la
Creu de Sant Jordi concedida a ella i a tots els ante-

El president andalús, Juan Manuel Moreno defensa, ahir,
el nomenament d’Enric Millo ■ EFE

Vox i el PSOE
collen el PP pel
càrrec a Millo
a Els dos partits qüestionen el

nomenament al Parlament andalús
Redacció
SEVILLA

La diputada de Cs Lorena Roldán, ahir al Parlament, exposant el cas De Gispert ■ ACN

Las frases

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

“És reprovable. La
resposta a l’insult no
pot ser més insult”

“Les piulades són
xenòfobes i racistes.
Demanem a Torra que
reguli les Creus de
Sant Jordi per llei”

“Ha estat un error
enorme concedir
la Creu de Sant Jordi
a De Gispert”

Chakir el Homrani

Lorena Roldán

Ernest Urtasun

per alguna repiulada polèmica fa mesos. La portaveu de Cs al Parlament,
Lorena Roldán, va assegurar ahir que el seu grup
proposarà a la cambra que
sigui el Parlament el que
reguli per llei la concessió
de les Creus de Sant Jordi,
i que l’atorgament no recaigui només en el govern.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va intentar donar per acabada
la polèmica dijous. Però els
grups polítics i l’oposició la
continuen atiant, malgrat
les disculpes de la mateixa
De Gispert, que va assegurar no haver vist les desqualificacions que seguien
la piulada. ■

CONSELLER DE BENESTAR I FAMÍLIES

riors presidents del Parlament en la reunió de l’últim consell executiu. Els
comuns i Ciutadans ja van
avançar que s’afegirien a
la proposta socialista, ja
que consideren que no era
el primer cop que De Gispert s’excedia en els seus
comentaris. Ja va ser reprovada pel Parlament

DIPUTADA DE CIUTADANS

CANDIDAT COMUNS A LES EUROPEES

El nomenament de l’exdelegat del govern de l’Estat
a Catalunya Enric Millo
com a secretari d’Acció
Exterior de la Junta d’Andalusia va provocar ahir
un nou enfrontament entre el PP i Vox, en aquest
cas al Parlament andalús.
El partit d’ultradreta i el
PSOE van lamentar el nomenament del català com
a responsable de política
exterior andalús durant la
sessió de control al president, Juan Manuel Moreno.
La diputada de Vox Belinda Rodríguez va advertir al president andalús
que la secretaria exterior
“simplement sobra”. Els
ultradretans consideren
que no cal “suportar una
altra duplicitat més” en el
pressupost “per una paradeta més de col·locació

d’amics”. Vox considera
un “escàndol” l’elecció
d’algú “sota el mandat del
qual es va realitzar un referèndum d’autodeterminació”. El PSOE també va
qüestionar el nomenament per “la falta de respecte al poble andalús”,
perquè Millo no coneix
gens Andalusia, segons la
seva portaveu, Ángeles
Férriz.
El conseller andalús de
la Presidència, Elías Bendodo va recordar-los que
no havien nomenat el senyor Quim Torra com a secretari d’Exteriors, sinó
“qui ha defensat la unitat
d’Espanya a Catalunya”.
“A Andalusia, qualsevol
espanyol pot tenir el seu
lloc i l’acollim amb els braços oberts vingui d’on vingui”, va assegurar. Aquesta polèmica ha tensat encara més la corda entre els
ultradretans de Vox i el
PP. ■
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Alcaldable d’ERC a Girona

Quim Ayats

“Tots els barris són
de Girona, la seva
identitat és riquesa”

VEÏNS · El preocupa la sensació generalitzada que el govern municipal “menysté” els veïns i
els seus barris TURISME · Demana “fer un gir cap a un turisme més qualitatiu que quantitatiu”
HABITATGE · Proposa posar a disposició el sòl de l’Ajuntament per fer-hi pisos socials

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE MAIG DEL 2019

Òscar Pinilla
GIRONA

Q

uim Ayats torna a Girona després del seu pas per Madrid.
Afronta el repte de l’alcaldia amb
un equip totalment renovat.

De debò que des del Senat es poden fer
coses pel territori?
Els catalans i gironins se’ls defensa sempre i per tot arreu. A qualsevol espai. No
renunciem a cap. Ara bé, el Senat hauria
de seguir una lògica territorial, però en
realitat és de partit. Els que ens creiem el
territori, volem parlar al Senat del territori. Però els mateixos partits estatals
treuen el sentit a la representació que té.
La República Catalana tindrà Senat?
A la nostra República no faria Senat.
Una altra cosa serà quan aconseguim els
Països Catalans. El Senat no ha funcionat perquè l’Estat no s’ho ha cregut.
La marxa de Maria Mercè Roca i dos regidors d’ERC va ser força controvertida.
Quan les coses no es fan prou bé, és responsabilitat de tothom. És clar que les
podríem haver fet d’una altra manera. Jo
vaig sortir escollit amb el suport del 95%
de la militància. Tenim més que mai gent
mobilitzada per aquestes eleccions, i això és un signe positiu i de renovació. Maria Mercè Roca va prendre una decisió
personal i és totalment respectable. Ara
toca mirar endavant i intentar fer el màxim en aquesta campanya.
Si arriba a ser alcalde o entra a l’equip
de govern, fomentarà l’exclusió de l’exèrcit espanyol a l’Expojove?
Evidentment, haurem de parlar amb Fira de Girona i fer el possible per eliminar
la representació militar al saló de l’ensenyament.
Com valora el model educatiu actual?
A àmbit ocupacional estem bé, tenim un
atur per sota de la mitjana del país. Però
alhora tenim uns desequilibris molt alts
en educació en molts barris. Hem de parlar d’educació com a element de cohesió i
s’ha de treballar al llarg de la vida, des del
principi fins a l’edat adulta.
Pel que fa al turisme, cal un canvi de model o mantenir el mateix?
Hem tingut un model expansiu i lineal,
de com més, millor. Però el que hem de
fer és fer un gir cap a un turisme més
qualitatiu i no quantitatiu. Cal un canvi

Senador i regidor de
Joventut del tripartit
Quim Ayats farà 39 anys d’aquí a una setmana. Veí del barri de Vista Alegre, no és el
primer cop que es presenta a les eleccions
municipals de Girona. Del 2007 al 2011 va
arribar a ser regidor de Joventut durant el
govern tripartit. Posteriorment, en les eleccions espanyoles del 2015 i del 2016 va ser
escollit senador. Aquest 2019 afronta el repte de liderar la candidatura d’ERC a la ciutat
de Girona amb l’objectiu de millorar els resultats. Actualment els republicans tenen
quatre regidors a l’Ajuntament de Girona.
MANEL LLADÓ
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de model. Les dades ens diuen que hi ha
hagut un augment de turisme, però no hi
ha hagut un impacte a la ciutat. I el retorn és un element central.
Que hi hagi prop de 700 pisos d’ús turístic és una pedra en el camí?
Fins ara al Barri Vell hi havia hagut un
equilibri entre els residents, els estudiants i algun ús turístic. Però ara aquest
equilibri s’ha desequilibrat. Els pisos turístics han fet un augment exponencial,
han passat d’una desena a prop de 700, i
això té un impacte. Però val a dir que no
es pot analitzar l’efecte dels pisos turístics desvinculat de la resta. Tenim un pla
sobre l’habitatge que cal analitzar.
Es parla molt dels pisos turístics, però
n’hi ha una mancança de socials.
Hi ha una manca de promocions d’habitatges de protecció social. No n’hi ha hagut cap en els darrers mandats convergents. És una necessitat, com ho és també a àmbit residencial per a estudiants.
El tema habitatge és complex, i té solucions múltiples. Cal posar a disposició el
sòl de l’Ajuntament i fer-hi pisos de protecció.

141001-209692Q

S’ha fet un pas enrere pel que fa a
l’atenció als barris, més enllà del centre?
El 2007 vaig ser regidor del barri del Pla
de Palau, i com jo, l’equip de govern coneixíem la realitat dels barris. Ara hi ha
una sensació generalitzada de menyste-

❝

❝

Sobre pactes
postelectorals, les opcions
més independentistes
com Guanyem i JxCat són
prioritàries

Som 150.000 veïns amb
l’àrea metropolitana, i des
de Girona hem de liderar
els projectes de forma
desacomplexada

niment i això ens preocupa. No estem a
peu de carrer, i el govern ha d’estar-hi,
escoltant. La figura de regidor de barri
hauria de tenir una relació directa amb
les entitats, amb les associacions, amb
els agents de tots els àmbits. Tots els barris són de Girona i hem de respectar la
seva identitat, perquè és una riquesa.

Aposta per una Girona més de vianants?
Cal una pacificació del trànsit i la conversió en zona de vianants és l’objectiu marcat. Si anem a ciutats d’arreu d’Europa
sabrem que aquest és el camí a seguir. I
és bo, i no estarem sols. Hi ha determinats eixos en què cal posar-hi èmfasi.

Molts veïns manifesten que se senten
insegurs al seu barri. Com és?
Ha estat un error eliminar la figura de
policia de barri. Era aquella connexió
amb cada comerç, amb cada entitat, que
anava encaminada a un model de seguretat més preventiu que reactiu. Tot plegat
és fruit de la manca de planificació per
part del govern municipal. Parlem de policies, però també podríem parlar de l’enllumenat, un element fonamental pel
que fa a la seguretat. Dels 22.000 punts
de llum que té la ciutat, tan sols un 15%
són de nova tecnologia led.

El carrer de Barcelona n’és un?
Exacte. No podem limitar el projecte a
espais privats com la clínica Girona o
l’Hipercor, o el futur institut Ermessenda. Cal actuar en tot el conjunt. Hem
d’aixecar la mirada i saber on volem anar
i de forma immediata. Tenim temes encallats, com l’amiant, que cal afrontar.
La mobilitat a la ciutat és un repte?
Cal un estudi seriós. Tenir identificat
quants vehicles tenim, quants venen de
fora, quin flux hi ha. El 2020 tindrem sobre la taula la renovació del pla de mobilitat i és un exercici que haurem de fer

tots i de forma decidida. I tots em refereixo també a l’àrea metropolitana. És una
realitat, som 150.000, i des de Girona
l’hem de liderar, de forma desacomplexada. No hi ha escapatòria, cal fer-ho.
Quin model de comerç planteja?
El camí és la singularització. Donar facilitats per als nous comerços de proximitat. Però si hi ha una aposta per grans
centres comercials, salta pels aires
aquesta estratègia. I això ho podem liderar des de Girona. Quan s’obre un nou
comerç, és una nova oportunitat per a la
ciutat. Dona vida al barri, dona seguretat, ajuda a tenir net l’entorn.
El pla de la Devesa ha tornat al calaix.
ERC serà valent i l’afrontarà?
No és només el de la Devesa, tenim encallats projectes des de fa molts anys, com
el de les Pedreres. A la Devesa, al final ni
pla especial ni pla d’usos. Cal donar vida
al parc, ordenar-lo, treure els obstacles,
posar-hi bancs, il·luminació, etc. La Devesa ha de ser un espai per a la ciutat.
Com concep la participació ciutadana?
El primer que ens ve al cap són els pressupostos participats. Sobre ells, hi ha
una opinió generalitzada que no funcionen i que demanen un replantejament.
Cal redefinir-los. Haurien de ser dinamitzadors socials i culturals. Cal una participació ciutadana des del minut zero. Una
opció molt important són les audiències
públiques, això és participació. ■
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Tretze llistes al Vendrell
per fraccionar més el vot
EXPERIÈNCIA · Amb vuit
grups municipals, la
governabilitat de
l’Ajuntament ha estat molt
difícil els darrers quatre anys
INVERSIONS · Després de
quatre anys de gestió del
deute, ara els partits aposten
per donar una mica d’aire i
començar a invertir
Cati Morell / Taempus
EL VENDRELL

E

l Vendrell aposta, en les eleccions
municipals d’aquest mes de maig,
per continuar fraccionant el vot.
Si l’any 2011, de les dotze candidatures presentades, només cinc van
aconseguir representació, fa quatre anys
el ple va quedar format per vuit grups
municipals, i el PSC, com a partit més
votat, va aconseguir l’alcaldia amb només quatre regidors. Amb abstencions
que superen el 45% a les municipals, el
Vendrell és un municipi on tradicionalment el vot socialista és majoritari. La
prova més recent és la de les últimes
eleccions al Congrés, el passat 28 d’abril.
Amb una participació del 73%, el PSC va
ser la força més votada amb sis punts
més que ERC (majoritària a bona part
del país). A les municipals d’aquest any
es presenten tretze candidatures, de les
quals set ja tenen representació municipal: el PSC, Junts pel Vendrell, PxC, que
es presenta sota la marca Som Identitaris, Cs, Si es Pot el Vendrell i el PP. Els
sobiranistes de Som Poble i ERC, que fa
quatre anys es van presentar separadament, han decidit unir esforços aquesta
vegada, en una llista única. Amb Marc
Robert com a cap de llista, aposten per
un canvi en el model econòmic en defensa de la sostenibilitat mediambiental, la
municipalització dels serveis públics, la
racionalització dels serveis de neteja, la
incorporació de la mirada feminista com
a eix transversal en totes les polítiques
municipals, la redacció d’un reglament
d’igualtat i la lluita contra la violència
masclista.
A aquestes candidatures s’ afegeixen,
en aquesta convocatòria electoral, candidatures noves com Pel Vendrell-Primàries Catalunya, que es presenta per primera vegada com a conseqüència del
context polític nacional i la falta d’una
candidatura sobiranista unitària. A més,
també es presenten les llistes d’Ara el
Vendrell, AVP-FiC, Centrats, Vox i Izquierda en Positivo.
Un dels principals handicaps de la ges-

La revitalització econòmica del Vendrell és encara un deute pendent de la ciutat ■ C.M.

tió municipal és la situació econòmica de
l’Ajuntament del Vendrell, que, tot i que
no es pot comparar amb la de fa quatre
anys (90 milions d’euros), encara arrossega un deute aproximat de 50 milions.
Precisament, després del rescat econòmic de l’Ajuntament, el cap de llista
del PSC, Kenneth Martínez, es presenta
amb la voluntat de començar les inversions i la transformació urbana que el
Vendrell necessita per afavorir la convi-

municipal amb el pacte amb el PSC, Eva
Serramià lidera la llista de Junts pel Vendrell amb l’accent posat en les persones.
Els serveis i atenció a les persones des de
tots els àmbits i per garantir la igualtat
d’oportunitats independentment de
l’origen o el barri on visquin és l’objectiu
de la candidatura. Amb el 75% de les propostes de l’anterior programa electoral
complertes, Serramià es presenta amb la
carta del compromís i la coherència de la

————————————————————————————————————————————————————
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Un dels handicaps de
l’Ajuntament del Vendrell és
la situació econòmica, amb
un deute de 50 milions

El context polític general ha
provocat la candidatura Pel
Vendrell-Primàries i la unió
de Som Poble i ERC

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

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

vència, la inclusió social i la cohesió territorial, i que els darrers quatre anys no
s’ha pogut fer a causa del deute acumulat. El PSC presenta un programa que
mira cap als barris marítims amb propostes com la del transport flexible per
donar resposta a una demanda històrica
del municipi: la millora del transport urbà. L’ampliació de voreres, les illes de vianants, els carrils bici i les zones verdes, o
la universalització de l’educació de 0 a 3
anys són algunes de les propostes del
PSC per revalidar l’alcaldia.
També des de l’experiència de govern

feina feta.
En competència directa amb les llistes
sobiranistes, en aquesta convocatòria
s’incorpora a la carrera per l’alcaldia la
candidatura Pel Vendrell-Primàries Catalunya, sota el lema “Tu ho decideixes
tot”, encapçalada per Josep M. Llasat,
que va obtenir el suport de la majoria en
el procés de primàries, en què van participar prop de 470 persones. L’objectiu
dels integrants d’aquesta candidatura va
ser aconseguir una candidatura d’unitat
de les forces sobiranistes del Vendrell
per intentar aglutinar el vot independen-

tista amb més força per arribar a l’alcaldia. Es presenten a les eleccions municipals amb una llista i un equip en què conviuen inquietuds sobiranistes que van
des de l’esquerra fins al centredreta. El
principal objectiu d’aquesta candidatura
és posar en marxa un projecte que permeti aprimar l’espai que actualment separa el ciutadà dels polítics, eliminant
burocràcia.
Tant Cs com el PP repeteixen amb el
candidat de fa quatre anys amb l’objectiu
de trobar el suport per consolidar el seu
projecte. A les darreres eleccions al Congrés, Cs va quedar com la quarta força,
per darrere d’En Comú Podem, i el PP va
ser la sisena força, per darrere de JxCat.
Malgrat que les eleccions municipals
no acostumen a repetir els comportaments electorals de les eleccions generals, sí que és cert que l’actual context
polític global té una incidència més marcada. La prova és l’aparició de la llista de
Primàries Catalunya o la unió de les candidatures d’ERC i Som Poble. La influència de la campanya de les europees amb
presos i exiliats a les llistes i les últimes
decisions de la Junta Electoral Central
(JEC) jugaran un paper del qual serà difícil defugir per algunes candidatures i que
d’altres aprofitaran per entrar en el terreny del cos a cos amb altres formacions
per rendibilitzar el vot.
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Els protagonistes

KENETH MARTÍNEZ

EVA SERRAMIÀ

MARÍA LUZ RAMÍREX

PSC

JxCat

CIUTADANS

Nascut a Barcelona fa 43
anys, casat i pare de tres
fills, és regidor d’Educació i
Promoció Econòmica del
Vendrell des del 2011. En
aquest darrer mandat s’ha
perfilar com a relleu de
Martí Carnicer. És professor de ciències socials de
l’Institut Baix Penedès i secretari nacional de política
municipal del PSC.

Nascuda al Vendrell fa 56
anys, és llicenciada en geografia i història i dret. Va
ser secretària municipal de
l’Ajuntament del Vendrell
fins que el gener de 2015
va entrar en política l per lidera la llista de CiU. Ha estat regidora del govern gràcies al pacte amb el PSC i
ERC i presidenta del Consell del Baix Penedès.

Nascuda al Vendrell, casada i actualment resident a
la zona de les platges de
Coma-ruga. Vinculada des
de petita al món empresarial del sector de la construcció, és afiliada des del
2006 a Ciutadans, on ha
exercit de coordinadora
comarcal, i des del 2014 és
la coordinador local del
Vendrell, d’on és regidora.

CiU

6

PSC-PM

CiU

PxC

5

7

PSC

2

21

MARC ROBERT
SOM POBLE-ERC
Té 47 anys, és llicenciat en ciències
biològiques i ttreballa com a agent rural, És conegut per
la seva participació
en el Grup Ecologista del Vendrell (Geven), on va tenir una
participació activa
en la campanya Salvem les Madrigueres, que va aconseguir la protecció del
darrer espai litoral
sense urbanitzar.
Prové de Som Poble, el partit local
que representa la
CUP.

PxC C’s

3

3

ERC-AM

2

4

PP

REGIDORS

3

2
2

21

1

PP

2

REGIDORS

JOSEP M.
LLASAT

PODEM

PEL VENDRELL
PRIMÀRIES

Nascut a Barcelona
el 3 de juliol del
1970, no està afiliat
a cap partit i va entrar en política motivat per les retallades en l’àmbit social i educatiu. És
regidor i portaveu
del grup municipal
del Vendrell. Va estudiar gemmologia
a la UB. Va treballar
com a responsable
del servei al client
a France Telecom.
Actualment treballa a l’Hospital del
Vendrell com a zelador.

Exregidor socialista durant catorze
anys a l’Ajuntament del Vendrell,
braç dret de l’actual batlle, Martí
Carnicer, que va
substituir entre el
1994 i el 1995, i
candidat del PSC a
l’alcaldia, ara és un
independentista
declarat i va ser
elegit candidat de
Primàries en una
votació popular en
què van participar
464 persones.

Si es pot

CUP-PA

ERCRi.Cat
-AM

ÒSCAR BLASCO

118236-1207290L

2015

JERÓNIMO
MERINO
PP
S’estrena com a
cap de llista del PP
després de ser el
número dos en la
candidatura del
2015. Va assumir el
control del grup
municipal un any
després que la cap
de llista, Eli Rodríguez, va renunciar
al càrrec per motius personals. Ha
estat també president local del PP
de Banyeres del
Penedès i alcaldable en aquest municipi.

844498-1198504Q

2011

