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ENTREVISTA Judit Gené ADVOCADA DE L’EXCONSELLERA MERITXELL BORRÀS EN EL JUDICI DE L’1-O

“És molt difícil demostrar
el que no has fet”
PROVES · “Fora de les suposicions
ELECCIONS · “Que els acusats que
dels atestats de la Guàrdia Civil, no s’ha s’han presentat hagin sortit escollits,
acreditat el delicte de malversació”
és molt important anímicament”
NACIONAL

P20,22
de llista de Junts per
Joaquim Forn Cap
Catalunya a Barcelona P16-18

“Estic convençut de la
meva innocència i em
presento per ser alcalde”
L’anàlisi de

Mataró

P14-15

801175-1178781®

La capital del Maresme repeteix
l’allau de candidats a l’alcaldia

Els Banys Àrabs i les escales de la catedral van ser els llocs més visitats en la primera jornada d’exposició ■ G. MARTÍN PÉREZ

Flors de gom a gom
Milers de visitants omplen Girona en l’estrena de Temps de Flors
Avui, a partir
de les 14.30 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 14.30 h
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La vinyeta

Marina Llansana

Fer

Les eleccions
autèntiques

E

ls polítics de raça,
els veritables militants de la política,
diuen que les eleccions
de debò són les eleccions municipals. Perquè són les que tenen els ingredients
més genuïns de la democràcia: els electors poden votar persones que coneixen
directament i sobre propostes polítiques que afecten molt directament la
seva quotidianitat. Perquè són aquelles
eleccions on tot es juga en la distància
curta i, per tant, tot és més autèntic,
més de debò. Els candidats i els seus
equips fan el porta a porta, van de bar
en bar, empaperen i encartellen, surten
dels seus espais de confortabilitat i lluiten per cada vot com si no hi hagués
demà.
Als romàntics de la política ens agraden les campanyes electorals municipals
perquè són una gran operació diàleg a
tots els racons del país necessitat de relators: tothom s’esforça per explicar-se,
per convèncer i per escoltar, es desperten vocacions polítiques i es comprometen anant a les llistes electorals persones

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aquest 26-M veurem si
l’independentisme ha fet els
deures per fer créixer el seu
espai ideològic, i ho veurem
sobretot a Barcelona
que ens són properes i que no dubtem
d’etiquetar de “gent normal”.
Però per damunt de tot això –i potser
justament com a conseqüència de tot això– les eleccions municipals permeten
moure les fronteres entre espais ideològics; l’independentisme n’és un exemple.
La victòria que Esquerra va consagrar el
passat 28-A s’havia sembrat anys abans
als barris, als pobles i ciutats, havia nascut uns quants cicles abans precisament
en les eleccions municipals, gràcies a la
llavor dels candidats que van començar
a treure el cap a les àrees metropolitanes. Perquè de sobte ser veí d’Oriol Junqueras a Sant Vicenç dels Horts feia miques els tòpics difamadors que s’escampaven, per ignorància o per mala fe, des
de mitjans espanyols o des d’alts poders
de l’Estat.
Aquest 26-M veurem si l’independentisme ha fet els deures i ha aconseguit
aprofitar tota la idiosincràsia de les eleccions municipals fer créixer el seu espai
ideològic. I ho veurem sobretot a Barcelona, on el resultat serà crucial per determinar si realment és cert que ho tenim
a tocar.

Iceta, senador

F

ins ara havíem vist en Miquel
Iceta l’estampa d’un rector de
poble o d’un bisbetó. O d’un
d’aquells cardenals que es belluguen
per Roma quan hi ha un concili. No arribaran mai a papa però són decisius
per escollir-lo perquè saben quines tecles tocar i ho saben tot de tothom a
còpia de trafiquejar per les sagristies.
Tenim un ull clerical. Pedro Sánchez,
president del govern espanyol, ho veu
d’una altra manera: Miquel Iceta té
pinta de senador. Ho ha clavat: un
Charles Laughton amb túnica com el
de la pel·lícula Espàrtac. Fins i tot la
gesticulació l’acompanya. No diguem
la murrieria, el càlcul, la penetració
psicològica, el serpenteig.
De vegades els càlculs fallen. ¿No
havia previst Iceta que el seu comportament durant els mesos de setembre,
octubre i següents de l’any 2017 li
comportaria problemes en el futur?
Sánchez el vol de president del Senat.
Les forces independentistes del Parlament, que són les que l’han d’escollir
prèviament senador, li faran gruar
l’ascensió. La gent recorda els seus
menyspreus als independentistes, el

“
No va saber
calcular les
conseqüències
personals del procés

seu suport a l’article 155 de la Constitució que va suprimir el govern de la
Generalitat, les seves invectives a
Puigdemont i Junqueras, també quan
eren a l’exili o la presó, les seves manifestacions al carrer amb personatges i
partits poc recomanables. Ni aquests
el volen de senador. No ho havia calculat el calculador Iceta a qui no se li escapa res? La desprestigiada “equidistància” l’hauria afavorit més. Ens trobem en campanya electoral, una més.
Els partits independentistes, sensibles
a la indignació dels seus votants, i ells
mateixos ofesos, no poden facilitar les
coses a Iceta.

En un article meu antic –però als
opinadors no ens fa cas ningú– havia
dit que en cas de fracassar la revolta
independentista ens hauríem d’acabar
refiant de Miquel Iceta a l’hora de sortir amb l’ambulància a recollir els ferits. Hi afegia un altre nom: Josep Antoni Duran Lleida. Aquest ha quedat
fora de combat, encara que no se sap
mai: la política és rica en resurreccions. Iceta es manté eixerit però també s’ha infligit cops i té les facultats
ambulatòries compromeses.
De tota manera és més que probable
que el Parlament acabi fent senador
Iceta, si no avui, demà. La “cortesia” i
la també anomenada consuetud parlamentària ha funcionat així sempre. La
primera espartacada ha fracassat. La
majoria vol un replegament, tàctic
–per tornar-hi amb noves forces de refresc–, o dilatat en el temps o definitiu. Els resultats electorals ho indiquen. Pedro Sánchez ha fet un “gest”.
Tot amb tot, crec que el podem aprofitar. Iceta, des de la presidència senatorial, no sé què pot fer però sempre
serà més positiu ell que un altre i sempre serà estimulant veure’l actuar.
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A la tres

EDITORIAL

26-M: ara, el
repte europeu
i municipal

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Entrevistes

S

i tot va com ha d’anar (en un país
en què hi ha una Junta Electoral
com la que hi ha mai no es pot dir
blat fins que sigui al sac i ben lligat)
avui podré entrevistar Oriol Junqueras, el líder d’ERC i candidat dels republicans a les eleccions europees (a
les 14.00 per El Punt Avui TV i demà a
l’edició en paper). Serà una entrevista
estranya. Jo, sol –amb els càmeres, és
clar– en un plató, i ell en una altra sala, sol –amb els carcellers, és clar– a
Soto del Real. Porta 556 dies –556!– a
la presó. Fa respecte. Em va passar
dies enrere en entrevistar Josep Rull
també a Soto del Real. No es pot fer
l’entrevista sense deixar de pensar –ni
un sol moment– que són a la presó.
Allò que ens volen fer passar com una
cosa normal –que els candidats puguin ser entrevistats en campanya–
no ho és. I no ho serà tampoc l’entrevista que d’aquí a uns dies, si tot va
com ha d’anar, podré fer des de Water-

“
Diguin el que
diguin, aquesta no
és una campanya
en igualtat de
condicions
loo als candidats de la llista de JxCat
(dimecres al vespre a El Punt Avui
TV). La JEC (la sacrosanta JEC) s’esforça, repeteixo, a fer passar per normal allò que no ho és. Ja em diran en
quin altre país els periodistes hem
d’entrevistar els candidats a unes eleccions des de l’exili o des de la presó. No
és, segur, un país normal. Els qui volen donar entrevistes han de demanar
permís (i els neguen poder connectar-

De reüll

Carme Vinyoles Casas

Les cares de la notícia
CONSELLERA D’EMPRESA I CONEIXEMENT

Àngels Chacón

Des dels
ajuntaments

Ajuts europeus

N

o es tracta de millorar l’enllumenat, construir un
pavelló o potenciar els barris vells –que també, si
cal– als nostres municipis, que estan a punt d’escollir de
nou els seus representants. Hi ha unes quantes obres en
aparença menys visibles que constitueixen el patrimoni
essencial per a la cohesió, el benestar i la convivència a
la qual tots aspirem: la promoció de la pau i els drets
humans; la participació i la transparència en la gestió
dels pressupostos; la lluita contra el frau fiscal; recursos
per revertir la desigualtat i l’empobriment; l’accés a
l’habitatge; el percentatge per a
Hi ha obres
solidaritat i cooperació... mesures
que enforteixen la democràcia, ja
poc visibles
que posen l’ésser humà al centre de
i essencials
les polítiques. La Coordinadora
per al
d’ONG, Oxfam Intermón, Justícia i
benestar i la Pau, l’Agenda Llatinoamericana i
convivència Càritas han enviat a les diferents
formacions de Girona una proposta
de compromís en què recullen els valors resumits
abans, en el si d’una campanya impulsada des del 2007
que informa de la resposta dels partits i fa seguiment
del seu grau de compliment –tímid, és més fàcil aprovar
una moció que no aplicar-la–. D’altra banda, Llagostera
Solidària reclama als candidats un debat responsable
sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia
atenent al fort impacte del discurs polític en la creació
de percepcions més enllà de la realitat. Dues lloables
iniciatives que ens inviten, com a ciutadania electora, a
exigir una societat més justa també en l’àmbit local.

se als mítings del seu partit amb l’argument que a aquella hora a la presó
és hora de sopar), i els que en podrien
donar (ara els parlo dels candidats de
les candidatures unionistes) sovint es
neguen a anar a segons quins mitjans i
a segons quins debats. Una perversió.
Una perversió periodística (i humana,
en els casos que els comentava) a la
qual s’afegeix la distorsió que la Junta
Electoral obliga a complir als mitjans
públics, on els periodistes han d’anar
amb un cronòmetre a la mà i mesurar
les informacions, independentment
de l’interès periodístic que tinguin. I
que amb totes aquestes traves i anormalitats (amb candidats proclamats
hores abans d’iniciar-se la campanya i
d’altres que no saben si podran exercir
el seu càrrec) n’hi hagi que encara encapçalin les enquestes dels més votats, és un miracle. Perquè no juguen,
senyors meus, en igualtat de condicions. Ni s’ho pensin.

-+=

Catalunya és la regió d’Europa que més recursos
ha captat de la Comissió Europea destinats a projectes d’innovació de petites i mitjanes empreses.
En total, 84,2 milions d’euros per a projectes
d’R+D+I entre el 2014 i el 2018, en un programa
d’ajuts tramitat per la conselleria d’Empresa.
DIRECTOR DE CINE

Albert Serra

Nova estrena a Canes

-+=

El cineasta de Banyoles, considerat una de les figures més originals del panorama europeu, presenta nova pel·lícula, Liberté, al Festival de Canes,
el seu novè llargmetratge, entre els quals destaquen Honor de cavalleria, El cant dels ocells i El senyor ha fet en mi meravelles.
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Donald Trump

Jocs de guerra

-+=

El president nord-americà no en té prou amb Corea, Veneçuela, Israel i la guerra comercial amb la
Xina i continua fent de piròman. Ahir va enviar
més vaixells i avions de combat al golf Pèrsic per
incrementar l’amenaça bel·licista contra l’Iran per
la seva retirada del pacte nuclear.

A Catalunya, les urnes s’han
convertit en el principal instrument de l’independentisme per
mesurar la seva força i fer front a
l’Estat espanyol. Fins ara amb un vigor considerable malgrat la brutal
repressió, com es va demostrar el
21-D o el 28-A. Ara, les eleccions del
26-M han agafat el relleu en el trepidant cicle electoral. Les municipals,
les més pròximes al ciutadà i més
arrelades al territori, visualitzaran la
implantació al conjunt del país de
cada força política.
L’independentisme és fort als
municipis –en totes les seves expressions, que van des d’ERC fins a
JxCat passant per la CUP i les candidatures de Primàries– i pot governar una immensa majoria dels ajuntaments. I no es pot oblidar que el
municipalisme ha estat un element
fonamental en la reivindicació de
l’Estat propi. Oposadament, les municipals poden certificar la difícil implantació que té a Catalunya la dreta unionista, que va de Cs a Vox passant pel PP, tal com ja es va reflectir
el 28-A. I el PSC pugnarà per mantenir els seus feus, especialment a diverses ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona, o a Tarragona i
Lleida, tot mirant d’aprofitar l’onada
de les generals. I la batalla de Barcelona, per descomptat, serà cabdal.
Assolir l’alcaldia de la capital del
país seria per a l’independentisme
una indubtable plataforma de consolidació del lideratge nacional i de
projecció global, mentre que els comuns es jugaran bona part del seu
capital polític al manteniment de
Colau com a alcaldessa.
Quant a les europees, resulta
evident la forta projecció internacional que pot tenir l’elecció com a eurodiputats de Carles Puigdemont, a
l’exili, i Oriol Junqueras, com a pres
polític. Tot plegat, fa evident que les
del 26-M tornen a ser a Catalunya
molt més que unes eleccions.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

Excepcionalitat
El presidenciable Quim Torra
manifesta “la voluntat d’obeir
només el que decideixi el
Parlament i el mandat dels
ciutadans”.

10
anys

Multa rècord
La central nuclear d’Ascó
pagarà 15,39 milions per quatre
infraccions greus. Els
ecologistes la troben massa
tova.

20
anys

Atacs a Kosovo
Sèrbia reforça els atacs a
Kosovo després d’anunciar una
retirada. L’OTAN denuncia
intenses operacions sèrbies
contra la guerrilla kosovar.

Tribuna

Full de ruta
Joan Rueda

Josep Maria Uyà. Doctor en filologia i ensenyant

Revolució? Sí,
en la directiva

D

es de la vergonyosa derrota de
dimarts a Liverpool,
els socis i seguidors
del FC Barcelona es
debaten entre si cal
una renovació o, directament, una revolució. I és que ja van uns quants ridículs
en la Champions, tot i que els que més
couen són els de Roma de l’any passat i
el d’aquesta setmana. Doncs jo penso
que cal tenir el cap fred i no prendre decisions, com ara fitxatges multimilionaris de nom i prou, que després no serveixin per a res. I és que aquesta és, al
meu parer, la mare dels ous: la mala
planificació esportiva. El Barça ha intentat assaltar aquesta Champions
amb el millor jugador del món, sí, però
amb gairebé el mateix equip que ja fa
quatre anys va guanyar el Juventus en
la darrera final disputada. Només quatre jugadors eren diferents dels que van
jugar dimarts i, a més, els canvis han
estat negatius, ja que faltaven Alves, Iniesta i Neymar. I si comparem Mascherano amb Vidal... doncs tampoc hi guanyem gaire.

Anem a pams

C

orre la brama que aquí hi ha uns
quants autèntics catalans que tenen molt clar això de la república,
perquè resulta que el dia ú d’octubre la
vam votar i per tant ja la hem parit, i
que només ens falta, com es diu ara, implementar-la, perquè de fet s’encarna
en el legítim president que va haver de
marxar frontera enllà, i que és només
gràcies a ell que encara la tenim i que la
podrem fer efectiva, car la seva labor a
l’exterior ha permès no només conservar-la sinó fer-la evident a tot Europa
de manera que aquesta és la viam i serà, per tenir-la de veritat a casa nostra,
i que per tant tot allò que no sigui reivindicar la república, o República, immediatament i amb gran gestualitat indignada perquè hi hagi gent, independentista, s’entén, que no ho vegi així,
no és propi d’un bon català, perquè
sembla ser que això ja ha existit, la República, existeix, a través del president
a l’exili, i existirà.
PERÒ NO DIUEN mai com existirà. Sobre
això no en tenen ni idea. Perquè per ells
ja existeix en el seu imaginari, i hom

L’equip que va fer el ridícul a
Liverpool només tenia quatre
jugadors diferents dels que
van guanyar la darrera
Champions. I la planificació?

El lector escriu

El Barça té un equip envellit i, el que
és pitjor, no ha fet els deures per substituir els que han marxat. I no parlo del
fet que els fixatges de Coutinho o Dembélé no hagin funcionat, que també; defenso que has de pensar en fixatges per
al que tu necessites. I necessitaves un
substitut per al cap tan ben ordenat de
Xavi i per a la profunditat d’Iniesta. No
ho has fet i t’has quedat sense mig del
camp. I has tardat tant a buscar un
substitut a Busquets que ha hagut de
jugar massa pel que hauria de passar
ara, que disputés només determinats
partits a l’any. O has provocat que Alba
hagi arribat fos perquè, en aquest cas,
no has volgut ni buscar un recanvi. O
has fitxat un paio, Kevin-Prince Boateng, que ni és davanter centre ni té nivell per jugar en el Barça, cosa que ha
provocat que el teu davanter centre jugui lesionat tot l’any. Un desastre. Podem debatre si l’entrenador no té nivell
per a la Champions –sense capacitat
de reacció a Roma i sense llegir què havia passat en el partit d’anada aquest
any–, però cal buscar els responsables
més amunt. I la revolució, allà, sisplau.

b Avui, dia 12 de maig, se celebra el Dia Internacional de
la Infermeria, i m’agradaria
que aprofitessin aquesta
ocasió per dedicar uns minuts a pensar en la gran labor
que realitzen aquests professionals i que moltes vegades
passa desapercebuda. Recordo ja fa anys que el meu
avi va tenir una forta malaltia.
A més d’un ingrés llarg, vàrem haver-nos d’acollir a un
programa d’ajuda familiar
per tal que pogués ser atès
correctament. El personal
d’infermeria el cuidava amb
una dedicació i una tendresa
entranyables, i va ajudar la família a superar els moments
més difícils. Si hi pensen, segur que molts de vostès poden recordar algun moment
similar. I tot i això, tot i el gran
servei que presten, la professió segueix carregant un fort
estigma. En ple 2019 es continuen sentint frases com

sospita que pensen que és culpa dels altres (independentistes) que no sigui així, perquè no tenim la suficient fe.
HA NASCUT EL “`PUIGDEMONTISME”, de la

mateixa manera que va néixer el “pujolisme”, i molts són els seus fills, tot i que
no exactament, perquè el pujolisme
formava part d’una Catalunya sociològicament encara franquista, atemorida i covarda, i en canvi el puigdemontisme forma part d’una Catalunya ferma i abrandada, transversal fins i tot,
que, igual que el president Mas l’endemà de la manifestació del passeig de
Gràcia, ha vist la llum de la independència, i l’han vista amb tal força, que
insinuar que tot plegat, passat l’ú d’Octubre, va ser una gestió com a mínim
poc pensada, i que entre uns i altres,
tots, van portar el carro pel pedregar, i
que ara, si més no, cal reflexionar seriosament sobre com va el procés, suposa
un anatema de la nova fe, perquè, crec,
és gent aquesta que no viu de reflexionar les coses, sino de creure-hi, i quan
troben la fe, se senten salvats i amb tota la raó per sempre amén. Evident-

ment, el Sr. Puigdemont està escrivint
tot el martirologi necessari perquè la
hagiografia surti esplèndida. És veritat
que tenir-lo donant voltes per Europa
molesta moltíssim a l’estat espanyol, i
que el fet evident que no el poden caçar
omple d’anècdotes judicials barroeres
aquest relat. És evident que té una legitimitat, però ell mateix reconeix que
un cop elegit Torra, ell ja no és el president. És evident que és un actiu molt
important.
ARA BÉ, NI LA REPÚBLICA existeix ni exis-

tirà amb la tàctica del frontisme continu. Diuen, els puigdemontistes, que
Espanya mai, i insisteixen, mai, ens donarà res. En això estem d’acord tots.
Però el camí de la fugida endavant, sense tenir en conte la gent real i el territori real, a la recerca mística d’una república és un cas tòpic de messianisme de
poder. Més valdria que el Sr. Puigdemont digués als seus que la cosa està fatal, que no té cap pla més que fer de
mosca collonera, i que aviat tindrem
penes de presó grosses. I que, ara si
,tots, cal pensar què realment fem.

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

Gràcies, infermers

ara: “només netegen culs”,
“no arribaven per fer medicina” o “és cosa de dones”, entre altres barbaritats. De fet,
sobre l’estigma del gènere en
podria fer unes quantes cartes, però no és la meva intenció. El que vull que entenguin,
aquells que encara no ho fan,
és que el sistema de salut requereix la coordinació de tots
els seus professionals per tal
que funcioni, i que nosaltres,
els ciutadans, en puguem fer
ús.
Cap professional val més
que un altre, cap és prescindible, cadascun aporta les seves habilitats per tal de fer
funcionar l’engranatge. I recordem també que, darrere
de l’uniforme, s’hi troben persones. Persones a qui milloraran enormement la seva
jornada de treball dedicantlos un somriure o un simple
gràcies.
Gràcies, infermers.
ELIA AGUILERA ESCRICHE
Terrassa (Vallès Occidental)

Sí a ERC i sí a
Puigdemont
b A les passades eleccions
del 28 d’abril vaig votar la
llista d’ERC. En l’actual situació del procés independentista, la seva estratègia em
sembla l’única que pot obtenir els suports necessaris, a
Catalunya, l’Estat espanyol,
Europa i en organismes internacionals, per assolir la
independència. Considerant
el percentatge de vot independentista, la correlació de
forces, la naturalesa repressiva de la dreta espanyola i
l’actitud desfavorable de la
UE, em sembla imprescindible sumar totes les forces
democràtiques i mobilitzarles per aconseguir uns objectius prioritaris: defensar
els nostres drets democràtics, obtenir la llibertat dels
presos/exiliats polítics i fer
un referèndum d’autodeterminació amb el màxim de

suports possible. Malgrat això, però, a les eleccions europees del 26 de maig votaré
la llista de JxCat. A banda
que, en aquestes eleccions,
crec que la millor opció era
presentar una candidatura
independentista única per
donar a Europa una imatge
d’unitat i força, l’actitud descaradament antidemocràtica de la Junta Electoral Central mereix una resposta
molt clara. Davant el seu intent d’excloure Puigdemont,
Comín i Ponsatí transgredint
la seva pròpia llei electoral,
que fins i tot el Tribunal Suprem s’ha vist obligat a rectificar, cal demostrar que els
tres candidats tenen tot el
nostre suport. Puigdemont, a
més, en la seva condició
d’expresident català represaliat i exiliat a Europa, és el
candidat ideal per representar Catalunya al Parlament
Europeu.
JAUME GARCIA RUIZ
Manresa (Bages)
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La frase del dia

“El mercat espanyol és un 2% del mercat mundial. No
ens hauria de preocupar tant”
Joan Canadell, MEMBRE DE LA CANDIDATURA GUANYADORA A LA CAMBRA DE COMERÇ

Tribuna

De set en set

El líder que ens fa falta

Un Farage
nostrat

Matthew Tree

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

A

ixò d’escriure un article al mes
vivint una època tan convulsa
com la que vivim és molt complicat, perquè voldria parlar de tot i finalment sempre tinc la impressió que no
he parlat de res. Tenim els presos polítics que en la seva majoria s’han transformat en diputats i senadors presos, i
espero que aviat, en alcaldes; tenim la
formació d’un nou govern a l’Estat amb
greus problemes per resoldre; tenim
les municipals i tenim les europees,
que no és poc.

SOBRE ELS PRESOS, sembla que, d’acord
amb la llei, el Tribunal Suprem hauria
de suspendre el judici i deixar-los en llibertat fins que el Congrés i el Senat autoritzin, si s’escau, que siguin jutjats.
Ho veurem en els propers dies, però ja
sabem amb quina facilitat l’Estat se salta la llei i la Constitució, si cal. Sobre les
municipals puc dir poc perquè cada poble i cada ciutat té les seves estratègies;
simplement voldria recordar el gran error que representa, un cop més, no haver sabut o pogut desenvolupar una estratègia de consens i d’unitat, perquè
són unes eleccions molt importants. No
oblidem que les municipals de l’abril del
1931 van conduir a la República Catalana que malauradament només va durar
una mica més que la declaració unilateral d’independència del 2017. Va durar
tres dies. Tampoc oblidem que aquelles
municipals, a l’Estat, van representar la
fi de la monarquia i la proclamació de la
República Espanyola.
PERÒ AVUI EM CENTRARÉ en les europees,

perquè aquest cop són de màxima importància per a nosaltres. De la mateixa
manera que el que passa a Catalunya
pot capgirar Espanya, també pot capgirar la Unió Europea dominada per uns
estats que han estat incapaços, en dècades, de consolidar una identitat europea, perquè si per fer-ho havien d’aigualir ser espanyols, francesos o italians,

Sísif
Jordi
Soler

preferien abandonar la idea d’Europa.
Amb aquesta actitud han abocat els ciutadans a l’euroescepticisme, altament
perillós en uns temps en què l’extrema
dreta ressuscita com una au fènix.
a un intent
d’impedir que Puigdemont, Comín i
Ponsetí es presentin com a diputats europeus. Després d’una mica de seny per
part de quatre membres de la JEC i d’un
anar-se llançant la pilota entre els jutjats de Madrid i el Suprem, s’ha imposat
la raó, tot i que, un cop més, el ridícul internacional d’un estat que fa aigües ha
estat ben evident. Puigdemont, Comín i
Ponsetí seran eurodiputats si els votem,
seran un gran impuls per a la internacionalització del procés i per a la seva solució, i seran la llavor d’una nova Europa,
l’Europa dels pobles. Hauríem necessitat la unitat de totes les forces independentistes perquè els dos milions de catalans i catalanes que van votar l’1-O per la
independència votessin per obtenir la
representació necessària per fer-se escoltar i per ser la fitxa del dominó que les
fa caure totes. Calia un acord estratègic
de l’independentisme, fa temps que el
carrer ho crida, però no hi ha manera

AQUESTS DIES HEM ASSISTIT

“
La revolució
dels somriures
desdibuixats per la
violència i la
repressió té un líder
més enllà dels
partits, que és a qui
l’Estat apunta amb
més ràbia

perquè tenim un sistema de partits caduc més preocupat pel seu protagonisme que pels objectius del seu programa.
Un cop més no ha estat possible, i un dia
la història ho jutjarà, però encara som a
temps perquè el líder més temut per
l’Estat, justament per això, perquè és
un veritable líder, tingui la força necessària a Europa. Parlo de Puigdemont, és
clar.
a construir Europa des
de la base, des dels seus pobles, i recordar als estats que, com marca el Tractat
de la Unió després de Lisboa, els eurodiputats són “representants dels ciutadans de la Unió”, i no com abans, que
eren “representants dels estats reunits
en la Comunitat”. Suposo que el Tribunal Constitucional ho ha tingut present
quan no ha admès a tràmit, per unanimitat, els recursos d’empara presentats
per Rivera i per Casado que es basaven
en la vergonya que els fa que un “fugitiu
de la justícia que treballa contra Espanya tingui privilegis i representi l’Estat
a Europa”. Sembla que cap dels dos ha
llegit el Tractat.

CAL COMENÇAR

REPETEIXO, TENIM UN LÍDER més enllà dels

partits, fins i tot més enllà del seu propi
partit, reconegut per una majoria dels
grans motors del procés, l’ANC, l’Òmnium o la Crida, i reconegut pel carrer que
manifestació rere manifestació crida
unitat i Puigdemont president. Tota
gran revolució triomfant ha tingut el
seu líder. La fi de la segregació, Luther
King; la fi de l’apartheid, Mandela; la independència de l’Índia, Gandhi, i la revolució dels somriures desdibuixats per
la violència de la repressió, Puigdemont.
Si algú ho dubta que miri cap on dirigeix
la ràbia un Estat que sap, però no accepta, que ha perdut, i qui menystenen els
seus mitjans de comunicació afins. No
hi ha cap mena de dubte de qui és l’enemic, i per tant el veritable líder que ens
fa falta.

N

igel Farage –el líder del Brexit
Party– acaba de declarar al web ultradretà Infowars que hi ha
una “conspiració globalista” que vol eliminar els estats nació per tal de crear un “nou ordre mundial”. Farage ha rebut unes crítiques dures per aquests comentaris, perquè se
sap que entre els aficionats d’Infowars
–que rep 10 milions de visites mensuals– es dona per descomptat que
“globalista” és un sinònim de “sionista”
(o “jueva” a seques). La idea d’una
conspiració hebrea global va aparèixer
per primer cop amb la publicació el
1903 d’Els protocols dels savis de Sió,

L’empresari Gerard Bellalta
diu que “el sionisme mou els
fils del separatisme català”
que parlava d’uns “líders jueus” que desitjaven apoderar-se del món. El 1921,
The Times de Londres va revelar que es
tractava d’una fabricació antisemita del
govern rus de l’època. Tot i així, aquesta
teoria de la conspiració encara circula,
també a casa nostra: el febrer passat
l’empresari principatí Gerard Bellalta va
dir que “el sionisme mou els fils del separatisme català” per facilitar que la
Casa Rothschild pugui fer una OPA sobre Catalunya (amb vista a la creació
d’un “estat federal europeu” com a primer pas cap a un –ja ho heu endevinat– “govern mundial”). Fa poc, el Sr.
Bellalta va oferir fins a 200.000 euros a
qualsevol delinqüent (o patriota espanyol) que segrestés el MHP Puigdemont (abans, devia suposar l’empresari, que Israel li oferís asil polític). La mesa del Parlament, amb els vots d’ERC i
JxCat, ha decidit traslladar el cas a la
fiscalia. Cs i PSC hi van votar en contra.
Ells deuen saber per què.
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Colau demana
refermar el
govern del
canvi

Pablo Iglesias dona
suport a l’alcaldessa
per poder impulsar
les polítiques més
socials

Artadi promet
ara un salari
mínim de
1.200 euros

Aposta per una
“ecociutat”
compromesa en la
lluita pel canvi
climàtic

Judit Gené. ADVOCADA DE L’EXCONSELLERA MERITXELL BORRÀS EN EL JUDICI DE L’1-O

“És molt difícil
demostrar
el que no has fet”
REALITAT · “Jo, de document fals de la Generalitat, no n’he vist cap” MALVERSACIÓ · “Diem que
no hi ha malversació, però si ens tornéssim bojos i prenguéssim per bona la tesi de l’acusació, a
Governació no n’hi ha” FET · “Borràs va perdre les competències en matèria de processos electorals”
David Brugué
BARCELONA

L’

advocada de Meritxell
Borràs parla de les
acusacions de malversació, desobediència i,
per part de Vox, pertinença a
organització criminal.
Una de les principals acusacions que pesen sobre Borràs
és la de malversació de fons públics, però no s’ha acreditat cap
factura sobre l’organització de
l’1-O. Com se sustenta, doncs,
l’acusació?
Estem molt contents de com està anant l’evolució del judici,
perquè si és veritat el que va dir
el tribunal, que els atestats en si
mateixos no serien font de prova sinó que s’hauria d’anar a
buscar una prova documental,
una prova testifical que fonamenti el delicte de malversació i
aquesta disposició de diners, el
que és clar és que fora de les suposicions d’aquests atestats de
la Guàrdia Civil, no s’està acreditant el delicte de malversació.
Però és que en el cas de la Meritxell Borràs i el seu departament, i en això posarem molt
èmfasi, encara menys. Ni prenent per bons els atestats, que
nosaltres hi estem totalment en
contra, es conclou que ni una
sola despesa s’ha produït des de
Governació. Entenem que

aquesta acusació que es fa a tot
el govern de manera indiscriminada i de forma gens curosa,
per la qual se li demanen més de
set anys de presó, quedarà en
evidència que no la poden acreditar.

consideren que són constitutives de malversació, t’adones
que no han estat provades.

Sorprèn que l’acusació es mantingui si no és acreditable.

❝

❝

Meritxell Borràs és
una persona molt
prudent. És la
prudència
personificada

L’acusació es basa en un acord
de govern del 6 de setembre que
deia que s’ajudaria i s’impulsaria el referèndum i, per tant,
tots som solidaris a fer el que
calgui per tirar-lo endavant. Basen l’acusació de malversació en
aquest acord de govern. Però
quan mires quins actes va implicar aquest acord, quines despeses va generar o les despeses
que la Guàrdia Civil i la fiscalia

Borràs va ser de les primeres
que es van apartar.
Es va apartar molt. Aquell mes
de setembre ella tenia un problema personal molt important,
que era el seu pare, que va aca-

Que els acusats que
s’han presentat hagin
sortit escollits, és
molt important per a
ells anímicament

bar morint. Jo quan vaig veure
que no es recordava que el dia
que li van fer la notificació era el
dia de la vetlla i l’enterrament
del seu pare, em vaig fer una
idea de com n’estava, de nerviosa, el dia de la declaració. Ella el
mes de juliol, en la reorganització del govern, va perdre les
competències en matèria de
processos electorals. Van passar a Economia i Vicepresidèn-

cia. Una de les coses que van
quedar provades al judici és que
quan hi ha els famosos escorcolls a Economia, allà es troba
que hi havia l’àrea de processos
electorals. I és més: els correus
electrònics que se li van intervenir són ridículs. No hi ha cap
prova que acrediti que ella va
fer cap despesa ni tan sols que
n’estigués al corrent.
Des del punt de vista ciutadà
no s’acaba d’entendre.
Perquè és una acusació contra
tot el govern en pes, sense excepció.
La fiscalia i l’advocacia de l’Estat, en el fons, el que volen demostrar és que el govern va ser
una administració deslleial, que
hi va haver compromisos de pagament.
No han trobat cap factura d’urnes i paperetes. Si ho haguessin
fet no estaríem parlant del cost
d’obrir locals públics, del que ha
pogut costar l’emissió d’uns
anuncis o de la vinculació de la
visita d’uns eurodiputats com si
fossin observadors internacionals. Intenten forçar al màxim
la interpretació. Una cosa és
que l’administració de la Generalitat no agradi. Una altra, que
sigui deslleial. I una altra cosa
és que cometi un delicte. Són

tres graons molt diferents. Puc
entendre que no t’agradi la política que es fa des de la Generalitat. Cadascú fa la seva. Sobre la
deslleialtat... és segons el govern central, perquè ells entenen que justament estaven essent lleials a un programa electoral i a les persones que hi van
donar suport. Però és que els
delictes de malversació no
s’acrediten.
El delicte de malversació encara costa més d’entendre en el
punt que la Generalitat estava
intervinguda i que el ministre
Montoro controlava les finances.
Estava controladíssima. I els
funcionaris de l’Estat presumien de l’escanyament que en
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L’APUNT

Un ple enmig de la
campanya electoral
Emma Ansola

A meitat de la campanya electoral, els partits independentistes, Junts per Catalunya i ERC, hauran de passar
la prova del cotó fluix que ells mateixos s’han creat. El
dia 16 hi haurà el ple per designar Miquel Iceta senador
autonòmic en substitució de José Montilla amb l’objectiu que el diputat pugui presidir la cambra alta. Fins ara
la substitució de senadors dins d’un mateix partit s’ha-

via resolt fàcilment sense que cap altre partit ho impedís. Reglamentàriament dijous passat no hi havia cap
obstacle, però JxCat i ERC han volgut aquest cop treure’n rendiment atesa la situació excepcional que viu la
política catalana i ho van frenar per poder negociar. Esperem atents a veure què aconsegueixen en aquests
quatre dies si Iceta al final esdevé senador.

feien des del punt de vista del
control. La major part de les
despeses les pagava directament l’Estat. Els fons ni tan sols
passaven per la Generalitat. Si
controlaves les finances i pagaves tu les despeses, el que no
pots venir a dir ara és que se
t’ha escapat aquest control.
Perquè jo, de document fals de
la Generalitat, no n’he vist cap.
Com s’explica el testimoni de
persones com Rajoy o Sáenz de

❝

El nostre deure
és portar aquest
judici com si es
tractés d’un judici
normal

Santamaría, que van tenir el paper que van tenir en el conflicte
i que després diguin que no
se’n recorden o no ho saben?
I el secretari d’Estat d’Hisenda!
Va reconèixer que hi havia controls setmanals i la defensa li
vam preguntar si hi havia hagut
algun període en què no s’enviés
la informació i va respondre que
no. La malversació la fonamenten en el fet que no es creuen
que el referèndum va ser dut a
terme per societat civil. No és
que el govern no el volgués dur a

terme, és que estava hipervigilat. I com que no es vol creure
que es va fer d’una altra manera, hi ha la imputació per malversació.
D’acord que no s’ho vulguin
creure. Però una altra cosa és el
que poden demostrar.
Evidentment, i espero que el judici serveixi per demostrar-ho.
Perquè ens diran el que ens diran, però amb els atestats de la
Guàrdia Civil s’han dictat mesures cautelars i hem anat a un judici. Això és una realitat. Esperem que el judici serveixi perquè quan s’hagin d’elevar a prova aquests indicis que formen
part d’aquests atestats es faci
d’una manera més clara i objectiva.
Algun testimoni clau pendent
que pugui desmuntar l’acusació?
No, perquè és molt difícil demostrar el que no has fet. El que
portaré és el personal del departament de l’exconsellera, perquè ells, si hi hagués hagut delicte, ho haurien de saber. Ells
van declarar al TSJC que Borràs
és una persona molt prudent.
És la prudència personificada.
En la causa s’estan destacant
declaracions a mitjans de molts
consellers i d’ella no se n’ha pogut treure cap. No té formació
legal ni jurídica i delega molt.
Tenia gent molt potent al seu
departament i segons quines
coses no les hi haurien deixat
fer.
Passa a la plana següent

117084-1207729Q
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cia a vegades fa coses que la
gent no entén. I jo crec que la
justícia s’ha d’entendre, sobretot si parlem de justícia penal.
És evident que aquesta presó
preventiva no s’ha entès, perquè en el fons estan tancats per
un delicte que implica violència.
Si alguna cosa es creu des de
Catalunya que no hi ha hagut
per part de la ciutadania ni dels
Jordis o del govern és justament
violència. Però encara no hi ha
sentència.

Ve de la plana anterior

Llarena no va accedir a la pericial econòmica perquè tenia
pressa per tancar la causa.
Hi ha la pericial de l’obertura
dels locals. Haurem de fonamentar la prova en tots els informes d’intervenció i els del
jutjat 13. Nosaltres diem que no
hi ha malversació per part de
ningú però, segona, hi ha una
escala molt important que és
que si ens tornéssim bojos i
prenguéssim per bona la tesi de
l’acusació, a Governació no n’hi
ha.
I l’acusació de pertinença a organització criminal com se sustenta?
Prové de Vox. Vam fer una
qüestió prèvia que el tribunal va
dir que es resoldria en sentència. Nosaltres entenem que en
la descripció de fets que fan a la
interlocutòria de processament
no dona peu a pensar que Meritxell Borràs formés part de cap
organització criminal en què cadascú es conxorxés per fer un
paper diferent. Hem focalitzat
la defensa en la malversació i la
desobediència.
Sobre la desobediència?
Ella va declarar que el TC havia
anat anul·lant les resolucions
que havia anat aprovant el Parlament, no el govern. Malgrat
això, ella entén que les seves actuacions no feien res vinculades
directament a l’organització del
referèndum. A més, entenem la
dicotomia personal, moral, política i d’actuació entre fer cas a
la gent que els va votar amb un
programa electoral que era públic i notori, o assumir un risc
de desobediència. Jo a Soraya
Sáenz de Santamaría li vaig fer
una sola pregunta, que era si
havia llegit el programa electoral, i va dir que no. I ella mateixa va reconèixer que era públic i
notori perquè ho deien a tots els
mítings que volien fer unes plebiscitàries.
Una de les queixes de la defensa és que el jutge Llarena ha
restringit molt la visualització
de vídeos. Això limita el dret de
defensa?
Com a defensa de Borràs no ens
afecta gaire, perquè no està acusada de rebel·lió ni sedició. Sí
que és cert que els meus companys comenten que pel fet que
s’hagi ajornat aquesta visualització al moment de la prova documental, tenen por que quedin
descontextualitzats. Perquè
consideren que exhibir un vídeo
contraposat amb el que d’aquella actuació declaren els cossos
policials estatals evidencia que
hi ha una gran exageració. I co-

Judit Gené, al seu despatx del centre de Barcelona, la setmana passada ■ ORIOL DURAN

❝

L’ajornament de la
visualització dels
vídeos pot fer que
quedin
descontextualitzats

❝

Soraya va dir que no
havia llegit el
programa electoral
però va admetre que
era públic i notori

❝

Borràs tenia gent
molt potent al seu
departament i
segons què no li
haurien deixat fer

Vostè també porta la mesa de
JxSí, Corominas, Guinó i Barrufet, al jutjat 13. Han demanat
una fiança de 5,8 milions quan
el Suprem fixava la despesa en
2,1. Com es pot entendre que es
demani el doble pels mateixos
conceptes?
Forma part d’aquest deliri a
l’hora de quantificar i imputar
fets per la malversació. S’haurà
de justificar. En el jutjat 13 hi
ha informes que en el tema del
Diplocat diuen que les despeses
de visitants internacionals que
són eurodiputats són observadors i un altre d’Hisenda els exclou expressament. Al final no
ho saps. Nosaltres no hem participat gaire en la instrucció,
perquè la major part ha estat
practicada en secret. És la
Guàrdia Civil la que ha fet els
atestats però les defenses no
proposem prova, no participem
en l’elaboració de l’atestat, no
participem en les declaracions...
El judici serà el judici i allà ens
defensarem. Per ara ja hem recorregut contra la quantificació
de la fiança.
Quan se suposa que hi haurà el
judici?
De moment no se’n té notícia.

ses en les quals falten a la veritat. I això significa que les coses
que puguin haver posat a l’atestat també són susceptibles
d’aquesta exageració.
Una de les coses que a la gent
ens resulten més escandaloses
són justament les mentides
que han dit agents policials. En
què queda allò que s’anomena
perjuri?
És que hi ha hagut la setmana
de les muralles humanes, la setmana de les escopinades, la setmana dels nens i els discapacitats, la dels insults i la de les mirades d’odi, Millo amb el Mistol.
A les defenses ens hauria agradat que aquestes declaracions
haguessin pogut ser contraposades amb els vídeos. Jo crec
que el tribunal els veurà, però
no els podrà contextualitzar.

Vostè està especialitzada en
macrocauses de la seva carrera.
Li sorprèn alguna cosa d’aquest
judici?
Moltes. El nostre deure és portar-lo com si fos un judici normal, amb el convenciment que
de moment ens deixen practicar la prova, ens deixen interrogar... Malgrat les connotacions
polítiques, socials o personals
que hi ha.
I com està Meritxell Borràs?
Està nerviosa. Quan va declarar
es va poder veure. Crec que no
sabia ni què li preguntaven. Està afectada per una banda pel
fet de tenir companys a la presó
i, per l’altra, per una petició de
pena tan elevada, i ella ja hi ha
estat, a la presó. És el que deia
abans: al setembre se li van
ajuntar moltes coses a àmbit
personal i a vegades al judici

fins i tot pot donar una imatge
de sobreactuació positiva, però
està en tensió. Perquè s’ho pren
molt seriosament. I escènicament el Suprem imposa.
I què explica del seu pas per la
presó?
És que com que veu tan desproporcionat el temps que fa que hi
són els seus companys de govern... Ha fet un diari i allà ho
explica. Tots ens ho podem imaginar, perquè va estar a AlcaláMeco. Fred. Molt fred en tots els
sentits.
Veient com va el judici, i que el
relat que han fet principalment
els cossos de seguretat estatals no es correspon amb el que
hi vam viure els que hi érem,
entén que la gent perdi la fe en
la justícia?
Perfectament. Perquè la justí-

El fet que hi hagi hagut eleccions a l’Estat canvia la perspectiva i l’escenari d’alguna
manera?
No hauria de ser així. Personalment l’única cosa que diré és
que m’alegro que tots els acusats que s’han presentat hagin
sortit escollits, i això per a ells
és molt important anímicament, perquè fa que no se sentin oblidats.
I com porta Judit Gené tot això
de pujar i baixar de Madrid?
M’han dit que és molt fan del
Barça.
Molt. Molt contenta amb la lliga.
Aquest any he vist molts partits
des de Madrid amb els companys des de l’hotel. Intento no
provocar, perquè el meu marit
és merengue, i això es porta
molt malament (riu). El que
més pateix és la vida personal,
sobretot pel que fa a les necessitats dels fills. ■
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Colau es llança des del primer
dia a conquerir el vot popular

a L’alcaldessa fa una crida al barri de la Prosperitat a la mobilització dels veïns de Nou Barris per
consolidar el “govern del canvi” a La cap de llista dels comuns insinua que antics governs han robat
Jordi Panyella
BARCELONA

La batalla pel vot popular
i marcadament d’esquerres serà ferotge en aquesta
campanya electoral per a
les municipals de Barcelona, i la cap de llista dels comuns i alcaldessa sortint,
Ada Colau, ho va demostrar ahir fent el primer
gran acte de campanya al
cor del barri de la Prosperitat, una de les raconades
de Nou Barris. La tria del
lloc no és debades, ja que
en aquest districte, en les
eleccions de fa quatre
anys, més de 22.000 persones van fer costat a la
llista de Colau, i va ser un
dels fonaments de la seva
victòria. I, tal com es va
desenvolupar l’acte d’ahir,
amb centenars de persones a la plaça d’Àngel Pestaña, sembla evident que
la gestió de quatre anys
no ha desgastat l’alcaldessa en aquests barris populars, que li podrien tornar
a donar suport de manera
majoritària.
Barcelona en Comú va
posar els cinc sentits en
l’acte d’ahir, que va tenir
l’impuls inestimable del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va fer de teloner
de l’alcaldessa i va repetir
el seu discurs de reivindicació de la gent “dels barris” per tal de poder plantar cara als lobbies i als

La frase

—————————————————————————————————

“Quan no es roba,
es pot gestionar
molt millor”
Ada Colau

CAP DE LLISTA DE BARCELONA EN
COMÚ

Ada Colau, en un moment de la seva intervenció d’ahir al barri de la Prosperitat de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

poderosos. Iglesias, molt
aplaudit, va presentar Colau com “l’única garantia
que es continuïn duent a
terme polítiques socials
a la ciutat”.
En prendre la paraula,
Ada Colau va voler deixar
clar des d’un primer moment que ella se sent una
més entre els ciutadans
que viuen en barris populars com la Prosperitat i va
explicar que quan celebra
casaments a l’ajuntament
sempre diu als nuvis que
oficia la boda “per l’autori-

tat de la llei”, tal com mana
la normativa, però també
“per l’autoritat” que li va
atorgar “la gent dels barris” que la va fer alcaldessa
“amb els seus vots”. Colau
va insistir en les dificultats
que havia trobat el seu govern en l’accés als llocs de
responsabilitat de l’Ajuntament per l’evident oposició que va trobar en
els poders econòmics, i va
animar la gent a fer-li confiança per consolidar el
que va definir com el “govern del canvi”.

Saliente: “Ens quedarem
als nostres barris”
V.P.
BARCELONA

“Ens quedarem als nostres barris.” Així de contundent es va mostrar la
candidata de la CUP a
l’Ajuntament de Barcelona, Anna Saliente, durant
l’acte oficial d’obertura de
campanya que la formació
va celebrar a la plaça del

Conscient de la igualtat
amb què comença la cursa
electoral i de la necessitat
d’escombrar fins a l’últim
vot del sector de les esquerres, Colau va centrar
els seus atacs en Esquerra
Republicana i el PSC. A
la llista que encapçala Ernest Margall, li va retreure
el fet que ERC pacti “amb
la dreta” al govern de la
Generalitat, mentre que al
PSC li va retreure la seva
ambigüitat de cara a un
possible pacte amb Valls i
Ciutadans.
Per plantar cara a les
dues llistes que també
competiran pel vot d’esquerres, l’alcaldessa va
animar els seus seguidors

Taxi, al barri del Camp de
l’Arpa. Tant Saliente com
altres candidats de la formació van insistir que cal
treballar per “una ciutat
on es pugui viure-hi i que
no sigui una mercaderia”.
Van criticar una política
municipal “que pensa més
en els turistes”, van defensar la municipalització
dels serveis públics, van

criticar que la ciutat “no
hagi millorat en els últims
4 anys”, van rebutjar el capitalisme i van preguntar
a ERC i Barcelona en Comú si “rectificaran i es posaran al costat dels veïns”.
Al matí, la regidora de la
CUP, Maria Rovira, havia
retret a l’alcaldessa Ada
Colau que sigui la gent qui
està aturant els desnona-

De la mobilitat verda a l’habitatge
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

a multiplicar esforços
aquests dies per “concentrar el vot progressista” i a
anar “porta per porta, veí
per veí” per aixecar fins a
l’últim vot que li permeti
revalidar victòria.
Com a arguments per
al vot, Colau va fer balanç
de l’obra feta en un mandat “no gens fàcil”, i ho va
fer explicant que “per primer cop s’han corregit les
desigualtats als barris” i
va explicar la recepta per
tenir diners i invertir allà
on d’altres, segons va dir,
no ho havien fet. “Quan no
es roba, es pot gestionar
molt millor”, va assegurar
Colau sense especificar
ni a qui ni a quins fets de
presumpta corrupció feia
referència. ■

El projecte estel·lar per a la
propera legislatura que proposa Ada Colau, una revolució verda a la ciutat que posi
contra les cordes el vehicle
privat, ahir no va ser esmentat per la cap de llista dels comuns. A Nou Barris, Colau va
fer una aposta per l’habitatge, un dels temes que generen més preocupació entre
la població, i en aquest sentit
va assegurar que el seu pro-

jecte vol aconseguir que el
50% de l’habitatge de nova
construcció sigui de preus
assequibles. L’alcaldessa va
recordar que el primer que
va fer l’endemà de ser elegida alcaldessa va ser aturar
un desnonament a Nou Barris i que durant tot el mandat
s’ha aconseguit frenar l’expulsió de més de 7.000 famílies que no podien pagar
l’habitatge.

ments quan és l’Ajuntament qui té un pressupost
de mil milions per fer-ho.
“Com pot ser que l’Ajuntament no pugui garantir el
dret a un habitatge digne”,
es va preguntar Rovira en
un acte a les Corts, durant
el qual van irrompre els
CDR per exigir la proclamació de la República. Rovira va criticar que a Barcelona hi hagi 4.000 desnonaments anuals i va rebutjar el model turístic ja
que és “insostenible” que
Barcelona rebi 31 milions
de visitants cada any i en
canvi “marxin els veïns”. ■

La candidata de la CUP Anna Saliente, ahir, durant l’acte
d’obertura de campanya ■ JOSEP LOSADA
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JxCat vol fer el primer barri
d’emissions zero a Barcelona

aProposa cobrir la ronda de Dalt, organitzar un congrés sobre democràcia, crear una aplicació
mòbil per a tot el transport i un salari mínim de 1.200 eurosa Disparen balins a dos simpatitzants
Jordi Alemany

Comín i Ponsatí
visiten la Biennal
de Venècia

BARCELONA

La número dos de JxCat a
Barcelona, Elsa Artadi, va
explicar que volen convertir la capital en una “ecociutat” compromesa amb
la lluita pel canvi climàtic i
que impulsaran el “primer
barri d’emissions zero i
energèticament autosuficient”, que no va concretar quin seria perquè
s’hauria de negociar amb
els veïns, per poder anar
estenent el model a la ciutat. Aquesta és una del
centenar d’iniciatives del
programa que va presentar “per aplicar des del primer dia”. Artadi es va centrar en l’eix mediambiental i va destacar que volen
reduir l’escalfor que provoca tant d’asfalt cobrint
la ronda de Dalt perquè “la
muntanya entri a la ciutat” i fent corredors verds
des de Montjuïc fins al Besòs. D’altres iniciatives seran per “trencar les fronteres entre els diferents
mitjans de transport”

—————————————————————————————————

Mascarell, Munté, Artadi i Calvo, presentant ahir les propostes del programa electoral ■ J.A.

creant una única aplicació
al mòbil que inclogui aparcaments i el Bícing.
Hi van intervenir altres
candidats, com ara Neus
Munté, que va posar l’accent en les polítiques socials i la necessitat de posar en funcionament un
model integral, recuperar
iniciatives com el Housing
First en constatar un
“augment del 40% de sensellar”, la posada en marxa d’un pla integral per

combatre la venda ambulant i les màfies, augmentant la dotació de Guàrdia
Urbana amb 3.300 agents
i recuperant la regidoria
de Seguretat a dedicació
exclusiva. Artadi va anunciar mesures per abolir la
prostitució sense penalitzar les treballadores sexuals i la creació d’un salari mínim mensual de ciutat que passi de 900 a
1.200 euros, mentre que
volen reforçar l’agència de

drets civils i organitzar el
primer congrés internacional de la democràcia
per debatre com els governs la poden millorar,
segons va dir Pilar Calvo.
I ahir al matí dos simpatitzants que repartien
propaganda electoral en
una paradeta de la cruïlla
entre la Diagonal i el carrer Llull van resultar ferits
lleument per trets de balins, un fet que estan investigant els Mossos. ■

Els números dos i tres de la
candidatura a les europees
de JxCat, els consellers a
l’exili Toni Comín i Clara Ponsatí, van fer una visita per sorpresa ahir, coincidint amb el
segon dia de campanya, a la
Biennal d’Art de Venècia,
acompanyats pels diputats
Laura Borràs i Francesc de
Dalmases. Després de visitar
el pavelló català, Comín va
defensar la diversitat cultural
dins el projecte europeu i va
destacar que no serà possible si es vol fer “des de l’homogeneïtzació”. Per aquest
motiu va afegir que “Espanya
encara no és europea”, perquè no ha acceptat que “en el
respecte a la diversitat cultural és on trobarem la solució
al conflicte amb Catalunya”.
Ponsatí, de la seva banda, va
destacar el fet que poden circular lliurement per Europa
menys per Espanya.

Maragall: “No pactaré,
vinc a substituir Colau”
a El candidat d’ERC

diu que el seu
projecte d’esquerres
és el més “acreditat”

Elena Ferran
BARCELONA

“No vinc a pactar amb la
senyora Colau, vinc a
substituir-la i a liderar
l’Ajuntament de Barcelona.” Amb aquestes paraules el candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, responia a
la candidata de Junts per
Catalunya, Elsa Artadi,
que divendres li reclamava que aclarís si pensava
formar govern amb l’actual cap del govern muni-

cipal. El candidat d’ERC,
en un acte organitzat pel
Jovent Republicà al barri
de Gràcia, manifestava
que l’alcaldessa Colau forma part del passat i qui millor representa el futur és
el projecte d’ERC i ell mateix. “Tinc l’energia per
ser l’alcalde de Barcelona i
encara que em critiquin,
no m’examinen pel que
faig, però jo em veig amb
avantatge tant pel projecte com per la implicació i la
dedicació personal que hi
puc aportar”, hi afegia Maragall en referència a les
declaracions d’Artadi sobre l’avançada edat del
candidat republicà.
El mateix Maragall, que
ahir al matí proposava me-

sures per millorar l’atenció als joves migrats que
arriben a la capital catalana, va voler ironitzar sobre el seu estat de forma
fent xuts amb una pilota.
Acompanyat davant els
joves per les diputades al
Parlament Jenn Díaz i al
Congrés Anna Surra, Maragall va defensar el projecte d’ERC “ambiciós, de
solvència i amb futur” per
la ciutat de Barcelona. Maragall va voler deixar clar
que representen un vot
molt més “acreditat” per
ser progressistes i republicans que no pas el d’Ada
Colau que hores abans demanava públicament concentrar el vot progressista
en BComú. ■

Bou vol més
presència de
l’exèrcit a
Barcelona
Redacció
BARCELONA

Josep Bou, candidat del
PP a l’alcaldia de Barcelona, va visitar ahir el quarter del Bruc, on unes 400
persones participaven en
la jura de bandera, per reconèixer el “magnífic” treball que fan les forces armades. Bou, que va ser
membre dels paracaigudistes de la Legió, va aprofitar l’acte per comprometre’s a celebrar moltes més
jures de bandera a Barcelona així com desfilades de
l’exercit perquè, segons
ell, és el que la gent desitja.
L’elogi a les forces armades durant la campanya
electoral el va fer coincidir
amb una proposta cultural. Bou és partidari que
Barcelona sigui seu de
dues delegacions culturals, la del Museu del Prado, a l’antiga seu del Banc
d’Espanya a la plaça Catalunya, i la del Museu Reina
Sofia a l’edifici de Correus
de Via Laietana. ■

Valls vol que
els PSC
aclareixi amb
qui vol pactar
Redacció
BARCELONA

Maragall, adreçant-se ahir als joves que van omplir la plaça
del Sol del barri de Gràcia ■ JOSEP LOSADA

En espera d’un gest d’Iceta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El vicepresident del govern i
adjunt a la presidència d’ERC,
Pere Aragonès, va visitar ahir
el líder del partit, Oriol Junqueras, i el senador electe Raül Romeva a Soto del Real. A
la sortida no va tancar la por-

ta a facilitar l’elecció del primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, com a senador perquè
sigui nomenat president del
Senat, però el va convidar a
fer un “gest” visitant els presos a Soto del Real.

El candidat a l’alcaldia de
Barcelona Manuel Valls va
reptar ahir el PSC a aclarir
els seus pactes postelectorals i, en concret, que es
pronunciï sobre si pensa o
no reeditar un tripartit al
consistori barceloní amb
els comuns d’Ada Colau i
els
independentistes
d’ERC. Valls ha manifestat la seva predisposició a
arribar a acords postelectorals amb el PSC per governar a l’Ajuntament de
Barcelona, en el cas que
tots dos partits sumin majoria suficient. Per això
també vol que Collboni se
sinceri davant l’electorat
perquè, segons Valls, el
“gran perill per a Barcelona seria un nou tripartit”.
“Els barcelonins no volen
tornar enrere”, considera
Valls, que rebutja pactes
amb Colau i els partits independentistes. ■
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Mataró repeteix l’allau
de candidats a l’alcaldia
RÈCORD · La fragmentació
s’incrementa a la capital del
Maresme, on es presenten
fins a deu candidatures
BALANÇ · Els fets de l’1-O
van dinamitar el pacte de
govern entre el PSC i CiU
en un mandat que no ha
complert amb la promesa
de portar-hi El Corte Inglés
Elena Ferran
MATARÓ

N

o serà una contesa fàcil, la de
Mataró, on es presenten fins a
deu candidatures, una més que
en els darrers comicis, en què la
capital del Maresme es va convertir en la
ciutat de Catalunya més atomitzada políticament. Després dels bons resultats del
PSOE en les eleccions espanyoles, el candidat del PSC, David Bote, en surt reforçat
per mantenir-se com la primera força en
una ciutat on tradicionalment guanyen
els socialistes. Bote, que fa quatre anys va
ser la cara nova del partit, s’ha guanyat la
confiança per liderar un altre cop una llista “més plural i progressista” que, segons
l’alcalde, captarà el votant més de centreesquerra. Bote tanca un mandat amb
un final convuls políticament, arran de la
trencadissa del pacte amb els socis de CiU,
que va esclatar amb les divergències pel
procés sobiranista i pels fets de l’1-O. Les
dificultats per trobar aliances han marcat
l’últim any del govern en minoria, que ha
patit fins a l’últim moment per aprovar els
pressupostos.
Quatre anys de mandat “positius i intensos”, segons assenyala Bote, però que
han deixat aparcats temes importants
com ara l’arribada d’El Corte Inglés. Una
promesa electoral que s’eternitza i que
monopolitza els debats cada quatre
anys, amb un projecte més aturat que
mai després de les sentències judicials
en contra sobre l’operació urbanística
que havia de revitalitzar el comerç del
centre de la ciutat. Una activitat econòmica que s’ha desinflat i que alguns sentencien de mort si no es prenen mesures
urgents amb el pla d’impuls del comerç,
que també anava associat a l’arribada del
gran operador comercial.
A la delicada salut del comerç urbà,
s’hi ha d’afegir el projecte d’ampliació
del centre comercial Mataró Parc, que
ha de créixer al nord de la ciutat. El projecte de fa anys defineix nous límits urbanitzables i zones verdes. L’oposició ha

Els terrenys que esperen l’arribada d’El Corte Inglés, ubicats a l’Eixample de Mataró ■ QUIM PUIG

2011

2015

PSC-CP

CiU

PP

PxC

8

8

5

3

ERC-MES-AM

C’s

4

3

CiU

5
ICV-E

2

VOLEM

3

PP

2
CUP-PA

PSC-CP

2

6

PxC

27
REGIDORS

CUP-PA

1

criticat les presses que ha tingut el govern socialista per embastar a correcuita, quan falten pocs mesos per a les eleccions, aquest sector estratègic. La inseguretat en alguns barris i la falta d’efectius han estat altres retrets al govern
abans d’iniciar la campanya, que no passarà per alt les dificultats d’accés a l’habitatge. Dels resultats electorals, també
en dependran aspectes de futur com la
definició de nous equipaments universitaris a l’entorn del potent Tecnocampus.
La fragmentació política de fa quatre
anys no va ajudar a incrementar resultats, i el PSC recuperava l’alcaldia que
els convergents li havien arrabassat, tot
i tenir els pitjors resultats des del 1979.
Aleshores Convergència es mantenia
com la segona força a Mataró, però ara
caldrà veure si l’aposta a última hora pel
candidat de Junts per Mataró, Alfons Ca-

27
REGIDORS

1
ICV-E
ICV

1

nela, convenç l’electorat. La renúncia
com a alcaldable de Míriam Nogueras,
que va prioritzar la feina al PDeCAT i al
Congrés, va obligar a buscar-li substitut.
Canela és una de les cares noves i s’haurà
de donar a conèixer, contra rellotge, si
vol millorar els resultats de CiU, que fa
quatre anys va quedar amb tres regidors
dels vuit que tenia el 2011 i, pel camí, va
perdre 3.700 vots.
Els republicans podrien ser la gran
sorpresa de la nit electoral, com va passar fa quatre anys. ERC aconseguia els
millors resultats a la capital del Maresme
i tornava a entrar al consistori per la porta gran, amb quatre regidors i sent la tercera força al consistori. Per assolir l’alcaldia, el partit republicà ha confiat per tercera vegada en la figura de Francesc Teixidó, que es podria beneficiar també del
moment dolç que viu la formació a escala

nacional per incrementar vots.
La irrupció de noves formacions polítiques en l’àmbit nacional va reeixir fa
quatre anys amb l’entrada de Ciutadans
i Podem, que es presentava sota la marca
blanca de VoleMataró, i van aconseguir
tres regidors cadascun. Ciutadans, després de la crisi interna que ha viscut, s’ha
afanyat a refer la llista i a buscar un nou
lideratge. La seva candidata, Cristina
Sancho, també és novella en política. La
influència de la dinàmica dels partits caldrà veure com afecta Montse Morón,
que, al capdavant de VoleMataró, deixa
de donar suport a Podem i passa a aliarse amb la formació d’Albano Dante Fachín. Per la seva banda, el PP revalida la
confiança per tercera vegada al seu cap
de llista, José Manuel López. Els populars van ser els grans defenestrats el
2015, quan van perdre la meitat dels
vots, de 6.884 a 3.862, i van quedar només amb dos regidors.
La CUP, que té representació al consistori des del 2007, fa quatre anys guanyava un segon regidor. Serà precisament la número 2 del partit, Carme Polvillo, la nova cap de llista que s’haurà de
consolidar en una convocatòria en què
entra en joc una nova força sobiranista,
Primàries Mataró, que ha escollit el lideratge d’Anna Brun. Faltarà veure l’espai
polític que tindrà En Comú Podem, amb
Sergi Morales de candidat, que concentrarà els electors d’ICV, que van reduir al
mínim la seva presència el 2015, i els de
Podem. La regidora de Plataforma per
Catalunya, Mónica Lora, encapçala
aquest cop la llista de Vox. ■
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Els protagonistes

DAVID
BOTE

ALFONS
CANELA

FRANCESC
TEIXIDÓ

MONTSE
MORÓN

CRISTINA
SANCHO

JOSÉ MANUEL
LÓPEZ

CARME
POLVILLO

PSC

JUNTS PER MATARÓ

ERC

VOLEMATARÓ

CIUTADANS

PP

CUP

EN COMÚ PODEM
MATARÓ

Ha estat l’alcalde
els darrers quatre
anys després de
presentar-se com
a candidat el 2015.
Nascut a Barcelona
el 1982, solter i
sense fills, és doctor en física i va
exercir de professor abans d’entrar
en política.

El president del
PDeCAT a Mataró
lidera Junts per
Mataró en substitució de la candidata Míriam Nogueras, que a última hora anunciava
que prioritzava les
eleccions espanyoles. Canela és llicenciat en dret.

Repeteix com a
cap de llista d’ERC
després d’irrompre
amb força el 2015 i
retornar al consistori del qual ERC
havia sortit el 2011.
Teixidó (Mataró,
1963), regidor des
del 2007, és enginyer agrícola.

Torna al capdavant
de la candidatura
ciutadana VoleMataró, però aquest
cop desvinculada
de Podem i captant
els electors del
Front Republicà.
Morón va entrar en
política el 2015 i va
aconseguir ser la
quarta força.

La formació taronja ha buscat una
nova candidata per
concórrer a les municipals. Sancho
(Mataró, 1976), casada i amb dues filles, és consultora
financera i s’estrena en política, àmbit en què milita
des de fa poc. Té el
suport d’una llista
del tot renovada,
en la qual només
manté un dels tres
regidors que van
aconseguir en les
últimes eleccions.

Per tercer cop és
l’alcaldable del PP
a la capital del Maresme. Nascut a
Mataró el 1965, casat i amb un fill, està diplomat en magisteri. López, regidor des del 2003,
té el repte de remuntar posicions
després de ser defenestrats en els
darrers comicis, en
què van passar de
ser la tercera força,
amb cinc regidors,
a tenir dos representants.

La regidora de la
CUP fa un pas al
davant per substituir l’anterior cap
de llista, Juli Cuèllar. Polvillo, nascuda a Mataró, té 50
anys i és mare de
tres fills. Llicenciada en geografia i
història i graduada
en educació especial. La formació independentista va
millorar resultats
fa quatre anys i va
sumar un nou regidor al que ja tenia
des del 2007.

Els comuns han
confiat en l’expresident local d’ICV
Sergi Morales després que la candidatura unitària
d’esquerres i ICVEUiA es presentés
el 2015 per separat. Vinculat al moviment veïnal, buscarà la confluència
amb Podem. Anna
Brun, de Primàries
Mataró, i Mònica
Lora, per Vox, són
les altres dues candidatures que es
presenten.
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Cap de llista de Junts per Catalunya a Barcelona

Joaquim Forn

“Estic convençut de
la meva innocència
i em presento
per ser alcalde”
PAS · “Fa uns mesos que vaig decidir que seguir en la política també era una manera de
defensar la meva innocència, de no deixar-me apartar pels qui voldrien que abandonés els
meus ideals” FERM · “Amb el Codi Penal a la mà no hi ha cap raó per la qual no pugui ser
absolt” PACTES · “No és cap novetat que digui que m’inclino per un govern amb ERC”
ANDREU PUIG

Joan Rueda
BARCELONA

Q

uè el fa decidir, en les seves circumstàncies, a presentar-se a
les eleccions municipals per
Barcelona?
M’hi presento per diferents motius, però
el principal és perquè, des del meu compromís i coneixement de Barcelona, puc
aportar idees i experiència per afrontar
els reptes que té la ciutat. He estat molts
anys treballant a l’Ajuntament, he exercit
diferents responsabilitats i em sento segur i capaç per fer aquest pas. A més, tinc
un equip solvent que coneix els problemes de la ciutat i un projecte consistent.
Com afronta aquest repte, quan ja haurà
superat l’any i mig a la presó, justament,
per fer política?
Amb il·lusió i amb tot el convenciment.
Fa aproximadament un any estava decidit a abandonar l’activitat política. Ja fa
uns mesos que vaig decidir que seguir
també era una manera de defensar la
meva innocència, de no deixar-me apartar pels qui voldrien que abandonés els
meus ideals. Em poden tancar a la presó,
però no renunciaré mai a les meves conviccions.
Optarà per fer mítings des de la presó,
com han fet els seus companys Turull,
Rull, Sànchez, Junqueras i Romeva?
Aprofitarem totes les oportunitats que la
Junta Electoral autoritzi, és clar, però

cal que quedi clar que l’única opció que
faria possible la igualtat d’oportunitats
amb la resta de candidats i caps de llista
seria estar en llibertat i poder fer campanya normalment. Utilitzaré tots els mecanismes al meu abast per fer sentir la
meva veu. Quan això no sigui possible,
seran Elsa Artadi i els membres de la
candidatura qui ho faran.

que m’inclino per un govern amb ERC.
És públic que he intentat treballar per
una llista única amb ERC i que malauradament no ha estat possible.

I, si surt escollit, com representarà els
barcelonins des de la presó?
El judici pot acabar cap al mes de juny o
juliol. El 15 de juny es constitueixen els
ajuntaments i no hi hauria d’haver cap
impediment perquè el Tribunal m’autoritzés a prendre possessió de l’acta de regidor. No està previst que es doni a conèixer la sentència fins al mes de setembre
o octubre. Ja he dit que amb el Codi Penal a la mà no hi ha cap raó per la qual no
pugui quedar absolt.

En aquestes eleccions hi ha quatre partits independentistes... Per què els costa tant, als partits independentistes,
aparcar les seves diferències i forjar una
unitat sòlida, tal com sembla que els reclama la societat?
Segur que tots tenim la nostra responsabilitat, especialment els grups majoritaris a l’Ajuntament. De tota manera, permeti’m que li digui que fins a l’últim moment he estat disposat a fer possible la
llista unitària. Ho he dit públicament i directament als responsables polítics
d’ERC. Fins i tot renunciant a encapçalar aquesta candidatura. Tinc la sensació
d’haver fet tot el que podia fer, des de la
màxima generositat.

Les enquestes donen resultats molt
ajustats... quina és la seva?
No faig enquestes ni apostes. És cert que
l’Ajuntament de Barcelona pot quedar
molt fragmentat. Aquest darrer mandat
ja hem vist el que representa tenir un govern feble i incapaç d’arribar a acords i
consensos amb la resta de partits. No
ens ho podem tornar a permetre perquè
Barcelona acaba perdent oportunitats.
El pròxim govern s’haurà d’esforçar per
formar majories sòlides, no només en el
govern, les majories seran imprescindibles per tirar endavant alguns projectes
de ciutat. No és cap novetat que li digui

Ha refusat un possible govern amb Colau, el del bloc democràtic, proposat per
Maragall, quan aquesta podria ser una
opció per sumar majories.
Junts per Catalunya som l’alternativa a
Colau, no compartim moltes de les decisions que ha pres el seu govern. El canvi
és urgent, i estic convençut que hi ha
una majoria de ciutadans a Barcelona
que el volen, el reclamen, i donaran suport a aquest canvi a les urnes. Colau ha
comès molts errors, partim de models de
ciutat diferents. Els discursos i la posició
d’ERC i el PSC estan deixant clar que el
vot a JxCat és l’única garantia que els co-

❝

El vot per Junts per
Catalunya és l’única
garantia que els comuns
no seguiran en el govern de
l’Ajuntament de Barcelona

muns no continuaran en el govern de
Barcelona.
Si finalment Junts per Catalunya estigués en condicions de presentar candidatura a l’alcaldia, l’alcaldessa real seria
Artadi?
Ho he dit moltes vegades. Estic convençut de la meva innocència i em presento
a les eleccions per ser l’alcalde de Barcelona.
Com s’ha arribat a la situació que viu
Barcelona en el tema de l’habitatge?
Són molt anys de fer les coses molt malament, i amb poca previsió. Va haver d’arribar el govern de l’alcalde Trias perquè
fos una prioritat fer créixer el parc públic
d’habitatge. Cal recordar que durant els
anys de governs socialistes de Barcelona,
amb el suport del PSUC/Iniciativa, avui
a Barcelona en Comú, l’Ajuntament es
venia el sòl públic a subhasta. El canvi
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Candidat a l’alcaldia
des de la presó
Aquesta ha estat, òbviament, l’única entrevista en què el candidat no ha pogut triar on
volia fer-se les fotografies. Les dues que illustren aquesta entrevista són les de la darrera que va concedir a aquest diari en llibertat, el juliol de l’any 2017 al Departament
d’Interior, i de quan va declarar al Tribunal
Suprem. Joaquim Forn (Barcelona, 1964) fa
18 mesos que està en presó provisional acusat de rebel·lió per haver format part del govern que va promoure el referèndum de l’1O. A Barcelona, ha estat regidor des de
1999, primer per CiU i després pel PDeCAT.
Durant el mandat de Xavier Trias en va ser el
primer tinent d’alcaldia i la seva mà dreta.
Quan Trias va decidir plegar el seu va ser un
dels noms que va sonar per substituir-lo en
aquestes eleccions del 2019, però no pas
l’únic. De fet, no va ser pas el candidat escollit en les primàries.

❝

Volem augmentar
la taxa turística i amb
els diners construir o
comprar habitatge per
ampliar el parc públic

depèn de construir i fer créixer l’habitatge públic, i dedicar-lo al lloguer. Hem de
treballar per garantir un habitatge assequible per a tothom. I per això cal més rigor i menys demagògia, més pacte i
menys partidisme, que és el que hem vist
aquest mandat. Avui estem pitjor en
aquesta qüestió de l’habitatge que fa quatre anys.
I què proposen?
Nosaltres proposem un gran pacte social
per aconseguir que el 25% del parc d’habitatge de Barcelona sigui, a mitjà termini, de lloguer assequible, social o per a
emergències. I per fer això, entre altres
mesures, mobilitzem sòl per a promocions públiques i sòl per posar a disposició de la iniciativa privada condicionat al
lloguer assequible; reclamem les bosses
de sòl que l’Estat encara té a Barcelona;
fem promoció i ajudem a la rehabilitació
integral, i aprovem un nou Pla General

❝

En matèria de seguretat,
necessitem un govern
que es cregui les funcions
i les competències
que té atorgades

Metropolità, adaptat als temps que vivim.
El turisme té a veure amb aquesta bombolla de l’habitatge?
La bombolla de l’habitatge té diversos
causants, però reduir tots el problemes
de la ciutat al turisme és erroni. El 2007
també teníem una bombolla en l’habitatge i venien gairebé la meitat dels turistes. La mala gestió del turisme pot provocar diverses externalitats negatives que
si no se saben respondre adequadament
poden deteriorar la vida de la ciutat. Si el
gestionem bé, no morirem d’èxit. Hi ha
diversos tipus de turisme; la gent que ve
per feina ens beneficia, també el turisme
cultural... Hem d’augmentar el d’aquests
tipus, ja que en aquest mandat només ha
augmentat el d’oci, i s’han deixat abandonades les polítiques de promoció dels
altres tipus. Si no duem a terme un canvi
profund en aquestes polítiques, la situa-

❝

Som partidaris
d’un peatge d’entrada,
però abans cal millorar
significativament Rodalies
i les seves connexions

ció pot empitjorar. I es pot potenciar un
tipus de turistes o altres tipus, es pot gestionar perquè els beneficis incideixin en
la ciutadania, que les molèsties siguin les
mínimes.
Són partidaris d’augmentar la taxa?
Sí, som partidaris d’incrementar la taxa
turística en la línia de les altres grans
ciutats d’Europa. Però el que hem de fer
amb aquest augment és que el gestioni
l’Ajuntament i que es destini a la construcció i compra d’habitatge per ampliar
el parc públic d’habitatge social. Necessitem que els beneficis del turisme vagin a
millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i serveixin per solucionar els seus problemes.
Què ha passat perquè el baròmetre retorni la inseguretat a la primera preocupació, com a principi del segle XXI?
Quan un govern practica polítiques errà-

tiques, quan no té clares les seves prioritats i és presoner dels seus prejudicis
respecte a la seguretat, els ciutadans ho
acaben pagant molt car. El retrocés ha
estat espectacular i s’han llançat per la
finestra tots els resultats assolits durant
el mandat de Xavier Trias. En els quatre
anys del govern Colau, els fets delictius a
la ciutat han pujat un 27%. Amb nosaltres en el govern, vam aconseguir que
baixessin un 15%.
Com s’ha de solucionar. Vostès proposen ampliar la Guàrdia Urbana fins als
3.300 efectius. Però tot són mesures
policials?
En absolut. Les mesures policials són importants, necessitem incrementar el
nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana,
però també necessitem un govern municipal que es cregui les funcions i les competències que té atorgades. Cal recuperar la confiança perduda entre el govern
municipal i el cos. Augmentarem el nombre d’agents, però el més important és
que el nostre govern recuperarà la bona
relació i la confiança de la Guàrdia Urbana, ens creurem les normatives i les ordenances i també l’eficàcia d’aplicar-les i
fer-les complir.
Hi ha suficients mossos a Barcelona?
Calen més mossos a Barcelona. Fa massa
temps que no s’han pogut crear noves
places. Ara s’hi està posant remei. S’acaben de convocar 750 places i cal que
aquest ritme es mantingui en els pròxims anys.
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xecució de les inversions i el manteniment en els termes solvents com els
acreditats a Ferrocarrils de la
Generalitat.

És suficient la col·laboració entre els diferents cossos policials a Barcelona?
Sobre la col·laboració entre els dos cossos, li puc parlar de la meva experiència
quan era tinent d’alcaldia de Seguretat.
Es van fer grans esforços i es va assolir
un molt bon nivell de coordinació. Tot és
millorable, però els resultats d’aquesta
bona coordinació ens van permetre que
la inseguretat passés de ser el problema
més greu per a un 15% de la ciutadania
quan vam entrar al govern municipal al
fet que ho fos només per a un 3,4% quan
en vam sortir. Això, sense una bona coordinació, sense un treball conjunt, no
hauria estat possible.

Dues formacions que es presenten a les
eleccions han plantejat uns Jocs o una
exposició universal per impulsar Barcelona. És aquest el model?
No estem en contra d’aquests dos esdeveniments. Fa molt de temps que des de
la Generalitat o des del govern de Xavier
Trias s’ha treballat en la candidatura
dels Jocs Olímpics d’hivern BarcelonaPirineus. Tenim possibilitats d’aconseguir-los i seria una gran notícia per als Pirineus i el conjunt del país. Però també
hem de ser conscients que els recursos
no són il·limitats i que hem de saber prioritzar molt bé les inversions, saber quin
és el retorn social i econòmic que suposen aquests esdeveniments. Hem de saber quin model de creixement desitgem
per a Barcelona, que ens permeti generar riquesa per distribuir millor els recursos. Com ja ha explicat Elsa Artadi,
nosaltres creiem més en els esdeveniments de cada dia.

Almenys dos dels candidats, Valls i Bou,
aposten per més presència de Policía
Nacional i Guàrdia Civil al carrer per lluitar contra la inseguretat. Cal?
Pel que aposten veritablement els candidats Valls i Bou és per la desaparició del
cos de Mossos d’Esquadra a través d’una
nova aplicació del 155. Així ho han expressat en reiterades ocasions els responsables polítics del seus partits a Madrid. Això representaria un retrocés en
les polítiques públiques de seguretat, i és
l’expressió de la voluntat que tenen
aquests partits de polititzar la seguretat.
És una gran irresponsabilitat.
Què faria vostè amb els manters?
És un tema complex que no té una solució fàcil. Les ordenances prohibeixen la
venda ambulant. El que segur que no podem fer és mirar cap a una altra banda o
demanar a la Guàrdia Urbana que no actuï. Pot ser cert que el top manta representa l’única sortida laboral per a moltes
persones que arriben al nostre país sense
cap recurs, però admetre això, o arribar
a justificar des de l’administració que “hi
tenen dret”, en realitat el que fa és condemnar aquestes persones a malviure.
Alhora hem de ser conscients que causa
unes enormes pèrdues al teixit comercial i industrial de la ciutat. Un sector
que pateix una crisi en el consum i sobre
el qual no podem dipositar més càrregues. Quan el govern municipal no actua
es provoca un efecte crida i una situació
difícil de redreçar. Estic d’acord amb els
plans de reinserció social, cal continuar
fent-los, però també cal una actuació decidida per evitar la cronificació d’aquest
fenomen. També hem d’anar més enllà
de la persecució sobre el petit venedor i
hem d’actuar sobre els grans distribuïdors i això requereix un treball conjunt
entre els diferents cossos policials competents.
Les superilles han funcionat?
Les superilles ja existien abans d’arribar
el govern Colau; són els cascs antics de
barris com els de Gràcia, Ciutat Vella,
Sarrià i Sant Andreu..., i és clar que funcionen. El que no ha funcionat és la que
va imposar Colau al Poblenou, col·locada
d’un dia per l’altre, sense consens, sense
avisar els veïns, maltractant l’activitat
econòmica que hi havia. Creiem que és
una bona proposta, molt mal gestionada
pels comuns. Se’n poden fer més? Sí, però fem-ho amb l’acord dels veïns, comerciants i tots els agents implicats. Però,
en mobilitat, nosaltres apostem per impulsar un pla pel vianant, en què la persona estigui al centre de la mobilitat,
amb un millor disseny dels carrers, les

Què és el més dur de la seva situació?
Sens dubte el més dur són els més de 18
mesos que fa que estic en presó preventiva. Quan intento racionalitzar-ho, em rebel·lo, és incomprensible. Afortunadament, el fet d’estar amb altres companys, i tenir tant suport social, m’ajuda
a mantenir-me ferm i a no defallir.
ACN

ombres i mobiliari urbà; la revisió dels
temps semafòrics i la velocitat màxima
dels vehicles.
És partidari d’un peatge ecològic d’entrada a Barcelona com el de Londres?
Som partidaris d’implantar peatges de
dissuasió a la ciutat de Barcelona per reduir l’entrada de vehicles privats que
d’una banda provoquen un augment de
la contaminació atmosfèrica i també
produeixen una ocupació d’espai públic
molt rellevant. Ara bé, primer és necessari millorar significativament la xarxa
de Rodalies de Renfe i la resta de connexions en transport públic perquè un altíssim percentatge dels vehicles que entren a Barcelona ho fan per treballar, és
a dir, per mobilitat obligada. Si no existeix cap alternativa, amb els peatges
aconseguirem recaptar més, però els vehicles continuaran entrant a Barcelona,
perquè no tindran cap altra opció. Volem
impulsar i liderar una estratègia perquè
Barcelona i els municipis de l’àrea metropolitana puguin aconseguir les inversions necessàries de l’Estat per millorar
les Rodalies i oferir un transport digne i
de qualitat.
El mandat es tanca amb un acord de darrera hora per la unió del tramvia per la
Diagonal... Hi mantenen l’oposició?
Aquest acord és fum. Sí que és cert que
representa un canvi respecte a la posició
d’ERC durant el mandat i ara se situa al
costat de l’obsessió ideològica de Colau i
el seu govern, però aquest acord és insuficient per iniciar l’execució de les obres
del tramvia per la Diagonal. Em sembla
irresponsable seguir parlant d’aquesta
qüestió quan encara ningú ha demostrat

amb dades quin seria el cost de l’obra, el
cost del rescat de la concessió, l’impacte
a la xarxa viària i a la xarxa de busos i els
costos ambientals derivats del desviament de cotxes per l’Eixample. Nosaltres
defensem una alternativa més eficient i
més econòmica: el bus elèctric. Aquest és
el mitjà de transport que ens aporta una
solució tècnica més coherent, sense externalitats negatives i a un cost més raonable.
I quins són els eixos clau de mobilitat
per la seva candidatura?
Penso que el pròxim govern municipal
hauria de centrar els seus esforços en
l’acabament de l’L9 del metro i la millora
de Rodalies. Si bé aquestes dues infraestructures no són competència municipal, l’impacte ambiental i en la mobilitat
és extraordinari. El govern municipal i el
govern de la Generalitat haurien d’unir
esforços per desencallar aquestes infraestructures.
Mobilitat també són Rodalies. Què cal
fer perquè l’Estat compleixi?
El que han fet els governs del PSOE i del
PP amb Rodalies és indecent. El ministre socialista Blanco va desplegar el pla
d’infraestructures ferroviàries de Rodalies 2008-2015 amb una inversió prevista de 4.000 milions. Només s’ha executat
un 13,5% de la inversió prevista. Després
el govern del PP va aprovar un pla de xoc
per a Rodalies que preveia una inversió
de 306 milions per al període 2014-2016.
En quatre anys només s’ha posat en servei el 12%. Cal el traspàs íntegre, de vies,
estacions, catenàries i trens, de Rodalies
a la Generalitat. Cal fer el traspàs amb
els recursos necessaris per fer-ne l’e-

Quin és el moment més esperpèntic que
ha viscut?
He viscut molts moments que podria
qualificar d’esperpèntics. Un dels més
recents, i alhora indignant, han estat les
declaracions d’alguns policies i guàrdies
civils respecte a la seva actuació als collegis electorals l’1 d’octubre. Em va doldre tanta mentida i tanta calúmnia.
Creu que hi haurà una sentència exemplar?
No faig especulacions. Visc al dia. Lluito
per guanyar el judici. No dono res per
perdut. Lluitaré fins al final.
Les eleccions del 28-A han mostrat la
fortalesa del moviment independentista, però també una certa concentració
cap a ERC. Com ho veu?
Efectivament, 22 diputats independentistes al Congrés a Madrid és un molt bon
resultat. I, sí, nosaltres hem aguantat i
ERC ha crescut molt i els felicito per
aquest èxit. Però crec que per al 26-M les
coses ja han canviat, i el debat electoral i
el que ens juguem en les eleccions a la
ciutat de Barcelona és una altra cosa. El
26 de maig la qüestió ja no serà què fem
per aturar l’extrema dreta espanyola, sinó quina proposta política garanteix el
canvi a Barcelona per construir la gran
capital que volem els pròxims 20 anys. I
en això, JxCat, per mitjà d’Elsa Artadi,
amb Neus Munté, Ferran Mascarell, Albert Civit i tot l’equip que lidero, som garantia del canvi que la ciutat necessita;
representem el projecte que donarà resposta a la voluntat majoritària dels barcelonins d’avançar cap a una Barcelona
garantia de futur, prosperitat, benestar i
bon govern. Ho tornarem a girar, JxCat
estarem de nou davant d’ERC, i Colau no
serà en el govern. ■

