Puigdemont deixarà el
Parlament per Europa
El president exiliat
opta per exercir
d’eurodiputat si és
elegit el 26-M

La Junta Electoral
permet a Junqueras
participar en el
debat des de la presó

Puigdemont diu que
substituirà Comín si
al final també hi pot
ser el líder d’ERC
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caos, i per això
ens hem
inventat la
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ENTREVISTA Joan Planellas Arquebisbe electe de Tarragona

“ És un drama que polítics
pacífics siguin a la presó”
BISBES CATALANS · “Un bisbe és CATALUNYA · “Lamento la manca
millor que sigui del territori on ha
de diàleg que hi ha hagut per decidir
d’exercir”, diu l’arquebisbe
com hem de tirar endavant el país”
NACIONAL
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Mor Dorys Day,
icona del cinema
L’anàlisi de

Terrassa
El PSC, la gran incògnita

Un empleat passa la targeta pel torn d’accés a l’empresa per registrar la seva jornada laboral ■ EFE

Entra en vigor la polèmica llei estatal que obliga les empreses a fer
el control horari exhaustiu de la jornada laboral dels treballadors
Avui, a partir
de les 10.00 h

140943-1208490Q

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

Tian Riba

Fer

Ibarretxe

A

tres quarts i cinc
d’onze del matí,
Manuel Marchena demana a Marina Roig
que “haga otra pregunta”. No li ha agradat que Mireia Boya
expliqui que el 20-S, ella, Eulàlia Reguant, Anna Gabriel i Gabriela Serra,
estiguessin ballant Txarango fora de la
seu de la CUP. Se suposa que allà es vivia una rebel·lió. A ritme d’Alguer Miquel, això sí. Abans de la cupaire, han
passat per la sala alguns dels rostres
de la “muralla” de l’1-O, responent a les
preguntes d’Anna Bernaola. Totxanes
humanes que, quan acaben de declarar, demanen al president poder-se
quedar a la sala a seguir el judici. “Con
sumo agrado.”
Aquesta és la setmana 14 de la causa 20907, que es va esllanguint amb
cada vegada menys atenció de l’opinió
pública i publicada, sobretot a la Villa y
Corte, ja en ple San Isidro, cosa que es
reflecteix en la relaxació de la seguretat al voltant de la Plaza de la Villa de
París, que ja no està blindada per la
policia. Fins i tot els interrogatoris, cada vegada més breus, denoten les ga-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

L’entrada de l’antic enemic
públic de l’Estat al Suprem
amb la seva txapela explica
com és la política
nes d’acabar amb la desfilada de 500
testimonis. Quedaran les proves pericials i documentals, la fase de conclusions –quan se sabrà si es mantenen o
es rebaixen les peticions de penes– i
l’últim torn de paraula dels acusats.
En tres mesos han canviat moltes
coses. Alguns dels jutjats són ara diputats electes al Congrés. I, entremig,
han fet la campanya que no van poder
fer en les eleccions del 21-D. ERC ha
guanyat unes eleccions espanyoles a
Catalunya, l’ANC ha vençut l’establishment a la Cambra i Pedro Sánchez es
disposa a governar amb una majoria
més àmplia. El context és persistent,
però ha canviat. O ha canviat, però és
persistent. Més relaxat. Ignoro si la justícia, que diu que és cega, ho tindrà en
compte. Al cap i a la fi, això és un judici
polític. També l’exlehendakari Juan José Ibarretxe era l’enemic públic número 1 de l’Estat, i avui arriba discretament a l’antic convent de las Salesas
Reales i s’asseu amb la seva txapela de
jubilat al banc d’autoritats. Així és la
política.

Municipals davant el mar

H

avíem acabat de menjar-nos un
arrosset saborós davant el mar.
Havíem sortit a l’exterior a
prendre el cafè i uns alcohols aproximadament digestius. El dia havia començat amb núvols i ara lluïa el sol en
el cel blavíssim. “Com a Menorca.” Havia trigat cinc minuts a peu per venir.
En trigaria cinc més per arribar a casa.
En aquestes situacions sempre em ve
al cap un senyor de Texas inventat per
mi que a aquestes hores controla els
pous de petroli de la seva propietat sota el mateix cel i el mateix sol. Intueixo que em canviaria el lloc. Què és ser
milionari? La gent caminava pel passeig. Alguns corrien per la sorra o prenien el sol però cap s’atrevia a entrar a
mar.
Tot d’una, un de la colla ens diu que
ha d’assistir a un acte amb un dels
candidats a alcalde. Les eleccions municipals són d’aquí a quinze dies. La
campanya ha començat. Ens demana
si li podem suggerir una pregunta, una
reivindicació, per fer-li. M’agafa en el
pitjor moment. Quina reivindicació,
després de l’arrosset i davant les vistes
marítimes? M’hauria de disculpar de la

“
Segueixo les de
Barcelona perquè
m’afecten com les
pròpies, o més

indolència. La ciutat té problemes, hi
ha gent que s’ho passa malament, hi
ha una certa apatia i falta de projecte...
És que em faig vell? La vellesa incentiva l’egoisme, el ja s’ho faran –o ja us ho
fareu–. Quan era un jove periodista local no hauria anat curt d’inquisicions
als aspirants a alcaldes, algunes
d’agressives. Es presenten sis candidatures, potser més. De la majoria, ignoro qui les encapçala. “Com dius que es
diu aquest que has d’interrogar?”
Ha de ser una altra cosa, o també
una altra cosa. Segueixo amb més interès les municipals barcelonines. No
només perquè els mitjans de comuni-

cació sembla que no en coneguin d’altres sinó perquè, ho vulguem o no, ens
estem convertint en una ciutat subsidiària de la capital. Quan Barcelona esternuda nosaltres ens constipem, per
acollir-me a una dita clàssica. Ara expulsa habitants i els hem de donar
abric. En aquestes eleccions hi ha molt
contingut independentista. Molts valoren la importància que la capital de Catalunya compti amb un alcalde
d’aquesta cordada. El procés es fica
pertot. Venim d’unes eleccions on ha
tingut molt protagonisme, i ara hi insistim. La impregnació sobiranista
també és causa que no sàpiga què preguntar al “meu” alcaldable. Estem atabalats, amb el cap en un altre lloc: el
judici, els presos i exiliats...
I Europa? També són “eleccions europees”. Voldria parlar-ne, perquè Europa és preocupant, però sé que tornaríem al punt de partida, jo el primer.
L’amic és científic i acabem parlant
dels forats negres. Barcelona, Europa,
l’Univers..., i el meu món reduït a un
arrosset a cinc minuts de casa, davant
el mar. “Ai fillus”, deia la iaia Angelina
en el seu racó recollit i confortable.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

L’abans i el després

E

l president Carles Puigdemont
va oferir ahir la primera roda de
premsa llarga i pràcticament només en clau catalana des del 21-D.
Com si ho digués de passada, i amb tota la naturalitat del món, va fer una
afirmació que a mi em va semblar molt
rellevant: si surt escollit eurodiputat a
les properes eleccions, deixarà l’acta
de diputat al Parlament. Sense dir-ho,
va deixar clar que abandona cap esperança de ser restituït com a president
de la Generalitat. “Tots sabeu que ho
van impedir i que ho continuen impedint; ho hem intentat del dret i del revés, però l’Estat ens ha col·locat una
muralla d’enginyeria legal”, va concloure. Què farà, doncs, Puigdemont si
surt escollit eurodiputat? “No quedarme quiet, moure’m, viatjar, reunir-me
amb líders polítics i amb mitjans de comunicació; continuar fent el que he
fet”, va resumir ell mateix. Fa un no
surrender per dedicar-se en cos i àni-

“
L’anunci d’ahir
de Puigdemont és
una metàfora de la
nova fase en què la
política entrarà un
cop acabat aquest
cicle electoral
ma a dur el cas català al cor d’Europa.
No és, però, un anunci menor. I a mi
em sembla que és el preludi de la nova
fase en què la política en general, i l’independentisme en particular, entrarà
un cop acabat aquest cicle electoral.
Perquè ara, amb el soroll de la/es campanya/es tot és molt complicat. Però

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
DIRECTOR A DEL COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ

Buia Reixach

Sort i a
la feina

U

na de les notícies econòmiques més rellevants
d’aquests últims dies, marcats per les campanyes
polítiques, és que el sobiranisme ha assolit la majoria en
el “parlament empresarial” que és la Cambra de Comerç
de Barcelona. La vella guàrdia dels gegants corporatius,
entre els quals hi ha alguns que aspiraven a dirigir-la, es
deuen estar refent del xoc, perquè el que és evident és
que res no tornarà a ser igual en la institució. Tampoc ho
seran les relacions d’aquesta amb el seu entorn de poder
econòmic (Fira, Port, Consorci de la Zona Franca, turisme,
rutes aèries...), que auguren també
Quan David
un gir copernicà. Els nous gestors
hauran, això sí, de demostrar que
guanya
són eficaços pilotant-la i mirar de
Goliat, els
minimitzar els errors i també els més
detractors
que possibles bastons a les rodes.
esmolen les Acostuma a passar quan David
guanya Goliat, que les mirades
crítiques
hipercrítiques queden amatents a
qualsevol pas en fals. I els detractors d’aquesta renovació
promoguda per l’ANC ja tenen les frases de condemna
escrites davant de qualsevol rastre de relliscada. Les
dones en sabem una mica, d’aquest fenomen. Serà dur,
però cal intentar-ho, pel bé de tots. És difícil saber si
prosperaran les iniciatives d’algun candidat frustrat per
impugnar les eleccions apel·lant a indicis d’irregularitat
en un paquet de vots. Esclarir fins a l’última suspicàcia
serà un primer pas. I evitar que torni a haver- hi dubtes
sobre la Cambra i la seva representativitat, una feina
imprescindible. Sort i a la feina.

és evident que entrem en una fase amb
moltes incògnites. No sabem què farà
Pedro Sánchez (ens entretenim en detalls com el d’Iceta i el Senat quan en
realitat el que ens hauria de preocupar
és la major); no sabem quina sentència
hi haurà del judici de l’1-O ni quines
conseqüències comportarà i no sabem,
cosa encara més rellevant, quines són
de veritat, de veritat de veritat, les diferències estratègiques entre les diferents formacions independentistes.
Tinc la sensació, gairebé m’atreviria a
dir que la certesa, que som una nova
fase. Que no sabrem del cert què pensa
Sánchez fins d’aquí a un temps, que
cal tal temps per saber les conseqüències (si les té) de la nova correlació de
forces en el món independentista, i
que ens cal temps, és clar, per saber
què passa amb presos i exiliats.
Venen nous temps, una nova etapa.
Però ens cal temps per saber com serà.
Paciència.

El moment dolç d’un cor

-+=

El Cor de Noies de l’Orfeó Català va triomfar diumenge a Alemanya en un concert del projecte
educatiu coral de la Berliner Philharmonier. Un èxit atribuïble a l’esforç de la seva directora i també
al de Simon Halsey, al capdavant dels cors de l’Orfeó Català des de fa tres anys.
ESCRIPTOR

Marc Artigau

Autor polifacètic

-+=

Teatre, literatura juvenil, novel·la negra, microrelats diaris per ser llegits per la ràdio... Els registres
d’aquest llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia per l’Institut del Teatre són d’allò més variats. Amb La vigília va guanyar el mes de gener
passat el Josep Pla de narrativa catalana.
ENTRENADOR DEL GIRONA FC

Eusebio Sacristán

Manca de reacció

-+=

L’entrenador del Girona, amb llàgrimes als ulls, va
demanar perdó als socis, als aficionats i a tota la
ciutat pel descens de l’equip, que es consumarà
dissabte si no es produeix una carambola escandalosa. No ha sabut fer reaccionar la plantilla i ell
mateix se n’ha fet responsable.

Llei de fitxar,
bon objectiu
i mala eina
Des d’aquesta setmana, totes les empreses estan obligades per llei a registrar l’horari de
la jornada laboral dels treballadors.
I els registres s’hauran de guardar
durant quatre anys. La nova llei estatal de control horari pretén defensar els treballadors i les treballadores contra possibles explotacions i
evitar que es facin hores extres no
remunerades. Un magnífic objectiu.
Ara bé, resulta molt discutible que
la lluita contra la precarietat laboral
s’hagi de fer amb sistemes de control horari que tenen més a veure
amb l’organització del treball del
segle passat que amb la tendència
dels temps actuals. Els horaris flexibles, l’avaluació sobre productivitat
i no sobre presencialitat o el teletreball són una realitat creixent.
La mesura genera inquietud,
especialment entre les petites empreses, que hauran de buscar quins
són els mecanismes de control horari per a la seva activitat. Caldrà
veure quina és l’eficiència real de la
normativa per lluitar contra l’excés
d’hores extres impagades. D’entrada, no actuarà sobre el gran nombre d’autònoms que treballen com
a empleats encoberts. I a més, l’administració disposa d’una plantilla
insuficient en la inspecció laboral.
La qual cosa ja indica que aquests
registres horaris tindran efecte bàsicament en cas de reclamacions
laborals dels treballadors. I si l’eficiència de la nova llei per combatre
els excessos en els horaris laborals
és limitada, aplicar una norma anacrònica i que genera un enrenou
formidable a moltíssimes empreses –fins i tot als mateixos treballadors que es vol defensar– no tindrà
sentit. La qual cosa no vol dir que
s’hagi d’abandonar la lluita contra
l’explotació laboral. Sinó que cal
trobar eines alternatives per fer-ho,
probablement més vinculades als
recursos de la inspecció de treball.
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Via lliure
La CUP acorda mantenir
l’abstenció i permetrà avui la
investidura del president de la
Generalitat, per l’actual
repressió i vulneració de drets.

10
anys

L’etern corredor
Els presidents José Montilla i
Francisco Camps aposten per
l’eix mediterrani. Mas reclama
als presidents que pressionin
Madrid pel corredor ferroviari.

20
anys

Liquidada
Els partits liquiden la comissió
de l’autogovern en una sessió
caòtica. ERC n’abandona la
presidència i CiU l’acusa de fer
un “mal servei” al país.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Santiago Vilanova. Periodista, autor de ‘L’Estat ecològic’

La gran cosa
federalista

F

a quatre dies el
PSC proposava
que el Senat espanyol
es traslladés a Barcelona com a gran cosa
federalista. Hi pot haver cosa menys federalista que votar a
favor de l’aplicació de l’article 155 per
suspendre les institucions catalanes?
Ara la gran cosa federalista és que la
cambra alta la presideixi un socialista
català. Els socialistes no saben què és
l’empatia, però sí que coneixen què
significa humiliar. Miquel Iceta és el
mateix dirigent que va ser incapaç
d’aixecar-se en el famós aplaudiment
de suport a les famílies dels presos polítics, a qui tampoc no ha anat a visitar
amb l’excusa que es malinterpretaria
com un gest de suport. Tant se val si
Iceta va o no a Soto del Real. Qui s’hi
hauria d’atrevir és Pedro Sánchez.
Cada gest que el president espanyol
ven com una deferència cap als catalans amaga un menysteniment. Posar
un socialista català al capdavant del
Senat és un moviment tan buit com
canviar de manera unilateral el nom a

Barcelona, Europa i el procés

E

l procés s’hauria de veure obligat a
presentar una alternativa política
a la crisi del model metropolità de
Barcelona i a l’Europa dels oligopolis. La
situació dels líders empresonats i l’impacte de l’ignominiós judici de l’1-O, però, ho
evitaran. Ara l’estratègia preferent és recuperar l’alcaldia de Barcelona, blindar el
president Puigdemont elegint-lo eurodiputat per una gran majoria de vots i donar
també un suport electoral consistent al
vicepresident Junqueras.
EM PREGUNTO,

però, si no seria també
compatible aprofitar l’oportunitat per explicar en profunditat a l’electorat la nova
Barcelona que volem i la nostra visió de
l’Europa de les cultures que somiem. A las
legislatives ja vam desaprofitar analitzar
les raons per les quals ens cal una constitució republicana i una nova governança de
la transició ecològica i energètica per mitigar el canvi climàtic. Els nostres polítics no
poden seguir oblidant-se de la gravetat de
la crisi socioecològica i de com fer-hi front
des de Barcelona i Europa. Constatem
com els grups energètic, agroquímic (que
no sol respectar el principi de precaució),

Posar un socialista català
al capdavant del Senat és
un gest tan buit com canviar
de manera unilateral el nom
a l’aeroport del Prat

El lector escriu

l’aeroport del Prat o omplir-se la boca
de la paraula diàleg i arronsar-se quan
–per cert– el mateix Iceta esbomba
que els governs català i espanyol estan
parlant d’un relator. Closques buides.
En aquesta ocasió donava per fet que
la cambra avalaria Iceta de manera automàtica i gratuïta porque yo lo valgo.
No és estrany que algú que va eliminar
el legislatiu l’octubre del 2017 el
menyspreï ara d’aquesta manera. “Seria un mal començament” que la Ciutadella vetés Iceta, diu Sánchez, confirmant la seva adamista visió del món
que es pensa que tot comença el 28-A
i que els catalans no tenen memòria.
Podríem afegir a la llista de reivindicacions un referèndum sobre la supressió del Senat, com va fer Irlanda,
però la reformabilitat d’Espanya és un
misteri que més de dos milions de catalans han perdut les ganes de desvelar. El cas és que tindria més sentit
parlar d’abolir la institució que va suprimir l’autogovern que no pas de qui
la presideix. Per dir-ho a la manera
d’Iceta: ¡Pedro, líbranos del Senado,
por Dios, líbranos, Pedro líbranos!

b La senyora Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, va enviar un desafortunat missatge que podia
ser interpretat com a ofensiu per algunes persones. La
senyora Núria de Gispert va
reconèixer el seu error, va
esborrar el missatge i es va
disculpar. Amb poques hores de diferència li era comunicat l’atorgament de la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat. Les persones que podien
interpretar que el missatge
era ofensiu (malgrat les disculpes i haver-lo esborrat)
es van tirar al coll de la senyora De Gispert i de passada al del president de la Generalitat. En vista de la situació creada, la senyora De
Gispert ha renunciat a la
Creu de Sant Jordi. Això la
fa, al meu entendre, totalment digna del tractament
de “Molt Honorable” que li
correspon protocol·lària-

turístic, nàutic i tecnològic (el que més anima la borsa) segueixen decidint les nostres formes de vida, consum i treball. Si
aquesta dinàmica continua, res podrà fer
una república catalana per canviar el paradigma del creixement. La planificació de
l’àrea metropolitana i d’Europa la segueixen fent els promotors i els fons d’inversions. Els polítics legislen amb retard, com
sempre han fet, intentant posar “ordre” a
les ambicions expansionistes d’aquests
grups. Els ajuntaments, com el de Barcelona, sobreviuen gràcies a les llicències
d’obres d’aquest model i afavorint fiscalment aquest desenvolupament basat en
els recursos fòssils. S’està també consolidant una Europa dominada per una velocitat tecnològica desbocada que ens colonitza l’ànima com ha colonitzat els béns comuns del planeta.
MALAURADAMENT ELS POLÍTICS que vota-

rem encara no són conscients que l’ecologia és transdisciplinària i li segueixen donant un lloc marginal en els debats electorals. Quina miopia! El savi ecòleg Ramon
Margalef (Barcelona 1919-2004), de qui
enguany celebrem el centenari del naixe-

ment, deia que la “Naturalesa fa versos, però no els sabem llegir”. I sobre la crisi ecològica afegia: “Em fa més por la mandra de
repensar la societat que la repressió” (una
indirecta als nostres mandataris). Hi estic
d’acord. El procés està encallat en la repressió que patim i no ens arrisquem a definir un projecte alternatiu per a Barcelona
(contaminada, bruta, incívica, instrument del narcotràfic, del macroturisme i
de l’especulació immobiliària) i per a l’Europa d’Euratom.
intel·lectuals com
Jean Monnet, Denis de Rougemont, Aurelio Peccei (el Club de Roma de Barcelona
acaba de publicar un manifest reclamant
una nova governança energètica), Cornelius Castoriadis, Petra Kelly, Bernard
Charbonneau… defensors d’una Europa
ecològica i de la renaturalització de les nostres ciutats! El 26 votarem amb el cor i
amb els sentiments ferits a favor d’una
Barcelona capital de la República i per una
Europa dels pobles. El projecte d’una Barcelona-ecòpolis i l’Europa de les bionacions
quedarà per al post-procés i, probablement, per a una nova generació de polítics.

COM TROBO A FALTAR

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

Molt honorable

ment. Ella es va equivocar,
va rectificar i es va disculpar.
Hi ha molta gent que ofèn a
tort i a dret, un dia rere l’altre, no per error sinó conscientment, mentint descaradament; aquests són, en bona part, els que es van
abraonar damunt la senyora
De Gispert. A aquests, que
tots sabem qui són, encara
és l’hora que mai ningú els
hagi vist rectificar ni demanar cap disculpa. Per què?
Potser perquè una, malgrat
l’error, és Molt Honorable i
els altres no en són gens?
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

No a Iceta
b El Sr. Sánchez vol que el
proper president del Senat
sigui Miguel Iceta, un pobre
home que sempre ha remenat la cua. I pretenen que el
Parlament català aplaudeixi
aquesta proposta. Els catalans hem d’avalar un senyor

que va aplaudir el 155? Si el
volen fer president, que ho
faci ells, que ja en saben
prou, de fer el que els dona
la gana. Però serà sense
l’aprovació del nostre Parlament. Ja s’ho faran. I, de
passada, que facin el nou govern menys aborrellat.
ISIDOR PRENAFETA
Lleida

Parlamentaris
contra el català
b En el seu temps al Parlament català es va decidir,
per unanimitat, que la llengua emprada en la cambra
fos el català, la llengua pròpia de Catalunya. La imposició legal del castellà o l’arribada massiva de castellanoparlants no fa el castellà
llengua pròpia (seria defensar un dret colonial). Però
ara, al Parlament, s’ha trencat aquesta norma i alguns
polítics fan amb el castellà el
que no es permet al Con-

grés dels Diputats amb el
català. Aquests parlamentaris falten al respecte a la
llengua pròpia de Catalunya
i practiquen un dret de conquesta, que és parlar al Parlament la llengua imposada
des del Decret de Nova
Planta fins a l’article 3.1 de
la Constitució passant pel
franquisme. Fan el que voldria Franco.
El bilingüisme entre una
llengua gran i una de petita
acaba ofegant la petita. Només cal veure la situació del
gal·lès. A més, en aquest cas
es basa en la supremacia
lingüística del castellà: per
què és cooficial el castellà a
Catalunya i no el català a
Castella? S’imposa la llengua de Castella a les altres
nacionalitats.
També vaig trobar a faltar
els bilingüistes quan la senyora Cayetana va dir que
no aprendria català.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona
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La frase del dia

“Sabem enterrar la nostra gent; no tractar-los en vida amb
respecte, però sí enterrar-los adequadament”
Felipe González, EXPRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL PEL PSOE

Tribuna

De set en set

La culpa

‘Que sera,
sera’

Imma Merino

Jaume Nolla. Periodista

E

l pare de la psicoanàlisi, Sigmund
Freud, definia la culpa i els sentiments que l’acompanyen com
una distància entre el superjò i les pulsions. Traduït: una distància entre allò
que desitgem i allò que ens prohibeixen
certes convencions socials que hem interioritzat. O que, en el cas dels catalans, ens han obligat a interioritzar a
causa de certes circumstàncies durant
un llarg període de temps. Tot plegat,
dit molt resumidament, i tenint present que molts psicòlegs actuals se sentiran molestos pel fet que hagi tret una
figura que consideren “superada”. Avui
dia, en moltes facultats de psicologia
amb prou feines si esmenten el nom
d’aquell que, gràcies al seu invent, ara
els dona el pa. Així va també, de perduda, la psicologia moderna.
ferotges, en les quals l’individu sempre en
pateix les conseqüències. És a dir, sempre és la víctima. Això, passat a l’engròs, en el cas de tota una nació com la
catalana, fa que ens comportem com
autèntics xais dòcils i submisos que
són duts a l’escorxador del menyspreu,
la mentida, l’engany, les prohibicions i
l’espoli. A cada clatellada col·lectiva
que rebem des de fa més de tres-cents
anys, a cada prohibició injusta, a cada
escarni públic com ara aquesta farsa
infecta del judici que fan a Madrid, augmenta la culpa i la càrrega de sentiment de derrota que el colonitzador espanyol (crec que ja no cal anar amb més
eufemismes i dir les coses pel seu nom)
aprofita amb destresa per continuar
alimentant un complex d’inferioritat
que s’ha fet general a la societat catalana, per desgràcia i vergonya nostra.

odi sobredimensionat que ens impedeix actuar com una societat normal.
El cas més recent és el protagonitzat
per la Molt Honorable Presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, que va
expressar en una piulada allò que
molts catalans pensem i, de vegades,
també diem. El fet que una presidenta
del Parlament s’hagi de mossegar la
llengua contra l’enemic que ens titlla
constantment de supremacistes, nazis, intolerants, i en el millor dels casos, “catalufos”, és senyal que alguna
cosa no rutlla. I el problema no ha estat
tant la gossada espanyolista que ha
bordat com sempre, sinó tots aquests
bens degollats que dominen la política
catalana i que consideren que el català
ha d’estar per damunt del bé i del mal.
Ha de ser una mena de Jesucrist a punt
per parar tantes galtes com tingui.

NI PONTS DE DIÀLEG, NI TERCERES VIES,

LA CULPA CREA GUERRES INTERNES

LA CULPA VA DE BRACET AMB LA POR.

Per
raons històriques òbvies. Tanmateix,
si volem sobreviure com a poble, cal superar d’una vegada culpa i por, les
quals han anat teixint un vestit d’auto-

Sísif
Jordi
Soler

veu que una presidenta (ja no en funcions) no té dret a satisfer un desig
(d’altra banda natural) de revoltar-se
(amb una broma porcina ben trobada)
contra l’abús constant i permanent de
l’espanyolisme més intransigent. No
cal la sentència del judici del Procés.
Amb aquesta renúncia “pressionada”
de Núria de Gispert a rebre el premi
merescut, ja ens indica clarament on
som: a la mesquinesa mediocre de l’esclau que no gosa ofendre l’amo. I si comencem a dir les coses pel seu nom?
Espanya i els espanyols anticatalans
(de dins i de fora) són l’enemic. Ho han
estat sempre. I també des d’una suposada pseudoconcòrdia (quan ells no
han fet “alzamientos”), sempre n’hem
sortim escaldats i, a sobre, amb problemes mentals.

ES VEU QUE EL CATALÀ NO POT ACTUAR

com un espanyol, un holandès, un anglès... Com que hem de ser perfectes,
cal collar i criticar al màxim la persona
que pugui fer qualsevol atzagaiada. Es

“
Si cal tractar
de porc qui
constantment
t’insulta, no ens
avergonyim ni ens
sentim culpables. És
el mínim que ha de
fer l’esclau quan
l’estomaquen

ni
romanços de quatre xavos. La solució,
ja sabem per on passa. Abans, potser,
ens caldria fer visita a cal psicòleg per
superar aquest sentiment de por i de
culpa que ens han creat els espanyols
per mantenir-nos sotmesos, i deixar
enrere tot aquest victimisme que durant massa anys, per no dir segles, només ha promogut mestres en l’art del
martiri per treure’n algun rèdit, sigui
quin sigui. I que consti que això no és
una apologia de l’odi, sinó una lloança
al dret a tornar-s’hi. Serà grat el dia que
sortim d’aquesta estulta innocència i
no tinguem pas por d’odiar aquell que
no t’accepta per com ets i com parles. I
si cal tractar de porc qui constantment
t’insulta, no ens avergonyim ni ens sentim culpables. És el mínim que ha de fer
l’esclau quan l’estomaquen. És el dret i
l’obligació de tot esclau, el de cercar la
llibertat. I dit això, ara no cal que surtin
els gossos apallissats de torn a dir que
els catalans no som esclaus. Si no ho
som, per què no ens deixen marxar? A
Catalunya, sobren màrtirs i manquen
herois.

A

hir va morir Doris Day i he de
confessar que, havent-se retirat
com actriu feia molt anys, no tenia
present que estava viva. També he de
confessar que mai ha estat una de les
meves actrius preferides (aquella
imatge de rossa innocent i bonifàcia
que il·lustrava el conformisme nordamericà), i és així que si ignorava que
seguia viva deu ser perquè pràcticament me n’havia oblidat.
També de la seva presència en tantes comèdies, com ara aquelles dels
“pijames compartits” amb Rock Hudson que devia veure a la televisió
quan era petita. En activar-se la memòria, també tinc el record que s’encetava amb una cançó, Que sera, sera, associada a l’única pel·lícula que
va protagonitzar de la qual puc dir
que m’agrada. Aquesta pel·lícula és,
evidentment, la segona versió que Alfred Hitchcock va dirigir de L’home
que sabia massa.
Que sera, sera, canten Jo (Doris
Day) i el seu fill Hank, que és segrestat per uns conspiradors per tal que
els MacKenna (el marit, Bena, és interpretat per James Stewart) no revelin la seva intenció d’assassinar
el primer ministre anglès: una informació que els ha arribat de manera
atzarosa durant unes vacances a
Marràqueix. Sí, Hitchcock va saber
utilitzar Doris Day. Ella, Stewart i el
fill encarnen la família nord-americana modèlica i confiada que, de
sobte, veu la seva tranquil·litat alterada. El cas és que la cançó fa que
la mare, cantant-la, trobi el seu fill
segrestat, que la xiula. He taral·lejat
mil cops Que sera, sera, en la qual es
repeteix alguna cosa així com: “El futur no és nostre, pel que sembla.”
Certament, què serà de les nostres
vides? Així que, de fet, Doris Day ha
estat amb mi molt més del que em
pensava.
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Colau aposta
per rebaixar
14 euros la
targeta T-Mes

La candidata
referma la seva
posició pel
transport públic
i la mobilitat neta

Es posa en
marxa el
registre horari
laboral

La falta d’un
reglament
complica l’aplicació
a empreses i també
a autònoms

Puigdemont tria l’e
EFICÀCIA El president exiliat preveu
exercir d’eurodiputat i deixar l’acta del
Parlament atès el “bloqueig” estatal
FUTUR No té “cap interès” a repetir
com a candidat en les eleccions catalanes
Emili Bella
BARCELONA

Si pot recollir l’acta, la seva intenció és dedicar-se
a exercir d’eurodiputat, almenys mentre duri l’exili.
Carles Puigdemont assegura que ell mai no ha renunciat a ser investit president de la Generalitat,
però que l’Estat espanyol li
ho ha impedit, de manera
que, si esdevé europarlamentari, abandonarà l’escó a la Ciutadella, ja que se
sent “suspès i bloquejat”
com a diputat. A la pràctica, desistirà de ser restituït en aquesta legislatura.
“Jo no tinc cap interès a
ser candidat en unes eleccions al Parlament de Catalunya, no en tinc cap, el
que voldria és recuperar la
normalitat, però mentre
siguem a l’exili hem de fer
la feina que vam dir que
faríem”, va explicar ahir
en una reveladora roda
de premsa per videoconferència a l’agència ACN.
Ara mateix no hi té cap interès i voldria recuperar la
normalitat, una altra cosa
és que ho descarti.
El cap de llista de Lliures per Europa (Junts) va
atribuir la dificultat per
ser investit president a
una “muralla d’enginyeria
legal” de l’Estat que ho fa
“inviable”, sense esmentar ERC ni el president del
Parlament, Roger Torrent, que va suspendre el
ple d’investidura del 30 de
gener de l’any passat, i troba “més eficaç” el camí europeu. “Avui em trobo com
a diputat suspès de manera il·legítima i il·legal”, va
denunciar. En plena cam-

Carles Puigdemont, ahir, oferint una
roda de premsa des de l’exili ■ ACN

panya electoral, va adreçar paraules de concòrdia
al líder d’ERC, Oriol Junqueras, i va desitjar que el
seu contrincant electoral
el 26-M pugui participar
en tots els actes i que, “si és
escollit eurodiputat”, pugui anar a Brussel·les “a
fer la feina”. En tot moment va defugir el cos a
cos, tot i discernir entre
“la feina que només es pot
fer des de l’exili” i la que es
pot fer des de la presó. “A
cadascú li toca un rol. Les
diferències s’han de buscar entre els que intenten
que no ens en sortim”, va
insistir, i alhora rebutjava
—————————————————————————————————

Descarta el grup
ALDE de Ciutadans
i obre la porta a
l’ALE d’ERC
—————————————————————————————————

diferenciar-se “d’algú que
és un col·laborador”, ja
que comparteix amb Junqueras “el gros dels objectius de país”, és a dir, una
Catalunya lliure i republicana. En aquest sentit,
es va encomanar a continuar treballant per la internacionalització de la
causa catalana.
Recollir l’acta
Puigdemont es va preguntar si l’Estat respectarà les
regles del joc de la Unió
Europea i li permetrà agafar l’acta, per bé que està
disposat a arribar fins al
Tribunal de Justícia de la
Unió Europea (TJUE), del
qual va destacar la neutralitat i “uns altres estàndards” respecte a la justícia espanyola. “Està en joc

la credibilitat del sistema
europeu en el seu conjunt”, va advertir.
El Puigdemont eurodiputat no s’integrarà a
l’Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), el grup parlamentari
que va expulsar el PDeCAT per pressions de Ciutadans, ja que considera
que és hostil al dret a l’autodeterminació i no respecta els drets humans,
dues condicions sine qua
non per al candidat, que
obre la porta a adscriure’s
al grup de l’Aliança Lliure

“Això no va de Colau o Maragall, és Colau i Maragall”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya
(JxCat) a l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va tornar a
defensar que la seva llista “és
l’única que garanteix el canvi
real a la ciutat de Barcelona”.
Artadi, acompanyada de l’expresident de la Generalitat
Artur Mas i l’exalcalde Xavier
Trias, va manifestar: “Això no
va pas de Colau o Maragall, és
Colau i Maragall; és legítim,
hi ha un acord fet i tothom ho

sap.” La número 2 de la candidatura va assegurar que refusaven la proposta d’acord del
candidat d’ERC, Ernest Maragall –un pacte liderat per
Esquerra, amb els comuns i
JxCat–. “Nosaltres volem el
canvi, no volem un govern
que ha fet anar enrere la ciutat”, argumentava.
Mas va animar els militants
a “lluitar fins al darrer moment per evitar una de les coses que diuen les enquestes:

que si ERC i els comuns poden, pactaran”. Per Mas, a
més, ERC tampoc és canvi, ja
que “Maragall va tenir la seva
esplendor als anys vuitanta i
noranta i ara cal afrontar el futur”. En la mateixa línia, Trias
va afirmar que “ERC només
serveix per apuntalar Colau”.
En l’acte també va participar la dona de Joaquim Forn,
Laura Masvidal, que va demanar el vot per demostrar que
no es rendeixen. ■ J.R.
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Iceta no va a Soto
del Real i Melero sí
David Portabella

L’independentisme ha guanyat per primer cop unes
eleccions estatals a Catalunya, però al PSOE i al PSC
pesa més la malfiança de Pedro Sánchez que els números. “Els líders independentistes no són de fiar”, és
la frase amb què Sánchez va tancar la campanya el 26
d’abril i que guia el PSOE. En el joc de malfiances, Miquel Iceta sorprenia ahir insinuant que visitar un pres

és comprar-li les idees i les obres. “Hi ha socialistes
que han fet aquestes visites, però jo com a primer secretari del PSC no ho faré per si algú pogués pensar
que és una mostra de suport al que van fer”, diu Iceta.
Si la vida fos com diu Iceta, l’advocat Xavier Melero,
fundador de Cs, no defensaria Joaquim Forn. I Melero
va cada setmana a Soto del Real.

eurocambra
primer secretari del PSC
com a senador en substitució de José Montilla, el
de Waterloo va recordar
que justament ell no podrà
votar “per decisió del senyor Iceta”, per la seva posició respecte al 155, i li va
retreure l’actitud que ha
mantingut envers els presos polítics i les seves famílies i, en especial, envers
l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell,
empresonada a Alcalá-Meco. “No s’ha caracteritzat
per facilitar la desescalada
del conflicte”, va assenyalar. De fet, va assegurar
que és “notori” que Iceta
“no va tenir dubtes” i es va
adherir de manera “entusiasta” al 155, així que no
pensa que facilitar que esdevingui president del Senat es pugui interpretar
com un “gest” cap a Catalunya per part del president espanyol, Pedro Sánchez. Tanmateix, encara
—————————————————————————————————

Concentració avui
a l’aeroport de
Girona per rebre el
senador Matamala
—————————————————————————————————

Europea (ALE), sota el
qual s’aixopluguen els eurodiputats d’ERC.
Legislatura llarga
El 130è president de la
Generalitat espera que el
cicle electoral que es tancarà el dia 26 i la pugna
entre Junts per Catalunya i ERC no desestabilitzin el govern de coalició a
la plaça de Sant Jaume.
“La legislatura ha de ser
llarga”, va subratllar Puigdemont, que va relativitzar que la majoria independentista hagi perdut

Les frases

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

“Jo no tinc cap
interès a ser candidat
en unes eleccions
al Parlament de
Catalunya. El que
voldria és recuperar
la normalitat”

“Mentre siguem
a l’exili, hem de fer
la feina que vam
dir que faríem”

votacions puntuals a la
cambra. Segons l’exiliat,
l’executiu de Quim Torra
ha demostrat “una resiliència extraordinària” i
és el que ho ha tingut més

difícil des de l’any 1980.
Pel que fa a qüestions
més peremptòries, com la
votació que tindrà lloc dijous al Parlament sobre
l’eventual designació del

Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
A L’EXILI

que li hauria agradat haver vist “un altre Iceta”,
no posa cap condició per
facilitar-ne la designació,
entre altres motius, perquè Puigdemont no podrà
participar en la votació, i
va deixar la decisió en
mans del grup parlamentari de JxCat. “No és un
tema polític, sinó humà”,
va recalcar.
D’altra banda, l’ANC de
Girona ha convocat una
caravana de cotxes amb
estelades per anar a rebre
l’empresari Jami Matamala a l’aeroport gironí i escortar-lo fins a la capital
del Gironès. El senador de
JxCat i amic personal de
Puigdemont torna avui a
dos quarts d’onze del matí
a Catalunya després d’haver-li fet costat a l’exili. ■

El candidat Junqueras va ser entrevistat diumenge a la
televisió d’El Punt Avui amb permís de la JEC ■ LLUÍS ROMERO

Soto del Real
prohibirà a
Junqueras ser en
el debat de TV3
a Al·lega que altera el funcionament
i els horaris del centre a Tenien permís

de la junta electoral tant ell com Comín
Redacció
BARCELONA

La junta electoral de Barcelona va autoritzar ahir
Oriol Junqueras (ERC) i
Toni Comín (JxCat) a participar per via telemàtica
en el debat de les eleccions
europees que aquest vespre emetran TV3 i Catalunya Ràdio. Tanmateix, segons va avançar ahir a la nit
RAC1, la presó de Soto del
Real no autoritzarà la presència per videoconferència del líder i cap de llista
dels republicans a l’acte
perquè per l’hora en què està previst, les 10 de la nit,
provocaria una alteració
del funcionament del centre. En concret, a aquella
hora els presos ja són a les
cel·les i ja no treballa el personal que gestiona el servei
de videoconferències. La
junta electoral havia desestimat el recurs presentat
per Ciutadans, que considerava que la via telemàtica vulnerava les condicions
d’igualtat i neutralitat d’un
debat. Ara, probablement,
Junqueras no hi serà, una
absència que, a més a més,
comporta també que el pre-

sident a l’exili, Carles Puigdemont, després d’expressar el seu desig de ser-hi si
també hi era Junqueras,
descarti del tot finalment
participar-hi. Aquesta era
la primera vegada que una
junta electoral permetia la
participació dels candidats
a la presó en un format com
el debat televisat. Durant la
campanya del 28-A, el cap
de llista dels republicans va
participar en entrevistes i
rodes de premsa des de la
presó, igual que el líder de
JxCat al Congrés, Jordi

La frase

—————————————————————————————————

“Sense Junqueras
teníem clar que jo no
hi podia anar. No
volem un avantatge
fruit de la repressió”
Carles Puigdemont
PRESIDENT A L’EXILI

Sànchez. Cap dels dos candidats, però, no va poder
participar en cap debat,
perquè les resolucions explicitaven que no s’alterés
el “funcionament normal”
de la presó. ■
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Colau aposta
per una rebaixa
del transport
a Proposa retallar la T-Mes en 14 euros i enfortir el
transport públic a Torna a carregar per la falta de mossos
Jordi Panyella
BARCELONA

No hi ha revolució verda
sense una aposta clara i
decidida pel transport públic, i això és el que ahir va
fer Ada Colau en l’inici de
la primera setmana completa de campanya electoral, que va voler engegar
refermant el missatge d’una aposta per la mobilitat
neta i els sistemes col·lectius de transport de ciutadans.
La concreció del programa electoral en matèria de mobilitat es tradueix en una oferta de rebaixa de 14 euros de la tarja T-Mes, que passaria dels
54 euros actuals a costarne 40. Aquest és un títol de
transport que permet fer
viatges il·limitats durant
30 dies. L’equip de Colau
també aposta per modifi-

La frase

—————————————————————————————————

“Avui dia surt a
compte venir a robar
a la ciutat de
Barcelona”
Ada Colau
CANDIDATA DE BARCELONA EN COMÚ
A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

car el títol de la T-Jove, que
deixaria de ser trimestral
per passar a ser mensual,
amb un cost de 30 euros.
Actualment, la T-Jove
d’una zona costa 105 euros.
La proposta de Colau,
feta en el transcurs de la
tradicional roda de premsa a Efe, arriba just una
setmana després que la
mateixa alcaldessa sortint
anunciés la seva particular “revolució verda” consistent en una política que

pretén arraconar el cotxe.
Entre els plans per fer-ho
possible hi ha la construcció del tramvia per la Diagonal durant el pròxim
mandat, incrementar la
flota del bus i augmentar
fins a dos minuts i mig la
freqüència del metro.
La seguretat va ser un
altre dels elements que
van aparèixer a la roda de
premsa d’ahir, en la qual la
líder de Barcelona en Comu va aprofitar per denunciar la falta de solució
policial i judicial al problema dels petits robatoris al
carrer que tanta inseguretat generen. Colau va assegurar que “avui dia surt a
compte venir a robar a
Barcelona” per la falta
d’una resposta contundent de la justícia, ja que
molts dels lladres “entren
per una porta i surten per
una altra”. ■

Ada Colau, en un moment de la roda de premsa que va fer ahir a l’agència Efe ■ EFE

De la “dona coratge” al “far d’esperança”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La plaça Orfila de Sant Andreu va ser escenari ahir d’un
acte conjunt de les candidatures dels comuns per Europa i l’alcaldia de Barcelona,
un míting que es va convertir
en una pluja d’elogis per a la
candidata Ada Colau. La regidora Laia Ortiz, encarregada
d’obrir els parlaments, va

parlar d’ella com de la “dona
coratge”, mentre que l’escriptor i activista britànic Owen
Jones –que va arrencar molts
aplaudiments del públic pel
seu discurs d’elogi a la Barcelona compromesa amb les
causes nobles i antifeixista–
la va definir com el “far d’esperança” d’una Europa que

planta cara als nous vents del
totalitarisme. Colau va exposar el seu programa de “revolució verda” i el seu compromís per plantar cara als “especuladors”, als del totxo, el
turisme i la mobilitat, i sobretot el seu compromís per
construir una ciutat millor
per “als nens i nenes”.

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

David
Castillo

LA CRÒNICA

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

“Em declaro vençut” (Martí i Pol)

T

ot el cap de setmana m’he
estat preguntat com un noi
de casa bona, culte i refinat
com Jordi Graupera (Barcelona,
1981) s’havia empescat la idea de
presentar-se a alcalde del nostre
estimat manicomi. Conec Graupera des que era un jove i inquiet
periodista, que s’estimava la poesia fins a l’extrem d’organitzar
unes sessions ben divertides a la
Cova del Drac, per on passaven
alguns dels cervells més importants de la seva generació. Amb
19 anys venia al nostre diari per
oferir-nos idees per reforçar la
cultura. Sempre el veia tan convençut com educat i, sobretot,
positiu. Per totes aquestes raons,
i també per curiositat, em vaig
passar ahir a veure’l a la plaça de

Sarrià, on, en format de Speaker’s
Corner –hi ha també una fórmula
poètica sota aquest format–, el
bo del Jordi s’adreçava als ciutadans. Va fer de tot: cantar afinant
la melodia, impartir una classe
de simpatia als passejants i, fins i
tot, recitar de memòria uns versos de Miquel Martí i Pol, que espero no siguin premonitoris per a
la seva candidatura: “Em declaro
vençut. Els anys que em resten /
els malviuré en somort. Cada
matí / esfullaré una rosa –la mateixa– /i amb tinta evanescent
escriuré un vers / decadent i
enyorós a cada pètal.” Li pregunto per la gairebé una dècada que
ha dedicat a la docència a Princeton, als Estats Units. Quan l’interrogo se sincera i em diu que

Un energètic Jordi Graupera, ahir a la plaça de Sarrià ■ DANI CAJAL

preferia tornar aquí i que les seves filles creixessin a Catalunya.
Ens interrompen per dir-li que el
votaran, un altre em confessa
que “el menys dolent que podem
tenir”, una parella diu que no el
votaran perquè és independentista “malgrat ser educats” i una
senyora li pregunta si solucionarà els problemes dels castellers
de Sarrià. Entre els uns i els altres, em respon convençut que
està fent el que li agrada, que
creu en el país i que està animat.
La veritat és que ho encomana:
no critica carregat de bilis i saluda tothom que s’hi acosta des
d’una jardinera de la plaça. No sé
si sortirà o no, però sí que s’ho
mereix. I ho faria bé, n’estic ben
convençut. ■
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Pere Aragonès i Diana Riba, amb l’alcaldable d’ERC a Manresa, en
l’acte del partit de cara a les europees d’ahir. A la dreta, Ernest Maragall
amb els candidats d’ERC a l’àrea metropolitana ■ ACN / EFE

ERC apel·la a l’Estat pe
a Aragonès recorda que l’última paraula sobre la participació de Junqueras avui la té el Ministeri
de l’Interior a Reclamen que “un pres polític” guanyi les europees, que a més és candidat a la CE
Òscar Palau
MANRESA

Si no volen caldo, dues tasses. ERC va demanar el
vot ahir pel seu líder, Oriol
Junqueras, perquè “un
pres polític” guanyi les
eleccions europees a Catalunya com a resposta als
que volen vetar-ne la participació en el debat electoral d’avui a TV3, i per extensió “el voldrien tenir
callat”. Davant d’unes 300
persones, a la cèntrica plaça Sant Domènec de Manresa, el vicepresident del
govern, i adjunt a la presidència del partit, Pere
Aragonès, va denunciar
que “hi ha qui vol impedir”
la intervenció de Junqueras des de la presó de Soto
del Real perquè no pugui
interaccionar amb els
seus rivals del 26-M, després que la junta electoral
de zona deixés ahir en
mans de les autoritats penitenciàries l’última paraula, però Cs ja anunciés
un recurs a la Junta Electoral Central per bloquejar
del tot aquesta possibilitat, fet que podria mante-

nir la incertesa fins a l’últim moment avui. “Llavors farem com el 28-A,
que el que no volien veure
guanyi les eleccions a Catalunya se’l trobin al Parlament Europeu”, proclamava Aragonès, que es
mostrava
“convençut”
que ERC repetirà el 26-M
la victòria electoral del
28-A. El vicepresident, en
aquest sentit, lamentava
que “per la porta del darrere” es pugui impedir la seva intervenció per videoconferència en el debat, i
apel·lava a la voluntat política del Ministeri de l’Interior, de qui depenen directament les autoritats penitenciàries, perquè insti
els responsables de Soto
del Real a fer una excepció
en les rutines habituals, i a
les deu de la nit –ja fora de
les hores de visita– deixin
sortir Junqueras de la cella per poder-hi participar.
RAC1 ja avançava ahir al
vespre, de fet, que la presó
denegarà aquest permís.
Aragonès, en tot cas, recordava ahir c om el candidat del PSOE, Josep Borrell, es va riure en públic

Les frases

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

“Si no volen
Junqueras en el debat
de TV3 se’l trobaran al
Congrés, al Parlament
Europeu i a la
Comissió Europea”

“Guanyar el 26-M
serà el pas
imprescindible per
guanyar la república
catalana com el 1931”

“Fem que un pres
polític guanyi les
properes eleccions
europees a
Catalunya”

Pere Aragonès

Diana Riba

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I ADJUNT

NÚMERO 3 DE LA CANDIDATURA ARA
REPÚBLIQUES

de l’empresonament de
Junqueras. “A veure si el
pot mirar als ulls a partir
del 26-M”, el reptava, quan
entri al Parlament Europeu, “de la mateixa manera” que el dia 21 el líder
empresonat prendrà possessió del seu escó al Congrés “i l’hauran de mirar
als ulls Pedro Sánchez, Casado, Abascal i Rivera”. I
no només això: el vicepresident subratllava que fins
i tot se’l poden trobar a la
Comissió Europea, ja que
Junqueras és el candidat
de l’Aliança Lliure Europea (ALE) a presidir-la, “el
primer català de la història” que ho és, destacava, i
per tant el candidat d’un
grup que representa a
Brussel·les no només els

independentistes catalans, sinó també els bascos, els gallecs, els gal·lesos, els escocesos “i els
d’arreu d’Europa”. “Molta
gent d’altres nacions ens
dona suport”, destacava
Aragonès, que va obviar
cap referència a JxCat, i va
destacar, en canvi, l’aliança amb Bildu i el BNG, que
tenen el 2 i la 5.
“L’Oriol no és només el
candidat d’ERC, és el candidat de tots els independentistes, els de tot arreu.
El de totes les nacions sense estat d’Europa a presidir la Comissió; és una
oportunitat extraordinària”, subratllava igualment la número 3, Diana
Riba. La parella de l’exconseller Raül Romeva va re-

cordar que la repressió “no
ha acabat”, i que aquests
comicis suposen una nova
oportunitat per “seguir-se
enfortint” a les urnes. “Només hi ha un vot per desmuntar aquesta farsa de
judici”, reivindicava, per
concloure: “El proper 26M entrarem encara amb
més força a les institucions davant de tots els
que ens volen vençuts.”
“Pas imprescindible”
El fet que les europees coincideixin enguany amb
les municipals fa que els
actes de campanya de facto siguin conjunts. Per això Aragonès va demanar
ahir “entrar amb força als
municipis”, i va reivindicar que aquests comicis

han de “tornar a tenyir les
urnes de groc” per “no deixar cap racó en mans de
l’autoritarisme”, fet que
ha de suposar un nou “pas
imprescindible” cap a la
república, igual que ho van
ser els de l’abril del 1931.
Per això ERC confia que,
després d’haver estat ja la
força que ha presentat
més llistes, serà també la
que assolirà més alcaldies,
més regidors i més vots en
les municipals. “Cap ajuntament en mans dels que
volen perpetuar les desigualtats a casa nostra”, reclamava, abans de demanar també que ERC “torni
a guanyar” les municipals
a Manresa després de 80
anys.
“Gestionarem
l’Ajuntament com gestionem la Generalitat i la nostra representació al Congrés i al Senat, que és governant per tothom”, reblava el vicepresident.
ERC, que en l’últim
mandat ha governat en coalició amb CiU, confia guanyar a la ciutat amb la il·lusió que el candidat Marc
Aloy assoleixi l’alcaldia,
després que el 28-A ERC ja
hi guanyés amb més de
5.000 vots de diferència
sobre JxCat i el PSC. ■
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El PSOE s’aferra a Iceta
sense negociar i exclou ERC
de la mesa del Congrés
a Sánchez i Iglesias blinden la majoria de seients i en deixen dos al PP i Cs a JxCat
pot tenir un subgrup a Els socialistes tindrien la majoria en 174 sense presos
David Portabella
MADRID

el debat
Consell de Cent metropolità
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va proposar ahir la
creació d’un Consell de Cent
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), un nou òrgan que no substituiria els
que ja té determinats per llei,
sinó que uniria els alcaldes i
un grups d’assessors experts
que “discutirien sobre quin
ha de ser el futur d’aquesta
institució en determinats terrenys, com ara la seguretat,
l’habitatge, la mobilitat, el turisme, els residus, la mobilitat”. Fonts d’ERC van concretar que es tractaria que
aquest òrgan fes propostes
sobre el futur de la institució i
la col·laboració entre els 36
ajuntaments que la formen, i
que després els òrgans de la
mateixa àrea que preveu la
llei li donessin forma.
Maragall, acompanyat de
la número 2 de la seva candidatura, Elisenda Alamany, i la
majoria dels candidats del
seu partit als municipis
d’aquest espai, va defensar
que “s’han perdut 30 anys
sota el tòpic conservador que
l’AMB era un contrapoder a la
Generalitat, quan els alcaldes

d’aquests municipis es trenquen la cara pels seus ajuntaments però també pel país”.
El líder republicà, que va fer la
presentació al “parc central
metropolità”, a la serra de
Collserola, va defensar que
els ajuntaments, el de Barcelona el primer, han d’anar cedint competències a l’àrea,
tot i que no va concretar si això vol dir que el seu president
ha de ser escollit directament
o ha de ser, com ara, l’alcalde
de Barcelona. El candidat va
defensar que la idea s’havia
d’atribuir a Oriol Junqueras,
“entestat a construir la realitat metropolitana des de
Sant Vicenç dels Horts”.
Tot i que Maragall va tornar a defensar que el pacte
que prefereix és “el del 80%
o el de la llibertat i la democràcia”, és a dir, amb els comuns o JxCat, ahir va obrir la
porta a governar en solitari,
amb pactes puntuals “si ningú s’hi posa bé”. Maragall es
va mostrar molest amb el to
de la número 2 de la llista de
JxCat, Elsa Artadi, en el debat
de Barcelona Televisió, tot i
que també va dir que “això
forma part del joc de les eleccions”. ■ JOAN RUEDA

La tretzena legislatura
parteix a les Corts amb el
nom de Miquel Iceta com a
innegociable candidat a
presidir el Senat per al
PSOE, que no està disposat a negociar res amb els
independentistes d’ERC i
de JxCat ni a fer cap gest
per aplanar la designació
del primer secretari del
PSC dijous al Parlament.
En una mostra de desdeny
a la representativitat de
l’independentisme,
el
PSOE i Unides Podem han
ultimat un acord a la mesa
del Congrés que garanteix
la presidència i dos seients
als socialistes i dos seients
als de Pablo Iglesias, que
s’asseguren una majoria
de cinc a quatre davant els
dos seients que tindran
tant el PP com Ciutadans.
La ultradreta de Vox, que
és la cinquena força del
Congrés, amb 24 disputats, en queda fora.
Malgrat que el context
polític és propici a obrir joc
en una negociació perquè
cada soci de la moció de
censura del juny del 2018
necessita contrapartides
dels altres, el PSOE està
enrocat amb Iceta a canvi
de res. Si bé ERC hauria
rebut amb bons ulls l’oferta d’una cadira a la mesa,
JxCat es juga l’opció de tenir un grup propi perquè
té set diputats però el seu
12% dels vots no arriba al
llindar reglamentari exigit
del 15% i es pot trobar amb
l’obligació de conformar
un subgrup separat del
mixt, que proporciona
una visibilitat i uns temps
de paraula equivalents a
un grup propi però sense
la mateixa subvenció. El
2015 l’aleshores PDeCAT
no va arribar al 15% i això
no va impedir negociar i
tenir grup propi, però en la
repetició electoral del
2016 aleshores el PP
–amb Rafa Hernando com
a ariet– va castigar els de
Francesc Homs per obrir

Iceta continua sent l’única aposta del PSOE per presidir el Senat ■ ANDREU DALMAU / EFE

Les frases
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“[Contrapartides?]
“Mai. Res. És el nostre
dret nomenar els
nostres senadors a
cada parlament”

“Jo, com a primer
secretari del PSC, no
visitaré els presos, per si
algú pensa que és una
mostra de suport”

Carmen Calvo

Miquel Iceta

VICEPRESIDENTA EN FUNCIONS

PRIMER SECRETARI DEL PSC

pas al referèndum de l’1
d’octubre del 2017.
El PSOE, per la seva
banda, necessita que ERC
i JxCat amainin veles
dijous al Parlament i no
vetin Iceta com a senador
de designació autonòmica, el pas previ al salt a presidir el Senat com a relleu
del popular Pío García-Escudero. Però la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, era taxativa
ahir a l’hora de no fer cap
acostament ni cap gest.
Contrapartides?
“Mai.
Res. És el nostre dret nomenar els nostres senadors als parlaments autonòmics com així ha succeït en 40 anys de vida política espanyola, ningú ha imposat mai ningú”, advertia
Calvo.
L’al·ludit Iceta anava
més enllà rebutjant fins i

tot el gest de visitar Oriol
Junqueras com a líder
d’ERC i la resta de presos a
Soto del Real i va assimilar
la visita i l’arrenglerament
polític. “Hi ha hagut socialistes que han fet aquestes
visites, però jo com a primer secretari del PSC no
ho faré per si algú pogués
pensar que és una mostra
de suport al que van fer”,
va rebutjar Iceta sobre un
gest humà que han tingut
socialistes com ara Antoni
Balmon.
El rol dels presos el 21-M
El Congrés veurà plasmat
l’acord de PSOE i Unides
Podem el 21 de maig, quan
la preceptiva mesa d’edat
–amb el militar de Vox
Agustín Rosety, firmant
del manifest franquista,
de president– doni pas a la
mesa electa que governarà

el Congrés fins al 2023.
Però la incògnita d’aquell
dia és quin paper tindran
els quatre diputats presos
–Junqueras, i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull de JxCat– i si, a més
d’ocupar l’escó i acatar la
Constitució, el Suprem els
permetrà fer rodes de
premsa i prendre part en
l’activitat del grup. Com
que hi ha el precedent de
Pablo Llarena amb la suspensió de diputats al Parlament basant-se en el joc
de paraules d’aplicar el
384 bis de la Lecrim per a
“terroristes o rebels” a
acusats per rebel·lió, el
grup del PSOE fa números
i contempla que l’exclusió
dels quatre electes de Soto
del Real deixi el Congrés
amb 346 diputats i la majoria es rebaixi de 176 a
174. En aquest escenari,
Sánchez podria ser investit en segona volta amb
més sís que nos sense ERC
ni JxCat: els vots de PSOE
(123), Unides Podem
(42), PNV (6), Coalició Canària (2), Compromís (1) i
Partit Regionalista de
Cantàbria (1) farien una
suma de 175 suficient si es
vol aprofitar d’una anomalia parlamentària. ■
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El PSC busca no perdre
l’hegemonia a Terrassa
INCÒGNITA · Es preveuen
resultats molt ajustats, amb
incertesa sobre si podran
sumar aliances d’esquerres o
independentistes per posar fi
a 40 anys de socialisme
RETORN · L’exalcalde
Ballart es presenta amb una
candidatura local després de
sortir rebotat del partit
Jordi Alemany
TERRASSA

S

egurament és de les campanyes
electorals més intenses viscudes
a Terrassa en les darreres dècades. En l’ambient polític i a
l’Ajuntament es perceben nervis perquè
la fragmentació que es pot produir en el
ple a partir del 26 de maig –es presenten
dotze candidatures– pot deixar un panorama difícil de gestionar amb els resultats més ajustats de la història. El PSC
s’hi juga mantenir o perdre una hegemonia que fa 40 anys que dura, amb diverses majories absolutes, i ho fa en el moment de més debilitat, governant en minoria i havent-se recuperat del cop que
va suposar el novembre del 2017 la renúncia del que aleshores era el seu alcalde, Jordi Ballart, que també va abandonar el PSC després de trencar el pacte
amb el PDeCAT arrossegats per les dinàmiques nacionals del Procés. I ho va fer
amb durs retrets contra la cúpula del seu
partit per haver-lo pressionar contra la
municipalització de l’aigua i per l’aplicació del 155.
L’aigua, precisament, ha estat la protagonista d’aquest darrer mandat, no només pel procés encara als tribunals amb
l’antiga concessionària Mina d’Aigües un
cop es van esgotar els 75 anys de concessió que no va impedir que s’acabés posant
en funcionament l’empresa municipal
Taigua, sinó perquè va acabar arrossegant un alcalde que va denunciar amenaces anònimes i extorsions. Això va capgirar el consistori i va fer revifar la possibilitat de l’oposició –ERC, Terrassa en Comú
(TeC), PDeCAT i CUP– de posar-se
d’acord per treure l’alcaldia al PSC. L’intent, com ja va passar a principis de mandat, no va fructificar pels desacords entre
el comuns i el PDeCAT, i Alfredo Vega, regidor des del 2007, va mantenir l’alcaldia
socialista en substitució de Ballart. Des
d’aleshores el PSC s’ha recompost en els
divuit mesos que quedaven per acabar el
mandat, superant també el fet que el nou

Seu de l’empresa municipal Taigua al carrer de la Societat, que va entrar en servei el 10 de desembre del 2018 ■ ACN / N. VIDAL

alcalde va haver de substituir molts regidors de la formació que anaven a la llista
com a independents i que van seguir els
passos de Ballart.
I a aquest escenari s’hi ha d’afegir la
sacsejada que va suposar l’entrada a presó del conseller Josep Rull, que va ser candidat per CiU el 2003, el 2007 i el 2011, i
la marxa a l’exili del conseller de Cultura
Lluís Puig, que ara precisament es presenta com a cap de llista de JxCat amb
l’objectiu de recuperar-se de la patacada
que van tenir el 2015 quan van passar de

Primàries, amb la professora d’anglès Pepi Oller de candidata, van segellar un
acord en què es comprometen amb un
projecte republicà que canviï la manera
de fer del govern de la ciutat si sumen
després del dia 26. No hi està inclosa la
CUP, que va substituir la candidata que
va aconseguir entrar a l’Ajuntament per
primera vegada i que va anar de diputada
al Parlament, Maria Sirvent, per Marc
Medina, que ara encapçala la llista amb
un programa que aposta clarament per
seguir endavant amb altres municipalit-

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

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

La fragmentació del ple serà
clau en les aliances, ja que es
preveuen resultats més
ajustats que en altres comicis

La gestió dels residus, les
rieres, l’habitatge, els
polígons i els equipaments
són qüestions pendents

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

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

ser segona força amb 9 regidors a quedarse amb 3. Tot això ha situat el municipi
en una certa letargia, però posar un pres
polític de cap de llista també pot tenir un
paper determinant. ERC, que presenta
per quarta vegada Isaac Albert de candidat i que té quatre regidors, també espera
l’assalt a l’alcaldia aprofitant les dinàmiques nacionals i veient que el 28 d’abril es
va situar com a segona força a no gaire
vots de distància del PSC.
L’independentisme s’ha conjurat per
treure els socialistes de l’alcaldia i tot just
fa pocs dies que els republicans, JxCat i

zacions.
Però l’independentisme no és l’únic
front obert del PSC, ja que els Comuns,
que el mandat passat van entrar forts i es
van erigir en la principal força de l’oposició amb sis regidors, busquen fer efectiu
el canvi i millorar els resultats amb el mateix candidat, Xavi Matilla. Durant
aquest mandat van tenir sintonia i un
acord amb ERC per intentar fer-lo possible, però no sumaven, tot i que també van
negociar amb el PSC, i caldrà veure com
els afecta el trencament amb ICV, EUiA i
Podem, que s’han ajuntat per crear Ini-

ciativa Verda-Unitat d’Esquerres amb la
candidata Maria Eugènia López i amb
l’ecosocialista Manel Pérez, un veterà que
torna a l’arena política local.
Molts fronts oberts per al PSC, al qual
s’hi suma el mateix exalcalde Ballart, que
ha confeccionat una llista eclèctica i amb
clau municipal sota el paraigua Tot per
Terrassa, que els pot fer mal si entra en el
joc de les aliances i es mantenen polèmiques com la d’última hora sobre el finançament i la cancel·lació del festival poètic
Elixir, que va impulsar l’actriu Rosa Boladeras, la número dos de la llista de Ballart. Els socialistes s’han aferrat els últims mesos a la gestió feta, com ara la
municipalització de l’aigua, l’acabament
del pla de barris a La Maurina i aprovacions a última hora –coincidència o no–
de projectes com el de la urbanització de
la Rambleta, l’impuls del polígon Els Bellots II o la millora del servei de busos. I
aprofitaran el fenomen Miki Núñez a Eurovisión per posar pantalles al parc Audiovisual i al Teatre Principal aquest dissabte.
Una altra incògnita, a la dreta del ple,
serà veure si Vox aconsegueix entrar
amb el cap de llista Jesús Rodríguez –els
dos últims comicis ho va fer per la candidatura local Unió de Centre, ja desapareguda– i si ho fa a costa d’alguns regidors
del PSC, dels tres regidors de Cs, que repeteix per quart cop amb Javier González, o l’únic del PP, Àlex Rodríguez. ■
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Els candidats

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Un Parlament
orfe
ALFREDO VEGA

XAVI MATILLA

ISAAC ALBERT

LLUÍS PUIG

PSC

TEC

ERC

JxCat

Va entrar de regidor el 2007 quan
Pere Navarro, que
ara tanca la llista,
era l’alcalde.
Aquest professor
dialogant i tranquil
nascut el 1957 a
Motos (Guadalajara) ha sigut el darrer alcalde, durant
18 mesos, en deixar-ho Jordi Ballart.

Arquitecte i urbanista nascut el
1975 a Terrassa, es
presenta per segon
cop amb els comuns, ara sense
ICV, EUiA ni Podemos. Va negociar
pactes amb el PSC,
però també amb
part de l’oposició
per fer fora els socialistes. I cap va
prosperar.

Aquesta serà la
quarta vegada que
es presenta. Nascut el 1969, sap
què és governar
amb el PSC, però
també quedar fora
del consistori. Veu
ara la gran oportunitat d’acabar 40
anys de socialisme
després dels intents fallits
d’aquest mandat.

El 15 d’abril el van
designar candidat
substituint l’advocat Miquel Sàmper,
que serà el número
2. El conseller de
Cultura a l’exili té el
repte de recuperar
la formació de la
patacada electoral
del 2015, que va
suposar la marxa
de Josep Rull, que
ara tanca la llista.

2011

2015

PSC-PM

CiU

PP

PSC-CP

TeC

11

9

4

9

6

ERC-MES-AM CiU

4

3

Cs

3

ICV-EUiA

3

CUP-CAV-PA

27
REGIDORS

1

27
REGIDORS

PP

1

F
Reguant i Saliente en la compareixença d’ahir ■ ACN

La CUP reclama més
transparència
La cap de llista de la CUPCapgirem Barcelona, Anna
Saliente, va denunciar la manca de transparència dels
grups municipals pel que fa al
destí de les subvencions que
reben. Saliente va recordar
que quan dos ciutadans van
demanar aquesta informació,
la CUP va ser l’únic grup que
va respondre i que quan la
Comissió de Garantia del Dret
d’Accés a la Informació Pública (GAIP), un ens de la Generalitat, va donar la raó als dos
ciutadans, els grups es van
tornar a negar a donar-la i van
presentar un recurs contenciós administratiu “elaborat
pels serveis jurídics municipals i, per tant, pagats per

tots”. La cap de llista de la
CUP va aprofitar aquest cas
per reclamar, a més, una reducció dels sous que perceben els polítics, “en proporció
als sous dels treballadors i
treballadores”, i va recordar
que els regidors de la formació anticapitalista es regeixen
per un codi ètic que limita el
sou a 1.700 euros mensuals
bruts en 14 pagues. L’encara
regidora Eulàlia Reguant va
fer extensiva “aquesta manca
de transparència” a les subvencions i dietes que es perceben a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i la Diputació.
“Per cinc minuts es cobren
dietes de 700 euros”, va afirmar. ■ JOAN RUEDA

Collboni proposa
transport gratuït
per als aturats
de llarga durada

JAVIER
GONZÁLEZ

MARC
MEDINA

ÀLEX
RODRÍGUEZ

JORDI
BALLART

CS

CUP

PP

TOT PER TERRASSA

Un altre veterà a
les llistes, ja que és
la quarta vegada
que es presenta,
però només va entrar el 2105 al consistori, tot i fer-ho
amb força amb
quatre regidors. I
amb ell també va
entrar a la sala de
plens una manera
menys cordial de
fer política amb un
inici de mandat on
va fer palesa la seva obsessió perquè
Terrassa sortís de
l’AMI.

S’estrena com a
candidat, tot i que
exerceix com a
únic regidor des
del gener del 2018
en substitució de
Maria Sirvent, que
va anar de diputada al Parlament i
ara tanca la llista.
Aquest enginyer i
professor nascut el
1989 seguirà defensant l’enfortiment dels serveis
públics amb municipalitzacions, com
van defensar la de
l’aigua.

Ja va ser regidor
del 2011 al 2015 i
va entrar de nou al
ple substituint Gabriel Turmo, que va
renunciar el gener
del 2016 després
de tenir un ictus.
Advocat de professió nascut el 1982,
el seu repte serà
incrementar el
nombre de representants al consistori per passar d’un
a tres regidors i
trencar la dinàmica
negativa del partit
a Catalunya.

Va ser regidor des
del 2005 i alcalde
del 2012 fins al 2
de novembre del
2017 pel PSC, quan
va renunciar a les
dues coses desencantat per les pressions dins i fora del
partit pel procés de
municipalització de
l’aigua i l’aplicació
del 155. Ara ha
creat aquesta nova
formació eclèctica
sense motxilles polítiques amb què
vol recuperar l’alcaldia.

L’alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, va
proposar ahir que el transport
públic sigui gratuït per als
25.000 aturats de llarga durada que hi ha a la ciutat. Concretament, els socialistes
plantegen ampliar la T-Rosa
perquè les persones que faci
més d’un any que estan aturades puguin usar aquest títol
–del qual ara ja es beneficien
persones grans i discapacitats–per accedir al transport
públic sense pagar res. “He
parlat amb persones, sobretot
més grans de 52 anys, que estan en una situació complicada i que abans d’anar a una
entrevista de feina s’ho han
de pensar perquè han de
comprar la targeta. El mínim
que pot fer la ciutat des del
punt de vista de sostenibilitat
social és facilitar la mobilitat
de les persones que busquen
una oportunitat”, va dir. ■ EFE

Valls proposa
construir
habitatge
sostenible al 22@
Crear d’habitatge sostenible
al nord del 22@, frenar l’ocupació il·legal a Gràcia, dibuixar
un eix cultural entre el Parallel i la muntanya de Montjuïc,
redissenyar l’entorn de l’estació de Sants i buscar una solució veïnal a les obres de la
Sagrada Família són algunes
de les propostes per als 73
barris de la ciutat que el candidat de Ciutadans, Manuel
Valls, va fer públiques ahir per
ampliar els 12 compromisos
de ciutat ja presentats. ■ J.R.

a un any que el Parlament començava a caminar després de les
imposades eleccions del
21-D i després dels estirai-arronses per consensuar
Quim Torra com a president.
Un any parlamentari poc
rendible quant a projectes
i lleis. Poc fructífer en els
fets pràctics i molt intens
políticament. Per diversos
motius tots els candidats
del 21-D, menys Carles Riera
de la CUP, han abandonat la
cambra catalana. La guanyadora, Inés Arrimadas,
serà diputada al Congrés.
Un any de líder de l’oposició
amb poques aportacions i
molta picabaralla. Carles
Puigdemont no ha pogut
exercir a la pràctica de diputat. En cas que surti elegit
i pugui recollir l’acta d’eurodiputat, haurà de renunciar
a la de parlamentari català.
Oriol Junqueras ha deixat
de ser diputat al Parlament
per ser, primer, electe al
Congrés i, després, candidat
al Parlament Europeu. Puigdemont i Junqueras han
influït des de l’exili i des de
la presó en els seus respectius grups parlamentaris.
Miquel Iceta, en cas que dijous sigui designat senador,
marxarà sense haver pogut
ser l’àrbitre de la situació
catalana. És probable que
des de la presidència del
Senat pugui tenir mes oportunitats. El candidat dels
comuns, Xavier Domènech,
va abandonar la política activa per desavinences amb
els seus companys de confluències que li van donar
suport. Xavier García Albiol,
del PP, sempre va estar de
pas pel Parlament i hi va
passar sense pena ni glòria.
El seu objectiu des de sempre ha estat l’alcaldia de
Badalona.
Ha passat un any, i
l’abandonament –per motius ben diferents– de pràcticament tots els líders del
21-D deixa el Parlament orfe
de caps de cartell. D’aquells
que van explicar el seu projecte en les passades eleccions catalanes. A partir
d’ara caldrà veure el paper
dels seus successors...
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Dos directors de la Generalitat
neguen despesa per l’1-O
a Informen al Suprem que han contestat al Tribunal de Comptes que no s’ha provocat cap perjudici
a l’administració a Caps sindicals i de l’Ajuntament de Barcelona, contra les accions policials
Mayte Piulachs
BARCELONA

829430-1207863Q

Els set magistrats del Tribunal Suprem van escoltar ahir setze nous testimonis de les defenses dels
independentistes catalans, que com a ciutadans,
càrrecs de la Generalitat i
responsables d’altres organitzacions i administracions, van reiterar que a
Catalunya no hi va haver
cap acte de revolta violenta la tardor del 2017, i que
la suposada malversació
de fons públics per organitzar el referèndum d’autodeterminació també es
descarta. Van ser molt explícits el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, i la
directora general de Contractació Pública, Mercè
Corretja. Esteve va assegurar que la Generalitat
acaba de respondre al Tribunal de Comptes, per la
demanda de responsabilitat comptable interposada per la fiscalia contra els
membres del govern, que
“no s’ha produït cap perjudici” a les arques públiques arran de l’1-O.
El director jurídic també va informar al tribunal
que des del Departament
de Presidència es va demanar una revisió d’ofici
sobre el reclam de la Corporació Catalana d’Audiovisuals de 336.000 euros

de dos anuncis relacionats
amb l’1-O –que el Suprem
inclou en els 2,3 milions de
la malversació– i que s’ha
conclòs que és nul, i que no
es paga perquè la seva tramitació no va ser correcta.
Esteve també va assegurar que el Ministeri
d’Hisenda, en un informe
remès al jutjat de Barcelona que investiga l’1-O, no
comptabilitza els prop de
900.000 euros que la
Guàrdia Civil indica que
s’hauria de pagar a Unipost per sobres de l’1-O,
una part dels quals comissats en naus. “Aquest informe no està signat, oi?”,
va preguntar amb malícia
la fiscal Consuelo Madrigal
a Esteve, que va dir que no
en dubtava si era un encàrrec judicial. La penalista Judit Gené, defensora
de Meritxell Borràs, va
aclarir amb rotunditat
que “cada full està validat
amb una xifra digital i subscrit per la cap d’Hisenda
Teresa Santolària”.
Per la seva part, Corretja va detallar que tots els
expedients de contractació estan informatitzats,
que hi ha unes deu persones que el supervisen, que
és difícil canviar l’objecte
de la contractació i que des
del 15 de setembre del
2017 hi havia un ferri control del Ministeri d’Hisenda. Pel que fa a la suma de
900.000 euros més com a

malversació per l’ús de
centres públics en la votació l’1-O, Corretja també
va explicar que si no existeix una taxa o cànon per
cobrar un servei, l’administració no pot reclamar,
com en aquest cas.
Per evidenciar la transversalitat del dret a decidir, la defensa del president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, va citar a declarar l’arquitecta i exregidora Itziar González, escollida per impulsar el Pacte
Nacional pel Referèndum.
També va aportar el testimoni de Camil Ros, secretari general de la UGT a
Catalunya, que va refermar que el 20-S van pro-

La xifra
—————————————————————————————————

26
aplicacions d’internet va fer
tancar la magistrada del TSJC
al CTTI i l’1-O va fer tancar el
wifi a tots els centres públics.

Francesc Esteve, director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, al Suprem, ahir ■ EFE

Boya: “Sànchez volia desconvocar la protesta, i jo no”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’exdiputada d ela CUP Mireia
Boya no es va acollir al seu
dret a no declarar, tot i estar
imputada per desobediència
per l’1-O al TSJC, i ahir va explicar al Suprem, tot i les constants interrupcions del jutge
Marchena (també ho va fer als
testimonis de Camil Ros i Jaume Asens), quina va ser la seva actuació en la mobilització
del 20-S davant de la seu del
Departament d’Economia.

Boya va explicar que primer va anar a la seu de la CUP
pel setge de la policia espanyola que volia entrar al local
del partit sense ordre judicial.
Després amb Eulàlia Reguant
van anar a Economia, i van pujar a un dels Patrol de la Guàrdia Civil per demanar als concentrats que es mantingués
una protesta pacífica. Quan al
vespre Jordi Sànchez va dirlos que desconvocarien i que

demanaven el seu suport,
Boya va revelar ahir: “Em vaig
discutir amb Sànchez; no
érem ningú per desconvocar
una manifestació, i al final hi
vam accedir si es donava una
nova convocatòria.” Ahir també van declarar Sílvia Prat i
Maria Martínez, dues veïnes
que es van oferir de voluntàries de l’ANC per formar el
cordó d’ordre per a la comitiva
judicial.

testar “en defensa de les
institucions i contra les
detencions per desproporcionades”, i van impulsar
l’aturada de país del 3-O.
El tinent d’alcalde de
Barcelona, Jaume Asens,
d’En Comú Podem, va explicar que “tot i no defensar la independència, el
govern de l’Ajuntament de
Barcelona va fer un pacte
polític amb la Generalitat”
per impulsar l’1-O. “Amb
la suspensió del TC, vam
entendre que l’1-O era una
mobilització per defensar
drets fonamentals, i perquè el govern del PP tornés a una negociació bilateral”, va sostenir Asens,
que va qualificar d’“immorals” les càrregues policials als centres l’1-O. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI

L’ENTREVISTA ELISENDA PALUZIÉ

LA CARA I LA CREU
LES FRASES

“Humorísticament vaig
dir als concentrats que
era un privilegi parlar
des del sostre d’un
Patrol de la Guàrdia
Civil”
MIREIA BOYA

Ex diputada de la CUP

“No ens van fer saber
que hi hauria escorcolls
en dependències
d’institucions
catalanes. Ens en vam
queixar al CGPJ i no hi
ha hagut resposta”
FRANCESC ESTEVE

Director del gabinet jurídic de
la Generalitat

“Quan el vaixell ‘Moby
Dada’ va dir que volia
atracar al port de
Palamós l’espai estava
contractat de feia temps
per als vaixells de
creuer i no ens van fer
saber que era un buc de
l’Estat”
RICARD FONT

Exsecretari d’Infraestructures
de la Generalitat

“Respondré en castellà
però faig meves les
paraules que aquí va dir
Jordi Cuixart”
JOAN VALLVÉ

Exmembre de la junta
directiva d’Òmnium Cultural

“L’ANC ja va organitzar
un passadís de
voluntaris davant el
TSJC pel judici pel
procés participatius del
9-N”
AGENT 1622

Inspector dels Mossos
d’Esquadra

La malversació,
novament negada

Ros fa empipar
Marchena

Cada vegada s’allunya
més la possibilitat de provar una possible malversació de fons públics vinculada al referèndum. El
director del gabinet jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve, va negar ahir
al Tribunal Suprem amb rotunditat
qualsevol despesa realitzada pel govern català per a l’organització de l’1O. “No hi va haver cap perjudici a l’erari públic”, va sentenciar Esteve. Per la
seva banda, Itziar González, del Pacte
Nacional pel Referèndum, també va
deixar clar que ella va quedar-se més
tranquil·la quan va comprovar que es
mantenia la neutralitat econòmica a
l’hora de gestionar el web.

Novament un testimoni
de l’òrbita sindical, en
aquest cas Camil Ros, secretari general de la UGT
a Catalunya, va patir els
talls enèrgics del president de la sala.
Manuel Marchena no vol que els sindicalistes puguin argumentar el seu suport a les convocatòries de protesta
que van seguir a les càrregues policials de l’1-O. Ahir Ros va parlar sobretot de l’aturada de país del 3 d’octubre
i va deixar clar que el govern de la Generalitat no va tenir cap mena d’intervenció en la organització. Dies enrere
qui va patir els talls de Marchena va
ser Javier Pacheco, secretari general
de CCOO a Catalunya.

La quantificació

268.000 euros en danys
provocats als centres de votació
Tothom qui ha volgut ha
pogut comprovar-ho repassant els vídeos publicats a la xarxa, però fins
ahir no teníem una
quantificació econòmica oficial dels danys provocats als centres de votació l’1-O durant la repressió policial. Núria
Cuenca, secretària general del departament
d’Educació, convocada
com a testimoni de les
defenses, va proporcionar la dada: 268.000 euros en danys. Un altre
moment destacable de
la jornada va arribar
amb la declaració de l’ex-

L’ILLA DE ROBINSON

XEVI SALA

secretari general d’Infraestructures, Ricard
Font, convocat també
com a testimoni de les
defenses. Font va ratificar que el vaixell Moby
Dada volia atracar al
port de Palamós per reparar cabines durant
vint dies. En aquest port
fa temps que això no
s’autoritza, sobretot tenint en compte que ningú va comunicar abans
que es tractava d’un buc
de l’Estat. Tampoc va demanar autorització com
a vaixell hotel i, a més,
els vaixells de creuer tenien emparaulat l’espai.

Ricard Font, en una foto
d’arxiu ■ EPA

“Sense unitat
serà difícil la
independència”
Igor Llongueres
om interpreta la presidenta de l’ANC tot el que
passa en el judici contra els presos polítics?
El que es veu claríssimament és que el magistrat
Manuel Marchena intenta encapsular un relat. Aquest
és un judici polític, intenten fer un relat de ficció i no es
respecten els drets. Marchena limita l’actuació de les
defenses i intenta obviar una realitat, que és que s’està
fent un judici polític. Per tant, és important denunciar
tots els drets fonamentals que es vulneren.

C

El nou full de ruta de
l’ANC toca el crostó
als partits. Van pel mal
camí? Es pot revertir?
Es van presentar a
unes eleccions amb un
programa electoral
que no s’ha complert,
sobretot per l’acció de
la justícia i també perquè no volen afrontar
conseqüències per la
desobediència. S’ha cedit malgrat les vulneEl plató d’El Punt Avui TV ■ EPA racions de drets polítics. Cal que els partits
treballin unitàriament per tirar endavant un procés
d’independència. Sense aquesta unitat serà difícil, per
no dir impossible, la independència.
Quin missatge vol donar amb vista a les pròximes eleccions municipals?
Cal mobilització, també a les urnes. Als partits, els hem
de donar força electoral perquè se sentin forts per complir el que és el seu objectiu, que per ara no ha canviat i
és la independència. És clar que s’han de fer les coses
ben fetes, però la independència és urgent. Les violacions de drets que patim ens refermen en la necessitat
de la urgència de tenir una república catalana.

La visita

La tolerància

QÜESTIONS TÈCNIQUES

Ibarretxe assisteix al judici
per donar suport als
catalans empresonats

Asens i la tolerància amb
les manifestacions que
ens diferencia de Madrid

“Podran fer un gran recurs als
tribunals de drets humans”

L’exlehendakari Juan José Ibarretxe
va assistir ahir al judici del Tribunal
Suprem com a públic, en qualitat
d’autoritat i amb l’única intenció de
poder “fer una abraçada” als presos,
que anteriorment va visitar als centres penitenciaris on es troben reclosos en presó preventiva. L’expresident basc, que acabava d’arribar dels
Estats Units, on ha impartit classes
universitàries a Nevada i Califòrnia,
va explicar als periodistes que ha
mantingut relació amb tots els presos abans del judici. En el passat Ibarretxe va impulsar la frustrada proposta sobiranista basca.

Jaume Asens, tinent d’alcalde de Barcelona, seria ara mateix advocat de
Jordi Cuixart si no hagués estat per
les eleccions que l’han convertit en diputat al Congrés. Ahir va relatar ”l’estat de xoc” provocat per l’escorcoll a la
seu d’Economia i per la temptativa
d’escorcoll a la CUP el 20-S. Aquell dia
Asens va voler parlar amb comandaments de la Policía Nacional però cap
agent li ho va permetre. En advertirlos que aniria al jutjat, els policies van
anar-se’n. També va recordar que “a
Barcelona és pràctica habitual tolerar manifestacions no comunicades,
a diferència de ciutats com Madrid”.

L’

advocat penalista Jaume Rovira va valorar ahir la tensió que hi va haver entre el president de la sala, el magistrat Manuel Marchena, i l’advocat Àlex Solà. En aquest
sentit, Rovira explica que Solà té tota la raó de protestar per
l’admissió de les preguntes que estava realitzant. “És important que consti el motiu de la protesta, i Marchena no ho
ha permès”, diu l’advocat, un escenari que “no passarà per
alt a les defenses quan hagin de preparar el recurs als tribunal europeus de drets humans”. “És una vulneració més
dels drets que hi ha hagut i que tindran les defenses per fer
un gran recurs”, sosté. D’altra banda, sobre l’acceptació de
noves proves en aquests moments del judici, Rovira
remarca que habitualment no es fa, si no és que
tombi clarament una acusació.
Jaume Rovira
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

AQUA BANYS
ROMANS

La televisió

La nostra graella

TV3
10.00 / 16.00 JUDICI A L’1-O

Viu una experiència única a
c/ Galligants, 5 de Girona

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

Descompte d’un 10%
per al circuit als banys
termals i per a tots els
serveis i tractaments.
Preu de l’entrada: 37 euros
(descompte no inclòs)

Reserves al telèfon
972 66 48 24
Més informació:
www.aqvabanysvells.com

Cal presentar la targeta de subscriptor a la taquilla

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

LA DANSA DE LA
VENJANÇA
Laia Marull i Pablo Derqui

Teatre de Salt,
dissabte 1 de juny,
a les 6 de la tarda

La darrera sessió de la setmana
Des del Tribunal Suprem, El Punt Avui Televisió retransmet la segona i última sessió d’aquesta setmana
del judici als encausats catalans, en què estan citats
a declarar alguns exmembres de la mesa del Parlament, la filòsofa Marina Garcés i el regidor i pallasso
Jordi Pesarrodona, entre d’altres.
08.30
09.00
10.00
14.00
14.30
15.00
16.00
18.00
18.30

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Judici a l’1-O.
Protagonistes. Sílvia Luque. Reemissió.
Espais de saó fonda. Reemissió.
Notícies locals.
Judici a l’1-O.
Caminant per Catalunya. Beget.
Notícies locals.

19.30 L’ILLA DE ROBINSON

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dijous 16 de maig. Molta sort!

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros

LA MELODIA
ENCANTADA
(El lied romàntic)
Marta Infante, mezzosoprano
Jorge Robaina, piano

Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida,
divendres 17 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre

2x1 LIMITADA

OFERTA 2x1
LIMITADA

Anàlisi del judici al procés
Igor Llongueres analitza la sessió del judici als independentistes amb Mayte Piulachs, periodista d’El
Punt Avui, i l’advocat Josep Prat. Jaume Marfany
participarà en la tertúlia.

20.30 Món local. Bonart. Igor Llongueres
conversa amb Narcís Planas, president del
consell assessor de la revista Bonart, per
analitzar els continguts del número 186, que
ha sortit aquest mes.

21.00 PROTAGONISTES

DOR MUSEUM
Museu de joieria i centre d’art

C/ Major, s/n
de Sant Julià de Ramis

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada al
museu: 10 euros.
Preu de l’entrada a l’espai
Quim Hereu: 6 euros
Per a més informació
d’horaris i preus:
www.dormuseum.com

Directament amb la targeta de subscriptor a les taquilles

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1210165L

08.00 Els matins.
S’entrevista avui el candidat del PSC a
l’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.
Lídia Heredia també entrevista Miquel
Iceta, proposat per Pedro Sánchez
per presidir el Senat, però que a hores
d’ara no té prou suports al Parlament
per ser votat com a senador. Les
eleccions municipals són les que tenen
un cens més ampli, però depèn de quin
sigui el país d’origen per poder votar.
Es descobreix qui pot votar i com ho
viuen els que, tot i portar molts anys
empadronats aquí, no poden elegir els
seus alcaldes. Finalment, Sergi Pàmies
comenta, des del seu particular punt de
vista, la nomofòbia, la por d’estar sense
mòbil.
12.00 12-14.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Macarrons amb tonyina.
16.00 Com si fos ahir.
La Lina i la Paula es retroben amb
la Rita. Paral·lelament, el Guifré es
troba amb la seva filla Paula perquè
convenci la Lina de no tenir cap
relació amb la Rita, però la Paula li
para els peus.
16.40 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
22.00 E-19: Eleccions europees. El
debat. Debat de les eleccions al
Parlament Europeu del diumenge
26 de maig amb els sis candidats de
les formacions amb representació
en aquesta cambra. Hi participen
Jordi Cañas, de Ciutadans; Dolors
Montserrat, del Partit Popular; Javi
López, del Partit dels Socialistes de
Catalunya; Ernest Urtasun, d’En Comú
Podem; i els candidats d’Esquerra
Republicana i de Junts per Catalunya,
pendents de confirmació. El debat és
obert, de manera que qualsevol dels
participants pot sotmetre a discussió
el tema que cregui oportú quan
s’incorpori en el debat, i rebatre les
intervencions dels altres.
00.15 Més 324. Amb Xavier Grasset.
01.50 Gran reserva.

SUPER 3 / 33

Preu de l’entrada: 11 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

La graella

Conversa amb Marc Artigau
El periodista Miquel Riera entrevista Marc Artigau,
escriptor i guanyador del premi Josep Pla 2019 amb
La vigília.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.
NOTA: Aquesta programació pot quedar alterada
pel desenvolupament del judici a l’1-O.

www.elpuntavui.tv

09.00 Oddbods.
09.28 Pirata i Capitano.
10.02 Pat, el gos.
10.32 Yakari.
11.10 Súper 4.
11.48 Geronimo Stilton.
12.35 En Grizzy i els lèmmings.
13.11 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir. Maledíctor.
13.34 Els germans Kratt.
14.17 Els pingüins de Madagascar.
15.00 Bola de drac Z.
15.50 Kikoriki.
16.15 Comptem amb la Paula.
16.49 Dino tren.
17.26 El Mic i els seus amics.
17.52 Dot.
18.14 Oddbods.
19.05 Històries dels caçadors de
monstres: A cavalcar!
19.30 Info K.
19.44 La màgica Do-Re-Mi.
20.08 En Grizzy i els lèmmings.
20.46 Un drama total: la gira mundial.
21.08 El detectiu Conan.
21.55 Cine. No ploris, vola. Explica la
història d’una mare lluitadora, Nana
Kunning, i la seva evolució en una
artista i sanadora. Una jove periodista
localitza al seu fill Iván 20 anys després
que la Nana l’abandonés i posa en
marxa una trobada entre tots dos, en el
lloc més llunyà de la Terra.
23.30 Cine. L’espia que em va estimar.
El magnat navilier Stromberg dissenya
una ciutat submarina i planeja una
guerra nuclear que obligui la civilització
terrestre a canviar el seu hàbitat.

