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Matamala, amb Torra, ahir a Girona ■ EFE

DIPUTATS PRESOS · El
Suprem denega la llibertat dels
encausats electes i se’ls portarà
al ple del Congrés en furgons

SENSE IMMUNITAT · L’alt
tribunal també rebutja demanar
el suplicatori a la cambra baixa
i no aturarà el judici de l’1-O

Rebuda emotiva
a Jami Matamala
L’amic de Puigdemont, senador electe,
torna a Girona després de quinze mesos
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Tot i avançar en inclusió social,
s’hauria de millorar en beques i taxes
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Dels grans projectes a la
vida als barris

Jordi Solé i Aleix Sarri, substituts de Junqueras i Comín, saludant-se moments abans de l’inici del debat ■ ORIOL DURAN

La JEC veta Junqueras i Comín
Sarri, que substituïa Comín, abandona en directe el debat de TV3
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La vinyeta

Martí Gironell

Fer

Hostes
vinguérem...

D

e la llista d’espècies animals i vegetals amenaçades
de perill d’extinció
que l’altre dia es feia
pública, els haig de
confessar que n’hi ha una que em penso que ja fem tard. Les cuques de llum.
Ara fa un parell d’anys, una nit d’estiu
amb el meu fill de cinc anys, vam tenir
la sort de veure’n una de les últimes.
D’entre els arbustos del jardí de casa
dels avis, em va semblar veure un petit
punt incandescent. Com que va ser un
tancar i obrir d’ulls, vaig pensar que no
ho devia haver vist bé. M’hi vaig acostar i encara no havia fet dues passes
que vaig tornar a veure aquell petit
punt de llum, arran de terra. Vaig cridar
el meu fill perquè volia que fos testimoni d’aquell moment. Era conscient
que potser trigaria o no podria veureho mai més. Com si no goséssim trepitjar el terra que teníem sota els nostres peus, vam avançar tan sigil·losament com vam saber. Ens vam ajupir i
davant dels nostres ulls hi havia una
cuca fent el que els ha donat el nom i

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La Unesco ens assenyala
a nosaltres, els humans, com
a culpables de la desaparició
de mamífers, plantes i
insectes
la singularitat. La cara del meu fill es
va il·luminar, sorprès. “Sembla un misto amb potes.” Se’m va escapar el riure
i li vaig explicar que era una mena d’escarabat molt difícil de veure, que era
diferent perquè podia fer-se ell mateix
la llum i que ho feia per buscar parella
o per caçar. Se la va estar mirant una
estona i se’n va anar. La capacitat
d’atenció d’un vailet de cinc anys ja
sabem que és molt limitada i que ràpidament busca nous focus d’atenció.
Jo sí que m’hi vaig quedar uns minuts
més pensant que estava davant d’un
prodigi de la natura que si s’estava extingint devia ser per culpa nostra. No
m’equivocava. Ara aquest informe publicat per la Unesco ens assenyala a
nosaltres, els humans, com a culpables de la desaparició de mamífers,
plantes i insectes. Espècies que ja hi
eren abans que nosaltres i que amb la
nostra actitud egoista i fatxenda de
nouvinguts hem eliminat. I sense ells
serà un malviure. Em fa molta vergonya i tristor pensar que nosaltres som
els hostes que vinguérem i que de casa els traguérem.

Vinil i polaroid

T

robo a la llibreria un CD que vull
tenir, i el duc al taulell perquè
me’l cobrin. L’amo, que es permet amb mi certes familiaritats, em
diu: “On vas comprant això?” No es refereix al contingut del disc, sinó al disc
en ell mateix. “Encara tens un aparell
a casa per reproduir-lo?” M’enumera
els sistemes avui disponibles per escoltar música. El CD no hi apareix. Em
porta a una secció de la llibreria: “Això
té molt més futur.” Són discos com els
que escoltàvem de joves i petits. De vinil, en diem ara. Van amb la funda de
sempre i són audibles a condició que
una agulla recorri l’espiral impresa en
la superfície circular. Fa moltíssims
anys, l’amic Francesc Costa va reunir
una colla de gent a casa seva. Jo formava part del grup. Ens va fer escoltar
per primer cop un CD. Vam quedar parats i convençuts que els discos que no
sabíem que un dia es dirien “de vinil”
serien immediatament substituïts per
aquella meravella acústica. Els discos
de vinil es ratllaven, emetien sorolls
no previstos pels músics, acumulaven
pols que l’agulla anava arrossegant...
Evoco aquests inconvenients al llibre-

“
El llibreter
s’estranya que
vulgui comprar
un CD

ter. Em parla d’“autenticitat”, de “so
genuí”, m’indica cantants de rock que
no volen altre suport que el vinil. Em
sembla entendre que Bruce Springsteen es troba en la relació. Penso en
Francesc Costa. És rellotger. Els
clients li tornen a portar rellotges de
corda perquè els repari?
Fa uns mesos els vaig explicar que
el llibreter favorable als vinils va situar
una màquina d’escriure arcaica en un
prestatge amb intenció decorativa. Un
nen va entrar a la llibreria amb la seva
àvia i es va entretenir amb la màquina. Hi havia paper posat. Va teclejar.
Va exclamar: “Mira, iaia, un ordinador

que escriu i imprimeix a la vegada.” El
mateix nen, també ho vaig explicar, va
dir al llibreter que era a punt de fer un
viatge amb l’avia a un país llunyà. “Envia’m una postal”, li va dir el llibreter
mig en broma. “Què és una postal?”
Un cop al país llunyà, el nen, instruït
per l’àvia, va fer les gestions d’escriure’n una, adquirir un segell, enganxarlo a la cartolina i fer la introducció a
una bústia. El llibreter la va rebre i la
va fixar en un mural amb una xinxeta.
Quan de tornada el nen, expert en mòbils i whatsapps, la va veure no se’n
sabia avenir: “Això és un miracle!”
L’altre dia vaig anar a una festa. Un
dels convidats feia fotografies amb
una polaroid evolucionada de la marca
Fujifilm, que jo em pensava que ja no
existia i que tenia tancat el magatzem
de Parets del Vallès, visible des de l’autopista. “És l’última moda.” L’home
disparava, sortia de l’aparell una matèria plàstica i al cap de cinc minuts de
precipitacions químiques la imatge es
feia visible. “Queda una mica esblanqueïda”, vaig observar. “Sí, però saps
quina diferència poder tenir les fotografies en paper?”
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El debat de la JEC

E

m preguntava, ahir a la nit, veient com anaven evolucionant
els preparatius del debat de candidats a les eleccions europees anunciat per TV3 i Catalunya Ràdio; em
preguntava, deia, si realment l’organitzava TV3 o si en realitat ho feia la
Junta Electoral Central. Perquè la JEC
(la sacrosanta JEC) ara ja no només
imposa els temps que cal dedicar a cada formació (visca el periodisme!), sinó que, a més, selecciona els assistents. Decideix (i en l’últim minut,
perquè, si no, ja no seria la JEC) qui hi
pot anar i qui no. A mitja tarda es va
saber que, definitivament, el líder
d’ERC i candidat a les eleccions europees (de fet, a totes les eleccions que
hi hagi) no podia participar en el debat. L’argument? Que a aquella hora a
la presó ja tothom és a dormir i això alteraria el normal funcionament del
centre penitenciari. Brillant. El líder
d’ERC, doncs, arraconat. El candidat

“
Veient les
condicions que
imposava la JEC, em
pregunto si TV3 es
va plantejar o no
suspendre el debat
de la llista més votada en les últimes
eleccions, vetat. I com que Junqueras
no hi anava, Puigdemont –va dir ell
mateix– tampoc no hi aniria per respecte a la situació. No calia. La JEC (la
sacrosanta JEC) tampoc ho hauria
permès. Perquè tampoc va permetre
que hi anessin Antoni Comín ni Clara
Ponsatí. L’argument? Molt bo, aquest

De reüll
Emma Ansola

Les cares de la notícia
EMPRESARI I SENADOR

Josep Maria Matamala

Toc-toc,
Europa!

Compromís i amistat

L

es conseqüències del procés independentista de
Catalunya s’estenen com una taca d’oli. El bloqueig
parlamentari i la situació judicial d’alguns diputats de la
cambra catalana com a resultat d’un conflicte polític
amenaça de repetir-se en la legislatura que és a punt de
començar al Congrés dels Diputats i al Senat, i també
quilòmetres més enllà, en una tercera cambra, la del
Parlament Europeu, per la presència dels candidats
Puigdemont i Junqueras a les llistes electorals i la més
que possible participació, si hi aconsegueixen escó. El
mal de cap ara ja s’ha apoderat de
Primer va ser les Corts generals per la situació
al Parlament, processal dels candidats amb escó,
Rull, Turull, Sànchez i
ara a les Corts Junqueras,
Romeva, acusats i immersos en la
i ja truca a la fase del judici oral, raó per la qual el
cambra
Tribunal Suprem ja ha decidit que no
cal suplicatori per retirar-los la
europea
immunitat i continuar-los jutjant, ja
que els fets delictius són anteriors a la seva condició de
diputats i, per tant, no disposen del que qualifiquen de
privilegi. El conflicte, però, està servit. Puigdemont, però,
ara només està processat. Pels últims esdeveniments és
més fàcil apuntar-se a la interpretació jurídica que la
immunitat s’obté en el moment que els resultats
electorals atorguen un escó al candidat, que passa a ser
diputat electe. Puigdemont podria arriscar-se a entrar en
territori espanyol, però també obligaria el Suprem a
enviar suplicatori al Parlament Europeu en coherència
amb el dictat fins ara. I el conflicte, més obert.

també: que si hi participaven des de
lluny, en un plató a Brussel·les –TV3
ja el tenia muntat–, no es podria controlar si algú des d’allà –algun assessor– ajudava el candidat de JxCat.
Una vergonya. Ni el líder d’ERC i numero 1 de la llista republicana; ni el número
1, ni el 2, ni el 3 de JxCat. Vist tot plegat,
em pregunto si ahir a la nit a TV3 algú es
va plantejar o no suspendre’l. I m’ho preguntava perquè no sé si la televisió pública en té cap obligació, d’organitzar debats en campanya si aquests no es poden fer garantint la igualtat de condicions de tots els candidats. Si qui tria els
candidats és la JEC i no passa res, correm el risc de normalitzar una situació
que no ho és, de normal. Tot i que és discutible, a mi em va semblar bé el gest de
Sarri, però encara m’hauria agradat
més que l’haguessin fet més candidats. I
que al plató només s’hi haguessin quedat, sols, els que sí que són còmplices, i
de veritat, de la JEC.

-+=

Per amistat i per compromís amb el país l’empresari gironí va acompanyar el president Puigdemont en el seu exili a Brussel·les ja fa un any i mig.
Ara, elegit senador per Girona el passat 28-A, ha
tornat per prendre possessió i ha estat rebut per
centenars de persones a l’aeroport.
PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

Donald Trump

Màxima tensió al golf

-+=

La tensió al golf Pèrsic provocada pel bloqueig
econòmic i la pressió militar contra l’Iran ordenats
pel president dels Estats Units ha convertit la zona en un polvorí; l’acord nuclear podria quedar liquidat i ahir quatre petroliers van ser atacats, fet
que palesa la fragilitat de la seguretat a la zona.
CINEASTA

Viktor Kossakovsky

La protagonista, l’aigua

-+=

Aquest innovador realitzador de documentals rus,
guardonat amb més de cent premis en festivals
nacionals i internacionals, inaugura el Docs Barcelona Festival amb la seva darrera pel·lícula, Aquarela, un viatge èpic per la bellesa i la força omnipotent de l’aigua, protagonista del film i de la vida.

Democràcia
limitada
Les crítiques a l’Estat espanyol pels seus dèficits democràtics i el seu comportament autoritari han suscitat abrandades defenses esgrimint sempre la condició
de “democràcia plena” i el caràcter
“garantista” del seu estat de dret.
No obstant això, el Tribunal Suprem
(TS) ja ha demostrat a bastament
que el suprem encàrrec de castigar i
reprimir el referèndum de l’1-O per
haver amenaçat la unitat d’Espanya
està clarament per sobre dels drets
fonamentals inherents a la democràcia. I ahir hi va tornar, negant als
nous diputats i senadors processats
al TS la llibertat provisional per a
l’exercici dels seus drets i funcions
representatives, malgrat la seva
presumpció d’innocència.
Assistim també a l’actuació de
part de la Junta Electoral Central
(JEC), primer amb l’intent de vet a la
candidatura de Carles Puigdemont,
Toni Comín i Clara Ponsatí i, després,
limitant la ja limitada capacitat de
participació en la campanya dels
candidats en situació de presó preventiva. L’últim exemple, deixar a criteri de la presó de Soto del Real la
participació d’Oriol Junqueras en el
debat de caps de llista de les eleccions europees a TV3. Una decisió
negativa que va tenir en suspens fins
a última hora els altres participants,
que va discriminar un candidat i que
va deixar els ciutadans sense el debat exigible en qualsevol democràcia plena.
La ingerència en el procés democràtic és evident per part del TS, de
la JEC o d’Institucions Penitenciàries
(Ministeri de Justícia), però encara
és més perversa la utilització tàctica
premeditada que el Partit Popular i
Ciutadans fan d’aquestes instàncies,
presentant-hi un recurs darrere l’altre per intentar impedir que els presos i exiliats polítics catalans, adversaris polítics en aquestes eleccions,
puguin participar-hi en l’exercici dels
seus drets fonamentals.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2019

1
any

Molt honorable
Quim Torra és escollit el 131è
president de la Generalitat amb
els vots dels grups
parlamentaris de JxCat i ERC i
l’abstenció de la CUP.

David Marín

Joan Ferrerons.

Les ciutats
invisibles

T

anys

El PP, més desgastat arran de la
imputació de Camps. El
Tribunal Superior de Justícia el
cita a declarar pel cas de
corrupció Gürtel.

20
anys

Crisi al PSOE
Josep Borrell nega estar
implicat en el cas d’Hisenda,
però dimiteix com a candidat
del PSOE al govern espanyol
“pel bé del partit”.

Tribuna

Full de ruta

otes les mirades
apunten a Barcelona, però hi ha altres
ciutats invisibles on
s’hi juguen apostes
fortes en aquestes
eleccions municipals. Una és justament
Lleida, la ciutat invisible del vers de Màrius Torres, vers convertit en el títol de
l’interessantíssim llibre que acaba de
publicar el periodista Jordi Sebastià. El
llibre intenta explicar què caram ha
passat en aquest indret del país, que en
poc anys ha passat de ser l’emblema
del PSC catalanista i partidari del dret a
decidir a ser el laboratori més entusiasta d’una possible entesa entre aquests
mateixos socialistes i l’espanyolisme
dretà i furibund de Ciutadans; un indret
on fa quatre dies hi regnava la sociovergència més plàcida en un ambient d’escassa crítica social i mediàtica, a una
ciutat on en pocs anys s’ha articulat
una gran xarxa d’associacionisme crític, i on també s’ha generat un nou sentiment de pertinença vinculat a les expressions lúdiques i culturals modernes i connectades amb la resta del país,
allunyat del tradicional victimisme contra Barcelona i d’aquell leridanismo
franquista vergonyosament recuperat
encara avui, de tant en tant, pels poders locals en autodefensa davant dels
canvis.
Sebastià ha estat testimoni en primera línia d’aquesta transformació política i cultural, i ha buscat respostes
entrevistant els seus protagonistes directes. Ell hi detecta aquest canvi profund, i treu del debat alguns dels tòpics
sobre Lleida que distorsionaven la visió
que se’n tenia des d’altres indrets del
país. Per exemple, el catalanisme d’Àngel Ros, i el seu posterior espanyolisme,
en un gir que va deixar tothom parat.
“Ni era tan catalanista llavors, ni tan espanyolista després: més que ideologia,
el que volia ser era un transformador
de la ciutat, amb aliances ideològiques
circumstancials.”
Un llibre, doncs, que explica les claus
i fa visible una ciutat on el país, sovint
sense saber-ho, s’hi ha jugat al llarg de
la història moltes coses. Per cert: a més
d’anàlisi, com a bon periodista, en Jordi
Sebastià hi posa algunes revelacions
sucoses. Per exemple: quin polític va
mal informar Àngel Ros i li va fer dir davant d’una televisió el matí de l’1-O,
quan els primers lleidatans ja havien
estat apallissats per la policia, que tot
anava bé, en una errada monumental
que va fer vessar el vas de la seva impopularitat? Spoiler: aquell informant ja
no ocupa el seu càrrec.
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Desgast del PP

Excatedràtic d’institut

Arlandis i el PSUC

V

a morir a Figueres el 3 de febrer
del 1939, ara ha fet 80 anys. Hilari Arlandis Esparza, valencià
de Cullera, marbrista funerari d’ofici,
havia estat militant i dirigent de sindicats i partits: CNT, PCE, BOC, FCCB,
PCC (que ell havia fundat) i, finalment, membre del comitè central del
PSUC, que també havia cofundat el
1936 al bar del Pi de Barcelona, cenacle de mil conspiracions situat a prop
de la plaça homònima. Addicte a la Internacional Comunista (va ser expulsat de la CNT), a l’URSS s’havia entrevistat i discutit amb Lenin; era articulista a La Batalla i va fer molta presó
amb Primo de Rivera.
DURANT LA GUERRA va dirigir l’Escola de

Comissaris Polítics situada a Sant Cugat del Vallès, llavors rebatejat Pins
dels Vallès. Formaven militarment i
política joves combatents interessats
i considerats aptes per poder assumir
responsabilitats al front. Arlandis disposava, des de començaments de la
guerra, d’una secretària que l’acompanyava arreu, es deia Núria Munt, era

molt bona taquígrafa i mecanògrafa, i
llavors tenia 18 anys. Després, amb
l’exili, va viure a Barranquilla (Colòmbia) i, abans de morir, va explicar a N.
Carbonell i C. Ferrerós la mort del seu
cap.
EL FATÍDIC DIA de l’enèsim bombardeig
franquista de Figueres era amb Arlandis a l’oficina on va tenir el darrer despatx, situada en un dels pisos superiors de l’edifici de la Rambla ocupat
per la Creu Roja. En ple atac de l’aviació, el polític, quan ja passava precipitadament la porta per baixar, veient
que la Núria encara teclejava la Remington, va insistir-li que acabés i que
el seguís. Ella va respondre que de seguida, que acabava de picar el text.
Aquest retard va salvar-la. Mentre
tancava la portàtil, un obús va travessar el teulat, va escolar-se per la caixa
de l’escala i va esclatar en impactar
amb el terra de l’edifici. La jove, bregada en perills i trasbalsos de la guerra,
amb la bossa penjada al muscle i la màquina a la mà, va baixar de pressa els
esglaons i a la planta baixa va trobar-

hi uns quants morts, un dels quals era
Arlandis, que presentava el crani esberlat. Sense dubtar-ho va agafar-li el
maletí que contenia el text que el polític, a estones mortes, li havia anat dictant: la biografia de Ramon Casanellas, de la CNT, un dels que el 1921 havia atemptat contra el cap del govern
Eduardo Dato. Munt va mirar de trobar-se amb la muller d’Arlandis, la
mestra Joana Colom (tia àvia meva), i
Vera, la filla d’ambdós, que també
eren a Figueres amb un grup de nens
encarrilats cap a l’exili.
EL DESORI FEIA la ciutat impossible i tot

va precipitar-se. La Núria no va pas poder localitzar-les, va sortir del país i,
essent al camp de concentració, va
contactar amb uns amics dels Arlandis-Colom i els va lliurar el maletí encomanant-los que fessin per donar-lo
a la Joana. Després no en va saber res
més i el text devia perdre’s perquè la
tia no el va rebre mai. La Joana i la Vera van fer l’exili a Rússia i, anys després, a França, on van establir-se definitivament.
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El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

La revolució
verda d’Ada Colau
b Barcelona és una ciutat, no
un poble, i com a tal té avantatges i inconvenients. Qualsevol
dia de l’any a les dues de la
matinada pots trobar una farmàcia a 10 minuts, però no et
pots despertar amb el cant
d’un gall. Qui vulgui viure sense
contaminació acústica, ambiental, etc., a Catalunya té
més de 800 llocs, i tots molt
macos, per poder escollir, però
Barcelona és una ciutat amb
economies i deseconomies
d’aglomeració. El problema de
determinada gent és que només parla de drets, cosa que
condueix a tancar el galliner
d’un poble perquè molesta els
hostes de l’hotel; aquesta gent
mai parla d’obligacions, responsabilitats i inconvenients, i
en política utilitza la paraula
dret per tapar la seva incompetència. Ja n’hi ha prou de mercenaris de l’economia casino i
ja n’hi ha prou de profetes dels

drets i amnèsics de la responsabilitat.
JORDI ANTICH I CORGOS
Barcelona

En català, si us plau
b L’Institut Ramon Llull, que
té per missió donar a conèixer
al món la llengua i la cultura
catalanes, presenta a Venècia
l’exposició Catalonia In Venice
- To Lose Your Head. Amb
aquest suposat cosmopolitisme ridícul i provincià que està
de moda, ho fa en anglès, com
si s’avergonyís de la llengua
catalana. Si fóssim un país
normal, la primera denominació seria en català i la segona,
en vènet; després es podria
posar en italià, anglès, francès
o el que vulguin. Els que manen a l’IRL deuen ser aquesta
mena de gent que vol que el
català acabi reclòs en l’àmbit
privat i familiar. Vergonya, senyors, vergonya.
FRANCESC MAS CASTANYER
Masquefa (Anoia)

La música no és
entreteniment
b Com a amant de la música
entenc la indignació dels professionals de l’educació en
relació amb la possible eliminació de la música com a
matèria obligatòria en l’educació primària. Els països
més avançats inverteixen i insisteixen molt en la importància de l’educació musical,
especialment en les etapes
de major plasticitat neuronal,
com és la preescolar. La raó
és científica, i obviar-ho implica un gran desconeixement
dels avanços actuals de la
neurociència. L’aprenentatge
i el desenvolupament de les
capacitats lingüístiques poden ser potenciats per l’educació musical, segons constaten diferents estudis en
universitats de prestigi. Però
la mateixa estructura temporal de la música també incideix en altres àrees cerebrals

relacionades amb el ritme,
com ara les motores, que intervenen en la planificació i
l’execució dels nostres moviments corporals. Una educació primerenca musical hauria de tenir l’objectiu principal
d’oferir una formació integral
i ser una eina d’estímul per
facilitar la implementació
d’altres habilitats. La música
no és un entreteniment, és
cultura, emoció, matemàtica,
joc, temps, bellesa, record,
teràpia, ritme... “La música
desperta en nosaltres emocions variades, però no les
més terribles, tals com horror, por, ira, etc., sinó més
aviat els sentiments més càlids, com ara dolçor i amor,
que es transformen en devoció. [...] Possiblement
aquests sentiments confusos
i poderosos fan sorgir el sentiment del sublim.” Charles
Darwin, autor d’L’origen de
les espècies.
ADE MOYA
Tarragona
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La frase del dia

“Si no volen Junqueras al debat de TV3, se’l trobaran al
Congrés, al Parlament Europeu i a la Comissió Europea”
Pere Aragonès, VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Tribuna

De set en set

Pura brossa

Rubalcaba

Ignasi Riera

Josep Vallverdú. Escriptor

A

nem aclarint els termes de
l’equació com més mostres de
buidor escandaloses, de desdeny infinites, apareixen. En veiem i
en patim cada dia, ens les empassem.
Les evidències de desconeixença i desinterès per interessar-se s’eternitzen.
És clar que em refereixo a l’estat de la
qüestió, i no cal que especifiqui: l’única
relació entre el conjunt català i l’espanyol és la pertinença a l’Estat des d’un
disseny autonòmic que el poder central
descriu una i altra volta com irreformable. Vindrien petits retocs a tot estirar,
no grans facilitats. Podem preveure
que un dia o altre, amb un canvi de tensió a la baixa, es podrà posar fil a l’agulla i recosir l’estrip. I no hi ha més tall a
l’olla.
EL CONCEPTE D’ESTAT unitari és el model

francès, que aquí va configurar el cinquè dels Felips, divisió sols administrativa en porcions, se’n diguin departaments o províncies, orientades servilment vers un poder central. Quan
una relativa descentralització pren el
nom de regió autonòmica, té, en realitat, poca elasticitat en els seus moviments. I, atenció: el més mínim intent
d’exercir poder real, de pes, per part
d’alguna autonomia és tallat en sec. Ja
va passar en la Segona República i més
recentment. Hem rebut repetits avisos
a navegants.
LA LLARGA ETAPA del franquisme, la més

durable i rígida, acostumà el conjunt de
l’Estat a confirmar la fe en la seva unicitat, llevat de les zones de tendència
centrífuga com Catalunya i el País
Basc, que sempre van desvetllar en els
organismes estatals sospites de desafecció; elles encara avui són lluny
d’aconseguir la independència, perquè
la transició no fou una bugada. Les autonomies basca i catalana són contemplades des del poder central, començant pel cap de l’Estat, com a no fiables,

Sísif
Jordi
Soler

excèntriques, perilloses, i reben un seguiment meticulós per part dels serveis d’intel·ligència estatals. Que en
una ocasió aquests serveis tinguessin
un fracàs total per causa d’un gavadal
d’urnes no detectades, no lleva que no
estiguin alerta vint-i-cinc hores sobre
vint-i-quatre.
LES DARRERES ELECCIONS

generals demostraren per activa i per passiva que
les opcions independentistes eren a
Catalunya les triomfadores. Els moviments dels partits centralistes passaren la vergonya d’aconseguir migrats
resultats en aquestes autonomies. S’ho
havien buscat.

I LA PREGUNTA DEL MILIÓ és:

quina informació ha rebut el poble espanyol en el
seu conjunt sobre aquesta relació de
forces? Em diuen que poca, que durant

i després de la campanya continuà la
desinformació, i segons en quins mitjans, l’ocultació. Catalunya és un problema? El problema el té qui s’entossudeix a no veure la inestabilitat de la situació. Si no és un problema potser sí
que és una nosa, quelcom semblant a
una úlcera que fa la punyeta de tant en
tant. Qui hauria d’informar de la realitat es refugia en la Constitució sagrada, i fa els esforços que calgui per inculpar els dirigents catalans, no només els
que sofreixen presó i opressió sinó tots,
ells i elles: de retruc rep el refús la comunitat catalana en bloc, la qual
s’apressen a no explicar als seus, mentre en canvi rebaixen la importància i
dignitat dels nostres organismes, començant pel Parlament, que és tingut
per no res, i als requeriments del qual a
compareixença, els polítics espanyols
fan el sord; el president que ocupa el
Palau és desoït, el de l’exili denigrat, el
del Parlament ignorat, tots tres escarnits.
ELS CATALANS NACIONALISTES,

“
Ens dol la
contumaç
ostentació d’urc
amb què som
contemplats:
sembla talment que
el nostre poble porti
camí de ser tingut
en el “Reino de
España” per pura
brossa

conscients de la seva fidelitat, reconeixen la
veïna realitat d’Espanya; només volen
ser admesos, ells també, com a realitat,
i capaços de pactar; el poder central,
però, no s’avé a converses perquè no li
fa por la força nacionalista, en coneix
l’abast limitat; de vegades, és cert, a alguns catalans se’ls han desfermat els
nervis davant la contumàcia de partits
unionistes, no tan sols els extremosos,
sinó els moderats, tots disposats a lliscar pel tobogan del menyspreu i l’insult. Aquest menyspreu i insult té
abast multiplicat en les xarxes socials,
i ha fet carrera sorollosa entre els espanyols no només alimentats amb mentides sinó atiats amb consignes exterminadores. Ens dol la contumaç ostentació d’urc amb què som contemplats:
sembla talment que el nostre poble porti camí de ser tingut en el “Reino de España” per pura brossa.

E

m deia: “Soy del
Madrid y socialista.” Jo li contestava:
“Tómatelo con resignación, se te pasará,
que (Yourcenar dixit) el
tiempo es un gran escultor.” Sempre havia parlat amb ell a Catalunya. Per exemple, al Palau Reial, Diagonal amunt,
en temps de Jocs Olímpics. Jo era part
de l’equip que treballava a favor de
l’Olimpíada Cultural. I ell, ministre d’Educació i Ciència, em va dir que de jove havia participat en competicions esportives d’elit, quan estudiava química orgànica. L’escoltaves amb atenció perquè
sempre tenies clar que ell també t’escoltava. I mai no tenies la sensació de parlar amb una patum. Era planer i de sintaxi precisa, correcta, sense bombolles.
Més tard, i quan jo feia com d’assessor extern de plans estratègics de remodelació municipal, crec recordar que
vaig ser amb ell a Mollet del Vallès. Tenia
la qualitat de deixar, al cap de poca estona de reunió de treball, d’aparèixer com
a ministre de l’Estat. I això marcava el to
i l’estil d’aquelles reunions, tan allunyades de les retòriques d’aquells hipotètics savis de Villatrista.
Vaig seguir a distància els seus darrers anys de referent polític parlamentari dels socialistes. Per desgràcia hem assistit a massa linxaments de gent… adulada pels seus fins abans-d’ahir i insultats, amb urc fora de mida, quan han hagut de plegar. Em diuen que això passa
en tots els àmbits de la vida, com ara els
esportius i/o els empresarials. Goso
confessar que no puc llançar el primer
roc perquè tampoc, en aquest terreny,
tinc l’expedient net. Penso, tot amb tot,
que hauríem d’aprofitar la immensa
majoria d’elogis a la figura d’Alfredo Pérez Rubalcaba per demanar-nos a tots,
mitjans de comunicació inclosos, allò
que Guerau de Liost demanava als visitants del Montseny: “Una mica d’amor i
una mica de seny.”

6

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 15 DE MAIG DEL 2019

Nacional

Deixarà als diputats
i senador assistir al
Congrés el dia 21,
però no els deixarà
en llibertat

Suplicatori al
Suprem per
als presos
diputats

Estudi de
l’Institut Vives
del perfil dels
universitaris

L’anàlisi alerta que
la universitat no
reflecteix la
composició social
del país

La JEC veta
Junqueras i
Comín en el
debat de TV3
DECISIÓ La Junta Electoral Central accepta el motiu de la
inadequació horària que al·lega la direcció de la presó de Soto
del Real i denega la participació del republicà MÉS El mateix
òrgan retira el permís a l’exconseller perquè no es garanteix
la igualtat entre candidats, i el substitut marxa del programa

BARCELONA

també han estat denegades–. La raó, els horaris.

Un miratge de 24 hores.
En això es va convertir el
permís atorgat per la Junta Provincial de Barcelona
a Oriol Junqueras i Toni
Comín per poder participar en el debat electoral
que se celebrava ahir als
estudis de TV3. Finalment, cap dels dos candidats a les eleccions europees va poder defensar el
seu programa davant dels
futurs electors.
L’última decisió, que es
va donar a conèixer només tres hores abans de
l’esdeveniment, va estar
formulada per la Junta
Electoral Central, que, en
el cas del candidat republicà, va acceptar els criteris dictats per Institucions
Penitenciàries, departament que depèn del Ministeri de l’Interior, en mans
del govern del PSOE.
Lluny quedava la defensa del dret a la participació
política que havia esgrimit
la Junta Electoral de Barcelona per concedir a Junqueras la petició exposada
pel partit d’assistir, entre
altres actes, al debat televisiu de la cadena catalana
–la sol·licitud també incloïa dues entrevistes a mitjans de comunicació, que

Horaris improcedents
Segons la direcció del centre penitenciari de Soto
del Real, una videoconferència a les deu del vespre
complica els horaris i vulnera el reglament del centre, així com els hàbits de
la resta d’interns, per la
qual cosa expressava la
seva oposició a permetre
la participació telemàtica
de Junqueras. “Es planteja
fora de l’horari establert
per a la sala de videoconferències i, a més, resulta incompatible amb el règim
horari general del centre
penitenciari”, s’assenyalava. La JEC també rebutjava les peticions d’entrevistes de Junqueras perquè ja
està “reservada la sala de
videoconferències durant
aquest horari per a actuacions de diferents jutjats”.
La decisió de la junta
respecte a Junqueras al
llarg del dia d’ahir també
va fer decaure la possibilitat que l’expresident Carles Puigdemont participés
en el debat com ell mateix
havia expressat el dia
abans, en substitució de
Toni Comín, a qui el partit
havia proposat d’entrada,
precisament perquè ja es
calculava que Junqueras

Emma Ansola

no obtindria permís, com
així ha estat. La segona decisió de la Junta Electoral
Central arribava, precisament, fruit del recurs presentat per Ciutadans contra la participació en el debat de Toni Comín. La formació taronja argumentava que no es donaven les
condicions d’igualtat entre els candidats, ja que el
membre de Lliures per Europa podia consultar informació i rebre ajuda en
el transcurs del debat.
Situació de desigualtat
La televisió catalana ja estava treballant en l’emissió de la imatge de Comín
a través de dues pantalles
amb l’objectiu d’integrarlo al plató amb una fotografia homogènia a la de la
resta de candidats. Finalment, però, tota la feina va
ser en va, sense la presència de Comín des de Brussel·les. En aquesta segona
decisió, a més, la junta allega que Comín no es presenta al debat “de manera
voluntària” i que tampoc
ha donat cap explicació,
ja que és evident que no ho
fa perquè vol “eludir l’acció
de la justícia”, es llegeix en
el comunicat, que signa el
president de la junta, Segundo Menéndez. L’organisme també assenyala

D’esquerra a dreta, Cañas, López, Solé,
Urtasun i González Pons. Sarri no va voler
sortir a la foto ■ O. DURAN

Les frases

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

“És un atemptat
contra el dret
fonamental de
participació política”
Carles Puigdemont
PRESIDENT A L’EXILI

que la formació té altres
membres que poden ocupar el lloc de Comín.
Recusació fallida
En el debat, hi van participar els candidats Ernest
Urtasun (comuns), Jordi
Cañas (Ciutadans), Esteban González Pons (PP) i
Javi López (PSC). A Junqueras el va substituir l’eurodiputat del partit, Jordi
Soler, mentre que per
Lliures per Europa finalment hi participava el director de campanya i número 7 de la llista, Aleix

“Avui el govern del
PSOE ha decidit
que Junqueras
no podia participar
en el debat”

“La JEC s’està
acarnissant amb JxCat,
però també és culpa
de tots els silencis
còmplices”

Pere Aragonès

Elsa Artadi

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

CANDIDATA DE JXCAT A BARCELONA

Sarri, que només va fer acte de presència durant un
breu moment per denunciar la situació i va abandonar el plató en senyal
de protesta. D’altra banda,
l’òrgan que vetlla per la legalitat dels processos electorals també va rebutjar
ahir la recusació que la coalició Lliures per Europa
havia formulat contra set
vocals de la junta, esgrimint que està mancada
“d’una mínima argumentació” sobre això, assenyala la nota. JxCat els recusava pel fet de ser els ma-

teixos que s’havien oposat
a la candidatura de Comín. Des del seu compte
de Twitter, el vicepresident de la mesa del Parlament, Josep Costa, diputat de Junts per Catalunya, anunciava: “Ha arribat l’hora de les querelles”,
una frase que era apuntalada per l’advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo
Boye. Arran de la notícia,
Puigdemont va considerar que la prohibició de
participar en el debat per
a Junqueras atemptava
“contra el dret fonamental
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L’APUNT

La mateixa JEC que, sense vergonya, va voler vetar la
candidatura europea de Puigdemont, Comín i Ponsatí
ahir va prohibir que Junqueras participés en el principal
debat electoral a Catalunya “per haver-se plantejat fora
de l’horari” de la sala de videoconferències de la presó.
És a dir: per l’ens que vetlla per unes eleccions netes,
estalviar-se unes hores extres d’algun funcionari passa

La premissa
de la JEC
Òscar Palau

davant del dret a fer campanya, un dels pilars de la democràcia. La JEC tampoc va autoritzar a intervenir-hi
Comín perquè “no es poden controlar” els ajuts que podria rebre, i si no hi anava era “de manera voluntària”. És
clar: si vingués i la justícia espanyola l’engarjolés, ja li ho
permetrien... O potser tampoc, perquè la qüestió és
que de cap manera i en cap circumstància, oi, JEC?

El procés català centra de
nou el debat de les europees
a Els sobiranistes insisteixen a buscar a la UE una defensa dels drets bàsics del país, i els unionistes
els menystenen a JxCat els planta en protesta pel vet als represaliats a Compromís pel català
Òscar Palau
BARCELONA

de participació”.
La decisió de vetar Junqueras no va agradar gens
als republicans, que, recordem-ho, estan, juntament
amb JxCat, en plena negociació amb els socialistes
perquè Iceta pugui ser designat senador autonòmic
demà a la cambra catalana
en substitució de José Montilla per tal de ser nomenat
posteriorment president
del Senat. La decisió última
de la JEC podria ser un
ferm obstacle perquè ERC
hi voti a favor, una decisió
que prendrà avui a les onze
del matí el grup parlamentari. Ahir el vicepresident
Pere Aragonès, en un acte
electoral a Barcelona, es
referia al PSOE. “S’entesten a posar-nos una mordassa a la boca. Avui el govern en funcions del PSOE
ha decidit que Junqueras
no podia participar en el
debat. No volen que els torni a guanyar”, etzibava. ■

El paper que les institucions de la UE han jugat en
el procés sobiranista fins
ara i el que poden jugar en
la seva resolució va tornar
a centrar anit el debat dels
candidats catalans a les
eleccions europees a TV3.
Un debat anòmal per la
prohibició que hi participessin els primers d’Ara
Repúbliques, Oriol Junqueras, i de Lliures, Carles
Puigdemont i Toni Comín,
fet que va fer que Aleix
Sarri, número 7 d’aquesta
candidatura enviat a última hora per cobrir les baixes, plantés la cita només
començar. “No normalitzarem la repressió; abans
que res som demòcrates i
tenim aquesta línia vermella”, va justificar, mentre abandonava el plató
tot just en la seva primera
intervenció, i deixava un
USB amb la intervenció de
Carles Puigdemont en el
minut d’or final. “Jo avui
no hauria de ser aquí, però
no desaprofitarem cap
oportunitat enlloc per donar veu a l’independentisme”, exposava al seu torn
el número 4 de la llista republicana, Jordi Solé, per
deixar també tot seguit un
enregistrament amb el
minut d’or de Junqueras
qui, per cert, va assegurar
que agafaria l’acta d’eurodiputat, igual que agafarà
el dia 21 la del Congrés.
Només Ernest Urtasun, dels comuns, es va solidaritzar davant el veto
als represaliats, i mentre
el socialista Javi López hi
passava de puntetes, el PP
i Cs ho aprofitarien per
atacar els independentistes, sobretot Puigdemont,
en una tònica que de fet no
abandonarien en la resta
del debat. Jordi Cañas, de

Jordi Solé i Esteban González Pons, abans de l’inici del debat a TV3 ■ ORIOL DURAN

Les frases

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

“No volem que
Europa decideixi per
nosaltres, volem que
defensi els valors
fonamentals”

“La JEC ha decidit
violar els drets polítics
de Puigdemont, Comín
i Junqueras, per això no
participarem al debat”

“És una anomalia que
gent amb drets
reconeguts no puguin
ser aquí. És un dret i un
deure defensar-los”

Jordi Solé

Aleix Sarri

Ernest Urtasun

NÚM. 4 D’ARA REPÚBLIQUES

NÚMERO 7 DE LLIURES PER EUROPA

NÚMERO 3 UNIDES PODEM

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Europa ens ha dit
que resolguem el
problema amb diàleg,
però no el tindrem al
Parlament Europeu”

“És lamentable (que
marxés); Puigdemont
és especialista a fugir
i deixar ERC sola
davant del perill”

“Europa es basa en el
respecte a l’imperi de
la llei, i qui decideix
trencar-lo va contra
els principis de la UE”

Javi López

Esteban González Pons

Jordi Cañas

NÚMERO 5 PSOE

NÚMERO 2 PP

NÚMERO 6 DE CIUTADANS

Cs, es va felicitar que el seu
“cop d’estat” no tirés endavant i que siguin perseguits per la llei, i el popular
Esteban González Pons va
voler remarcar la “diferència de dignitat” de la posició de Junqueras i la del
president exiliat, de qui va
demanar que no s’emetés
el minut d’or, fet que va
obligar Solé a sortir en defensa dels exiliats: “Mai
trobarà ERC comparant

situacions personals de
patiment”, li va etzibar. A
falta de JxCat, el d’ERC va
reclamar en solitari que la
UE defensi els drets i llibertats a Catalunya, i Urtasun va insistir que s’hi
defensi una sortida dialogada, fet que també va
apuntar López qui, per
cert, va criticar el veto dels
independentistes a Iceta
al Senat. Això sí, tant ell
com els candidats de dre-

tes van insistir que l’única
sortida que Europa aprovarà ha de ser dins la llei, i
van menystenir les aspiracions dels sobiranistes, en
recordar que fins ara cap
institució els ha rebut i només s’ha fet un debat a
Brussel·les sobre Catalunya, fet que va provocar
una picabaralla entre
González Pons i Urtasun
per assumir-ne la paternitat. PP i Cs van retreure

les posicions “nacionalpopulistes” dels independentistes, i els seus aliats
“d’extrema dreta” a Europa, i Solé es va defensar
acusant-los del seu “nacionalisme d’estat”, que pot
ser “perillós” perquè “passa per sobre de drets fonamentals”, i a sobre dificulta la integració europea. El
republicà, per cert, va arrencar, tot i les reserves de
Cañas, el compromís unànime que impulsaran l’oficialitat del català a les institucions europees en la
propera legislatura, qüestió pendent de fa anys.
Les crítiques a la gestió
de la crisi dels refugiats, la
crisi econòmica, marcada
per les polítiques d’austeritat, a la política exterior i
als 13.000 milions aprovats de despesa militar, així com les crides a la lluita
contra el canvi climàtic,
van centrar la part final
d’un debat en què també
es va demanar pactar entre socialistes, populars, liberals i verds davant ultradretans i euroescèptics. ■
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Amb el cor partit
JAMI MATAMALA · L’amic de Puigdemont, ara senador electe, va tornar ahir a Girona després de més d’un any sense
trepitjar la seva ciutat REBUDA MULTITUDINÀRIA · Centenars de persones i autoritats el reben a l’aeroport per donar-li
suport amb vista a una possible detenció BÈLGICA · Recorda els presos i exiliats i diu que continuarà anant a Waterloo
Xevi Xirgo
GIRONA

H

a estat una simple abraçada. No s’han dit gaire res.
No feia falta. A les 7.15 del
matí d’ahir, Josep Maria
Matamala, en Jami, conegut per
molts catalans com “aquell senyor
dels cabells blancs que surt sempre
al costat del president Puigdemont”, deixava la Casa de la República, a Waterloo, i tornava a Girona. “Fins ara”, diu en veu baixa al
president en pujar al taxi que el durà a l’aeroport de Charleroi, a agafar
el vol FR6902. Puigdemont, somrient, agraït per tots aquests mesos
de companyia, feliç per Matamala,
es gira d’esquena i enfila de nou cap
a la casa. Serà un dia dur, avui. Per
a tots dos. L’un, perquè torna; l’altre, perquè es queda.
En Jami no s’ho va pensar dos
cops, l’octubre del 2017, quan va
tenir ocasió d’acompanyar el 130è
president de la Generalitat, el president de l’1-O, cap a l’exili. Però no
sabia que ell també se n’hi anava.
Va fer la viu-viu en algunes ocasions, acostant-se fins a Perpinyà
—————————————————————————————————————————————

“Ningú es pot arribar
a imaginar què és,
això de no poder
tornar a casa”
—————————————————————————————————————————————

(i algun cop a Girona), però la detenció de Puigdemont a Alemanya,
el 25 de març de l’any passat, el va
sentenciar. L’Audiencia Nacional va
obrir diligències contra els acompanyants que anaven en el cotxe amb
Puigdemont –dos mossos, l’historiador Josep Lluís Alay i en Jami–
i en va ordenar la detenció per un
presumpte delicte d’encobriment.
Matamala es va quedar a Bèlgica,
no va ser detingut i ja no en va tornar més. Fins ahir.
Ja és a l’avió. “Què penses?”, li
pregunto. “Penso que ningú es pot
arribar a imaginar què és, això de
no poder tornar a casa.” “Et genera
un sentiment de ràbia, d’impotència, que no es pot descriure”, hi afegeix. I el cor se li parteix. “Jo soc
aquí, a punt d’arribar a casa, i en
Carles i tots els exiliats s’han hagut
de quedar allà.” Pateix –però no ho
diu– pel que pugui passar, perquè la
seva causa judicial continua oberta,
i “ja hem vist com van les coses a
Espanya”, assenyala. Són dues hores de vol. Aprofita per llegir ...Y ahí
lo dejo. Crónica de un proceso, de

Matamala, a l’aeroport. A baix, el comiat amb Puigdemont. I al costat, la pancarta de benvinguda que van penjar uns veïns ■ J. SABATER / X. XIRGO

Gonzalo Boye. Va per la meitat del
llibre. Mira per la finestra i s’emociona. “Mira –em diu–, muntanyes
en un costat i el mar a l’altre.” “No
et pots imaginar com ho trobava a
faltar”, hi afegeix. I es posa a parlar
de les excursions que ha fet, del
mar i de Cadaqués, el poble de la
costa que li té el cor robat i on s’escapava sempre que en tenia ocasió.
De vegades, amb la seva família i la
del president Puigdemont.
Aterrem puntuals. “No crec que
passi res”, diu. M’ho diu a mi, però
també s’ho diu a ell mateix. Duu
una maleta i una bossa de mà, que
agafa amb força. Hi porta la credencial de senador electe. Deu ser més
difícil de detenir, un senador electe,
penso jo. I suposo que ell també. A

la bossa, hi porta també les cartes
per a tots i cadascun dels presos
que aquest matí el president li ha
donat perquè les entregui en mà.
Ho intentarà fer en els propers dies.
En entrar a la terminal des de la
pista, dos agents del Cuerpo Nacional de Polícia se’l miren indiferent.
En Jami respira. Ens aturem un segon. A l’altre costat de la porta, sentim els crits dels centenars de persones que l’han vingut a rebre. Canten Els segadors i criden “Jaaaaaami! Jaaaaaami!” “Saps què passa?”,
em diu. “Que jo abans no era dels
de plorera fàcil. Però ara sí. Ara
m’emociono, i quan travessi la porta i vegi tothom, ploraré.” Agafa
empenta, surt, i sí, s’emociona.
No li agraden els micròfons. Però

Quim Torra
va ser un més dels
que ahir es van
desplaçar a Girona
per donar la benvinguda a Jami Matamala, a l’exili des
de fa mesos i amb
la incògnita de la
causa que té oberta a l’Audiencia
Nacional.

avui no els pot evitar. Parla de presó, d’exili i de sentiment agredolç.
Hi és tothom. Centenars de persones i d’autoritats. Totes les que hi
havien de ser. En Jami ja és a casa.
Fins i tot el president Torra, el ve a
veure a Girona. És a casa, però tornarà a marxar. “A partir d’ara, seré
tant a Girona com al Senat com a
Waterloo”, explica. Fins i tot té el
vol de tornada a Waterloo. O d’anada. Però respira més tranquil. Ha
estat un dia carregat d’emocions. I
quan hi parlo al vespre me’n destaca una: “Finalment, he pogut anar
a veure la meva mare.” Francesca
Alsina, de 86 anys, està ingressada
des de fa un any a la residència geriàtrica Puig d’en Roca. Encara no
hi havia pogut anar. ■
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El Suprem ordena custodiar
els presos fins al seu escó
a Els denega la llibertat i mana conduir-los el 21 de maig en furgons al ple i retornar-los “sense
dilació” a ERC i JxCat volen que els diputats puguin fer activitat parlamentària i rodes de premsa
David Portabella
MADRID

Els quatre diputats electes
que estan presos a Soto del
Real no podran arribar
fins al seu escó al Congrés
en llibertat. En l’esperada
resolució, que arriba a una
setmana del ple inaugural
de les Corts, el Tribunal
Suprem denega la llibertat
als diputats Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull
(JxCat) i al senador Raül
Romeva (ERC) per poder
anar pel seu propi peu al
ple inaugural del 21 de
maig i ordena conduir-los
“degudament custodiats”
en furgons de la Guàrdia
Civil camuflats aquell matí
fins al seu escó i retornarlos “sense dilació” tan
aviat com es doni per acabada la sessió. La sala penal del Suprem, presidida
pel mateix jutge que presideix el tribunal que jutja el
procés, Manuel Marchena,
no suspèn ni atura tampoc
el judici perquè rebutja la
sol·licitud dels presos d’haver de demanar un suplicatori a les Corts.
La pauta que Marchena
ha establert per als presos
preventius amb escó és la
d’acudir a jurar o acatar la
Constitució per esdevenir
diputat de ple dret –“actes
indispensables per a l’adquisició de la condició” de
diputat o senador, en diu

El jutge Marchena va denegar ahir la llibertat dels presos per poder acudir pel seu propi peu al Congrés i al Senat ■ EFE

ell– i tenir més tard un paper passiu. El Suprem deixa en mans de la presidència de les dues cambres
–Congrés i Senat– el manteniment de la seguretat
de tots cinc, però hi ha una
complicació afegida en totes dues. El mandat d’Ana
Pastor com a presidenta
del Congrés expira el 20 de
maig i el 21 de maig l’autoritat recaurà inicialment
en la mesa d’edat –amb el
diputat del PSOE per Burgos Agustín Javier Zamarrón previsiblement de president, perquè té 73 anys
davant dels 71 del militar
franquista de Vox Agustín

Rosety– fins a tenir la nova
mesa electa.

Romeva necessita anar al Senat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Llibertat dins l’hemicicle
Davant del paper delimitat
que el Suprem deixa als
electes a l’hora d’ocupar
l’escó i d’aixecar-se a votar
els integrants de la mesa
(el president, quatre vicepresidents i quatre secretaris), ERC i JxCat pretenen que els presos puguin
tenir una activitat parlamentària plena el 21 de
maig: des de participar en
reunions del grup fins a poder oferir rodes de premsa
a l’escriptori del Congrés.
Ara per ara, l’únic espai de

L’únic senador que està en
presó preventiva al penal de
Soto del Real, el republicà Raül Romeva, té una situació
particular respecte als seus
companys empresonats que
són diputats. D’acord amb
l’article 1 del reglament del
Senat, el senador electe ha
d’acreditar la seva condició
de nou senador de ple dret
“mitjançant entrega personal
a la secretaria general de la
cambra de la credencial” que
ha expedit la JEC.
La disparitat reglamentà-

ria entre el Congrés i el Senat
implica que el Tribunal Suprem hauria de permetre que
Romeva surti de la presó
abans del 21 de maig per poder recollir la credencial, un
tràmit que en el cas dels diputats Oriol Junqueras
(ERC), Jordi Sànchez, Jordi
Turull i Josep Rull (JxCat) es
pot fer per delegació. La resolució feta pública ahir pel Suprem, curiosament, no fa cap
distinció entre la situació dels
quatre diputats i de l’únic senador.

llibertat que el Suprem
obre als presos és el seu
moviment dins l’hemicicle, on s’asseuran amb els
seus en el lloc que puguin:
el primer dia no hi ha un
seient assignat i seure en
un escó visible depèn de
l’astúcia del primer que arriba més que de la cortesia.
El dispositiu policial que
està preparat al Congrés –i
al Senat per a Romeva–
preveu que tant l’entrada
com la sortida la facin des
del soterrani de l’edifici, on
es farà el canvi de custòdia
de la Guàrdia Civil a la policia, que és la que vetlla per
la seguretat a les cambres,
de tal manera que no hi hagi imatges dels presos ni
entrant ni tampoc sortint
de l’hemicicle. Si el Suprem interpreta la resolució com un permís de caràcter “excepcional”, els
advocats Andreu van den
Eynde i Jordi Pina presentaran recurs davant del
tribunal per fer valer que el
dret del parlamentari és
molt més ampli que el fet
de seure, jurar o acatar la
Constitució i triar la mesa
abans de tornar a la cel·la.
Recollir l’acta ‘in situ’
En el cas de Junqueras, la
seva defensa ha presentat
també un recurs en què
exigeix que pugui ser el líder d’ERC qui reculli l’acta
de diputat in situ abans
del 21 de maig. És un tràmit que el Congrés no exigeix que sigui presencial
–ho pot fer un funcionari
per delegació–, a diferència del Senat, on cada senador electe ha de recollir
la seva pròpia credencial
abans del primer ple. Amb
la decisió de no concedir la
llibertat ni el suplicatori, el
Suprem permet que la vista oral segueixi el seu curs
i que el judici només s’aturi un dia, el 21 de maig. ■

864907-1210422Q
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Recurs dels lletrats
perquè els presos
puguin exercir

Les frases

a Censuren que només se’ls permeti prendre possessió
per tornar a la presó a Volen que surtin abans del dia 21

“La immunitat
parlamentària no pot
ser un privilegi, sinó
una garantia per
poder exercir”

Redacció
BARCELONA

801175-1210633Q

Els advocats dels presos i
diputats i senadors electes
volen que aquests puguin
exercir el càrrec el dia que
prenguin possessió reunint-se amb el seu grup
parlamentari, atenent als
mitjans o fent declaracions públiques, tal com
podran fer la resta de càrrecs electes al Congrés o al
Senat.
Per aquest motiu anuncien que impugnaran la
decisió del Suprem, en què
també demanaran que els
electes puguin sortir

abans del dia 21, en què estava prevista la sessió
constitutiva de les cambres amb l’objectiu que puguin fer les gestions necessàries.
Els advocats d’Oriol
Junqueras, Raül Romeva,
Jordi Sànchez, Josep Rull i
Jordi Turull fonamenten
la impugnació en el fet que
consideren que el Suprem
fa una “interpretació limitativa” dels drets dels diputats electes en presó
preventiva. “Acabem impugnant la decisió perquè
no només defensem el dret
d’anar a les Corts, sinó els
drets dels electors i amb el

màxim de garanties. No
pot ser que només hi vagin
a fer-se una fotografia”, indicava l’advocat de Junqueras i Romeva, Andreu
van den Eynde, segons recull l’agència ACN.
En primer lloc, els lletrats defensen que els cinc
presos polítics han de poder exercir la seva funció
de diputat o senador com
qualsevol altre càrrec el dia
de la presa de possessió, i
això vol dir poder fer rodes
de premsa, reunir-se amb
el seu grup o mantenir contacte amb altres càrrecs de
la cambra durant el dia 21.
“No poden venir conduïts

—————————————————————————————————

“No només defensem
el dret d’anar a les
Corts, sinó els drets
dels electors. No pot
ser que només hi
vagin a fer-se una
fotografia”
—————————————————————————————————

Andreu van den Eynde
ADVOCAT DE JUNQUERAS I ROMEVA
—————————————————————————————————

Pina i Van den Eynde, ahir al davant del Suprem ■ EFE

per la policia i, just acabat
l’acte protocol·lari, pujar a
la furgoneta i marxar”, critica Jordi Pina, advocat
dels diputats de JxCat. A
més, demanaran que se’ls
deixi sortir de la presó
abans del dia 21 per fer les
gestions prèvies a la presa
de possessió i recorden

que al Senat cal presentar
la credencial abans de la
sessió constitutiva. Els lletrats lamenten que el Suprem interpreti que van
demanar el suplicatori per
aprofitar-se d’una suspensió del judici: “És que són
els líders polítics del territori”. ■

“Permet que et
presentis, diu: «Mira que
soc garantista, però et
deixo a la presó perquè
no puguis exercir»”
Jordi Pina
ADVOCAT DELS PRESOS DE JXCAT
—————————————————————————————————

“S’ha denegat el
suplicatori i de nou
Espanya vol tornar
a judicialitzar
la qüestió catalana”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
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Corominas i Simó defensen
l’actuació de Forcadell
a Sostenen que la presidenta del Parlament, com la mesa, no valorava el fons de les iniciatives
legislatives dels grups a Els fiscals insisteixen que el 2010 se’n va refusar una sobre la independència

Òmnium front Marchena
En la sessió d’ahir, la penúltima de declaracions de
testimonis (n’han passat
473), representants de la
societat civil i ciutadans
van explicar la seva experiència sobre l’1-O, a petició de la defensa del president d’Òmnium, Jordi Cui-

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’exvicepresident primer i
l’exsecretària primera de
la mesa del Parlament,
Lluís Corominas i Anna Simó –tot i la seva imputació
per desobediència i pendents de judici al TSJC–,
van decidir declarar ahir
com a testimonis al Tribunal Suprem per defensar
l’actuació de la presidenta
Carme Forcadell, en presó
provisional des del 23 de
març del 2018. Tots dos veterans diputats van sostenir que Forcadell no va
usar “mai” el vot de qualitat en les reunions de la
mesa i que no va excloure
cap iniciativa de grups parlamentaris perquè “la mesa només examinava la forma i no el fons” de les propostes, com asseguren que
marca el reglament. Una
afirmació no compartida
pels fiscals, que van preguntar a Corominas i Simó
per dues iniciatives presentades el 2009 i el 2010,
aquesta última per l’exdiputat de Solidaritat Alfons
López Tena (ell mateix va
aportar els documents al
ministeri públic) vers una
proposició sobre la independència de Catalunya,
exclosa per la mesa per inconstitucional.
Els exmembres de la
mesa Lluís Guinó i Joan Josep Nuet, tot i haver acceptat inicialment la petició
de la penalista Olga Arderiu, defensora de Forcadell, de declarar al Suprem, finalment, van desestimar assistir a la sessió
d’ahir, adduint la seva imputació pels mateixos fets
al TSJC. Precisament, l’incisiu interrogatori de Corominas per part del fiscal
Javier Zaragona va provocar que el seu advocat, Xavier Melero, advertís la sala
que s’estava excedint perquè, en lloc de preguntar
sobre el paper de Forcadell, estava interrogant
l’exvicepresident primer
sobre què va fer ell en rebre
els advertiments del Tribunal Constitucional de no
promoure cap iniciativa

dat polític, no pas jurídic”.
Pels membres de la mesa
del Parlament, no hi va haver iniciatives jurídiques
fins al 6 i 7 de setembre del
2017 amb l’aprovació de la
llei del referèndum i la de
transitorietat jurídica, que
van ser proposades pel ple
del Parlament, no per la
mesa, sinó a petició dels
grups de JxSí i la CUP.

Les dates

—————————————————————————————————

20.05.19
es reprèn el judici i serà l’últim dels testimonis. N’han declarat uns 470.
—————————————————————————————————

22.05.19

pericials i vídeos. El Suprem
ha fixat dos dies de pericials i
les imatges de les càrregues
policials a partir del 27.

L’exvicepresident de la mesa Lluís Corominas, la filòsofa Marina Garcés i l’exsecretària de la mesa, Anna Simó, ahir ■ EFE/ACN

vers la independència de
Catalunya. Finalment, i
després d’una pausa, Corominas, per recomanació
del seu lletrat, va decidir no
declarar més. L’interrogatori de Simó va ser menys
agressiu.
El fiscal Zaragoza també va topar amb les respostes de Pere Sol, lletrat del
Parlament i secretari general de la cambra catalana des del 2015 fins a l’octubre del 2016, càrrec que
va deixar, va dir, en “no
sentir-se còmode” per haver de fer tasques de gestió
econòmica i de personal. A
preguntes de la defensa de
Forcadell, Sol va confirmar que la comissió d’Estudis del Procés Consti-

tuent, finalment, va ser acceptada per tots els grups,
en canviar-se de legislativa
a d’estudi, i fins i tot el llavors diputat del PP Enric
Millo va assegurar, que pel
que fa a estudiar es podia
estudiar tot.
El lletrat del Parlament
va insistir al fiscal que poden fer informes i advertiments vers il·legalitats als
polítics, però que aquest
no té el caràcter administratiu que tenen els dels secretaris municipals. Pere
Sol també va exposar que
la resolució 1/XI versava
“en general” de la sobirania
de Catalunya i no del referèndum, com insistia el fiscal, i que la resolució 306,
de l’octubre, “era un man-

Nieto, citat a declarar a Barcelona
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials
durant l’1-O, ha tornat a denegar la petició de l’Advocacia
de l’Estat, a la qual s’ha adherit la fiscalia, perquè l’Ajuntament de Barcelona sigui exclòs com a acusació popular
d’aquest procediment, on hi
ha uns quaranta agents de la
policia espanyola investigats
per lesions a veïns. A banda,
el magistrat accepta la petició del consistori de reclamar
proves a la policia i la declaració com a testimoni del llavors secretari d’estat de Seguretat, Antonio Nieto, fixada

per al 18 de juny.
El magistrat Francesc Miralles, en una resolució del 6
de maig passat, exposa que
només a Barcelona hi va haver uns 300 veïns i 30 agents
ferits en el referèndum, accions que van ser retransmeses gairebé en directe i que
“van produir un menyscapte
internacional de Barcelona”.
Hi afegeix que el TC permet
que les entitats de dret públic
puguin ser acusació popular
si hi ha una habilitació, que en
el cas de Barcelona li dona la
Carta Municipal,i que recull
l’acció de protegir la ciutat i
els seus veïns.

xart. Certes afirmacions
del president de la sala, el
magistrat Manuel Marchena, a Ramon Font, portaveu del sindicat de mestres
Ustec i membre de la plataforma Escoles Obertes, i sobretot a la filòsofa Marina
Garcés, que va ser desproporcionadament renyada
per què duia un paper
d’apunts, va provocar la
queixa del penalista Benet
Salellas a la sala, i un comunicat posterior d’Òmnium
Cultural. “El jutge Marchena vulnera el dret de defensa quan interromp de manera constant les declaracions i censura preguntes i
respostes amb un criteri
restrictiu comparat amb
els testimonis de l’acusació”, fent referència als
agents dels cossos i forces
de seguretat, que sí que van
expressar les seves percepcions. Òmnium també va
assegurar que el Constitucional “criminalitza l’entitat per justificar la presó
preventiva de Cuixart”. I
ciutadans i advocats del Bages i Barcelona van relatar
les lesions rebudes (costelles trencades i fractura de
la pelvis, en dos casos) per
les càrregues policials. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA

LA CREU
LES FRASES
“L’objectiu era que els centres
educatius, que per a nosaltres
són centres de democràcia, no
estiguessin tancats en un dia
clau de la democràcia”
RAMON FONT

Secretari general d’Ustec

“Tinc un cafè pendent des
de fa molt amb Jordi Cuixart,
però, malauradament,
no el podem fer”
MARINA GARCÉS

Professora i filòsofa

“L’actitud de la sala amb els
testimonis de la defensa és
radicalment diferent de la
que té amb els testimonis
de les acusacions. Se’ls ha
tolerat la subjectivitat, i
les contradiccions evidents.
I als de la defensa se’ls talla
agressivament. Abús de poder.”

Un Marchena desaforat
maltracta Garcés i Font
El president del Tribunal,
Manuel Marchena, va començar la jornada fent gala
de mal humor i prepotència
i tallant de mala manera els
dos primers testimonis, el secretari general del sindicat Ustec, Ramon Font, i la
professora i filòsofa Marina Garcés, d’En
Peu de Pau. A Font li va dir que estava
fent perdre el temps al tribunal i el va
amenaçar amb conseqüències penals si
persistia en la seva actitud.
Amb Garcés encara va ser més dur.
“Vostè no ve aquí a explicar el seu grau
d’al·lucinació ni el seu estat febril”, va dir
a Garcés el jutge Marchena, que tallava
així la declaració de la filòsofa. Garcés

“El tracte que dispensa el
Suprem en les declaracions
dels testimonis en funció de
si són de la defensa o de
l’acusació és clarament
discriminatori. Una vulneració
de drets més en aquest judici”
MARCEL MAURI

877043-1163487®

Vicepresident d’Òmnium Cultural

“Vaig dir a un agent que
pensés bé el que feia,
perquè ens estava fent mal”
JAUME PICH

Advocat. Era a Castellgalí l’1-0

“No vaig veure ningú agredir
cap agent. El cop als testicles
potser l’hi va donar un
company seu amb la defensa.
Estaven molt junts”
SÍLVIA CARMONA

Advocada. Era a Callús l’1-O

“Quan vaig veure arribar la
Guàrdia Civil, vaig tenir molt
clar que havien vingut pel
que jo havia fet el 20-S”

L’ANÈCDOTA

El nas de pallasso
El regidor de Sant Joan de Vilatorrada
Jordi Pesarrodona, conegut perquè el
20-S es va fer una fotografia amb un nas
de pallasso al costat d’un guàrdia civil,
va portar-lo ahir al tribunal i va deixar-lo
a la taula mentre declarava. Marchena,
sospitant que potser se’l posaria, li va demanar què tenia entre mans. “Res”, va
dir Pesarrodona, aixecant els braços.

El nas de pallasso a la taula, ahir ■ EPA

EL TESTIMONI

LA LLENGUA

Una dona indignada

En castellà o res

María Luisa Carrillo, una veïna de Barcelona que era a l’escola Estel, on va intervenir la Policía Nacional l’1-O, va oferir ahir un contundent testimoni davant el tribunal i va recordar, amb indignació continguda, com els agents l’havien tirat a terra i li havien trencat la pelvis. Marchena li va dir si estava nerviosa:
“No. Només estic indignada”, va respondre, abans de precisar que l’1-O ella només havia volgut donar la seva opinió.

Lluís Matamala, advocat del Bages, present l’1-O a Sant Joan de Vilatorrada, va
demanar al tribunal de parlar en català,
però Marchena, encara amb mal humor
matinal, va ser molt contundent. “Vostè
contestarà en castellà. Si no vol contestar en castellà, s’aixeca, assumeix les
conseqüències legals de la seva negativa
a contestar i hem acabat”, li va dir el jutge. Abans va advertir-lo de nou: “Quan jo
parli, vostè calla.”

JOAN IGNASI ELENA

Portaveu jurídic d’ERC

havia comentat, prèviament, que havia
quedat “al·lucinada” per la violència de la
repressió policial i també que havia tingut una mica de febre aquell matí, però
que, tot i així, havia anat al col·legi electoral. Per al president del tribunal, però,
“les valoracions personals no tenen cap
interès en el judici”. Marchena també va
demanar a Garcés que deixés de banda
un paper amb unes notes personals.
L’actitud del president del tribunal va
ser motiu de protesta per part de l’advocat de Jordi Cuixart, Benet Salellas, que
va dir que s’estaven vulnerant drets fonamentals i va recordar que als policies i
guàrdies civils sí que se’ls havia permès
expressar valoracions personals.

LES FRASES

JORDI PESARRODONA

Regidor de Sant Joan de Vilatorrada

“No vaig rebre cap
comunicació oficial en
el sentit que s’havia suspès
el referèndum”
JOAN BADIA

Alcalde de Callús

“Treien violentament dones
i nenes [del centre]. També
utilitzaven les defenses.
Arrossegaven la gent d’una
manera molt agressiva. Els
agents mai van dir res”
ESTHER RAYA

Era a l’institut Pau Claris l’1-O
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Aquí caic, aquí m’aixeco
La democràcia perilla a Girona. Ja
ho va avisar la marquesa de Casa
Fuerte, ara única diputada del PP
a Catalunya. A l’ABC llegim: “La
pressió separatista impedeix als
constitucionalistes presentar les
seves llistes.” I el mateix diari editorialitza: “L’empobriment de la
democràcia a Catalunya és un
problema de màxima gravetat.”
María Jesús Cañizares, a Cronicaglobal, denuncia: “Puigdemont
amaga les seves sigles en 65 municipis catalans.” Com Albiol, però
més encara, vaja. I al mateix mitjà, Alejandro Tercero es lamenta:
“Els constitucionalistes catalans
queden orfes de líders.”

Ana Pastor (amb Amat Carceller) va descobrir ahir la placa
en record de la periodista Montse Oliva ■ DAVID PORTABELLA

El Congrés consagra el
racó de Montse Oliva

Una reflexió seguida de
futurologia recreativa

La Cambra de Comerç
només és el primer pas

L’editorial afirma: “[Sánchez] no
vol que la seva disposició a afrontar el problema de Catalunya amb
el diàleg [...] estigui supeditada a
una capacitat de bloqueig dels independentistes.”

“Tots hi trobarem bones raons
perquè els nacionalistes tornin a
tenir la paella pel mànec. Tots
menys els historiadors del futur,
que pensaran que som ximples”,
conclou Juan Claudio de Ramón.

Fernando Ónega alerta: “Aquesta
és la realitat catalana d’aquest moment: acaba d’aparèixer «l’independentisme pragmàtic», que
abandona el discurs emocional i
comença la conquista del poder”.

Montse Oliva va observar i
narrar des d’aquí la vida del
Congrés durant 20 anys. La
seva absència ens acompanyarà sempre”, resa la placa
instal·lada al pati del Congrés.
A l’acte, hi van assistir el seu
marit, el periodista Amat Carceller, i el seu germà, Josep
Oliva. “La Montse Oliva sempre es posava al teu lloc, sempre patia amb qui ho passava
malament en les intervencions, amb qui perdia”, va lloar
Pastor. ■ DAVID PORTABELLA

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Torra compleix un
any com a president
de la Generalitat

Iceta amenaça
de recórrer al TC
si no és designat

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va anunciar ahir que Quim Torra valorarà el seu primer any de
mandat a principis del mes vinent, després de les eleccions,
coincidint amb el primer aniversari de la presa de possessió de l’executiu, que va tenir
lloc el 2 de juny. Ahir va ser el
primer aniversari de la investidura, un any “difícil”, segons
Budó, en ple cicle electoral i
marcat per la recuperació
després del 155. ■ REDACCIÓ

El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, va amenaçar
ahir d’acudir al Tribunal Constitucional si el Parlament rebutja demà la seva designació
com a senador i no pot, per
tant, ser nomenat president
de la cambra alta. En una entrevista a TV3, Iceta va defensar que la llei estableix que la
substitució correspon al grup
que havia fet inicialment la
proposta i que si el tomben es
“vulnerarien” els drets del
grup del PSC. ■ REDACCIÓ

865274-1132078wQ

Tot per a Catalunya,
però sense Catalunya

La delegada d’El Punt Avui a
Madrid Montse Oliva sempre
va tenir al Congrés un lloc
màgic: el racó del pati on ella
s’asseia a fumar i a olorar
com despertava políticament
el dia abans que l’actualitat es
confongués amb el fum del
seu cigarret. En el seu últim
acte com a presidenta del
Congrés, Ana Pastor va descobrir ahir una placa en record perpetu de la periodista
nascuda a Torà i traspassada
a l’octubre. “La periodista
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Cops amb porra elèctrica
REPRESSIÓ · Els manters van denunciar la persecució policial, la falta d’oportunitats i una legislació impossible, i van parlar
de somni trencat CANDIDATS · Un dels senegalesos va recordar que ell feia més anys que era al nostre país que Manuel Valls
David Castillo
BARCELONA

C

om se sap, des de les primeres albors de la humanitat,
la culpa sempre la tenen els
pobres. Per aquest motiu,
no em sobta que, amb la quantitat
de problemes que existeixen, el focus de la culpabilitat se centri en figures com la dels manters: en la majoria dels casos, nois pobres de solemnitat que s’han jugat la vida per
travessar l’oceà o que han saltat les
tanques de Melilla i Ceuta, amb les
ferides que això comporta. Quan arriben a la gran ciutat del shopping,
les mirades dels polítics i els periodistes més rancis se centren en ells,
perquè es considera que no paguen
impostos i treuen beneficis a les empreses, que sí que en paguen. Qui
perjudiquen? El pobre comerç que
han fumigat davant les grans superfícies? A algú li interessen els pobres
autònoms més enllà del vot?
És per això que es va convocar un
debat sobre el tema a la Ràdio Primavera Sound del picassià carrer
Abaixadors. Hi van participar l’alcaldessa Ada Colau i altres candidats: Anna Saliente (CUP), Ernest
Maragall (ERC), Jaume Collboni
(PSC) i Elsa Artadi (JxCat). Paradoxalment, els dos candidats que no
poden viure sense aquest debat,

Laura Rosel
conversa amb
Lamine Bathily.
Darrere, Saliente,
Collboni, Maragall,
Artadi, Colau, Sarr,
Faye i Dieye ■ DANI
CAJAL

Bou i Valls, no hi van assistir. Per
part dels manters, quatre senegalesos –tot i que van reiterar que en
el seu col·lectiu hi ha gent de totes
les nacionalitats–: Lamine Sarr, Dauoda Dieye i Lamine Bathily –vinculats al Sindicat Popular de Venedors
Ambulants–, i Marie Faye –de la co-

operativa Diomcoop–. Per començar, cal dir que mentre que els senegalesos hi eren una hora abans, els
polítics van provocar que el debat
comencés un quart tard i van fer cas
omís del temps establert. La conductora, Laura Rosel, va obrir l’acte
preguntant a Bathily per la seva ex-

PSC

BCOMÚ

ERC

Carnet per punts
per als pisos turístics

Colau reclama les
competències en
residències d’avis

Expropiar pisos
turístics i
posar-los a lloguer

L’alcaldessa i candidata de
Barcelona en Comú, Ada Colau, vol que la Generalitat li
delegui la competència i recursos relatius a les residències d’avis perquè el consistori pugui gestionar-les i construir ja les sis residències pendents des del 2005. ■ EFE

El candidat d’ERC a l’alcaldia
de Barcelona, Ernest Maragall,
va xifrar entre 5.000 i 10.000
els pisos turístics il·legals que
hi ha a Barcelona i va afirmar
que es compromet a retornar
“al parc d’habitatges de lloguer els que provoquen molèsties als veïns”. En aquesta
línia, el número 3 de la candidatura, Miquel Puig, hi va afegir que ERC “no qüestiona” la
llicència turística de l’habitatge però que hi haurà “tolerància zero” amb les molèsties
cap als veïns i que si persisteixen “estan disposats a retirar
llicències de pisos turístics”.
Maragall va reiterar que la seva formació vol crear una taxa
turística específica per a Barcelona, que s’afegirà a l’actual
de la Generalitat. La taxa turística preveu posar la capital
catalana al nivell d’altres ciu-

L’alcaldable del PSC a l’Ajuntament de Barcelona, Jaume
Collboni, va proposar ahir modificar les llicències que es donen als propietaris de pisos
turístics perquè funcionin
com un “carnet per punts”; és
a dir, que quan s’acreditin infraccions els restin punts fins
a –arribat l’extrem– retirar la
concessió. “Cal ser molt curosos perquè els veïns percebin
com a positiu les moltes coses positives que té el turisme”, va assenyalar el candidat
durant un acte en què també
va participar la ministra en
funcions d’Indústria, Comerç i
Turisme, Reyes Maroto.
L’eventual pèrdua de punts, va
concretar Collboni, estaria relacionada amb aspectes com
ara l’excés de soroll, l’absència
de resposta al telèfon de con-

tacte o incidents amb els veïns. Una vegada retirada, la llicència no es podria recuperar.
Sobre els apartaments illegals, els que no disposen de
llicència, Collboni va celebrar
que el govern d’Ada Colau els
hagi perseguit, i va subratllar
que el PSC advoca per la “tolerància zero”, amb més pressió per part de la Guàrdia Urbana per detectar-los i tancarlos. “Hem defensat i continuarem defensant que el turisme
aporta molt”, va sentenciar
Collboni, que va reclamar, de
nou, que Barcelona gestioni el
100% de la taxa turística.
Aquests fons haurien de servir, en part, “per reduir les externalitats negatives del turisme, a fi de millorar la percepció que en tenen els ciutadans”. ■ AGÈNCIES

—————————————————————————————————

PP

Bou admet culpa
del PP en el dèficit
en infraestructures
El candidat del PP a l’alcaldia
de Barcelona, Josep Bou, va
admetre ahir, en una trobada
a Foment, el dèficit històric en
infraestructures que té la capital catalana i en va fer responsables tant el PSOE com
la seva formació, el PP. ■ EFE

periència: va haver d’abandonar el
Senegal condemnat a la misèria
perquè els acords de pesca amb
la Unió Europea van arrasar els
bancs de peixos. Va conèixer l’emigració jugant-se la vida en una barca
fins a arribar a les Canàries. Dos
anys d’internament fins als 18 i,
després, al carrer. Va parlar de somni trencat, que ningú volia dedicarse a la venda ambulant, i també va
recordar: “Fa més anys que soc aquí
que Manuel Valls.” Un altre dels
nois, Lamine Sarr, feia declaracions
impactants: ell era l’únic que havia
conegut les porres elèctriques de la
policia –les que immobilitzen–, a les
quals s’afegia tot un reguitzell d’internaments, presons i amics deportats sense contemplacions.
Els candidats van estar, en general, espuris en les seves respostes.
Només Anna Saliente va parlar de
tancar el CIE de la Zona Franca i
frenar la persecució policial. Colau
va afirmar que havien retirat els
permisos municipals al CIE i va
desafiar els candidats a fer un pacte
amb Pedro Sánchez per posar fi a
la llei d’estrangeria. Per la seva banda, Jaume Collboni va quedar anacrònic argumentant que s’havia
d’aplicar la normativa cívica i exposant uns exemples de coneguts seus
afectats per les activitats il·legals
dels manters. ■

JUNTS PER CATALUNYA

Incentius fiscals
per reduir el
preu del lloguer

Ernest Maragall en la
compareixença d’ahir ■ ACN

tats europees i establir tarifes
diferents en funció de la zona i
la categoria dels establiments.
Segons va indicar Maragall,
l’impost podria arribar a un
màxim de 10 euros, seria sis
vegades superior a l’actual i
es podrien recaptar uns 100
milions d’euros anuals. Els
nous ingressos es dedicarien
a “compensar” els barris i les
zones “afectades” pel turisme
en qüestions com ara la seguretat, la neteja, el manteniment i la cultura. ■ ACN

La número dos de la candidatura de Junts per Catalunya a
l’Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va proposar ahir
que l’Ajuntament “controli” el
preu dels lloguers a través
d’incentius fiscals per a promotors privats per “induir-los”
així a oferir arrendaments un
30% per sota del preu de
mercat. Artadi ho va explicar
al barri de La Marina del Prat
Vermell, a la Zona Franca, al
costat del número cinc de la
candidatura, Albert Civit, que
va advocar per abaixar els
costos de construcció, reduir
el preu i mobilitzar el sòl públic, flexibilitzar la fiscalitat als
promotors privats “i després
exigir-los” que ofereixin lloguers més barats, entre un
25% i un 30% per sota del
preu del mercat. ■ EFE
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Torra denunciarà
els “agressors”
de Verges
a El president adverteix que els grups que volen atemorir

ciutadans tindran el govern de la Generalitat al davant
VERGES

El president de la Generalitat, Quim Torra, va
anunciar ahir que presentarà “una denúncia contra
els agressors de Verges
d’aquest cap de setmana”.
Torra ho va fer públic ahir
des del seu compte de
Twitter. “No podem cedir
ni un mil·límetre davant
del feixisme. Els grups que
amenacen, agredeixen i
volen atemorir ciutadans
als nostres carrers ens tindran al davant”, ha assegurat Torra des de Twitter. Segons fonts del govern, la denúncia es presentarà aquesta setmana
en un jutjat de Girona, segons informa ACN.
El president de la Generalitat es refereix explícitament a l’últim episodi que va tenir lloc diumenge a Verges, quan
una quinzena d’ultres provinents de Manresa, que
intentaven despenjar estelades dels fanals de la
carretera, es van enfrontar a un grup de veïns que
s’hi oposaven, la qual cosa
va obligar els Mossos a intervenir.
Rebuig des de Verges
L’anunci del president,
Quim Torra, arriba després que l’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, flanquejat per regidors i alcaldes d’altres poblacions gironines on també governa
la CUP, exigís dilluns a la
conselleria d’Interior que
actuï amb contundència
contra els escamots d’ultradreta que, de manera
reiterada, alteren la convivència a la població i en altres municipis.
Sabater va alertar que
quan els escamots d’ultradreta decideixen actuar
els Mossos d’Esquadra fan
un cordó de seguretat per
evitar l’enfrontament, però que aquesta acció els facilita que continuïn portant a terme les seves ac-

La frase

—————————————————————————————————

“Els grups que [...]
agredeixen i volen
atemorir ciutadans als
nostres carrers ens
tindran al davant”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA

cions amb impunitat. A
més, i segons l’alcalde de
Verges, només s’ha fet un
judici a un d’ells sense cap
mena de conseqüència. El
febrer passat, la titular del
jutjat d’instrucció número
2 de la Bisbal d’Empordà
va absoldre els integrants
del grup que precisament
va arrencar una vuitantena d’estelades la matinada
del 31 de desembre de
l’any passat. La sentència
va descartar que els nou
acusats cometessin un delicte lleu de furt, de danys
o de coaccions com denunciava l’acusació particular, l’Assemblea Vergelitana per la Independència.
Per això, Sabater considera que “cal que s’actuï de
manera contundent per
evitar mals majors i impedir que pugui passar una
desgràcia”.
El primer gran episodi
va tenir lloc a Verges l’octubre del 2017, quan uns
desconeguts van rebentar
les rodes de 163 cotxes.
Posteriorment,
s’han
anant succeint accions de
grups que de matinada
han retirat estelades i llaços grocs, amb diversos
enfrontaments amb veïns. El novembre de l’any
passat, uns desconeguts
van robar 60 estelades i
van pintar carrers i façanes amb banderes espanyoles. El president, Quim
Torra, ja va visitar el poble
un dies després dels fets
per traslladar a l’alcalde i
les desenes de veïns que
l’esperaven davant l’ajuntament la “solidaritat” del
govern davant les “hordes
del feixisme”. ■

135048-1210592L

Joan Trillas

El president, Quim Torra, i l’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, el novembre passat ■ E. AGULLÓ
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L’Hospitalet: dels grans
projectes a la vida als barris
RETRETS · L’oposició acusa
l’alcaldessa d’haver
abandonat les inversions del
dia a dia de la ciutat i de
governar a cop de decret
CURSA · Marín és la gran
favorita a repetir victòria,
però l’atomització política
deixa en suspens la
governabilitat del consistori
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

L’

Hospitalet de Llobregat ha viscut aquests anys un dels mandats més convulsos des del punt
de vista polític. Dirigida, un cop
més, per un govern socialista, l’alcaldessa, Núria Marín, ha hagut de governar, en
aquesta ocasió, sense majoria absoluta,
amb el suport de dos regidors no adscrits
que havien concorregut a les eleccions sota la marca Guanyem l’Hospitalet fins
que van ser expulsats d’aquesta formació.
El cas d’aquests dos regidors que han
deixat Marín a un edil de la majoria absoluta, cosa que l’ha obligat a forjar pactes
puntuals amb altres formacions, no ha
estat l’únic cas de trencadissa en els partits en aquest quadrienni. El Partit Popular (PP), que va obtenir tres regidors en
els comicis, es va esberlar a mig mandat i
dos dels edils van passar a ser regidors no
adscrits i només una va romandre al partit. L’atomització política de la ciutat i les
divisions internes a dreta i esquerra s’ha
traduït, en les eleccions del 26 de maig,
en la contesa amb més candidatures de la
història de la ciutat, amb un total de setze
llistes.
La inèrcia de dècades de governs ininterromputs del PSC, la popularitat de l’alcaldessa i l’impuls als socialistes de la recent victòria electoral de Pedro Sánchez
fan preveure una nova victòria de Marín
el 26-M, però caldrà veure si tindrà prou
suports per governar amb la comoditat
que ho ha fet fins ara.
L’oposició, tant a la dreta com a l’esquerra, té ganes de trencar l’abassegadora hegemonia socialista a la ciutat. Deixant de banda el cas dels dos regidors no
adscrits que durant aquest mandat han
donat suport a l’alcaldessa, fins ara el
PSC n’havia tingut prou amb els seus
edils i, en algunes ocasions, amb el suport
d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICVEUiA). Aquest fet ha provocat que els socialistes tinguin un control molt extens
de tots els ressorts de poder de la ciutat.
Els més crítics acusen els successius governs del PSC d’haver teixit una xarxa

Núria Marín, amb el president Quim Torra i el conseller Damià Calvet, en la inauguració d’una estació de metro ■ ORIOL DURAN

clientelar amb la major part de les entitat
de l’Hospitalet de Llobregat a través de
l’aixeta de les subvencions i, fins i tot, de
col·locar la seva gent a l’Ajuntament en
els càrrecs clau de l’administració, un fet
que el PSC nega. L’oposició també acusa
el govern municipal d’abusar de governar
a cop de decret, sense passar pel ple, emparant-se en la llei de grans ciutats, que
dona a l’alcalde de la segona ciutat de Catalunya unes prerrogatives que altres lo-

hotelera de la ciutat de Barcelona i els límits a l’augment de places hoteleres que
ha imposat l’alcaldessa de la capital de
Catalunya, Ada Colau, que l’Hospitalet no
ha dubtat a absorbir.
Tot plegat ha format una ciutat a dues
velocitats, si més no pel que fa al creixement econòmic i d’inversions urbanístiques, que, inevitablement, han aixecat
greuges. Els partits de l’oposició acusen el
govern de Marín d’haver-se enlluernat

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

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

Els electors demanen més
atenció en temes com ara
l’habitatge, la neteja
i la seguretat

Ciutadans ha guanyat terreny
al PSC els últims anys i es
beneficia del declivi del PP. Vox
li pot esgarrapar vots

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

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

calitats no tenen.
Per decret o amb l’aval del ple municipal, la gestió de Marín al capdavant de
l’Ajuntament s’ha caracteritzat els últims
anys per l’impuls a una sèrie de grans projectes iniciats per Celestino Corbacho,
com ara la Granvia, que s’ha convertit en
el motor econòmic de la ciutat, i la plaça
Europa. El Congrés del Mòbil, que es fa al
recinte de la Granvia de la Fira de Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat, ha suposat una injecció econòmica de gran magnitud per a la ciutat, que s’ha vist beneficiada per elements com ara la saturació

amb els grans projectes i haver deixat de
banda les inversions als barris, especialment els del nord de la ciutat. Marín replica, però, que el benefici que donen
aquests projectes s’ha invertit, precisament, als barris. Justament aquests dies
de campanya, els polítics han comprovat,
de primera mà, que als ciutadans els preocupen més les qüestions que afecten la
seva vida quotidiana com ara el preu de
l’habitatge, la neteja dels carrers i la seguretat que no pas les grans obres.
Marín surt amb avantatge en les eleccions del 26-M, però sap que s’enfronta a

una cursa molt difícil. Per l’esquerra pot
guanyar-li terreny una ERC en línia ascendent, tal com es va comprovar en les
eleccions espanyoles del 28 d’abril, l’única
formació d’esquerres que no ha tingut sotragades internes durant aquest mandat
i que repeteix candidat amb Antoni Garcia al capdavant de la llista. La CUP es
presenta a les eleccions amb una cap de
llista nova i uns socis de candidatura diferents dels de fa quatre anys, a més d’En
Comú Podem, que concorre als comicis
sense ICV, descontenta amb el procés de
primàries que s’ha seguit per escollir els
noms de la candidatura.
A la dreta, la principal amenaça de Marín és Ciutadans, encapçalat, com fa quatre anys, per Miguel García, i que ha anat
guanyant terreny als socialistes en les
successives conteses electorals. Fa uns
mesos havia aparegut en algunes travesses l’exalcalde Celestino Corbacho com el
candidat de la formació taronja a disputar l’alcaldia de l’Hospitalet al PSC. L’exministre va finalment de número tres a la
candidatura de Manuel Valls a Barcelona.
Ciutadans pot beneficiar-se, a banda del
desgast dels socialistes, de la caiguda en
picat del PP des que Rajoy va perdre La
Moncloa, però li ha sortit competència
nova en VOX, una de les grans incògnites
i pors d’aquestes eleccions, també a l’Hospitalet. ■
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Els protagonistes

NÚRIA MARÍN

MIGUEL GARCÍA VALLE

ANTONI GARCIA

Núria Marín Martínez
(l’Hospitalet de Llobregat,
1963) és l’alcaldessa des
de l’abril del 2008 quan el
seu antecessor en el càrrec, Celestino Corbacho, va
deixar l’alcaldia per fer de
ministre. Va guanyar les
municipals del 2011 per
majoria absoluta i les del
2015 per majoria simple.

Ciutadans va quedar segon
en les eleccions del 2015
amb quatre regidors. Ara
aspira a repetir el bon paper de fa quatre anys amb
el mateix candidat, Miguel
García, després que s’hagués rumorejat que l’exalcalde socialista Celestino
Corbacho podria haver estat el nou número u del
partit a l’Hospitalet.

ERC concorre a les eleccions amb el mateix candidat que va presentar als
comicis del 2015, Antoni
Garcia. El partit confia
aprofitar la inèrcia positiva
de les eleccions generals i
consolidar la implantació
gradual de la formació a
l’àrea metropolitana de
Barcelona i a la segona ciutat del país.

ALCALDESSA I CANDIDATA
DEL PSC

CANDIDAT DE CIUTADANS

2015
PP

CiU

13

6

4

PSC-CP Cs ICV-EUiA PP ERC-AM

11 4

3

3

2
GANEMOS

ICV-EUiA

2

2

CiU

27
REGIDORS

PxC

2

27
REGIDORS

1
CUP-PA
CUP-

1

SONIA
ESPLUGAS

JORDI MONRÒS

ANA GONZÁLEZ

CANDIDATA DEL PP

CANDIDAT DE JUNTS
PER L’HOSPITALET

El PP haurà de remuntar en les eleccions municipals a
l’Hospitalet la inèrcia negativa dels
comicis espanyols i
la divisió interna
que hi ha hagut al
partit a la ciutat. La
formació conservadora va obtenir
tres regidors el
2015, però dos
d’aquests van passar a ser edils no
adscrits i al PP només es va quedar
Sonia Esplugas, actual candidata

Jordi Monròs, regidor per CiU, va
guanyar les primàries de la llista Primàries l’Hospitalet,
una de les moltes
iniciatives que miraven d’aglutinar el
vot independentista en les eleccions
municipals. Finalment, però, va
abandonar la candidatura en constatar la manca d’unitat i transversalitat
de la llista i és el
número 1 de Junts
per l’Hospitalet.

La candidatura
L’Hospitalet En Comú Podem-En Comú Guanyem, encapçalada per Ana
González, és una
mostra de l’atomització de les esquerres a la ciutat.
La candidatura, hereva de la desapareguda Canviem
l’Hospitalet, es presenta als comicis
sense Iniciativa per
Catalunya Verds,
disconforme amb
el procés de primàries.

CANDIDATA D’EN
COMÚ PODEM

ARIADNA
VELANDO

CANDIDATA DE LA
CUP
La CUP es va presentar en les anteriors eleccions sota
la marca CUP-Poble Actiu, que aplegava diverses formacions polítiques
i activistes i va obtenir un regidor. En
aquesta ocasió, els
anticapitalistes,
encapçalats per
Ariadna Velando,
es presenten sota
el nom de CUP
l’Hospitalet Per la
Ruptura - Alternativa Municipalista.

844498-1198504Q

PSC-PM

135048-1210593L

2011

CANDIDAT D’ERC

