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Sánchez dobla l’aposta
TOMB · Dos catalans presidiran NOMS · L’ara ministra Meritxell FI · Es dona per tancat l’afer Iceta,
les cambres legislatives
Batet encapçalarà el Congrés i el que ara sona com a ministre, al
espanyoles per primer cop
filòsof Manuel Cruz, el Senat
marge de la decisió del TC

Puigdemont i Forn
tornen a parlar
560 dies després
El president a l’exili i candidat a Europa i
l’exconseller i aspirant a l’alcaldia de
Barcelona conversen per videoconferència
L’anàlisi de

Girona

134495-1206361L

Revàlida o canvi a la
capital del procés

L’alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, en un banc del carrer Enric Granados ■ ORIOL DURAN

“ERC ha de decidir si vol el model
de ciutat d’Artadi o un d’esquerres”
Entrevista a la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau
Avui, a partir
de les 12.00 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 12.00 h

2

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 18 DE MAIG DEL 2019

Punt de Vista
Keep calm

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

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

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

La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Habitar

L’

urbanisme ha
d’aspirar a canviar
la societat o s’ha de limitar a representar-la?
Aquest és el problema
ètic que tenen avui les
ciutats. Aquest n’és un, i aquest és el
que marca Richard Sennet en l’assaig
Construir i habitar, ètica per a la ciutat
que acaba d’editar Arcàdia, i que aniria
bé, molt bé, que llegissin els candidats
que aspiren a dur els destins de les seves ciutats. De ben segur que de problemes ètics els en sorgiran en la gestió del
dia a dia. I és que pobles i ciutats es poden veure, en l’ànima dels seus habitants, la mentalitat formada a base de
percepcions, conductes i creences i en
l’espai físic on vivim. Sennet ens recorda
que per al cristianisme dels inicis, hi havia la Ciutat de Déu i la Ciutat de l’Home,
i que els francesos distingien entre ville i
cité, que primer era més gran o més petita, però que cap al segle XVI, la cité es
va referir al caràcter de la vida d’un barri,
i ara en canvi descriu els indrets depriments dels afores de les ciutats. En tot
cas aquesta doble distinció entre l’entorn construït i la gent que l’habita ens
permet preguntar-nos si aquestes dues

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Pobles i ciutats es poden
veure, en l’ànima dels seus
habitants
peces encaixen. Si ens movem per pobles i ciutats, per la vida, amb indiferència cap als desconeguts, cap als veïns
que no coneixem, o si en tenim consciència, si ens hi adrecem i acceptem la
diferència. Les ciutats també es degraden èticament quan creix aquesta indiferència cap a l’estrany, cap a aquest
desconegut incomprensible. És un veïnatge que costa de practicar, ens és
més còmode aïllar-nos ja no al bosc en
una cabana, sinó al mig de la ciutat. Sennet recupera Immanuel Kant i les seves
reflexions sobre la vida cosmopolita on
observava que “la fusta de què està fet
l’home és tan corba que no es pot tallar
res completament recte”. Una ciutat és
“corba” per les desigualtats que conté,
perquè és diversa, plena d’immigrants
que parlen dotzenes de llengües, i estudiants que es manifesten, o on es paralitza el metro, i de turistes que capgiren
el perfil del comerç. I aquí Richard Sennet encara es pregunta, i la ville física ho
pot resoldre? L’ús de vidre de borosilicat
de sodi als edificis farà créixer la tolerància amb els immigrants? O fer un carrer
només de vianants pot resoldre la crisi
de l’habitatge? Qui resoldrà aquest encaix imperfecte?

Nits de TV3

E

n els països normals –si és que
n’hi ha que entrin en aquesta
classificació–, l’aparell de televisió serveix perquè la gent, quan surt
de treballar tot el dia, el connecti per
desconnectar. Vol pel·lícules, sèries,
concursos, entrevistes espurnejants...
A Catalunya, els espectadors de TV3
ens decantem pel drama extret de la
realitat que inquieta i fa anar al llit
tremolant. Cada dia n’hi ha un en horari de màxima audiència. I tenen audiència. Ara el programa Sense ficció,
enfilall d’afliccions domèstiques i
mundials, ha fet deu anys de programació seguida immediatament després del telenotícies del vespre. Els
responsables ho han celebrat dient
que documentals d’aquesta factura en
altres països s’emeten a mitjanit o a la
matinada. Es deuen referir als països
normals que he començat esmentant.
Els dissabtes a la nit, horari que semblaria reservat a l’entreteniment, la
tabola i l’escuma de xampany, hi ha la
superproducció Preguntes freqüents.
Fa unes setmanes van entrevistar Pau
Molins, advocat de Sandro Rosell, i, en
el judici del procés al Tribunal Su-

“
Els programes
de més audiència
són els que causen
més aflicció

prem, de Santi Vila. Basant-se en el fet
que el client Rosell ha resultat absolt
després de dos anys en presó preventiva, va aventurar que el judici als independentistes podria oferir el mateix
resultat. Els espectadors que s’expressen a través de les xarxes socials si no
van tractar Molins d’il·lús van emmudir. Això no és el que havíem quedat.
Havíem quedat que Preguntes freqüents ens havia de dir que la sentència està dictada i que serà duríssima.
A mitja temporada el programa va
canviar de presentadora amb el pretext de fer-lo més entretingut i variat.
Entretingut? El carrusel dels dissab-

tes ens ha de dipositar al diumenge
atonyinats i baldats. Els diumenges
són amargs, sobretot a la tarda. Per
completar el dia, TV3 emet 30 minuts.
En dura seixanta i no serveix mai cap
alegria. En acabat, i quan ja tothom va
a dormir perquè demà és dilluns, surt
en Jordi Basté. Fa un programa molt
enginyós sobre el futur que ja tenim
aquí i del qual ell s’admira amb el seu
“no pot ser!”. Normalment salta del Japó als Estats Units per parlar-nos de
robots. Diumenge passat no es va haver de moure de Barcelona i voltants
per explicar-nos els avenços vertiginosos de la medicina. Estimulant, fantàstic. A mig país el va agafar al llit.
Està estudiat. Les comèdies sorgeixen quan el món és optimista i les pellícules de por quan està entristit. Sembla que hauria de ser al revés però la
regla és inflexible. King-Kong és la crisi del 29. Els Marx, la seva superació.
No estem d’humor. El procés, la repressió i el judici ens mantenen amb
l’ànim funest. Temem la sentència dura. TV3 respon a l’estímul negatiu amb
aquesta i altres temences. País normal, tanmateix.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Quan es destapen...

J

a saben vostès que de tant en tant
aprofito els dissabtes (dia en què
El Punt Avui TV comença la reemissió de les sessions del judici del
Suprem) per dir-hi la meva, ni que sigui uns dies més tard. No els descobriré res de nou si els dic que la meva impressió és que el jutge Marchena, a
mesura que passen els dies del judici,
es destapa cada cop més. Que descobrim l’autèntic Marchena, vaja. I que
d’aquella correcció en les formes, a vegades fins i tot un pèl exagerada, ara
hem passat al to altiu, a la mala educació i en alguns moments fins i tot a la
ironia. I és que, és clar, per ell (i suposo que per bona part del tribunal, només cal veure’ls les cares) no és el mateix escoltar un reguitzell de policies
que l’1-O es van dedicar a posar ordre
que no pas uns quants ciutadans atonyinats. Potser per això als guàrdies
civils se’ls va permetre explicar que
havien sentit “por”, que havien vist

“
No ho recordo,
que fes comentaris
irònics quan
desfilaven agents de
la policia
“cares d’odi” i a alguns d’ells fins i tot
se’ls va permetre valorar que el que
havien viscut l’1-O a Catalunya només
ho havien viscut “abans al País Basc”.
Aquesta setmana, en canvi, quan una
testimoni de la defensa va dir que l’1-O
havia “al·lucinat molt”, Marchena li va
dir que al tribunal que presideix “no li
interessa saber quin és el seu grau
d’al·lucinació”. Marchena es va permetre ironitzar dient-li a un dels advocats que va fer un silenci excessiu que

De reüll
Maria Palau

Les cares de la notícia
JUTGE

Santi Vidal

Museus, els
oblidats

Retorn efectiu

L

a Fundació Joan Miró va començar l’any
acomiadant dràsticament la seva plantilla de
treballadors per no generar més deute. La Fundació
Antoni Tàpies, ofegada també per un pressupost de
pena, ha hagut de fer mans i mànigues per poder
dissenyar un programa d’exposicions i d’activitats
digne. Al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC),
només els falta demanar almoina als turistes per
aconseguir activar el projecte d’ampliació que necessita
per presentar les seves col·leccions que ara té
condemnades a la foscor dels
Ningú, ni en magatzems. El Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
campanya
s’ha mobilitzat com mai
electoral, es (Macba)
(amb més o menys encert, però
compromet això és una altra història) per fer de
amb els seus la capella de la Misericòrdia un
ambiciós espai de cultura. El Museu
problemes
d’Arqueologia de Catalunya (MAC)
hem sabut que continua existint perquè el seu nou
director, Jusèp Boya, ha organitzat a correcuita una
interessantíssima exposició sobre la salvaguarda dels
tresors arqueològics en temps de la Guerra Civil
espanyola. Conclusió: els nostres museus han de lluitar
cada dia contra un munt de contratemps, prejudicis,
inclús menyspreus, befes i directament declaracions
d’odi. Hi ha una campanya electoral en marxa, i ningú té
present aquest teixit d’institucions que s’aguanta per
un fil. Ningú es compromet seriosament amb els seus
problemes. Són els grans oblidats.

les preguntes als testimonis s’havien
de portar “pensades de casa”, i a una
testimoni que va explicar que l’1-O havia anat a votar tot i tenir febre, li va
aclarir que “al tribunal no li interessa
saber el seu estat febril”. No recordo
cap comentari irònic durant les compareixences dels agents. I mira que hi
havia dies que de material, no n’hi
hauria faltat! I jo no sé si li costarà tan
car com diuen alguns analistes, però
és indiscutible que a Marchena se li va
entendre tot quan, després d’una topada amb Salellas en què aquest va optar per dir-li “doncs no faré més preguntes”, ell li va respondre: “Doncs
molt millor!” Si algú no pot perdre les
formes en el judici és justament Marchena. Aquest “molt millor”, dit del
jutge que presideix la sala, diu moltes
coses. O perquè cada cap s’hi troba
més còmode, o perquè cada cop s’hi
troba més incòmode. Però és revelador.

-+=

El magistrat tornarà a fer de jutge, com a titular
del jutjat social 27 de Barcelona. El Consell General del Poder Judicial li ha adjudicat aquest destí,
després d’haver estat apartat de la carrera judicial
durant 3 anys per una falta molt greu: la redacció
d’un esborrany d’una constitució catalana.
DIRECTOR DE DOCUMENTALS

Alexandre Chartrand

Des de dins i des de fora

-+=

El realitzador quebequès projecta aquesta setmana al DOCS Barcelona Festival el documental sobre el procés Avec un sourire, la révolution. El documental recull imatges rodades a Catalunya durant tot l’any 2017 i combina la mirada del procés
des de la base i des de la política.
CINEASTA

Ken Loach

La crítica social

-+=

El cèlebre cineasta britànic presenta a Canes Sorry we missed you, una pel·lícula on reflecteix la
precarietat de les condicions laborals actuals. La
deshumanització dels dolents fins a la caricatura
no amaga la profunda crítica de l’evolució de la
societat globalitzada després de la crisi.

Catalans a
Madrid
L’elecció de dos socialistes
catalans, Meritxell Batet i
Manuel Cruz, per presidir respectivament el Congrés i el Senat espanyols durant la pròxima legislatura
dobla l’aposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per
visualitzar la presència catalana en
les institucions de govern de l’Estat.
Més enllà de la rellevància constitucional dels presidents de les dues
cambres com a tercera i quarta autoritats de l’Estat, la importància
real del doble nomenament és que
el legislatiu estarà liderat per dos
polítics catalans, progressistes i en
principi no alineats amb el nacionalisme espanyol més ranci.
El moviment del president espanyol pretén situar el PSOE en el centre de la política espanyola i també
fer una picada d’ullet a Catalunya,
que de moment té més de gest que
de contingut polític. En tot cas, que
la mera presència de dos catalans
ocupant càrrecs a les institucions
de govern espanyoles no és un fi en
si mateix, sinó que hauria de ser un
instrument que permeti protegir els
interessos polítics dels catalans des
de les institucions espanyoles i això,
en aquest cas, no només s’haurà de
veure sinó que l’experiència convida
a l’escepticisme.
Caldrà esperar i veure, doncs, si
la posició de Batet i Cruz com a presidents de les Corts espanyoles estableix un punt de partida per al diàleg polític formal entre Catalunya i
l’Estat que afavoreixi trobar solucions democràtiques al conflicte
existent; o si els presidents de les
cambres defensen la posició dels diputats i senadors en presó preventiva i el suplicatori preceptiu que el
Suprem ha decidit no fer; o si impulsen el canvi de reglament perquè el
català i les altres llengües de l’Estat
puguin ser utilitzades normalment
al Congrés i al Senat. Seran els fets i
no els gestos els que avaluaran l’estratègia de Pedro Sánchez.
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Tal dia
com
avui fa...
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Promet el càrrec
Quim Torra promet el càrrec
com ho va fer Carles
Puigdemont, en una cerimònia
breu i austera i sense
representants de l’Estat.

Germà Capdevila

20
anys

Enric Roca Casas. Director d’Edu21 i professor d’educació a la UAB

El sacrifici
d’Iceta

E

anys

Eleccions a Israel
El laborista Ehud Barak és
elegit primer ministre d’Israel
amb un gran avantatge sobre el
cap de govern sortint, Benjamin
Netanyahu.

Tribuna

Full de ruta

l gran Màrius
Serra descobria
l’altre dia a Twitter
que Iceta és un anagrama d’Ètica. Només un geni privilegiat com el de l’escriptor d’Horta pot
dir tant amb tan pocs mots. Miquel
Iceta s’ha ofert a tenir un paper complicat en una nova maniobra política
de Pedro Sánchez, un líder a qui ja
cap adversari no subestima. I el resultat ha estat l’esperat. Les jugades
mestres ja fa temps que no es fan al
camp del sobiranisme, sinó al del
PSOE. És el mateix moviment d’escacs que ja va fer amb la no aprovació dels pressupostos, que va donar
a Sánchez l’excusa per convocar
eleccions i presentar-se com una víctima del sectarisme indepe, tot desmentint el relat de la dreta de les negociacions ocultes. Amb l’afer Iceta
al Senat, l’astut Pedro ha repetit la jugada, tot col·locant l’independentisme en una atzucac diabòlic. “Si mous
el peó se’t menja la torre i si no el
mous, la reina; o perds o perds”, em

10

Saló de l’Automòbil
Èxit de visitants al Saló de
l’Automòbil de Barcelona. Més
d’un milió de persones, més
marques que mai i el triple
d’operacions.

Fer-se preguntes

L

a curiositat és una de les principals
característiques de la nostra espècie. Volem buscar explicacions al
que veiem, al que percebem, i fins i tot a
allò que no veiem o percebem. És un dels
motors del nostre procés evolutiu. La curiositat, la tafaneria, desvelar misteris, escoltar històries o llegendes, etc. Tot això
ens captiva des de ben menuts i forma
part de la construcció de la nostra ment,
de les capacitats cognitives, emocionals i
socials que ens singularitzen com a humans.

DES DEL PUNT DE VISTA EDUCATIU, quin se-

ria el principal instrument per explotar la
curiositat de l’alumnat? Sens dubte, no ho
seria la simple acumulació memorística o
acrítica de coneixements i habilitats impartides sota la premissa que no han d’estar posades en qüestió. Al contrari, una pedagogia que es basi en la interrogació, en el
dubte, en l’escrutini crític i en definitiva en
una visió global, contextual i complexa de
la realitat i dels coneixements semblaria la
més escaient per no només desenvolupar
la curiositat de l’alumnat sinó, sobretot,
per no aniquilar-la o anestesiar-la.

Pedro Sánchez sabia des del
primer moment que Iceta no
seria president del Senat,
però ha aconseguit un cop
més la foto ideal de cara a les
municipals i europees

El lector escriu

deia un lector. El líder del PSOE sabia
des del primer moment que Iceta no
seria president del Senat. Si aquesta
era la seva voluntat, era tan fàcil com
posar-lo de cap de llista en les eleccions del 28-A, i ara ocuparia el lloc
de Manuel Cruz, que –ves per on– sí
que serà president del Senat, sense
haver de sotmetre’s a la votació del
Parlament de Catalunya. Sánchez ha
aconseguit un cop més una fotografia ideal de cara a les municipals i europees, sobretot a Espanya: els independentistes li fan la vida impossible
i ell no ha negociat res amb ells. Encara més, quan vol tenir-hi un gest, li
tanquen la porta a la cara. És evident
que l’independentisme no podia votar Miquel Iceta. Les formes amb què
es va fer pública la proposta ho demostren. El líder del PSC és un gat
vell que sap navegar en aquest tipus
d’escenaris de maquiavel·lisme polític, però el seu sacrifici no serà en va.
Segurament rebrà una compensació
adient en el proper gabinet ministerial de Pedro Sánchez.

b Actualment hi ha tantes
coses que es mouen per mitjà
dels sistemes informàtics,
que a les persones no habituades, i en especial a partir
d’una certa edat, els fa rodar
el cap qualsevol operació que
requereixi el seu ús. El motiu,
però, d’aquesta carta és posar sobre la taula la falta d’entesa de dues entitats de solvència contrastada, per arranjar un problema informàtic
entre ambdues societats per
la causa que sigui però desconeguda per l’usuari. Fa temps
que les targetes recarregables de la mútua Assistència
Sanitària es podien carregar
en qualsevol caixer de La Caixa, però actualment i de fa
molt als caixers, en voler activar la càrrega, surt la frase
que no és llegible i has de deixar-ho córrer per més que
t’ajudi algun amable empleat.
Exposat el cas diverses vega-

SI LA PEDAGOGIA hauria de ser aquella que

preservi, fomenti i optimitzi la curiositat,
l’eina principal per fer-ho possible seria
promoure didàcticament el fer-se preguntes. És a dir, utilitzar l’eina evolutiva més
intrínseca dels sàpiens: fer-se preguntes
sobre tot i, per tant, dubtar de tot, però no
romandre en el dubte, sinó enfront d’ell vaticinar respostes hipotètiques i comprovar-les des de l’acció i l’experiència. Tanmateix, això té un alt cost energètic donat que
fer-se preguntes és pensar i pensar requereix, com adverteixen Daniel T. Willingham o Alfons Cornella, un funcionament

“
Hauríem de
prioritzar una
pedagogia del
pensar i fer-se
preguntes enfront
de la memorística
acrítica

cerebral intens. Aquesta és la raó per la
qual els humans no podem estar pensant
constantment. En canvi, sí que podem retenir informació tot memoritzant-la i, majoritàriament, sense qüestionar-la. Memoritzem i acumulem informació per no haver de pensar.
dels coneixements que hem de memoritzar els trobem
en plataformes externes a l’escola, no podríem prioritzar una pedagogia del pensar i
de fer-se preguntes enfront de la tradicional receptiva acrítica i memorística? Hi ha
una realitat evident, l’hàbit de fer-se preguntes convida a cercar respostes que, alhora, generen noves preguntes i qüestionen les respostes anteriorment adquirides. Potser l’escola hauria de ser, essencialment, això: el lloc on els humans, en els
seus anys primerencs de formació, exerciten i desenvolupen al màxim la seva curiositat sobre el món, sobre els altres i sobre
ells mateixos. Tal vegada aquesta seria la
millor vacuna perquè després, com a
adults, no puguin ser manipulats per les informacions que es vesteixen de certeses i
que ningú gosa posar-les en qüestió.

ARA QUE LA MAJOR PART

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

Respostes
incoherents

des per la meva part al delegat de la sucursal del meu
banc, que ha fet les gestions
telefòniques corresponents,
ha acabat dient que el problema és de la mútua. Llavors
m’he queixat personalment a
la seu d’aquesta mútua al carrer Josep Tarradellas de Barcelona, m’han fet targeta nova i tampoc; llavors la resposta és que la culpa és de l’entitat bancària. Per a més inri la
targeta d’Assistència Sanitària porta impresa l’estrella característica de Miró, símbol
del banc.

tre recullen ara el que durant anys, i sobretot amb
l’escarni i befa dels darrers,
han sembrat.
Perquè no és solament
que amb la unió amb el
PSOE el PSC fa anys que
s’ha venut l’ànima, és que
ara, a més, s’ha begut l’enteniment, la capacitat per
copsar el batec i la força
d’aquest poble, que no es
rendirà fins que els seus representants, ara presos i
exiliats polítics, no siguin
alliberats. I fins que no se’ls
pugui escoltar.

BONAVENTURA BOSCH I SOLÀ
Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona

Un error del PSC?

Eleccions locals

b És un error del PSC que
Iceta, pel vet del Parlament
de Catalunya, no pugui presidir el Senat?, o del PSOE?
Si és cert allò que diuen
al poble del meu sogre, que
quien siembra vientos, recoge tempestades, un i al-

b Ja hi tornem a ser, massa
eleccions, hem passat dos
mesos distrets o, millor dit,
tips de tanta propaganda
electoral amb tan poca informació dels candidats que fan
avorrir la política. Les persones que es presenten a les

municipals i que no viuen de la
política, la majoria són gent
que estimen el seu poble i que
no els caldria fer publicitat
perquè els coneix tothom, però crec que preferirien ser elegits en llistes obertes i no dependre de cap partit (al municipi d’Isona els primers setze
anys de democràcia es votava
una sola llista oberta tots els
majors de 18 anys), a les
grans ciutats només coneixen
els candidats per les fotos i
poca cosa més, per tant han
de votar un partit. Per altra
banda, a les reunions o plens
de l’Ajuntament, quan han
d’acordar un assumpte important per al municipi seria
molt més democràtic que els
regidors votessin amb criteri
propi, i no pensar en el color
del seu partit. Pot ser que alguns dels meus raonaments
no siguin legals, però malauradament hi ha moltes lleis injustes.
RAMIRO FITÉ CASES
Isona (Pallars Jussà)

| Punt de Vista | 5

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 18 DE MAIG DEL 2019

La frase del dia

“Suposo que es deuen refer molts ponts impedint
entrevistes en mitjans públics”
Carles Puigdemont, PRESIDENT DE LA GENERALITAT A L’EXILI

Tribuna

De set en set

Desitjos

Un altre 7 de
maig no!!!

Jordi Panyella

Josep Huguet. Enginyer industrial

D

esitjo que s’acabi aquest cicle
electoral perquè es situï i analitzi fredament on som i ens preparem per al final del judici. Tot i que
en el discurs programàtic hi ha una clara confluència cap al referèndum avalat internacionalment, no n’hi ha en les
actituds ni en les eines per arribar-hi.
Davant un govern espanyol que no atura els ressorts franquistes dels aparells
d’Estat (policia, judicatura, Junta Electoral....), l’actitud ha de ser consolidar
les conviccions, liderar camins de lluita
i asserenar ànims perquè ningú emprengui actuacions irrellevants o suïcides. I cal reconèixer que les eines que
mostren les diverses entitats i partits
republicans per a forçar l’Estat a acceptar el referèndum són en cada cas necessàries, però no suficients.
que es promou
des de l’exili ajuda a la divulgació del conflicte als Parlaments i als mitjans de comunicació. Però de la mateixa manera
que diem que no es pot judicialitzar un
problema polític, tampoc es pot judicialitzar una solució, que serà política o no serà. El traspassat Rubalcaba ja va afirmar
que estaven disposats a passar vergonya
per preservar la unitat. Fins i tot amb rebolcades de la justícia internacional, a tot
estirar, s’aconseguirà una reparació moral o, màxim, alguna excarceració. Però
això no és la solució política.

L’ACCIÓ INTERNACIONAL

és obvi que cal
anar acumulant suports electorals per tal
de mostrar més suport popular i deixar
clar que el focus independentista esdevé
endèmic i amb creixent risc d’expansió
en altres territoris. Però un cop més, el
govern, portaveu dels interessos de l’Estat casta, ja ha dit que no seran influïts
pels resultats electorals.
Per tant, ens queda l’argument clàssic de
més mobilitzacions i desobediència. La
rutina i la banalització d’aquests conceptes no aporta res de positiu a un conflicte

DE LA MATEIXA MANERA,

Sísif
Jordi
Soler

que és complex, llarg i contundent en
molts casos. Sense abandonar la capacitat de convocar noves grans concentracions, calen noves vies, perquè, fins i tot,
aquest tipus de mobilització li rellisca, a
l’Estat. A l’altre costat hi ha les mobilitzacions minoritàries, reactives i d’una certa
violència no cruenta o simbòlica que serveixen per desfogar-se a unes minories,
per ser infiltrades per la policia i per acabar essent la coartada per al relat victimista de l’espanyolisme.
SI PARLEM DE DESOBEDIÈNCIA, desobeir és

una decisió personal perquè cadascú ha
de saber que està disposat a assumir les
conseqüències legals d’incomplir la legalitat vigent. Per tant, la desobediència no
és exigible a ningú. És una via que amb la
pràctica i la divulgació pot aconseguir
nous adeptes. I aquests només creixeran
en la mesura que hi hagi voluntaris molt
mentalitzats (com els objectors a la seva
època) i s’hagin triat objectius assumibles
per a la majoria de la població perquè toca

“
A banda de la
mobilització i la
desobediència, cal
encetar altres vies
com ara la
construcció
d’alternatives a
l’ordre
sòcio-econòmicpolític existent i la
no-cooperació

directament els seus interessos i els perceben assolibles.
hi ha una condició prèvia:
que tots els agents potencialment impulsors de l’estratègia s’hagin posat d’acord.
Finalment, vindria l’estratègia de desobediència civil que és la de risc i per això els
seus seguidors seran sempre menors. Per
tant, de la gamma d’estratègies no violentes cal preservar la més elemental, la denúncia a través de la justícia, l’opinió o la
manifestació. Però cal encetar les altres
com la desobediència civil i dues altres
sense risc.

I ÒBVIAMENT

LA PRIMERA, la construcció d’alternatives

a l’ordre sòcio-econòmic-polític existent.
Això es pot fer des de la societat o potenciant-ho des de les institucions més properes als ciutadans com els ajuntaments.
Posem dos exemples. La penetració en la
direcció de totes les entitats i institucions
del país com ha estat el cas de la Cambra
de Comerç de Barcelona i al seu moment
el canvi a l’Òmnium i al Barça. La promoció intensa des dels ajuntaments i polígons industrials de la transició energètica cap a les renovables i l’autoabastiment,
emancipant-se de les oligarquies energètiques del capitalisme extractiu i espanyolista.
LA SEGONA, la no-cooperació. L’eina potent del consum està a les beceroles. Tres
milions com a mínim a Catalunya i uns
quants més a fora actuant disciplinadament sobre el mercat poden provocar terratrèmols econòmics. O bé l’acció concertada per alentir o complicar l’acció de la
burocràcia estatal des de l’estricta legalitat no s’ha experimentat. Òbviament això no s’improvisa i s’ha de planejar amb
temps. Així doncs, el meu desig que acabi
el cicle electoral és per poder comprovar
si a part d’organitzar-se per guanyar eleccions i donar suport a les defenses judicials, els partits (i entitats) han avançat
en les feines pendents.

A

rticle de penitència, d’entomar
l’error, de prometre
que mai més tornarà
a passar. Toca. És inevitable. Cal passar
comptes amb un mateix, no es pot fer
com si res no hagués passat. El bon
lector té memòria i el periodista que
vol ser honest ha de tenir una unça de
decència professional. Si hi ha algú
que sigui fidel a la cita quinzenal amb
aquesta columna –sí, de ser una mica
pretensiós i creure’s llegit també viu el
periodista– sabrà que l’última aparició
de qui signa en aquest colze del diari
va consistir en un maldestre exercici
de supèrbia, un escrit grollerament optimista, errat en la mesura de les forces pròpies i absolutament depreciatiu
de l’apreciació de les virtuts alienes.
Que l’enemic també juga, collons!
Cal dir, en defensa pròpia, que, quan
s’està convençut que Déu està sempre
de la teva part i no descansa mai, és
evident que això ajuda a envalentir-se i
a creure’s que el món és un mos que
t’empasses sense cap problema. I que
tot és pàtria. Però, ai las! El passat 7 de
maig una legió de crèduls va descobrir
que Déu té també una versió terrenal i
que contra una legió de dimonis, evidentment vestits de color vermell i ben
organitzats, poca cosa hi ha a fer si les
forces del bé no voguen totes a l’una.
Els Pastorets són una falòrnia, el Mal
és molt poderós i per poder gaudir
d’un final feliç cal treballar molt, incansablement, 90 minuts, 180 o els que
faci falta, inclús tota una vida.
Actitud de voluntat d’esmena: Mai
més matar els vius, ni ressuscitar els
morts, sense que abans uns no l’hagin
dinyada i els altres no hagin sortit del
sarcòfag. Que les notícies són fets; el
futbol, només una il·lusió, i la plenitud
de la pàtria, com l’amor de veritat, demana temps i no dreceres.
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JxCat reuneix
candidats i
líders amb
Puigdemont

El president exiliat
es torna a veure
amb Forn 560 dies
després, i també
amb Borràs

Entrevista a
Ada Colau,
alcaldessa de
Barcelona

“ERC ha de decidir
quin model de
ciutat vol, el
d’Artadi o un
d’esquerres”

Batet al Congrés i Cruz
COP · Sánchez situa dos catalans a les
cambres per primer cop a la història i
redobla així l’aposta per Iceta frustrada
pel vet FI · El filòsof presidirà la cambra
alta encara que el TC doni la raó dilluns al
líder del PSC, que ara aspira a ministre
David Portabella
MADRID

El Congrés del 1979 i el Senat del 1872 es donaran la
mà. Si bé Landelino Lavilla
va presidir un Congrés sorgit de la Transició i Laureà
Figuerola –el pare de la
pesseta– va presidir el Senat breument en uns anys
de convulsió entre monàrquics i republicans, el de
Lleida al segle XX i el de Calaf al segle XIX són els últims polítics catalans que
van estar al capdavant de
les Corts, però mai han coincidit en el temps dos catalans al capdavant de les
dues cambres i això és el
que ara ha volgut Pedro
Sánchez. Frustrada l’operació de catapultar Miquel
Iceta al Senat pel vet independentista, Sánchez redobla l’aposta per visibilitzar el seu esquadró català i
situa l’ara ministra Meritxell Batet al Congrés i el filòsof Manuel Cruz com a
president del Senat. La
quota catalana s’amplia a
la mesa del Congrés amb
Unides Podem, que tindrà
Gerardo Pisarello com a
secretari primer. Als reptes tradicionals com ara
l’ús del català en un hemicicle on no està permès, els
dos presidents de les Corts
hi sumaran la gestió dels
drets dels diputats i del senador presos i el retorn de
la ultradreta a les cambres.
El simbolisme de promoció a Madrid de dos catalans constitucionalistes
com a mirall contra l’independentisme el verbalitza
el president José Montilla.
“Segurament no esperaven que la quarta autoritat
de l’Estat des del punt de

vista protocol·lari fos un
català. Ara tindran la quarta i la tercera”, va dir. I Sánchez va cuinar el cop a foc
ràpid, perquè ahir al migdia Batet encara no sabia
que el seu lloc fins al 2023
serà el Congrés.
Adeu al ministeri
L’aposta per moure Batet
del Ministeri de Política
Territorial al Congrés suposa un canvi al Consell de
Ministres que ara viu en
funcions. Qui assumirà
ara el “despatx ordinari”
dels assumptes de Política
Territorial serà l’actual
ministre d’Agricultura,
Luis Planas, que ampliarà
la seva cartera fins que hi
hagi un nou govern. Amb
l’adeu de Batet, el rostre
del desglaç amb Catalunya
culminat a Pedralbes al
desembre, el govern de
Sánchez es queda sense la
quota del PSC i qui ara aspira a ocupar un ministeri
és Iceta, que es descarta
però que podria ser rehabilitat així després de la
derrota al Parlament com
a senador autonòmic. “A
vegades d’un mal en surt
un bé. I en aquesta ocasió
n’ha sortit un doble bé”,
deia Iceta en relació amb
l’ascens de Batet i Cruz. El
càlcul de l’entorn de Sánchez és que podria ser investit president i nomenar
els ministres la primera
setmana de juliol.
Si el predecessor Lavilla
va conviure amb l’ultradretà Blas Piñar entre el
1979 i el 1982, Batet governarà una cambra on la
ultradreta irromp amb 24
escons de la mà de Santiago Abascal i en la qual els
xocs verbals seran d’alt

Les frases

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

“A vegades d’un
mal en surt un bé.
I en aquesta ocasió
n’ha sortit un doble
bé”

“Sánchez premia
Batet, que va votar
tres vegades a favor
del referèndum
separatista”

Miquel Iceta

Inés Arrimadas

voltatge. Si la popular Ana
Pastor va intentar posar
fre en la seva última etapa
a l’abús de l’insult “colpista” per part del PP i Cs i a
l’insult de “feixista” dit
com a resposta pel PDeCAT i ERC, Batet ja sap
que el seu arbitratge viurà
marcatges més agressius i
excessos més altisonants
dels vistos a la Carrera de

San Jerónimo. Quan Batet
s’absenti, la substituta serà Gloria Elizo, d’Unides
Podem, com a vicepresidenta primera.
La diputada Laura Borràs, que serà la portaveu al
Congrés de JxCat, espera
trobar en Batet una dona
“dialogant” que respecti
“els drets de les minories”.
“Cap tipus de reacció so-

PRIMER SECRETARI DEL PSC

DIPUTADA DE CS AL CONGRÉS

bre noms, sempre sobre
actituds i fets”, va reblar.
El líder de Podem, Pablo
Iglesias, va ser rotund en
el seu elogi: “És brillant.”
Si bé Cruz és el pla B,
l’aposta del PSOE al Senat
és ferma i no s’alterarà encara que el Tribunal Constitucional doni la raó a Iceta i li concedeixi in extremis les mesures cautelars
que reclama. “Cruz és
l’aposta definitiva sense
cap provisionalitat”, manté el secretari d’organització del PSOE, José Luis
Ábalos. El número tres del
PSOE exigia al PP i Cs que
s’abstinguin per evitar a
Sánchez dependre d’ERC.
A Cs, la debutant al
Congrés Inés Arrimadas
va esclatar: “Sorpresa!

Sánchez premia Batet,
que va votar tres vegades a
favor del referèndum separatista, defensa aferrissadament la immersió lingüística, diu que tant de bo
no estiguessin a la presó
els colpistes, que no cal imposar la Constitució.”
“Fins i tot al Senat ERC és
qui mana”, advertia Pablo
Casado. Més lluny va Juanma Moreno, el president
andalús que ha fitxat Enric Millo i que ara qüestiona Batet i Cruz pel fet de
ser catalans i acusa Sánchez d’“entregar els interessos de l’Estat a una sola
part d’Espanya”. “Si l’actitud és abocar-se amb Catalunya oblidant Andalusia, ens tindrà en contra”,
advertia Moreno. ■
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L’APUNT

Ohh... Sí, gràcies,
Pedro!
Jordi Alemany

Gràcies, Pedro, és segur el que esperaven els més de
2,2 milions de votants de l’1-O: que Meritxell Batet i
Manuel Cruz siguin presidents del Congrés i del Senat.
Quina gran cosa! Dos catalans –repetiu-ho més vegades, si us plau, que no ens ha quedat clar–, quina mostra de generositat, quina obertura de mires, quants
ponts que has bastit en unes poques hores, quanta al-

ta política, quina gestualitat tan ben calculada... Ja els
has conquerit, tot canviarà a partir d’ara. Ara esperem
Miquel Iceta de ministre i no pararem de ballar. I, no,
no pateixis, no hem sigut prou astuts per veure la jugada que has fet al Parlament i com has tornat a utilitzar l’independentisme per demostrar que això del diàleg, ara sí, segur, seguríssim, va de debò.

al Senat
Els diputats i alguns
senadors del PSC amb Batet
i Cruz al centre, en recollir les
credencials al Congrés ■ EFE

Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez seran senador i diputats a les Corts ■ ACN

Els presos electes recolliran
l’acta dilluns al Congrés i al
Senat sense dret a parlar
a El Suprem suspèn el judici perquè siguin portats a les Corts la vigília del ple
constitutiu a Seran custodiats sense poder fer reunions ni atendre la premsa
David Portabella
MADRID

Pisarello vol el català a la cambra
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El que serà secretari primer
de la mesa del Congrés, l’encara tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello,
destacava ahir que “mai una
força obertament catalanista, sobiranista i republicana”
havia tingut representació a
la mesa de la cambra, i considera l’acord entre el PSOE i
Unides Podem com el “preludi del canvi en les polítiques
de govern”. En una compareixença a la seu d’En Comú Podem acompanyat pel cap de
llista de la formació, Jaume
Asens, Pisarello recordava
que la majoria conservadora
havia bloquejat “de manera
il·lícita i fins i tot condemnada

pel TC” fins a seixanta lleis, i
espera que la integració de la
seva formació a l’òrgan que
presidirà Batet “serveixi
d’una vegada per reflectir la
pluralitat política i nacional
de l’Estat”. Pisarello anuncia
la seva intenció de fer possible l’ús al Congrés de les llengües cooficials, un pas que
requerirà prèviament que la
cambra aprovi la reforma del
reglament. Per la seva banda,
Asens considera l’acord a la
mesa del Congrés com un
“bon símptoma” del diàleg
iniciat entre el PSOE i Unides
Podem per fer realitat el ”govern de coalició” al qual aspiren els d’Iglesias. ■ X. MIRÓ

Abans d’ocupar el seu escó
dimarts a l’hemicicle del
Congrés i del Senat per
al ple constitutiu, els diputats Oriol Junqueras
(ERC), Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull
(JxCat) i el senador Raül
Romeva (ERC) recolliran
dilluns in situ a les dues
cambres les credencials
com a electes. El Tribunal
Suprem, que tenia fixat dilluns com a dia de judici,
suspèn la vista oral per un
dia i autoritza els cinc presos a recollir les actes en
una visita que tant el jutge
Manuel Marchena com les
Corts volen que sigui fugaç, amb imatges institucionals controlades i sense
cap dret a reunir-se ni a
parlar amb la premsa.
En una providència que
responia als recursos dels
advocats Andreu van den
Eynde i Jordi Pina, el jutge
Marchena va autoritzar “la
sortida de la presó a partir

La frase

—————————————————————————————————

“Que els tràmits es
facin sense dilació i
que siguin reintegrats
al centre penitenciari
amb la màxima
brevetat possible”
Providència de Marchena

de les deu hores del matí”
per “fer possible la pràctica
dels actes indispensables”
com ara tenir la credencial
i fer la declaració d’activitats. En el cas de Romeva,
era un tràmit obligat, perquè el Senat exigeix fer-ho
en persona, mentre que el
Congrés admet fer-ho per
delegació, però Marchena
ha preferit que els cinc
electes tinguin el mateix
tracte a les dues cambres.
Els electes presos, però,
no tindran els mateixos
drets que han tingut fins
ara els diputats i senadors
acreditats, que arriben a
l’hemicicle sols, són conduïts per uixers fins a la

sala on fan els tràmits i al
final atenen la premsa i es
fan una foto de família i
es reuneixen amb el grup.
Clandestinitat i brevetat
En el cas dels presos, l’arribada al Congrés i al Senat
serà clandestina –el trasllat el farà la Guàrdia Civil
sense informar-ne– en un
furgó que anirà directe
al pàrquing subterrani de
les cambres perquè siguin
“degudament custodiats”
i no s’acostin a la premsa
ni es moguin amb llibertat.
Per si això no fos prou, el
jutge Marchena ordena a
les presidències de les
cambres –és a dir, als populars Ana Pastor i Pío
García-Escudero, en el seu
últim dia– que vigilin que
els tràmits es fan “sense
dilació” perquè els presos
“siguin reintegrats al centre penitenciari amb la
màxima brevetat possible”. Així que, quan hagin
firmat l’últim paper, la policia espanyola retornarà
els electes al pàrquing del

soterrani per deixar-los en
mans de la Guàrdia Civil i
que els furgons els portin
de nou a la cel·la. A partir
de la instrucció de Marchena, el Congrés i el Senat estan extremant les mesures
per evitar que dilluns sigui
un dia normal i per forçar
els cinc presos a tenir el
contacte mínim amb els
funcionaris i prou, i acotar
la llibertat d’informació.
Renúncia al Parlament
Sànchez, Turull i Rull, a
més, van registrar ahir
al Parlament la renúncia
com a diputats. La portaveu de JxCat al Congrés,
Laura Borràs, que juntament amb Míriam Nogueras els va visitar a Soto del
Real, va afirmar que tots
tres es mantindran al Congrés si hi ha una suspensió.
“No renunciaran en principi a l’acta, per això es van
presentar; no hi havia res
de simbòlic en el fet de presentar-se als comicis, volen
fer política i faran valer els
seus drets”, deia Borràs. ■
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Puigdemont fa un gest d’aprovació mentre escolta les explicacions de Joaquim Forn, en videoconferència des de Soto del Real i Waterloo ■ MARTA PÉREZ / EFE

JxCat vol insuflar a la llista
de Forn l’efecte Puigdemont

a Els candidats de la coalició per a les europees i a la ciutat de Barcelona parlen per primer cop un
any i mig després de l’última vegada a Brussel·les a Elsa Artadi vaticina un “efecte remuntada”
Jordi Panyella
BARCELONA

El 31 d’octubre del 2017,
entre Carles Puigdemont i
Joaquim Forn hi havia només una mínima separació imposada per la presència de Clara Ponsatí.
Ahir, entre tots dos hi havia 1.300 quilòmetres de
distància, l’empresonament de Forn i la condició
d’exiliat de Puigdemont.
Entre una i altra imatge
han passat 560 dies, i la
primera correspon a la roda de premsa que Puigdemont va fer a Brussel·les,
amb set dels seus consellers –primera aparició del
govern de la Generalitat a
l’exili– i la segona a un acte
de campanya electoral organitzat ahir per la candidatura de Junts per Catalunya que va permetre interactuar als dos polítics
per primer cop des d’aleshores gràcies a la tècnica
de la videoconferència doble, una des de Waterloo, i
una altra des de la presó de
Soto del Real.

La
videoconferència
múltiple d’ahir va tenir
com a punt d’unió, o moderadora privilegiada de la
xerrada entre tots dos polítics, Elsa Artadi, que no
va poder evitar emocionar-se en recordar que els
seus companys feia més
d’un any i mig que no podien parlar. L’emoció també era visible en la cara
dels dos polítics que apareixien en cada una de les
dues pantalles, posades de
costat. La veu de Forn, que
lluïa el pin de l’Ajuntament a la solapa, arribava
nítida però amb el ressò
metàl·lic de l’espai penitenciari on era, mentre
que Puigdemont oferia el
seu aspecte habitual, amb
el serrell desordenat, i una
plena convicció en el missatge de fermesa que
transmet.
És evident que amb l’acte d’ahir, JxCat buscava
sumar la llista de Joaquim
Forn, amb menys opcions
de triomf a les enquestes,
a l’onada Puigdemont que
sí que indiquen els sonde-

Les frases

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

“Vull entrar
solemnement a
l’ajuntament de
Barcelona el 15 de
juny per ser alcalde”

“Cal que la gent
converteixi cada minut
de repressió que estan
vivint els presos en
vots”

“No he renunciat a
les meves idees. Hem
de poder defensar la
nostra ideologia
lliurement”

Joaquim Forn

Carles Puigdemont

Meritxell Borràs

CANDIDAT DE JXCAT PER BARCELONA

CANDIDAT DE JXCAT A LES EUROPEES

EXCONSELLERA DE GOVERNACIÓ

Ponsatí viatja a París per participar en un acte
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Carles Puigdemont es va llevar ahir a Berlín i va fer la volta a mig Europa. Després de
l’emoció de la retrobada amb
Quim Forn, el cap de llista de
Lliures per Europa va intervenir per videoconferència en
un acte electoral a Perpinyà i
en un altre a París en què la
gran protagonista en realitat
va ser la número 3 de la candidatura, Clara Ponsatí, que
va participar-hi físicament.
Era la primera vegada que
trepitjava l’Estat francès des
que viu a l’exili. Al vespre, el
president va estar acompanyat per una membre del seu

govern, l’exconsellera de Governació Meritxell Borràs,
que va reaparèixer a l’Hospitalet de Llobregat, on tanca la
llista de Junts per Catalunya.
“Jo avui soc aquí perquè més
enllà de fer política no he renunciat a les meves idees.
Crec que la nostra causa és
noble i des de la democràcia
nosaltres hem de poder defensar la nostra ideologia lliurement”, va advertir. Des de la
Casa de la República de Waterloo, Puigdemont va apellar a “multiplicar esforços”
després d’un any i mig de victòries judicials a Europa per

portar “la millor cara de Catalunya, la de l’1-O” al Parlament Europeu. També hi van
prendre part els candidats fugaços a la llista de les europees Xavier Trias i Bea Talegón. “En alguns llocs guanyarem i obtindrem magnífics resultats i en altres no, però necessitem vots per ser decisius, per ser capaços d’influir”,
va reclamar l’exalcalde de
Barcelona. Talegón va explicar que més enllà de sigles i
ideologies, Puigdemont representa l’Europa de drets i
llibertats democràtiques que
ella vol. ■ EMILI BELLA

jos de les europees.
D’aquesta manera, i dirigint-se a tots dos, Elsa Artadi, va assegurar que les
sensacions de campanya
són bones, que es troben
en ple “efecte Puigdemont, efecte remuntada” i
d’acord amb aquesta idea
va proclamar que el proper 15 de juny, dia de la
constitució dels ajuntaments, Quim Forn entraria al consistori barceloní
per recollir-hi la vara.
“El proper dia 15 vindrem a buscar-te a l’estació de Sants i des d’allí anirem caminant fins a
l’ajuntament, que hi ha 45
minuts a peu, per entrarhi tots junts”, va dir Artadi, que va rebre els aplaudiments de la gent de la seva candidatura i del partit
que havien acudit a la seu
de JxCat per seguir les videoconferències, i l’assentiment en veu alta, “molt
bé!”, que en diverses ocasions va proferir l’exalcalde Xavier Trias.
Sobre les possibilitats
reals de victòria, Joaquim
Forn va explicar: “El que
m’arriba és que estem
molt igualats, per tant cal
anar a buscar els vots un a
un, passant el rasclet.” I
var reblar: “Vull entrar solemnement a l’ajuntament i ser alcalde.”
Dirigint-se als votants,
Puigdemont va demanar
que de la repressió que estan vivint els presos polítics i els exiliats la gent en
faci un vot, i així “aconseguirem arribar a la foto finish”, va dir donant a entendre que fins al final
JxCat tindrà possibilitats
de victòria. Puigdemont
va fer una crida a concentrar el vot en JxCat, “hi
haurà dues paperetes i un
sol vot”, va dir abans d’afirmar: “És molt important
de cara al missatge que enviem al món que nosaltres,
que no ens volien a les llistes per a les europees, guanyem i que a l’Ajuntament
de Barcelona hi hagi un alcalde que estigui pres.”
En la conversa creuada
entre Forn i Puigdemont
tots dos van recordar el
dia en què el president va
oferir a l’aleshores conseller entrar al govern en
substitució de Jordi Jané,
que va renunciar al càrrec
de conseller d’Interior.
Forn va defensar la feina
feta, “encara que el preu
sigui la presó”, mentre que
Puigdemont va recordar
els moments difícils de
l’atemptat a la Rambla i el
paper dels Mossos d’Esquadra. ■
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Maragall descarta pactar
amb el PSC a Barcelona

a El candidat reclama un debat amb Colau i recorda a Artadi que el govern tirarà endavant la
limitació dels preus de l’habitatge a Rufián torna per apel·lar al vot dels socialistes catalanistes

El candidat d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall, amb Gabriel Rufián, Ana Surra i Elisenda Alamany, entre altres, ahir al vespre a Nou Barris ■ G. ROSET / ACN

Òscar Palau
BARCELONA

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Barcelona, Ernest
Maragall, va descartar rotundament ahir al vespre
arribar a cap tipus de pacte amb el PSC a l’Ajuntament, per exemple la coalició d’esquerres que suggereix la candidata dels
comuns, Ada Colau. “Creu
que hi ha la remotíssima
possibilitat de formar govern amb qui nega un referèndum?”, li contestava,
després de retreure-li també les “incomprensibles
mostres d’estima i proximitat” que l’alcaldessa envia al socialista Jaume
Collboni, amb qui manté
gairebé una “parella de fet
política”, tot i ser el partit
que “reprimeix” i manté
els líders independentistes a la presó. “No, ERC no
hi renunciarà i no s’agenollarà”, proclamava, en un
acte davant un centenar
de persones a la biblioteca

Torre Llobeta de Nou Barris, en què es va comprometre a ser un “alcalde itinerant”, i a reunir-se un
cop al mes amb les entitats
i associacions de veïns.
Maragall ja s’havia mostrat partidari al matí, en
un acte a Vil·la Urània en
què va presentar un pla de
1.500 milions per fer la
transició ecològica a la ciutat, de celebrar un cara a
cara amb Colau, amb qui
es disputarà la victòria segons totes les enquestes,
perquè aquest “és el debat
que té tot el sentit i que està esperant la ciutadania”.
El republicà ho va proposar després de lamentar
que la Junta Electoral
Central denegués la seva
petició de celebrar un altre
debat, aquest amb el candidat de JxCat, Quim
Forn, a la presó de Soto del
Real, si bé no va mostrar el
mateix interès per fer-ho
amb la seva número 2, Elsa Artadi, amb qui a més
ahir es va enganxar, des-

Les frases

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

“La societat catalana
no pot perdre
l’oportunitat de portar
un pres polític a
Europa”

“És incomprensible,
sembla que Colau i
Collboni s’hagin inscrit
al registre de parelles
de fet polítiques”

“Se’ns acusa de tapar
coses amb banderes,
però tenim clar que la
gent no en menja, per
estelades que siguin”

Oriol Junqueras

Ernest Maragall

Gabriel Rufián

CANDIDAT D’ARA REPÚBLIQUES

ALCALDABLE D’ERC A BARCELONA

DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

Junqueras fa una crida a repetir els resultats del 28-A
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president d’ERC i candidat
a les europees, Oriol Junqueras, va recordar ahir, en un
missatge enregistrat a la presó amb Raül Romeva i difós
en un míting a Lleida, que “si
alguna cosa incomodarà l’Estat i les institucions que no se
solidaritzen amb la democràcia és compartir escó amb un
pres polític”, que, a més, és
candidat a presidir la Comissió, com ho és ell per l’Aliança
Lliure Europea. En la seva primera aparició en campanya,
Junqueras contestava també

les crítiques del PSC després
de bloquejar Miquel Iceta
com a senador: “No tenen escrúpols, ens peguen amb les
porres i a més ens demanen
que tinguem cortesia parlamentària els que ens han posat injustament a la presó”,
lamentava. “Si creuen que
amb gestos simbòlics n’hi ha
prou estan equivocats, no tenen ni idea del que passa en
aquest país”, hi afegia el president del Parlament, Roger
Torrent, per a qui “l’única manera de dialogar” és mirar de

“tu a tu” a la mateixa taula i
“sense imposicions ni xantatges”. Junqueras demanava
que el resultat de les municipals “s’assembli al màxim
possible” al del 28-A, i instava
que Lleida sigui “la segona
capital republicana” de Catalunya. “Ha de seguir passant
tantes vegades com faci falta
que guanyem”, apuntava Romeva, perquè l’Estat i Europa
“reaccionin de manera definitiva”, i entenguin que “ tard o
d’hora passarà” que Catalunya serà independent.

prés que aquesta critiqués
per electoralista l’anunci
de la consellera de Justícia, Ester Capella, que la
setmana vinent es presentarà una primera proposta
de govern per limitar per
decret els preus del lloguer, quan això encara
s’està negociant dins l’executiu. “Em decep però és
el seu problema; nosaltres
ho tirarem endavant amb
responsabilitat i ambició”,
li contestava Maragall,
que a la tarda s’hi va refermar: “Des del govern estem en condicions de limitar el preu dels lloguers, el
controlarem, no en tingueu cap dubte, malgrat
les opinions en contra del
centredreta i l’escepticisme de Colau, que diu que
això s’ha de fer a Madrid.”
“Voleu un alcalde progressista i republicà a l’Ajuntament? Doncs només n’hi
ha un que pugui guanyar, i
ho sento però soc jo”, cloïa.
En un dels seus primers
actes públics després de la
victòria del 28-A, el diputat Gabriel Rufián –també
ho seria per a la nova senadora Ana Surra– va lloar
Maragall perquè, tot i que
ell no ve de “l’admiració a
la Barcelona olímpica”, li
reconeix que no ha volgut
anar “al cementiri d’elefants del Senat” per seguir
al peu del canó, i en el seu
dia es va plantar “i va posar en perill la seva trajectòria política” per esbroncar l’actitud dels seus excompanys del PSC vers el
procés. Als votants catalanistes i progressistes, precisament, va apel·lar ahir
de nou. “Forma part de la
nostra responsabilitat interpel·lar-los i dir-los que
són dels nostres”, apuntava. I duia una nova crida de
part d’Oriol Junqueras i
Raül Romeva: “l’únic que
demanen és enviar un
missatge a Europa i a tot
l’Estat, com el del 28-A,
que és que guanyin aquestes municipals i europees
als seus carcellers”.
Pel seu cantó, la número 2 a Barcelona, Elisenda
Alamany, va presentar un
seguit de mesures contra
la LGTBIfòbia, entre les
quals destaquen que
l’Ajuntament es personarà com a acusació particular a tots els casos denunciats a la ciutat. “O guanya
el govern de les queixes o
el de les solucions”, resumia. Els republicans van
denunciar que la seu de
campanya va aparèixer al
matí folrada amb desenes
de cartells amb consignes
antiindependentistes. ■
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Aragonès vol que l’Estat
retiri el control financer en
complir els objectius fiscals
aEl dèficit, el deute i la regla de despesa se situen per sota el fixat i vol gestionar
“amb llibertat” els recursosa El PP va posar mesures especials a Catalunya el 2015

Matamala va com a
aforat a l’Audiència

Redacció
BARCELONA

182126-1210876L

El vicepresident del govern de la Generalitat i
responsable d’Economia i
Hisenda, Pere Aragonès,
va aprofitar que el Ministeri d’Hisenda va fer públic el document sobre objectius fiscals en l’exercici
2018, en el qual es constata que Catalunya va complir per primer cop en un
mateix exercici els tres objectius d’estabilitat fiscal
–el dèficit, el deute i la regla de despesa–, per reclamar al govern espanyol
que retiri les mesures de
control financer que el novembre del 2015 el govern
del PP va imposar en exclusiva a Catalunya al·legant que el procés era “un
risc per a l’interès general”
i que no es podia permetre
que ni un euro es destinés
a la causa independentista, exposava l’aleshores
ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro.
Entre les mesures hi
havia l’obligació de l’interventor de la Generalitat de
presentar mensualment
un certificat sobre l’execució del pressupost avalant
que no contravingués l’ordenament jurídic o la necessitat de connectar telemàticament les factures

Matamala presentava dijous les credencials de senador
electe acompanyat de Cleries i Alonso Cuevillas ■ EFE

Pere Aragonès, en una intervenció a la Generalitat del passat mes de febrer ■ ACN

electròniques entre les
dues
administracions.
D’aquesta manera l’Estat
podia vetar qualsevol operació d’endeutament i de
pagament que cregués
oportú.
Però Catalunya va tancar el 2018 amb un 0,44%
de dèficit –l’objectiu era
del 0,4%–, un deute del
34% –l’objectiu era del
34,1%– i un 1,6% en la regla de despesa, lluny del
2,4% establert, i, per
aquest motiu, el vicepresident Aragonès va destacar
en una nota de premsa:
“Hem gestionat amb responsabilitat les finances

La frase

—————————————————————————————————

“L’administració
general de l’Estat no
ha complert ni
l’objectiu de dèficit ni
la regla de despesa”
Pere Aragonès

VICEPRESIDENT DEL GOVERN I
CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA

públiques i ara toca poderles gestionar amb llibertat.” El responsable de finances recordava que
“aquest control es va imposar per raons purament
polítiques” i ho aprofitava
per atacar l’administració

estatal que, a diferència de
la Generalitat, “no ha
complert ni l’objectiu de
dèficit ni la regla de despesa”. En haver complert el
fixat l’executiu català no
haurà d’elaborar el pla econòmic i financer (PEF)
que fins ara es presentava
al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per
a la seva aprovació, a més
de poder fer efectiu enguany el retorn parcial de la
paga extra als funcionaris
que no es va abonar el
2013, segons recullen els
pressupostos generals de
l’Estat si es complia la regla de despesa. ■

L’empresari Josep Maria Matamala, company d’exili de
Puigdemont, es va personar a
l’Audiencia Nacional com a
aforat del Senat amb l’objectiu que la seva possible causa
per “encobriment de rebel·lió”
passi al Tribunal Suprem, que
n’hauria de demanar el suplicatori a la cambra alta per jutjar-lo. De moment, l’Audiencia
Nacional s’haurà d’inhibir de
la causa contra Matamala
després que hagi estat escollit

senador. Arran d’un recurs de
la fiscalia, l’Audiencia Nacional
va decidir reobrir la causa
contra ell, l’historiador Josep
Lluís Alay i els dos mossos
que acompanyaven Puigdemont quan va ser detingut a
Alemanya –el jutge Diego de
Egea l’havia arxivada–. Amb la
reobertura, Matamala era
l’únic dels quatre afectats que
encara no s’havia personat
davant del jutge Manuel García Castellón. ■ REDACCIÓ

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Ajornen el judici
pel 12-O badaloní
fins al setembre

La UAB nega
amenaces per
retirar llaços

El jutjat penal número 25 de
Barcelona ha ajornat fins al 4
i el 5 de setembre el judici per
desobediència contra els regidors de Badalona per haver
obert l’ajuntament el 12 d’octubre. Ho ha fet a petició dels
regidors d’ERC, Oriol Lladó i
Agnès Rotger, que van demanar l’ajornament perquè el
seu advocat, Andreu van den
Eynde, ha de representar Junqueras i Romeva en la causa
del Suprem els dies 23 i 27 de
maig, en què estava previst el
judici. ■ REDACCIÓ

La UAB nega que el rectorat
ni els deganats hagin amenaçat cap membre de la comunitat educativa per tal d’executar l’ordre de la junta electoral de retirar llaços grocs i
pintades. Efe informa d’un comunicat intern en què la UAB
explica que “ha buscat en tot
moment la fórmula més raonable, basada en el diàleg, per
portar a terme aquestes actuacions” de retirada que va
ordenar el 8 de maig la junta
electoral de Sabadell.
■ REDACCIÓ
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Girona: revàlida o canvi
a la capital del procés
BALANÇ · Els moments
crucials succeïts en l’àmbit
nacional han marcat el
mandat, causant, primer, la
marxa de l’alcalde i, més tard,
la fi d’un pacte de govern
FUTUR · La clau seran les
sumes possibles per a pactes
postelectorals, amb
Madrenas jugant-se-la i tres
candidats a liderar el canvi al
capdavant de la ciutat
Lurdes Artigas
GIRONA

E

l procés sobiranista ha sacsejat els
últims anys no només la política
nacional sinó també la de molts
municipis. Un cas clar és Girona,
que s’ha convertit en la capital de l’independentisme i ha tingut un mandat molt
marcat pel procés. Primer de tot, perquè
només set mesos després de la constitució del nou Ajuntament la ciutat va perdre el seu alcalde, Carles Puigdemont,
que va deixar el consistori per presidir la
Generalitat. La seva marxa va causar
una de les crisis més esperpèntiques que
es recorden. Es va optar per fer batlle el
número 19 de la llista de CiU, Albert Ballesta, que va tenir un pas convuls i breu
per la plaça del Vi. Al cap de menys de
dos mesos la crisi es va resoldre amb un
pacte fins llavors impensable a Girona: la
sociovergència. Els dos rivals històrics a
la ciutat, units. Marta Madrenas va passar a ser l’alcaldessa, amb la socialista
Sílvia Paneque com a primera tinenta
d’alcalde. L’acord de govern incloïa la
“no-agressió” en els temes de país, i Girona i el seu Ajuntament van mantenir un
perfil molt alt dins de l’independentisme.
La ciutat ha estat aquests anys referent, amb grans mobilitzacions ciutadanes que han batut tots els rècords. L’última gran mostra de força va ser la manifestació de la vaga del 21-F en protesta
per l’inici del judici, amb 70.000 persones, i la persistència es veu en la concentració, cada dilluns, de centenars de persones a la plaça del Vi a favor dels presos
polítics i exiliats. Demà passat serà ja el
83è dilluns consecutiu. L’Ajuntament,
amb 18 regidors independentistes de 25,
ha estat a l’altura de la ciutadania i ha
mantingut una posició clara, amb múltiples mocions de suport al procés i als presos polítics, i també declarant persones

Vista d’una mobilització sobiranista a la plaça de l’U d’Octubre de 2017, abans anomenada plaça de la Constitució ■ QUIM PUIG

no grates el rei espanyol i el llavors delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. Un dels exemples més simptomàtics ha estat el canvi de nom de la plaça de la Constitució per plaça de l’U d’Octubre de 2017. Ha ressaltat el decidit paper de l’alcaldessa, que ha exercit de manera clara el lideratge de l’independentisme a la ciutat, cosa que li ha valgut
que els espanyolistes la titllessin de hooligan. Madrenas, per exemple, va encapçalar, megàfon en mà, una protesta davant la seu de la policia espanyola a Girona quan van ser detinguts els Jordis; va
passar la jornada de l’1-O defensant collegis electorals; va interrompre tota relació institucional amb les autoritats de
l’Estat espanyol dos dies després de la repressió policial del referèndum, i va trencar el pacte de govern amb el PSC, passant a governar en minoria, el dia que es
va votar al Parlament la DUI i al Senat el
155. Madrenas deu al procés el fet d’haver-se donat a conèixer entre bona part
de la ciutadania i segueix sent un dels
punts forts del seu discurs. Els partits espanyolistes ho utilitzen per acusar-la de
tenir el dia a dia de la ciutat abandonat.
També la CUP l’ha acusat de no dedicar-

se prou a la ciutat des que és diputada al
Parlament.
La batalla electoral
El ferm independentisme de Madrenas és
una de les seves principals cartes de cara
al 26-M, en què passarà la seva prova de
foc tres anys després d’arribar al càrrec.
Ella vindica també la feina feta a la ciutat
–“Girona és una ciutat que funciona i que
————————————————————————————————————————————————————

Un total de 10 llistes es
presenten a les eleccions i, com
els últims quatre mandats, no
es preveu cap majoria absoluta
————————————————————————————————————————————————————

és referent en diversos àmbits”, subratlla
sempre que pot– i assegura que ha executat o iniciat el 95% del seu pla de govern,
remarcant el que s’ha fet en serveis socials i reducció de l’atur. L’oposició, però,
l’acusa d’haver executat pocs projectes i
d’“actitud passiva” en problemes com ara
l’augment del nombre de pisos turístics i
els talls de llum en alguns barris.
Madrenas surt com a favorita per guanyar els comicis, però no és clar si per tor-

nar a governar. Com en els últims quatre
mandats a la ciutat, no es preveu que hi
hagi cap majoria absoluta i, per tant, tot
dependrà de les sumes possibles en els
pactes postelectorals. La majoria, a més,
serà més cara, ja que la ciutat ha superat
els 100.000 habitants i això fa que el
nombre de regidors passi de 25 a 27. Dos
edils més a repartir, i la majoria, a un vot
més (de 13 a 14).
A banda del resultat de JxCat, la clau
serà el de les tres formacions que fa quatre anys van empatar a quatre regidors i
ara es disputen liderar un possible canvi a
la ciutat. N’hi ha dues sobretot que remarquen la necessitat del canvi. D’una
banda, Guanyem Girona –una candidatura vinculada a la CUP i encapçalada per
un dels actuals regidors cupaires, Lluc
Salellas, però que aglutina també gent
d’altres àmbits socials i associatius– que
es mostra segura de sortir amb avantatge, després de mesos de precampanya intensa amb molta implicació als barris.
Per ells el canvi és “imprescindible” i es
presenten com el màxim adversari de
Madrenas. De l’altra, l’alcaldable socialista, Sílvia Paneque, que també remarca
que el canvi “no només és més necessari
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Els candidats

MARTA MADRENAS

QUIM AYATS

LLUC SALELLAS

SÍLVIA PANEQUE

DANIEL PAMPLONA

CONCEPCIÓ VERAY

JUNTS PER CATALUNYA

ESQUERRA REPUBLICANA

GUANYEM GIRONA

PARTIT DELS SOCIALISTES

CIUTADANS

PARTIT POPULAR

Té 51 anys. Advocada i expresidenta dels API gironins, Madrenas va entrar
en política amb Carles
Puigdemont. Regidora des
del 2011, va assumir l’alcaldia el març del 2016, tot i
que no va ser la primera
opció quan Puigdemont va
marxar a la Generalitat. En
tres anys ha marcat perfil
propi com a alcaldessa, sobretot erigint-se en líder en
el tema independentista.
Des del gener del 2018 és
també diputada.

Té 39 anys. Treballador de
banca, va ser regidor de
Joventut en l’últim govern
tripartit de Girona (20072011). Després d’un parèntesi en la política, va ser
elegit senador en les eleccions espanyoles del 2015 i
del 2016. Ara és l’aposta
d’ERC per aquestes municipals a Girona, després
que l’actual portaveu al
consistori, Maria Mercè
Roca, decidís no continuar
perquè sentia que el partit
no confiava en ella.

Té 35 anys. Periodista i politòleg, és regidor des del
2015 per la CUP-Crida per
Girona (era el número dos
de la llista). També és el representant cupaire a la Diputació de Girona. El novembre passat va deixar el
secretariat nacional de la
CUP, del qual era portaveu,
i un mes després va ser escollit alcaldable de Guanyem Girona, un projecte
pensat per aglutinar gent
de molts àmbits més enllà
de la CUP.

Té 46 anys. Llicenciada en
químiques, és regidora des
del 2011. El 2014 es va convertir en portaveu del PSC
quan la resta de regidors
van deixar el partit i l’any
següent va estrenar-se com
a cap de llista. Va començar
el mandat a l’oposició, però
el març del 2016 va passar
a ser primera tinenta d’alcalde del nou govern de Madrenas. El pacte CiU-PSC va
durar un any i mig, fins al 27
d’octubre del 2017, el dia de
la DUI i el 155.

Té 29 anys. És el més jove
dels candidats i també el
més desconegut, ja que
s’estrena en política. Llicenciat en ciències polítiques per la UdG, màster en
Unió Europea, actualment
és doctorand en dret. Ha
treballat a l’Organisme Internacional de l’Energia
Atòmica i a l’Oficina de les
Nacions Unides contra la
Droga i el Delicte, a Viena.
El 2015 va fundar una empresa a Londres dins el
sector de les start-ups.

Té 42 anys. És assessora
de comunicació i portaveu
del PP a l’Ajuntament de
Girona des del 2003. És la
regidora més veterana de
l’actual ple. Aquest mandat
ha estat portaveu del PP al
Consell Comarcal del Gironès, del qual havia estat vicepresidenta en l’anterior.
Va ser diputada al Congrés
del 2011 al 2015. A les espanyoles del 2015 i el 2016
va tornar a ser cap de llista, però el PP no va obtenir
cap escó a Girona.
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que mai, sinó que aquest cop és possible”.
El PSC, amb molta implantació històrica
a la ciutat, va arribar al seu mínim històric el 2015 després de la marxa de diversos membres del sector sobiranista. Ara,
en un context més tranquil per al partit,
aspiren a remuntar. Tot i l’any i mig que
va ser al govern amb Madrenas, Paneque
es desmarca ara de l’alcaldessa, a qui acusa de “molt de xou i poca gestió” pel procés. El tercer aspirant a ser clau és ERC,
que viu un moment d’auge a tot el país. El
candidat republicà és Quim Ayats, senador fins fa poc i que havia estat regidor de
Joventut en l’últim tripartit a la ciutat
(2007-2011). Ayats, que ha fet una campanya molt propositiva i defugint la confrontació, no parla tant de canvi, sinó
d’“impuls” a la ciutat, mantenint obertes
dues línies possibles de pactes: tant amb
JxCat com amb Guanyem.
Pel que fa a la dreta espanyola, Ciutadans preveu créixer, ja que el 2015 encara no hi havia hagut el boom del partit, i
presenta un candidat desconegut, Daniel
Pamplona. I el PP aposta de nou per Concepció Veray, la regidora més veterana
del ple, per mantenir la representació.
Caldrà veure si els seus resultats es veuen

2

25

REGIDORS

afectats per la competència de Vox, que
presenta d’alcaldable el seu president
provincial, Alberto Tarradas, que és de
l’Empordà. En tot cas, no es preveu en
principi que les forces de dreta espanyoles siguin clau a l’hora de fer pactes.
També es presenten Girona En Comú
Podem –la cap de llista, Eugènia Pascual,
va ser l’alcaldable d’ICV-EUiA el 2015–, el
Bloc Sobiranista Català –amb Nani Huer————————————————————————————————————————————————————

Els temes més candents en
campanya estan sent el procés,
el turisme, l’habitatge, la
seguretat i els barris perifèrics
————————————————————————————————————————————————————

tos de candidat– i el Pacma –amb Ignacio
Pascual al capdavant–. En total, 10 llistes, dues menys que el 2015.
Principals temes de debat
Entre els temes més candents d’aquesta
campanya hi ha el model turístic i les dificultats d’accés a l’habitatge, amb un tema
estel·lar lligat a tots dos: els pisos turístics. L’oposició fa dos anys que alerta del
seu augment, sobretot al Barri Vell, i de la

25

REGIDORS

PP

1

inacció del govern per regular-ho. Madrenas defensa que l’encariment dels lloguers no és només causat pels pisos turístics i que cal una “diagnosi acurada” per
afrontar el repte de l’habitatge. Fa més
d’un any que va engegar la redacció d’un
pacte local de turisme, que s’havia de presentar a principis d’aquest any però del
qual ara per ara no se’n sap res. Pel que fa
al model turístic, l’oposició reclama més
diversificació i descentralització per la saturació de turistes que hi ha al Barri Vell.
L’alcaldessa opina que el model és adequat –“Altres el volen copiar perquè és
diversificat”–, però admet que calen mesures per millorar la convivència entre visitants i veïns. En aquest sentit, s’ha elaborat un pla estratègic de turisme
–presentat al setembre–, però el govern,
de moment, només ha posat en marxa
una mesura molt polèmica: que els busos
turístics no puguin deixar els viatgers a la
zona fins ara habilitada prop del Barri
Vell, sinó que ho hagin de fer en llocs més
allunyats. Això ha esponjat l’entrada de
turistes al Barri Vell, però ha causat queixes del sector del transport.
Un altre eix de debat està sent la seguretat, arran de l’augment de robatoris de

l’últim any i de la prejubilació de cop de
14 agents municipals per un decret estatal. L’oposició va denunciar que la reorganització que es va fer va suposar la desaparició de la figura del policia de barri.
Madrenas diu que s’ha optat per un nou
model en què tots els agents són de proximitat. Tothom té clar que cal augmentar
el nombre de policies perquè Girona està
per sota de la ràtio que li toca per població. La “supressió” dels agents de barri és
només un dels molts exemples que els diferents candidats de l’oposició citen per
parlar de l’“abandó” dels barris per part
del govern. Afirmen que tot es basa en el
centre i no s’inverteix en la perifèria, cosa
que el govern nega.
Hi ha consens que un dels reptes del
mandat que ve serà la mobilitat. S’acaba
d’iniciar l’elaboració d’un nou pla en què
s’hi ha volgut implicar tots els pobles de
l’àrea urbana. Més pàrquings dissuasius,
més carrils bici, més zones per a vianants
al centre, i millors rutes i freqüències de
bus, són algunes de les propostes en què,
en general, tothom coincideix. En la nova
mobilitat serà clau la reforma de l’entrada sud, la carretera de Barcelona, que ha
de ser el gran projecte del proper mandat.
En aquest d’ara ho havia de ser el pla de la
Devesa, que ha acabat al calaix perquè
“s’havia allunyat del que la ciutadania volia”, segons l’alcaldessa. L’oposició ha criticat molt la renúncia a un projecte que
s’havia dit que era clau per al principal
parc urbà de la ciutat.
I sens dubte un altre tema que sobrevola els debats de campanya, com no podia
ser d’una altra manera, és el procés. Els
espanyolistes aprofiten qualsevol ocasió
per usar-ho per atacar l’alcaldessa, però
ella just és on se sent més còmoda. També
ERC i Guanyem n’estan fent bandera.
Com que un ajuntament reflecteix la ciutadania, sembla clar que al nou consistori
–més enllà de qui governi– hi haurà de
nou una clara majoria sobiranista. ■
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Cap de llista de Barcelona en Comú el 26-M

Ada Colau

“És una manca de
respecte dir que
he estat ambigua
davant la repressió”
26-M · “Sortim a guanyar, a augmentar els suports del 2015, i apostem per un pacte
progressista el més ampli possible” ACORD · “ERC ha de decidir quin model de ciutat vol, si
el d’Artadi o un d’esquerres” SOCIALISTES · “El PSC era un partit catalanista i d’esquerres i,
si se’n recorda, s’apropa a nosaltres; ara, si només vol pactar amb Valls per fer-me fora,
s’allunya” SENTÈNCIA · “Haurem de fer un esforç de diàleg per donar una resposta comuna”
Joan Rueda / Jordi Panyella
BARCELONA

L

es enquestes indiquen que el 26
de maig, vostè i Ernest Maragall
es disputaran el primer lloc a les
municipals de Barcelona. Què pot
fer decantar la balança a favor de Barcelona en Comú?
Hem començat la campanya amb optimisme i amb força i estic convençuda
que tornarem a guanyar. De fet, el nostre
objectiu és no només guanyar, sinó treure més suports que el 2015 per poder tenir més força per consolidar les polítiques de canvi valentes que hem impulsat
en aquest primer mandat. A més, crec
que som els que hem parlat més clar sobre una de les claus, els pactes. Hi ha un
fet clar: no hi haurà majoria absoluta,
s’han acabat. I en vista d’això, vull liderar
un govern progressista a Barcelona, ja
que aquesta és una ciutat d’esquerres.
Amb ERC?
Jo al senyor Maragall li he dit molts cops
que quan han volgut ens hem entès. En
aquesta campanya ERC porta moltes
propostes similars a les nostres, per
tant, en l’aspecte programàtic, ens hauríem d’entendre. Jo, amb qui tinc un model de ciutat oposat és amb la senyora
Artadi, que no vol regular els lloguers,
que no vol regular el turisme, que està en
contra de connectar els tramvies, que no
vol el dentista municipal... I, en canvi, pel
que fa a programes, el senyor Maragall

està d’acord amb aquestes propostes. Jo
el que voldria és que el senyor Maragall
descartés pactar amb Artadi i entengués
que aquesta és una ciutat d’esquerres.
Tornem al principi. Per què la triaran a
vostè i no a Maragall?
Aquest empat que es dibuixa té a veure
amb el fet que venim d’unes eleccions generals celebrades en un context d’excepcionalitat judicial i política i on ERC ha
concentrat molt vot de denúncia pels
presos polítics. I, en canvi, en aquestes
municipals el debat s’ha de centrar en el
model de ciutat. Els barcelonins estan
acostumats a separat el vot que fan a les
generals de les catalanes i les municipals.
Del que es tracta és de parlar de Barcelona, que ja és prou important, com a capital de Catalunya, com a ciutat global.
Aquest acord progressista que demana
també està obert al PSC?
Doncs, qui s’han d’aclarir són ERC i el
PSC. Jo he estat clara i diàfana, em vull
entendre amb les forces progressistes. El
PSC era un partit d’esquerres i catalanista, i quan torna a aquesta tradició ens
entenem, i hem aprovat mesures molt
importants estant junts en el govern.
Ara, si s’alia amb el PP i Cs per intervenir
l’autogovern, doncs s’allunya de nosaltres. Ara passa el mateix: si el senyor
Collboni diu que vol pactar amb el senyor
Valls per fer-me fora, fa impossible cap
acord. Tant de bo que el PSC recordi que
era un partit d’esquerres i catalanista i
es torni a plantejar governs progressis-

tes. I també espero que ERC recordi que
és d’esquerres i descarti pactar amb Artadi i vulgui pactar amb nosaltres.
Que hi hagi Elisenda Alamany és un problema per a un govern amb ERC?
No. No hem de parlar de noms. La ciutat
de Barcelona és prou important perquè
parlem de projectes. Qualsevol projecte
de ciutat ha d’estar per sobre de les individualitats, sigui quina sigui.
Maragall continua apostant per un pacte del que anomena el 80%, amb vostès
i JxCat. Això és possible?
El senyor Maragall ens desconcerta. El
que cal és que defineixi què vol fer, quan
ell sap que és mot difícil que guanyi, que
és impossible que governi en solitari i
que és impossible un govern on hi siguem jo i Artadi.
De fet, Maragall ara ja parla d’un possible govern en minoria, com fa Collboni.
Vostè, que l’ha patit, aquest govern en
minoria, què els diria?
Nosaltres volem guanyar i fer-ho amb
més força perquè hem patit un desgast
per haver governat en minoria. A més,
som honestos i apostem pel govern de
progrés.
Tan dur ha estat, això de governar amb
onze regidors?
No... Ens ha tocat un context molt difícil,
en general. Jo diria que potser el govern
en minoria ha estat el menys difícil que
ens ha tocat en aquests quatre anys.

ORIOL DURAN

Hem patit el pitjor atemptat en trenta
anys, la fase del procés, la judicialització
de la política i les càrregues de l’1-O, la
DUI i la intervenció del govern de la Generalitat, que ens va deixar com a principal institució de Catalunya... Tot el mandat ha estat molt complex i, sense ser autocomplaent, crec que hem demostrat
un sentit de la responsabilitat i capacitat
de gestió. I hem buscat sempre acords;
hem demostrat, tot i les discrepàncies,
gran lleialtat institucional a la Generalitat. Així que, malgrat que hem governat
en minoria, hem estat a l’altura.
I vist com és això de governar en minoria, es penedeix d’haver trencat amb el
PSC?
Qui se n’hauria de penedir és el PSC, perquè qui es va moure van ser ells! Nosaltres vam voler fer un acord de ciutat amb
mesures progressistes i, de cop, el PSC
va fer una cosa incomprensible a Catalunya, no per a les forces independentistes, sinó per a la majoria de les forces catalanistes i progressistes, que és alinearse amb el PP i Cs en la política de la repressió. Molts votants socialistes no ho
van entendre, alguns alcaldes socialistes
no ho van entendre i van marxar del
PSC. Per tant, estaria molt bé que el PSC
fes autocrítica.
Però això va deixar tocada l’estabilitat
del govern.
És clar, però nosaltres estem en política
perquè tenim principis democràtics i no
estem parlant, com ho vol plantejar el
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L’alcaldessa activista
busca consolidar-se
Ada Colau (Barcelona, 1974) cerca la seva
segona victòria en unes municipals. Fa quatre anys va passar de cofundadora de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques
(PAH) a alcaldessa de la capital de Catalunya, la primera dona en aquest càrrec. Ara,
amb un discurs serè, segur, molt més estudiat, però igual de contundent, aspira a la
reelecció del que seria el seu segon i darrer
mandat. La sessió de fotografies s’ha fet al
carrer d’Enric Granados, un exemple del
que Barcelona en Comú planteja per a la
ciutat: zones pacificades, per a vianants i
amb molts menys cotxes.

❝

❝

❝

Una reforma del Codi
Penal ens pot ajudar a
sortir de la judicialització
de la política. Aquesta ha
de ser la nostra prioritat

En el tema dels manters,
cal canviar una llei
d’estrangeria racista i
permetre els permisos
de treball temporal

Hem de reduir el trànsit de
cotxes sí o sí, és una qüestió
de salut! I s’ha de fer oferint
alternatives, prioritzant el
transport públic

PSC, que això era un tema independentista. No, aquest era un tema de democràcia, de drets fonamentals, i aquí nosaltres ens hem definit sempre molt clarament.

altres moments, segurament per tacticisme electoral, ERC retardés l’acord del
tramvia, que finalment ha aprovat. Si ho
hagués fet al principi, ara estaríem fent
les obres de connexió del tramvia.
Aquest és un altre exemple del que
dèiem abans: el senyor Maragall m’ha de
dir com farà la connexió amb Artadi, que
hi està radicalment en contra. El senyor
Maragall ha d’aclarir quin model de ciutat vol.

sinó que som aquí per fer política. Han liderat polítiques com les de memòria republicana que no s’havien fet mai a la
ciutat. I tots dos tenen un encàrrec de
l’organització.

Quan es governa en minoria, s’ha de renunciar a projectes. Quin és el que li sap
més greu?
Em sap molt de greu, tot i que ha avançat moltíssim, la unió del tramvia per la
Diagonal, una aposta que permet treure
12.000 cotxes del centre de Barcelona
en un moment en què parlem de com
combatre la contaminació. Teníem la feina tècnica feta, l’acord amb la Generalitat i amb els ajuntaments metropolitans
i ens faltava l’acord de ple... I aquí ERC
ha tingut un paper confús... Quan ERC
ha volgut tancar acords, hem tancat
grandíssims acords, que vull seguir fent,
com ara recuperar la Model, portar el
metro a la Marina... Em sap greu que en

La seva llista no té Pisarello, Asens, Pin,
Vidal... És la que volia?
No hem perdut a ningú. Agraeixo a tots
la feina que han fet. La Gala Pin ha estat
la millor regidora de Ciutat Vella que hi
ha hagut, i la Mercedes Vidal ho ha fet
molt bé en mobilitat. I el Gerardo Pisarello i el Jaume Asens han donat valor polític a una ciutat que també és la capital de
Catalunya. És a dir, no som un ajuntament que ofereix només serveis públics,

Quin?
Els enviem al Congrés perquè podem fer
una funció de pont entre el sobiranisme i
el nou govern d’esquerres que espero que
es formi a l’Estat; necessitem estabilitzar una nova fase de diàleg. I, a més, poden ser la veu del municipalisme en un
context en què les ciutats cada cop són
més importants perquè els grans reptes
que s’han d’afrontar a escala global –el
canvi climàtic, la lluita contra la desigualtat, les migracions...– s’estan concentrant en les grans ciutats, i els estats
això no ho han entès, i no parlo només
del PP, que ens ha intentat treure capacitat de decisió. És bo que hi hagi persones amb ADN municipalista al Congrés.

Deia que la política està judicialitzada. I
el proper pas, la sentència, com s’ha de
respondre?
Abans de respondre això... Respecte a
l’1-O, en aquests dies de campanya el senyor Maragall ha tornat a dir que jo he
estat ambigua, i crec que és una falta de
respecte perquè si una cosa no ha estat
l’Ajuntament de Barcelona en matèria
de resposta a la repressió ha estat ambigu. De fet, és la institució que ha liderat
la resposta, que ha assistit tant psicològicament com jurídicament els centenars
de ferits, que ha defensat les escoles, que
ha aconseguit la imputació de més de 40
policies nacionals i que la causa es mantingui oberta i que no hi hagi impunitat.
Crec que ja n’hi ha prou de dir que l’Ajuntament de Barcelona ha estat ambigu,
no ho accepto. Jo no soc independentista, però en temes de repressió no he estat mai ambigua, al contrari, hem estat
claríssimament alineats al costat del
drets fonamentals.
Parlàvem de resposta a la sentència...
La sentència ens interpel·larà a tots i
haurem de fer un esforç de diàleg. Hauríem d’evitar que hi hagi respostes per
separat, s’haurà de fer un esforç de serenor i, entre les forces democràtiques, sobiranistes, progressistes, haurem de parlar de quina és la resposta. No sabem què
dirà la sentència perquè el judici està demostrant que el tema de la rebel·lió no
s’aguanta de cap manera. No crec que
hàgim de pronunciar-nos avançant-nos a
la sentència. En tot cas, jo confio en el
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és racista i que fa que a ciutadans que no
han comès cap delicte se’ls tracti d’il·legals i no se’ls permeti cap tipus de regulació. A gent que vol treballar i pagar els
seus impostos no se’ls ho permet i se’ls
condemna a uns llimbs on tenen molt
poques opcions més enllà de l’economia
submergida.

criteri de Jaume Asens.
I quin és?
Tant des del punt de vista polític com des
del jurídic, ha demostrat molta intel·ligència en aquest tema. En hem proclamat al costat dels presos polítics, els hem
visitat, hem rebut les famílies, hem posat el llaç groc tot i les pressions. Amb tot
això, hem demostrat que estem al costat
dels drets fonamentals. I ara, amb intelligència, haurem de pensar quina és la
millor resposta quan arribi la sentència, i
Asens, com a jurista, ja ha dit que des del
Congrés també es poden impulsar, gràcies a les noves majories, reformes del
Codi Penal que permetin una sortida ràpida de la judicialització. Aquesta ha de
ser la nostra prioritat. Més enllà de la denúncia, de la injustícia, els que fem política i tenim responsabilitat de govern
hem de fer un sobreesforç per trobar el
camí més ràpid per sortir de la judicialització. Cal sortir de la repressió per poder
fer el debat polític que ens mereixem i
poder discutir les nostres discrepàncies
sense que estiguin condicionades. Si
aconseguim, al govern de l’Estat, aquesta coalició d’esquerres, on hi hagi per primer cop una força sobiranista, que és el
que estem intentant en les converses
discretes d’aquests dies, això ha de ser
una oportunitat perquè, fins i tot, la resposta a la sentència es pot pensar també
des del Congrés.
Ha començat la campanya disparant
contra la Generalitat per la seguretat.
La situació que hi ha a Barcelona és responsabilitat de la Generalitat?
Jo no desplaço responsabilitats, és una
responsabilitat compartida, i la compartim encantats. De fet, la Guàrdia Urbana
fa més funcions de les que per llei li pertocarien. Hem convocat 600 noves places en aquest mandat, hem posat 12 milions anuals per a hores extres, hem fet
un 15% més de detencions... i treballem,
a peu de carrer, amb Mossos de manera
excel·lent. Jo denuncio un problema polític, no operatiu. Els mateixos Mossos estan denunciant que manquen efectius. I
això no ho trec en campanya. Abans de
l’estiu, un cop acabat el 155, la primera
reunió que vaig demanar no va ser amb
el president Torra, sinó amb el conseller
Buch, perquè era conscient que teníem
un problema de seguretat. Abans de l’estiu ens vam reunir i li vaig plantejar que
teníem dos problemes específics: els narcopisos, al Raval, i l’augment dels furts. I
em va dir, i ho va dir públicament, que no
calia més policia, que la solució no era
policial. L’estiu ens va donar la raó. Hi va
haver una rectificació a la tardor, que
vam agrair i que va funcionar. Es va fer
un esforç des del departament i l’operació de Guàrdia Urbana i Mossos contra
els narcopisos va funcionar. Se n’han
tancat més de 170 i la situació és molt diferent. S’ha de seguir treballant, perquè
el narcotràfic és un tema molt complex i
supramunicipal, però s’ha fet una feina.
Però ens queda el tema dels furts.
Un tema que no ha augmentat perquè sí;
ha augmentat, des de fa més o menys un
any i mig, perquè hi va haver un canvi legislatiu. El Tribunal Suprem va dir que
no es podia aplicar la reincidència i això
fa que als lladres professionals els surti a
compte robar perquè entren als jutjats

Collboni es pregunta amb quina patronal s’ha de reunir el sindicat de manters,
amb la màfia?
Jo li demanaria al senyor Collboni que no
sigui frívol, que parlem de persones que
estan en una situació d’exclusió. Han arribat aquí després de camins duríssims. I
aquí es troben una llei d’estrangeria que
no els permet treballar. Busquem solucions. Cal modificar la llei, ho diu el Síndic de Greuges i cada cop més gent. Per
això, interpel·lo el senyor Collboni perquè fa frases enginyoses però defuig el tema central: per què no habilitem permisos de treball temporals? Hi estem
d’acord nosaltres, ERC, el PDeCAT... Si
el PSOE ho vol, ara, amb la nova majoria,
en qüestió de mesos això està solucionat.

ORIOL DURAN

detinguts, paguen una multa i en surten.
Aquí s’està donant el missatge que és
igual ser un lladre professional que una
persona que ha fet un furt ocasional. I
aquí tenim un problema judicial.
I què es pot fer?
Estem parlant amb fiscalia, amb els jutjats... El que plantegem és que hi hagi un
fiscal especial per a furts. Si més del 90%
dels delictes que es cometen a Barcelona
són robatoris i furts, doncs és evident
que cal una estratègia específica. A la fiscalia li vam dir que el que estaven fent no
funciona. I el que ha passat és que en tot
aquest procés hem estat sols. Això és el
que vaig denunciar abans de l’estiu i que
ara he tornat a denunciar. Això s’ha parlat amb la fiscalia, amb els jutjats, amb
els Mossos..., però el conseller d’Interior
està desaparegut de la seguretat de Barcelona des de fa mesos, no és pas d’ara.
Fins al punt que, quan es parla que augmenten els delictes a Barcelona, convoquem la junta de seguretat, que és el
principal òrgan per parlar d’això, canviem la data dues vegades perquè pugui
venir i no es presenta, sense avisar, i se’n
va a la Seu d’Urgell a dir que la seguretat
allà és excel·lent. Això és una falta de respecte a la ciutat de Barcelona, no a mi, a
la ciutat. Faig una crida a la lleialtat institucional i destaco que això no passava
amb els consellers Forn i Jané, que eren
del mateix partit que el conseller Buch.
He mostrat sempre col·laboració i lleialtat perquè amb la seguretat no s’ha de jugar; s’ha de treballar sempre amb rigor i
discreció perquè és un tema sensible. I
així es va poder treballar abans, però

amb el conseller Buch, no... No sé què ha
passat, si és el context electoral o què.
Hi veu interès partidista?
No ho sé... Però sí que observo que en els
darrers mesos hi ha hagut un abandonament per part del departament de la seguretat a Barcelona. Porto mesos demanant que dels 500 mossos que acaben la
formació al juny, 150 vinguin a Barcelona, i encara no tinc cap resposta, en cap
sentit! Des del 2009 que no ve cap mosso
nou a Barcelona.
Què s’ha de fer amb els manters?
És un tema complex. Quan vam arribar
ens vam trobar que en un tema que ve de
lluny, que succeeix a tota la costa catalana, només s’havia pensat en una solució
policial. Era l’única estratègia que hi havia a la ciutat i, òbviament, fracassava
perquè no anava a l’arrel del problema.
Ens hem de preguntar per les causes.
Nosaltres hem treballat intensament en
el tema. La gestió de l’espai públic per
part de la Guàrdia Urbana es segueix
fent, cada setmana hi ha intervencions,
confiscacions...
Però la sensació és que n’hi ha més o
que són a més llocs.
Algunes forces de dretes han volgut fer
campanya electoral amb aquest tema,
cosa que em sembla repugnant. Han arribat a dir que hi havia 2.000 persones, i
nosaltres ho hem mirat i, en el pic major,
han arribat, a l’estiu, a 800 persones.
Ens deia que cal anar a les causes.
En l’arrel hi ha una llei d’estrangeria que

Planteja una ciutat verda, amb pacificació del trànsit... Però com ho farà perquè
les 400.000 persones que entren cada
dia a Barcelona, algunes de les quals han
hagut de marxar de la ciutat pel preu
dels pisos, no se sentin castigades?
No castiguem a ningú, defensem la salut
de tothom. Hem de començar a pensar
així. Si obríssim l’aixeta i sortís aigua
contaminada seria un escàndol, no?
Doncs això passa ara amb l’aire de Barcelona. Estem respirant aire contaminat,
els que anem amb cotxe i els que no.
Quan tenim 300 morts prematures
l’any, és el moment de ser valents. La
contaminació ens afecta a tots i no tenim temps. Ens hem de fer corresponsables i, en la transició, hi pot haver persones a les quals se’ls generin molèsties,
però és igual que quan es va deixar de fumar dins dels espais públics: s’ha de fer sí
o sí. És la salut de tots i sobretot la de les
persones més vulnerables. Hem de reduir el trànsit de cotxes sí o sí i això s’ha
de fer oferint alternatives. Per això prioritzem el transport públic, per això hi
hem invertit molt i hi invertirem més, i
proposem abaratir l’ús freqüent del
transport públic. Prioritzarem mesures
municipals i metropolitanes per poder
oferir una bona alternativa, reclamant
les inversions en Rodalies, connectant el
tramvia, augmentant les freqüències...
Hi ha dos partits que proposen grans esdeveniments, com ara una Exposició
Universal i uns jocs olímpics, per fer
avançar Barcelona. Com ho veu?
Això és buscar velles fórmules per a una
ciutat que ha de mirar al futur i ha de voler liderar les respostes del segle XXI.
Barcelona ha de tenir un projecte propi i
estratègies pròpies per donar respostes
als reptes del segle XXI, i ho ha de fer ara.
A mi que Collboni parli d’una Exposició
Universal i Valls d’uns jocs olímpics m’indica que no tenen model de ciutat, no tenen estratègia i busquen en el passat
perquè no tenen idees del present i el futur. Collboni proposa una Exposició Universal per ser sostenible el 2030? Miri,
Barcelona ha de ser sostenible avui i ha
de tenir una estratègia per aconseguirho avui. ■
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Valls apel·la al
vot útil per
frenar Maragall
a El candidat carrega contra ERC, que

defineix com un partit extremista
Redacció
BARCELONA

Jordi Graupera (dreta) amb Anna Arqué, Diana Coromines i l’advocat escocès Aamer Anwar ■ DANI CAJAL

Barcelona és Capital signa
‘Ciutats per a l’exercici de
l’autodeterminació’
a La formació de Graupera proposa un manifest per a una nova concepció
d’Europa a Aamer Anwar, advocat escocès de Clara Ponsatí, intervé en un acte
David Castillo
BARCELONA

118044-1210476L

No sé si tenen possibilitats
o no, però els membres de
la candidatura de Jordi
Graupera Barcelona és Capital-Primàries
surten
motivats des del primer
minut de cada acte. Ahir
van convocar una roda de
premsa al Col·legi de Periodistes. El motiu era presentar el manifest Ciutats
per a l’exercici de l’autodeterminació, que han preparat amb l’International
Commission of European
Citizens ICEC. A la taula
van seure el mateix Graupera, la seva número 3,

Diana Coromines, Anna
Arqué
(portaveu
de
l’ICEC) i l’escocès Aamer
Anwar (advocat de Clara
Ponsatí, especialista en
drets humans). El manifest és el tret de sortida de
la creació d’una xarxa internacional de ciutats liderada des de Barcelona que
treballarà com a lobby polític i social perquè es respecti el dret a l’autodeterminació i el seu exercici.
La xarxa ICEC fa deu
anys que treballa en contacte amb representants
polítics, acadèmics i de la
societat civil de ciutats europees, una tasca que Barcelona és Capital-Primà-

ries considera fonamental
i que també s’ha desenvolupat en ciutats com Anvers, Glasgow, Edimburg i
Copenhaguen. Jordi Graupera va insistir que el manifest “mira de proposar
una altra perspectiva sobre la construcció d’Europa, en la qual preval l’Europa dels ciutadans, com a
individus lliures, connectats a través del món urbà i
ciutats ancorades a la seva
memòria i a la seva visió de
futur”.
Després de dir que ahir
feia un temps escocès, Anwar va reiterar el greu perill que comporta per a la
democràcia espanyola que

els drets siguin trepitjats:
“A tot Europa, Espanya es
percep com immersa en
processos polítics motivats per la venjança, el menyspreu total i la falta de
respecte pel dret internacional i els drets humans.”
La portaveu de l’ICEC
Anna Arqué va afirmar
que Barcelona “és l’única
capital de nació sense estat
d’Europa on ja s’ha exercit
el dret d’autodeterminació
en un referèndum vinculant amb resultat afirmatiu”. “Té, per tant, la legitimitat i la responsabilitat
per abanderar aquest discurs en l’arena internacional”, va dir. ■

El candidat a l’alcaldia de
Barcelona Manuel Valls va
apel·lar ahir, divendres, al
vot “útil” per frenar el “perill” que representa, segons
el seu parer, l’avenç d’ERC
amb el seu alcaldable, Ernest Maragall, un partit que
va qualificar de “sectari” i
de “gens moderat”. Valls fa
fer aquesta crida al vot
“útil” en declaracions als
mitjans abans de visitar el
Saló de l’Automòbil al costat del número tres de la seva candidatura, l’exministre socialista Celestino Corbacho.
L’exprimer
ministre
francès va destacar que el
que està en joc el 26-M és el
“model de ciutat”, però,
també, fer front a un altre
“gran repte”: Frenar el “perill del separatisme” encarnat per Maragall i ERC, un
partit “sectari, gens moderat i que va a les eleccions
europees amb Bildu”, va
concretar l’alcaldable.
En clau econòmica, coincidint amb la seva visita al
Saló de l’Automòbil, el candidat independent avalat
per Ciutadans va recriminar a l’alcaldessa de Barcelona i candidata a la reelecció, Ada Colau, que “no hagi
reforçat” l’aposta de la capital catalana per les fires i els
congressos. Segons Valls,
Barcelona “ha caigut en

Valls ahir al Saló de
l’Automòbil ■ ACN

La frase
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“ERC és un partit
sectari, gens modern,
que va a Europa amb
Bildu”
Manuel Valls

CANDIDAT A L’ALCALDIA DE
BARCELONA

molts de rànquings”, com
en el de la inversió estrangera, i va culpar d’aquesta situació tant Colau com el
procés independentista.
En aquest sentit, va advocar perquè Barcelona recuperi el lideratge econòmic i sigui una gran capital
de la ciència, la recerca i
l’economia productiva, per
a la qual cosa cal crear un
clima de “confiança”. ■

