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“Per a la rebel·lió no calen armes,
ni militars, ni estat de setge”
FETS · L’acusació del judici de l’1-O diu que el 27-O es va “consumar la declaració d’independència” i
defensa que va haver-hi violència DIRECCIÓ · La fiscalia situa Junqueras com a “motor” del procés
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El president de la Generalitat, Quim Torra, durant el balanç del seu primer any en el càrrec, que va fer ahir ■ ACN

Torra fa balanç del primer aniversari com a president, adverteix que
no es planteja eleccions i demana a Pedro Sánchez pactar el relator
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La vinyeta

Pere Bosch i Cuenca

Fer

La fotografia
del rei nu

J

ordi Sànchez no
podrà assistir a la
ronda de contactes
amb Felip VI al Palau
de La Zarzuela. En la
seva interlocutòria, la
sala segona del Tribunal Suprem argumenta que existeixen defectes de forma, perquè la petició hauria d’haver
estat dirigida a Institucions Penitenciàries; però, per evitar un enèsim llançament de pilota entre institucions (una
especialitat marca de la casa), no resisteix la temptació d’entrar en el fons
de l’assumpte. Els estalvio la tortura de
llegir l’escrit dels magistrats, però es
pot resumir en dues idees. La primera,
que la concessió a un pres preventiu
de qualsevol permís extraordinari és
una mesura “excepcional”. Un joc de
paraules ben absurd. La segona, que
Jordi Sànchez és “perfectament substituïble per qualsevol altre membre de
la seva candidatura política”. Però resulta que l’article 99 de la Constitució
espanyola (aquesta que sacralitzen o
profanen a conveniència) estableix
que “el rei, amb consulta prèvia als re-

La monarquia espanyola s’ha
fotografiat amb dictadors
sanguinaris, però era incapaç
d’aparèixer al costat d’un
polític escollit a les urnes
presentants DESIGNATS pels grups
polítics amb representació parlamentària, i a través del president del Congrés, proposarà un candidat a la presidència del govern espanyol”. Per tant,
no hi havia cap impediment perquè hi
anés Jordi Sànchez, malgrat la seva
suspensió com a diputat, perquè no
està regulat qui ha de ser el representant que vagi a la trobada, i, òbviament,
per a l’Estat espanyol deu haver-hi
pocs tràmits més excepcionals que la
ronda de consultes amb el rei. Durant
aquests “feliços” anys de monarquia
hem vist Joan Carles I i Felip VI fent-se
fotos amb polítics corruptes, amb dictadors sanguinaris, amb caçadors
d’elefants de Botswana o amb amants
inconfessables. N’hi ha per triar i remenar. Però, segons sembla, cap
d’aquestes imatges resulta tan incòmoda per a la monarquia com la que
s’hauria fet amb Jordi Sànchez, perquè permetria mostrar al món sencer
la dignitat d’uns polítics innocents avalats per les urnes amb la vergonya
d’una monarquia imposada que, a més
a més, va completament nua.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Pequín arcaic

A

la plaça de Tiananmen fa una
calor espantosa. “Inusual al
maig”, informa el guia. L’aire
sec del desert de Gobi, el més gran del
món, es fa sentir. La plaça també és la
més gran del món. “Aquí l’edifici on es
prenen les decisions polítiques de la
República Popular, aquí el museu,
aquí la tomba de Mao, visitada cada
dia per milers de xinesos, sobretot pagesos.” El pagesos estan agraïts a l’autor de la Revolució Cultural. ¿I els que
no són pagesos? El guia calla. ¿I els
fets dramàtics ocorreguts en aquesta
plaça el 1989, amb aquell jove torejant
el tancs com a imatge definitiva? El
guia manté el silenci. Un altre guia a
prop nostre ha rebut la mateixa pregunta d’algú del seu grup. “No en facin
cas, producte del Photoshop i de la
propaganda enemiga.” Penetrem a la
Ciutat Prohibida, que té façana a la
plaça. El conegut retrat de Mao presideix l’entrada. “Cada any es pinta de
nou perquè no perdi els colors.” La
Ciutat Prohibida és com un canterano
–de caoba, ben entès– en el Pequín
d’edificis en vertical lleugers, envidriats i futuristes. El retrat de Mao,

“
Els pocs barris
antics responen a la

imatge que Occident
té de la Xina

emmarcat com si fos el quadre de l’avi
en el saló d’una casa, fa joc amb el moble. Al final “el gran timoner” s’ha anat
a reunir amb els emperadors. No he
observat en tot Pequín cap altre record seu. Té l’efígie a tots els bitllets
de banc, però ja hem quedat que tothom paga el te, els fideus i els productes de Cartier amb el mòbil i que el diner corrent ni el veuen.
Sortint de la Ciutat Prohibida, una
altra concessió a les antiguitats. Ens
duen a un barri arcaic, l’únic que es
manté en tot Pequín. La imatge que a
Occident es té d’aquesta ciutat es troba en aquests carrers estrets i bigar-

rats de cases baixes i grises. Fins fa
quatre dies tot Pequín era així. Tot es
va enderrocar per cedir pas a la ciutat
moderna, amb més frenesí amb motiu
dels Jocs Olímpics del 2008. Em fa
l’efecte que els habitants de la reserva
per on ens passegem haurien desitjat
ser agraciats per la piconadora i obtenir uns pisos nous a canvi de cedir la
llar familiar. Tot hi és pimparat i com
si hagués de caure. Les cases no tenen
sanitaris. N’hi ha de col·lectius, al cap
dels carrers. S’ha de sortir per arribarhi. A l’hivern, el termòmetre de Pequín marca quinze graus sota zero.
Per completar el tipisme, el barri
ofereix un servei de carruatges tirats
per tricicles. Pujo en un. Un home escanyolit agafa el manillar i comença a
pedalar. Hi ha un llac a mà dreta que
desintoxica l’ambient. Uns homes pesquen amb canya. Descanso el colze entre les barnilles que sostenen la vela
del vehicle. El braç se m’alça i la mà
em cau amb un gest displicent i oscillant. Em sento com David Niven a 55
dies a Pequín. Un colonitzador d’attrezzo entre els carrers de la ciutat
primer imperial i després comunista.
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I encara gràcies?!

N

“
Les acusacions
acaben el judici de

l’1-O sense moure’s
ni un mil·límetre i
insinuant que
encara haurien
pogut ser més durs
lebrar un referéndum es delito aunque se haya despenalizado la celebración de las consultas”. I el 20-S davant
la conselleria d’Economia? “Un acto
intimidable y violento que no se puede
disfrazar de protesta.” Au vinga! Tot
el que va passar, sostenen les acusacions, no és pas fruit d’uns programes
electorals i d’uns compromisos polí-

De reüll
Emma Ansola

tics; es tracta d’“un concierto criminal entre Parlament, Generalitat y
asociaciones civiles” on, alerta!, “la
mobilización popular fue fundamental”. El fiscal Zaragoza ho va deixar
anar: les responsabilitats potser haurien pogut anar més enllà, perquè les
mobilitzacions populars estaven en un
mateix nivell en aquest “concierto criminal”. Vaja, que va venir a dir que
vostè i jo, que vam votar l’1-O, en vam
ser còmplices. Les acusacions van ser
molt dures, però ens van advertir (o
així m’ho va semblar a mi) que encara
ho haurien pogut ser més. Ho va exemplificar amb la gent que es manifestava i en casos concrets, com els de
Mas i Munté, que anaven a algunes reunions preparatives de l’1-O però que
no estan essent jutjats. “Aquí no están
todos los que son; pero sí son todos
los que están”, va resumir la fiscalia.
Advertits estem. I es veu que encara
els hem de donar les gràcies.

Les cares de la notícia
EXDELEGAT DEL GOVERN A CATALUNYA

Enric Millo

L’èxit del
referèndum

‘Convicció democràtica’

J

uan Franco és alcalde de la Línea de la Concepción
(Cadis) i un dels batlles que més bon resultat ha
obtingut en les eleccions municipals. Encapçala una
candidatura d’independents, La Línea 100x100, que va
aconseguir 21 dels 25 regidors que constitueixen aquest
ajuntament gadità i un 67,5% dels vots emesos. El seu
programa electoral constava de 100 mesures i l’última,
la més important, assenyalava l’alcalde, proposa la
celebració d’un referèndum com a primer pas perquè el
municipi pugui esdevenir una ciutat autònoma atesa la
situació excepcional en què està
L’alcalde de La aquesta població de 62.940
Línea vol més habitants a causa principalment de
tres punts negres: zona fronterera
sobirania i
amb Gibraltar sota l’amenaça del
demanarà fer Brexit, un dels índexs més alt d’atur
una consulta a Andalusia i l’actuació de bandes
del narcotràfic. Franco ha treballat
a la ciutat
amb catedràtics i experts en dret
constitucional i internacional per traçar aquest full de
ruta i posar fi a l’abandonament de què, al seu parer, han
estat víctimes per part de totes les administracions
públiques ja fossin governades pel PP o pel PSOE, ni
plans especials ni projectes integrals promesos s’han
implantat al territori. L’alcalde no es cansa de repetir
que ells se senten gaditans, andalusos i espanyols, però
que necessiten més autonomia i eines per resoldre els
problemes que li són propis i assegura que el seu
projecte té cobertura legal. Vol, en definitiva, sobirania i
això, li haurien de dir, és el més difícil d’aconseguir.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/wk8chg

EDITORIAL

A la tres
i un mil·límetre, no es van moure ahir les acusacions del judici
de l’1-O. Ni un! Jo no sé si vostès van sentir les argumentacions de
la fiscalia i de l’advocacia de l’Estat (de
Vox ja ni els en parlo), però van ser
terrorífiques. Esfereïdores. No és pas
cap novetat, i no crec que ningú de
vostès s’esperés ahir, dia de conclusions finals per a l’acusació, res de
nou. Però no per previsible el relat va
ser menys dur i indignant. “Fue un
golpe de estado”, “hubo fuerza en las
cosas”, “se obstaculizó gravemente
las actuaciones policiales”, “hubo pedradas contra la policía” i “los vehículos fueron destrozados y vandalizados” són només algunes de les expressions que vàrem sentir ahir. Tot plegat
va ser un cop d’estat, sostenen, “porque para la rebelión no hacen falta ni
armas ni militares ni un estado de sitio” i perquè (ho sento, però avui he de
posar les expressions en castellà) “ce-

Accedeix als
continguts del web

-+=

La plantada de l’exdelegat, l’exministre Zoido i l’excap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, a la comissió d’investigació del Parlament sobre l’aplicació del
155, on estaven citats com a testimonis, explica les
seves conviccions democràtiques i el menyspreu
per la transparència i les institucions de l’Estat.
MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM

José Luis Requero

Decisió sota sospita

-+=

La secció quarta de la sala tercera del Suprem ha
paralitzat cautelarment l’exhumació de les restes
de Franco del Valle de los Caídos, com demanava
la família. Una decisió polèmica més sospitosa en
tant que un dels jutges, José Luis Requero, té vincles directes amb l’entorn del dictador.
DTOR. DE L’ORG. CATALANA DE TRASPLANTAMENTS

Jaume Tort

Rècord de donacions

-+=

Les donacions d’òrgans continuen creixent a Catalunya, on l’Organització Catalana de Trasplantaments ha registrat 167 donacions d’òrgans de cadàvers aquest 2019, un 16% més que fa un any,
símptoma de consciència social i de confiança en
el sistema de trasplantaments català.

Un any de
resistència
El primer any de mandat de
Quim Torra com a president
de la Generalitat no ha estat fàcil, ni
tranquil, ni normal. Difícilment ho
podria haver estat després d’unes
eleccions convocades a Madrid per
Mariano Rajoy, després d’uns mesos
d’hibernació de l’autogovern per
l’aplicació del 155 i després de tres
intents d’investidura –Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull– avortats pel Tribunal Suprem,
que també va alterar el mandat democràtic i la majoria independentista al Parlament. Les urnes van convertir el 21-D en una revàlida de l’1-O i
l’Estat va respondre segrestant la
12a legislatura catalana, a través del
Suprem, amb un judici vergonyós i
contra natura en democràcia, amb
presos i exiliats polítics, i a través del
govern espanyol mantenint la intervenció econòmica de la Generalitat i
blindant-se a qualsevol possibilitat
de diàleg sobre el conflicte polític
existent entre Catalunya i l’Estat.
En aquest sentit, ha estat un any
de resistència que ha condicionat
tota l’acció política a Catalunya, la
del govern i la de l’oposició. És cert
que la gestió de l’executiu podria haver anat una mica més enllà, però no
ho és menys que el cicle electoral ha
fet impossibles acords com el dels
pressupostos, que són clau per a
l’acció de govern. En tot cas, l’administració catalana ha reprès la marxa
i revertit la desconstrucció perpetrada amb el 155; ha acompanyat i impulsat una economia catalana positiva en la majoria d’indicadors (creixement, atur, creació d’empreses i
llocs de treball, exportacions, captació d’inversions...); ha sortit del FLA i
és de les poques que compleixen el
límit de dèficit dictat per Madrid. I, a
partir d’aquí, sense eleccions a la vista, cal esperar que sigui més factible
un acord de pressupostos per avançar en l’acció del govern, per bé que
la previsió d’una sentència judicial
injusta i insòlita és una distorsió i una
amenaça impossibles d’ignorar.
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Tal dia
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avui fa...
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Primer ‘gest’
El president espanyol nomena
ministre d’Exteriors Josep
Borrell, l’adepte de Societat
Civil Catalana que volia
“desinfectar” Catalunya.

Full de ruta

anys

Fonts de la Unió Europea a la
cimera de Colònies creuen que
els atacs aliats podrien acabar
demà si comença la retirada
sèrbia de Kosovo.

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau

S’esfuma el
miracle teatral

L

anys

20

Fi dels atacs

Tribuna

Carina Filella

a inauguració,
l’any 2012, del
nou Teatre Tarragona
va ser, en paraules de
l’alcalde Josep Fèlix
Ballesteros –ara en
funcions– “un miracle”. Perquè feia
anys que la ciutat el reclamava per suplir la manca de localitats teatrals
–fins aleshores només hi havia les
aproximadament 500 butaques del
Metropol, i les 1.700 del Camp de Mart,
que és a l’aire lliure i només podia funcionar a l’estiu–, i perquè les obres del
nou equipament havien acumulat
molts anys de retard. I quan no fa ni
set anys d’aquell miracle –en paraules
de l’alcalde socialista, que ara veu perillar l’alcaldia, pendent dels pactes que
puguin segellar les forces sobiranistes,
que amb el resultat electoral a les
mans tenen majoria al ple municipal–
tot s’ha esvaït. La ciutat es quedarà
sense el gran Festival d’Estiu, un dels
més antics del país i que fins no fa gaire portava grans actuacions culturals a
la ciutat. Ni el Teatre Tarragona ni el
Metropol no estan en condicions per
poder obrir portes amb totes les condicions, i el Camp de Mart només ho
farà a mig gas. El primer, el més nou,
està tancat sine die des del febrer per
motius de seguretat pel despreniment
d’alguns elements ornamentals del
sostre; el Metropol, la gran joia modernista de l’arquitecte Josep Maria Jujol,
està pendent d’unes obres de reforma
que van arribant amb comptagotes. I
el Camp de Mart es troba en un estat
de conservació tan deplorable que el
2017 ja es va haver de suspendre l’activitat teatral, en espera d’una reforma
integral que encara ni s’ensuma. La
cultura, a Tarragona, es desploma. TV3
va avançar fa uns dies que l’Ajuntament ha decidit suspendre el Festival
d’Estiu, que s’havia de celebrar entre
els mesos de juliol i setembre. La regidora de Cultura en funcions, Begoña
Floria, ho matisa i ho diu d’una altra
manera que sembla menys negra: el
Festival d’Estiu no se suspèn, sinó que
“es reorienta”. Reconeix que s’han hagut de descartar tres grans concerts
previstos arran dels problemes pressupostaris derivats del despreniment
del Teatre Tarragona, i diu que al Camp
de Mart, “que és vell però està perfecte” per poder obrir, hi haurà algunes
actuacions de grups majoritàriament
de l’àmbit local, “de quilòmetre zero”.
Ai, que estem en converses per pactes
que ens conservin la vara d’alcalde i
ara no ens convé tirar-nos (més) pedres sobre la teulada.
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Demana suport
El líder del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, agraeix el
suport dels catalans a les
eleccions espanyoles i demana
que li renovin la confiança.

Què ens diu la història?

S

ituem-nos en l’any 1974, en el qual
l’almirall Carrero Blanco era l’home
fort del dictador Franco i a la ciutat
francesa de Suresnes se celebrava, clandestinament, el congrés del PSOE amb
tres aspectes remarcables: 1) Felipe González hi pot participar gràcies a la gentilesa
(calculada) de Carrero Blanco; 2) la rivalitat entre Redondo i González per dirigir el
partit es va decantar en qui va assistir-hi
per la condescendència de l’almirall..., i 3)
es formularen proclames de contingut polític, com les del desaparegut Pérez Rubalcaba i altres dirigents: “La definitiva solución del problema de las nacionalidades
que integran el Estado español parte indefectiblemente del pleno reconocimiento
del derecho de autodeterminación de las
mismas que comporta la facultad de que
cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran
el Estado español.”

POSTERIORMENT,

però, la política territorial del PSOE és mimètica a la del PP i a
anys llum de la proclamada el 1974, ja que
s’hi observa una creixent catalanofòbia

dels barons com Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra, Bono i el mateix Borrell, així
com dels expresidents González i Zapatero i ara de Sánchez, dels quals és inqüestionable la seva servitud al règim del 78 i a la
ignominiosa monarquia borbònica. Felip
VI, dos dies després de l’1-O del 2017, validà les càrregues policials, només perquè
els catalans, pacíficament, volíem exercir
el dret a decidir, votant el Referèndum. Un
dret vulnerat pel govern de Rajoy, que va
aplicar el 155 de la Constitució amb el suport de l’ara president Sánchez, que després del 28-A no només ha seguit la repres-

“
La vulneració
de drets d’avui és

resultat d’un
franquisme
sociològic que
perdura per cultura,
influències i poders

sió del PP, sinó que, impúdicament, va reclamar del Parlament la cortesia d’elegir
Iceta per al Senat, per fer-l’en president.
D’això se’n diu despotisme, donat que fou i
és còmplice de tenir a la presó i a l’exili els
nostres legítims representants, però és
que, a més, respon al fiasco d’Iceta, venjativament, alineant-se amb la ultradreta per
inhabilitar els presos polítics dels seus drets
parlamentaris. Un reguitzell de vulneracions del dret internacional que tindrà conseqüències negatives per a Espanya.
A LA VISTA D’AQUESTES

vulneracions, és
evident que, antropològicament, hi ha una
idiosincràsia que per raó de cultura, influències i poders, es reprodueix sistemàticament: aquest és el cas del franquisme
sociològic estès especialment al centre peninsular, que ha esdevingut endèmic. Si
no fos així, no s’entendria que encara no
s’hagi depurat ni jutjat la involució i els
crims de la sanguinària dictadura franquista, com tampoc que els seus hereus segueixin vulnerant tots els drets de la legislació internacional, com ha denunciat
l’ONU, que exigeix la llibertat immediata
dels presos polítics.

El lector escriu

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

Grans... amb el
pedestal
b “Ni sextet, ni quintet, ni
quartet, ni triplet.” El Barça,
després de les patacades
d’Anfield i Sevilla, acabarà
l’any 2019, en el millor dels casos, amb un doblet (la lliga i la
supercopa d’Espanya). Un balanç correcte, però magre si
tenim en compte les altes expectatives que l’equip havia
generat, especialment entre la
“cova mediàtica culer”.
L’estratègia de vendre la
pell de l’os abans de caçar-lo
s’ha tornat en contra d’aquells
que pregonaven una temporada triomfant, encegats a
l’hora de detectar els problemes estructurals, que, més
enllà dels resultats, ha arrossegat el club: l’absència no coberta d’Iniesta, la dependència exorbitant de Messi, el baix
rendiment de Busquets i Coutinho, la davallada progressiva
de Lenglet i Arthur, l’estancament de Sergi Roberto i Umti-

tí, la irregularitat de Dembélé,
el dubtós carisma d’Ernesto
Valverde i de Josep Maria Bartomeu, l’acomodament endèmic de l’afició...
Són molts els arbres (principalment la sequoia Messi)
que han tapat el bosc, amb la
connivència d’uns estaments
–plantilla, directiva, premsa i
afició– abduïts per l’excés de
confiança i l’autocomplaença.
Probablement, enguany el
Barça ha estat víctima d’un
magnífic aforisme de Sèneca:
“A alguns se’ls considera
grans perquè també es compta l’altura del seu pedestal.”
Doncs això.
ÒSCAR PUJOL ESCANERO
Badalona (Barcelonès)

Espanya no és un
estat de dret
b Les crítiques en un àmbit
mundial al sistema judicial espanyol són per a Espanya un
despropòsit de tal magnitud
que, per culpa d’un exacerbat

i prepotent egocentrisme, les
institucions de l’Estat i el govern no solament rebutgen,
sinó que ignoren tota crítica,
reflexió i raonament.
L’informe de l’ONU sobre
les detencions arbitràries que
exigeix l’alliberament dels presos polítics catalans, la sentència d’un tribunal alemany,
d’un de belga, etcètera, sobre
una euroordre que no s’ajustava a dret ni als fets, en
comptes d’avergonyir l’Estat
espanyol encara l’enfurisma i
fa que titlli d’irresponsables
els seus autors i exigeix la seva dimissió.
El món ha vist que el Tribunal Suprem no ha pogut demostrar cap dels càrrecs que
s’imputen als arbitràriament
detinguts en presó preventiva
per una tema més polític que
jurídic.
La conclusió, doncs, és una
vergonya, Espanya no és un
estat de dret, sinó un estat
que viu immers i alhora ancorat en la justícia dels anys del

franquisme.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobregat)

Massa lluny
b En una entrevista, l’exjugador del Barça Carles Reixach
ha dit que s’havia arribat massa lluny en el procés. Quan un
procés no ha arribat enlloc,
massa lluny què deu voler dir
exactament? Si un saltador
de longitud no aconsegueix el
seu objectiu, no es pot pas dir
que ha saltat massa lluny; ans
al contrari, s’ha de dir que ha
saltat poc.
Llavors, quan aquest senyor diu això, el que vol dir en
realitat és que no és partidari
del procés. També va dir que
el president del Barça li va demanar si havien de fitxar
Griezmann i que li va contestar que no. Doncs potser que
el fitxin.
LLUÍS CLARÀ
Moià (Moianès)
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La frase del dia

“No pot ser que els perdedors es converteixin en govern”
Alberto Núñez Feijóo, PRESIDENT DE LA XUNTA DE GALÍCIA

Tribuna

De set en set

Excepció cultural

Quina hora és

Jordi Font. Professor del màster de producció i comunicació cultural (Blanquerna-URL)

S

embla que està per veure si Barcelona tindrà alcalde independentista o alcaldessa d’esquerres i, en
conseqüència, si la plaça de Sant Jaume esdevindrà monocolor o oferirà una
més gran riquesa cromàtica. Sigui com
sigui, aquest consistori lluirà una característica sense precedents: inclourà
un nombre excepcional de noms de primera fila en el camp de la política cultural. Pràcticament tots provinents d’un
trajecte comú, amb un pòsit compartit
de reflexió i posicions bàsiques. I amb
consciència que cal garantir l’autonomia de la cultura i que això, amb un o altre govern, demana un ample consens
polític i social.

VET-HO AQUÍ. Amb ERC, ens arriba Gemma Sendra, ex-secretària general de la
conselleria de Cultura del tripartit i reconeguda gestora cultural. Amb els comuns, Joan Subirats, acadèmic de les
polítiques públiques i darrer comissionat de Cultura de l’Ajuntament, així
com Jordi Martí, anterior gerent de
l’ICUB i reconegut expert en polítiques
culturals. Amb el PSC, el mateix Jaume
Collboni, anterior regidor de Cultura, i
Xavier Marcè, de llarga trajectòria tant
pública com privada, ex-director general de l’ICIC i anterior comissionat de
Cultura de l’Ajuntament. I, amb JxCat,
Ferran Mascarell, exdirector de
l’ICUB, exregidor de Cultura i exconseller de Cultura per dues vegades. Una
densitat realment inusitada, en matèria de política cultural, es congria sobre
la Casa Gran. Dit així, pot semblar una
amenaça, però hauria de ser una gran
oportunitat.
EL CAMÍ

que, gairebé tots, han fet plegats hauria de suposar un gran avantatge. Encara que també pot implicar
un greu inconvenient, no en va el refrec
continuat, a més d’afinitats i amistats,
produeix encetades i esgarrinxades de
més mal portar. Caldrà veure què pre-

Sísif
Jordi
Soler

domina. Seria una decepció que les petiteses humanes o l’interès de part pesessin massa, fins al punt de fer estèril
aquesta excepcional conjunció d’astres. Per complexa que sigui la situació
política, mai no hauria de frustrar el
bon govern de la ciutat. Ni tampoc l’ample acord polític i social que la cultura
demana, en benefici de la seva autonomia i per tal de poder conjuntar les forces necessàries per donar resposta als
reptes culturals que graviten sobre la
ciutat.

rir-hi i va frustrar les expectatives que
hi havíem dipositat, però aquell esperit
va perdurar i va acabar gestant acords
culturals fonamentals, tant legislatius
com entre les administracions. L’altre
dia, Miquel Molina propugnava (La
Vanguardia, 28 de maig) una “excepció cultural barcelonina” respecte de
les tensions generals existents i a la vista de les perspectives estratègiques en
joc. Tenia tota la raó. A parer meu, l’entesa cultural barcelonina hauria de
preveure cinc prioritats:

EL “PACTE CULTURAL” del

1. ARRIBAR A UN COMPROMÍS metropolità

“
Per complexa
que sigui la situació

per la cultura, capaç de sumar potents
dinàmiques de conjunt i de crear noves
centralitats culturals i simbòliques
més enllà de la quadrícula tradicional.
2. Rellançar Barcelona (la ciutat metropolitana) en el circuit de les grans
ciutats globals: produccions i exposicions de primer nivell, festivals i institucions de referència, centralitat editorial iberoamericana, centralitat cultural euromediterrània, etc.).
3. Obtenir, dels governs català i espanyol, el degut reconeixement de capitalitat, així com el seu compromís estratègic amb els dos punts anteriors.
4. Desenvolupar l’eix escola-cultura,
amb les enormes sinergies que pot aixecar, com a desllorigador d’una educació que integri tots els agents socials
(amb els llenguatges artístics incorporats) i d’una vida cultural capaç d’implicar activament les més amples capes
ciutadanes, a partir de la implantació
universal que comporta el sistema educatiu.
5. Incrementar l’aposta per la creació
artística i, amb ella, per la denominada
economia creativa i del coneixement
com a clau decisiva de futur.
Esperem, amb Salvador Espriu, “que
no sigui decebuda la nostra esperança,
que no sigui escarnida la nostra confiança; així molt humilment ho demanem”.

1985 entre les
administracions catalanes ja va assajar
el consens cultural bàsic, de la mà del
conseller Joan Rigol, que va comptar
amb la col·laboració i la lleialtat de
l’oposició. Un cop de ceptre va interfe-

política, mai no
hauria de frustrar el
bon govern de
Barcelona. Ni
tampoc l’ample
acord polític i social
que la cultura
demana

Manuel Castaño

“I

si poguéssim
afegir temps a
la nostra vida?” És
una pregunta que fa
la web del Departament de Presidència, en la secció de reforma horària,
i que hauria de tenir una resposta
immediata: no, no podem afegir
temps a la nostra vida. El que podem fer és no perdre temps en ximpleries. Cada juny des de fa sis anys
hi ha una “setmana dels horaris”,
amb les consegüents reunions i declaracions, però els deu passar el
mateix que a sant Agustí. Deia el
Doctor de la Gràcia que sabia molt
bé què cosa és el temps, però que
si li demanen que ho expliqui, no
se’n surt. Tothom entén què és una
reforma horària, però ningú no sap
com posar-s’hi. La primera mesura
sembla elemental: si el meridià de
Greenwich passa fregant la frontera
occidental del Principat, l’hora de
Barcelona hauria de ser la mateixa
que la de Londres, no la de Varsòvia.
Ah no, falta conscienciació, diran. Es
veu que el sentit de la vida d’aquesta administració és fer debats recurrents i campanyes amb vista a la felicitat de les persones –la meitat de
les quals, tinguin l’horari que tinguin, han de perdre hores desplaçant-se a la feina, mentre els passen
pel cap moltes maneres sensates
d’afegir temps a la seva vida–. De
moment, per donar exemple, la Generalitat no convocarà actes públics
després de les sis de la tarda –suposem que tampoc no farà declaracions unilaterals ni coses d’aquelles–. Quin gran avenç, que serà
transcendental, i molt comentat entre les cinc-centes persones que van
als actes públics de la Generalitat.
Quan un govern no té res a fer, la reforma horària pentina.

6

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 DE JUNY DEL 2019

Nacional

El primer any
de Quim Torra
com a cap de
govern

El president fa
balanç refermant
l’aposta per la
independència i
descarta eleccions

La innovació
també arriba
al metro de
Barcelona

Es farà una prova
pilot a la línia 11 per
instal·lar portes
verticals a les
andanes

El “cop d’estat” d
CONCLUSIONS Els membres del ministeri públic afirmen
que el 27-O es va “consumar la declaració d’independència” i
que els acusats van cometre una rebel·lió, controlada pel 155 i
el rei XOC L’advocada de l’Estat contradiu els fiscals i defensa
la sedició perquè “l’ús de la violència no estava en el seu pla”
Mayte Piulachs
BARCELONA

“El procés va ser un cop
d’estat a l’ordenament jurídic vigent.” És un dels
primers torpedes verbals
que va llançar el fiscal Javier Zaragoza, en l’hora
d’exposició del seu informe, ahir al Suprem, i, juntament amb els seus tres
companys, va insistir que
els independentistes catalans van protagonitzar “un
delicte de rebel·lió, que va
contra l’ordre constitucional, en què no cal una violència greu, ni armes ni militars”. El fiscal Fidel Cadena va fer la intervenció
més tècnica i va mastegar
els arguments jurídics per
als magistrats de l’alt tribunal, tot descartant la sedició o la temptativa de rebel·lió. “El 27-S es va consumar la declaració d’independència”, va declarar
Cadena, i, abans, Zaragoza
va sostenir que no calia publicar-la perquè fos efectiva. L’ordre constitucional
va tornar, segons hi va afegir Cadena, amb 6.000
agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya, l’aplicació del 155 i la declaració
del rei, el 3 d’octubre. L’advocada de l’Estat, Rosa María Seoane, per contra, va
descartar la rebel·lió “perquè no s’ha provat que la
violència estigués integrada en el pla dels acusats”, i
el que hi va haver, al seu parer, és un delicte de sedició, amb “l’ús de la força”.
Els quatre fiscals van
destinar tres de les quatre
hores que tenien per intervenir a defensar el delicte

de rebel·lió i que el 20-S i
l’1-O va haver-hi la violència “suficient” que requereix aquest delicte, el més
greu del Codi Penal. En
l’inici, el fiscal Zaragoza va
insistir a descartar que
aquest hagi estat un judici
polític, com també que hi
hagi presos polítics. Va
acusar el vicepresident
Oriol Junqueras de ser “un
expert dels sofismes”,
d’exhibir un “cinisme sense precedents”, i, en considerar-lo “el motor del procés” independentista, va
justificar l’elevadíssima
pena de presó que li demanen: 25 anys de presó.
I, per primera vegada, el
fiscal Zaragoza va acusar
l’exconseller
d’Interior
—————————————————————————————————

El fiscal va acusar
Junqueras de
“cínic” i de ser
“motor del procés”
—————————————————————————————————

Quim Forn de “fer un pla
per als Mossos” perquè l’1O, la ciutadania pogués votar en el referèndum, però
sense aportar proves o testimonis. I és que, en aquesta acusació de gravetat, el
fiscal Zaragoza va esbiaixar la declaració de testimonis, com ara la del comissari Ferran López, que
amb el 155 el govern espanyol va escollir-lo per substituir el major Trapero al
capdavant dels Mossos. Així, Zaragoza va donar per
bona la declaració de López al Suprem, en la qual
va assegurar que en la reunió amb el llavors president Puigdemont aquest

va assegurar-los que, si havia violència, declararia la
independència. Però res va
dir el fiscal Zaragoza del fet
que López va assegurar
que el coordinador policial
de l’1-O, el coronel de la
Guàrdia Civil Diego Pérez
de los Cobos, va validar el
dispositiu dels Mossos per
a l’1-O, amb el binomi per
cada un dels 2.050 centres
electorals.
Per executar la independència de Catalunya,
els fiscals van reiterar els
tres pilars: Parlament, govern i societat civil a través
de les entitats sobiranistes
de l’ANC i Òmnium. Els representants del ministeri
públic, però, no van estar
ni mitja hora per desenvolupar les proves contra
Sànchez i Cuixart, als
quals van acusar de ser “líders a l’hora de convocar i
desconvocar manifestacions”. Un lideratge sense
ferits greus pel qual els demanen disset anys de presó. De Sànchez, el fiscal Zaragoza, també de manera
parcial, va recordar el testimoni del cap dels antiavalots dels Mossos, que va
criticar el llavors president
de l’ANC per la topada que
van tenir a Economia, el
20-S, tot oblidant-se que
també va admetre la col·laboració de tots dos per
atendre la comitiva judicial de la Guàrdia Civil.
El fiscal Jaime Moreno
va destinar la seva hora a
demostrar que la tardor
del 2017 hi va haver violència a Catalunya, i que
aquesta encaixa en la que
el legislador va exigir el
1995 en reformar el delicte
de rebel·lió. “Els acusats re-

Vuit dels dotze processats
escolten des del banc dels acusats les
conclusions dels quatre fiscals del
Suprem, ahir ■ EFE

iteren que votar no és delicte, però amb la seva acció també van discriminar
els altres ciutadans, la meitat més un, refiats en la
prohibició del TC i que no
van anar a votar”, va manifestar. El fiscal va exposar
que els nou acusats de rebel·lió van assumir que hi
podria haver hagut enfrontaments l’1-O, com va alertar la cúpula dels Mossos,
en la reunió del 28 de setembre, a l’expresident
Puigdemont, a l’exvicepresident Junqueras i a l’exconseller Forn. Va culpar
els presos polítics d’un “dol
directe i no eventual” en
permetre aquest xoc el dia

del referèndum i va considerar-los
responsables
dels 1.093 ferits l’1-O, sumant ciutadans i agents.
I per sostenir la rebel·lió
dels altres presos polítics,
va declarar que els exconsellers Jordi Turull, Josep
Rull, Raül Romeva, Dolors
Bassa i l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell no van ser en la reunió
d’alerta amb els Mossos,
però “van fer piulades i entrevistes”, que “eren crides
a la violència” perquè animaven a la participació en
el referèndum i, per tant
–segons el fiscal–, a enfrontar-se amb els cossos
de seguretat als centres de

votació.
Els tres fiscals i l’advocat de l’acusació popular
de Vox van citar la declaració institucional del 3 d’octubre del 2017 de Felip VI,
que va decebre la majoria
de catalans, com a reflex
de la situació excepcional i
de resposta de l’Estat espanyol a l’atac d’una part
del territori. “Tenien el poder autonòmic i només els
faltava desobeir el poder
judicial. És com si un vaixell talla l’amarrador de la
nau”, va declarar el fiscal
Moreno.
La fiscal Consuelo Madrigal va justificar com a
provat el delicte de mal-
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L’APUNT

Ingenuïtat crònica
vers el poble basc
Marc Rovira

El president del Parlament, Roger Torrent, és de visita
oficial a Euskadi. Bon destí per anar-hi a passar uns
dies. Bona teca, xacolí, valls esplendoroses en plena
primavera i platges magnífiques. Torrent, potser per
no ser descortès amb qui el convida, ha recuperat el
vell mantra de la suposada fraternitat entre bascos i
catalans, una “germanor excel·lent”, va dir, i va expres-

sar la seva confiança que el lehendakari Iñigo Urkullu acabi jugant un paper de mediador per ajudar
Catalunya a resoldre el seu encaix a Espanya. El
mateix Urkullu que, ara fa un any, beneïa els pressupostos de Mariano Rajoy tot i haver-se passat
setmanes assegurant que mai s’aliaria amb el PP
mentre mantingués el 155 sobre Catalunya.

dels fiscals

versació de fons públics, i
va assegurar que, malgrat
que els departaments dels
consellers Carles Mundó,
Meritxell Borràs i Santi Vila no tenien despeses concretes, ells també n’eren
responsables en haver signat l’acord del setembre
del 2017 que assumirien
els encàrrecs de l’1-O de
manera solidària, sense
provar cap factura. Va reiterar les partides de publicitat, els encàrrecs censals d’Unipost, el cost estimat dels locals públics
(qualificat de “disbarat”
per la pericial de Dolors
Bassa, que va desmuntar
la seva) i va fer seves les te-

De “míting polític” a “poca solidesa probatòria”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Alguns dels advocats dels independentistes catalans van
valorar ahir les intervencions
dels fiscals, en una de les pauses del judici, i van relativitzar
la duresa de les seves paraules
i els seus al·legats.
Jordi Pina, advocat de Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep
Rull, va assegurar que el fiscal
José Zaragoza va fer “un míting polític”, amb els seus arguments. “Tenint en compte
que no es tracta d’un judici polític ni de presos polítics, com
diuen, el fiscal Zaragoza ha fet
referències polítiques cons-

tantment i s’ha referit a la raó
per la qual considerava que no
eren presos polítics. Hauria
d’haver usat arguments tècnics, com toca en un judici penal.” Andreu van den Eynde,
defensor d’Oriol Junqueras i
de Raül Romeva, també es va
mostrar sorprès per “la poca
prova probatòria” i, en aquest
sentit, va sostenir: “Si les referències que tenen per muntar
un delicte de rebel·lió són la
lectura d’unes piulades i la
resta ho basen en elucubracions que no se sostenen en
proves, ja ens va bé.”

El penalista Benet Salellas,
de l’equip de defensa del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, també va lamentar que
els fiscals no hagin demanat la
llibertat dels presos polítics,
com va exigir la setmana passada un grup de treball de
l’ONU, que condemna l’Estat
espanyol. “No hem escoltat
els fiscals defensar els drets
fonamentals, sinó una perspectiva d’antic règim. Han criminalitzat la protesta de la
ciutadania i tampoc han fet
autocrítica de l’acció policial
de l’1-O”, va concloure.

Les frases

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

“Va ser un cop
d’estat: un atac a
l’ordre constitucional,
no a l’ordre públic. I
no calen armes”

“No es pot disfressar
la protesta. Van fer
crides a la violència
a través de piulades
i entrevistes ”

Javier Zaragoza

Jaime Moreno

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hi ha coautoria en
la malversació. Es va
usar l’administració
com una organització
criminal”

“Va ser suficient la
violència per sostenir
la rebel·lió, amb l’acció
de les masses i dels
Mossos l’1-O”

Consuelo Madrigal

Fidel Cadena

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hem escoltat
l’Espanya més fosca,
rància i sòrdida. Sort
que a l’Estat no hi ha
pena de mort”

“La fiscalia tenia
l’oportunitat de
demanar perdó per
l’actuació policial de
l’1-O, i no ho ha fet”

Josep Rull

Benet Salellas

EXCONSELLER D’INFRAESTRUCTURES

ADVOCAT DE JORDI CUIXART

sis de la ultradreta de Vox
en assegurar que l’administració catalana “va actuar com una organització
criminal”, tal com ara defensa la fiscalia al jutjat de
Barcelona que investiga
l’1-O, i van usar-la “com el
seu mas”.
L’advocada de l’Estat,
Rosa María Seoane, va
compartir la consumació
de la malversació sense
l’ús de frases tan cridaneres, i amb una exposició
més tècnica. Seoane, que
també va subscriure els
tres pilars de l’acció, va
acusar el govern“ d’impulsar el referèndum des de la
seva potestat administra-

tiva i política”. Va exposar
que els nou presos polítics
van cometre un delicte de
sedició i no de rebel·lió, ja
que el primer és un delicte
pluriofensiu que, a més de
defensar l’ordre públic,
també inclou la pau social i
el principi d’autoritat. “La
violència o la intimidació
de fer-la ha de ser versemblant, seriosa i fundada, i
això no va passar”, va concloure. I, els dos advocats
de l’acusació popular de
Vox van subscriure la tesi
de la fiscalia que a Catalunya “hi va haver un procés
colpista nou i sofisticat”.
Dimarts vinent serà el
torn de les defenses. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
JOAN RUEDA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES
“L’excepcionalitat va ser

llançar dos milions de
persones al carrer per
oposar-se a l’ordre
constitucional”
“El pla dels Mossos era

simular que complien les
ordres judicials i deixar que
es fes el referèndum.
Només van tancar un 1%
dels punts de votació”
JAVIER ZARAGOZA
FISCAL

“Sense violència no

Més de 100 dies Mantenir
sense demostrar mentides que
la violència
no s’aguanten
El judici contra el govern legítim de Catalunya per haver complert el mandat del
Parlament sorgit de les eleccions arriba al final. Més de
cent dies de judici i ningú ha pogut validar que a Catalunya hi va haver, els mesos de setembre i octubre, cap més violència que la provocada per la policia espanyola. Ahir, la fiscalia parlava, alerta,
dels famosos cotxes que la Guàrdia Civil
va destrossar a cops de mall després que
els periodistes hi pugessin a sobre (faig
la mateixa demagògia que Jaime Moreno quan parava de devastats) i una pedrada a Sant Carles de Ràpita. Brillant.
La resta, violència postmoderna, pensada però no executada. Res, vaja.

No sobta pas que en les seves
conclusions la fiscalia faci
política, i encara menys en
un judici polític. No sobta
que usi un llenguatge agressiu per tapar les seves mancances. Tampoc sobta que usi arguments de l’extrema dreta, perquè l’ha abraçada des del
principi. Ara, que encara menteixi en temes que han quedat provats, com diuen
ells, durant el judici que són falsos, sí que
sobta. I hauria de ser motiu d’algun tipus
d’expedient. Vaja, si no és que això sigui
l’habitual en els judicis a l’Estat espanyol. N’hi va haver moltes, però em quedo amb una de les mentides: l’artefacte
incendiari d’Igualada, que la mateixa policia va admetre que era fals en el judici.

JAIME MORENO
FISCAL

“Amb l’obertura dels

“Es pretenia la proclamació

de la independència fora de
tot dret. Hi ha un atac
directe a tot el sistema
democràtic. Estava en risc
el propi sistema”
FIDEL CADENA
FISCAL

ADVOCADA DE L’ESTAT

“Això arriba aquí gràcies
a la nostra denúncia”

JAVIER ORTEGA SMITH

PRESIDENT DEL PARLAMENT

“Avui la fiscalia política, en
Manuel Marchena, president de la sala del Suprem que jutja els presos polítics ■ EFE

LA DENÚNCIA

Marchena, l’“autoritari”
La Comissió de Defensa del Col·legi
d’Advocats de Barcelona va qualificar
ahir l’actitud de Manuel Marchena durant el judici d’“autoritària, discriminatòria i repressiva”. Aquesta actitud, a

més, “s’ha vist agreujada les últimes setmanes”. El col·legi, com a tal, va respondre, també ahir, desmarcant-se de la nota i afirmant que durant tot el judici ha
vetllat pels seus associats.

“Existeix un alçament igual

que el militar en significat i
efectes, és un aixecament i
una insurrecció”

ROSA MARÍA SEOANE

ROGER TORRENT

col·legis públics per al
referèndum s’haurien desviat
uns tres milions d’euros”

FISCAL

“No s’ha provat que la
violència hagi estat un element
estructural en la finalitat dels
acusats. No hi ha rebel·lió”

finals es confirma que, sota
la toga, la fiscalia i advocacia
de l’Estat porten la samarreta
de Vox. Han construït un
relat fals i indignant per
perseguir unes idees”

sola crida a la calma de
cap dirigent”

CONSUELO MADRIGAL

demostren que l’1-O hi va
haver tots els elements
per al delicte de sedició”

“Amb les conclusions

“No hi va haver ni una

de fons públics multiplica
quantitativament i qualitativa
el delicte de rebel·lió”

“Els fets provats

ACUSACIÓ PARTICULAR DE VOX

hauria estat possible”

“El desviament il·legítim

LES FRASES

JOAN IGNASI ELENA

COORDINADOR DE LES DEFENSES
D’ESQUERRA

ELS PROTAGONISTES

Franco és cap d’estat i la violència del 23-F
va ser una traveta a Gutiérrez Mellado
El mateix dia que el Tribunal Suprem va
definir el rebel i dictador feixista Francisco Franco com a cap d’estat, un dels
fiscals del judici contra els líders independentistes, diuen que el més preparat, Fidel Cadena, va comparar el cop militar del 23-F del 1981 amb l’1-O. Cadena
va dir que, si es tractés aquest cop militar amb els mateixos termes que reclamen les defenses, “es posaria en qüestió
que va ser una rebel·lió i la seva violèn-

un discurs propi d’un
inquisidor carregat d’odi,
està enterrant més i més i
més i més el diàleg i la
democràcia que diuen
defensar. Sí, és una
persecució política al servei
de la venjança”

cia”. Per argumentar-ho, Cadena va afirmar que l’única violència que hi va haver
van ser “les travetes o sacsejades” que va
rebre el tinent general i ministre de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, “al cel
sigui”, aquell dia. Cadena, en aquest estat de fabulació que ha viscut al llarg del
judici, va obviar que la Guàrdia Civil que
dirigia Antonio Tejero va entrar al Congrés disparant a l’aire i que els tancs van
sortir als carrers en algunes ciutats.

“Missatge des del Suprem,

596 dies de presó:
la fiscalia es defensa per
justificar la repressió que
denuncia l’ONU. Nosaltres
continuarem acusant l’Estat
de vulnerar drets i llibertats
#JoAcuso”
JORDI CUIXART

PRESIDENT D’ÒMNIUM
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L’ILLA DE ROBINSON

GEMMA BUSQUETS

L’ENTREVISTA NÚRIA GARRIDO

“S’ha d’anar a la via
internacional, a l’ONU”
Igor Llongueres
úria Garrido és la presidenta
de l’Associació de Juristes
pels Drets Humans.

N

Bernat Solé conversa, a les portes del TSJC, amb
membres d’ERC ahir al matí ■ ACN

El 7 de juny presenten l’associació
Democràcia i Justícia per a Catalunya. Quins objectius persegueix?
Està constituïda per persones que
van ser ferides l’1-O i l’equip jurídic
que els portem des de fa un any i
mig. La finalitat és materialitzar
millor, no només en un àmbit nacional, sinó en l’internacional, amb
la presentació de diverses denúncies a l’ONU a diferents relators.
En quin estadi estan les causes del
jutjat número 7?
Estem observant, pels últims escrits del fiscal i l’advocat de l’Estat,
que estan adoptant el mateix llenguatge que el Suprem. Està clar
que és una estratègia global per justificar aquesta violència, que és inexistent pel que fa als ciutadans.
Quina valoració fa del judici? I quin
lligam hi ha amb els casos del 7?
S’ha d’anar a la via internacional,
concretem les denúncies als relators de l’ONU. Perquè s’està par-

L’alcalde nega
l’organització de
l’1-O a Agramunt
FOTO ADRIÀ REIXACH

lant d’haver fet un cop d’estat, un
acte inconstitucional. Això no és
cert. L’article 96 de la Constitució
Espanyola preveu la normativa superior al dret dels tractats internacionals. Espanya els ha subscrit,
concretament els que preveuen el
dret d’autodeterminació i també el
dret de manifestació, que és el que
va passar l’1-O. La Constitució via
l’article 96 adapta els tractats internacionals que preveuen aquests
drets. Què estem fent? Dir que l’Estat està incomplint els tractats internacionals i que l’1-O va ser un
acte sense validesa jurídica. Va ser

un acte de manifestació, de participació política i d’expressió ideològica d’un desig d’independència. En
cap cas un acte il·lícit, il·legal i inconstitucional.
És optimista amb Europa?
El que ha passat al TEDH no és un
fracàs de l’estratègia internacional
. Va ser important el dictamen de
l’ONU perquè diu expressament
que hi ha hagut infraccions i vulneracions a l’Estat en relació amb els
drets de llibertat d’expressió, de
manifestació, respecte als presos
polítics i els ciutadans.

QÜESTIONS TÈCNIQUES

La fiscalia insisteix en l’imperi de la llei

L

’exposició de la fiscalia ha negligit, i fins i tot obviat, la majoria de
les proves, tant de testimonis com pericials. Tampoc han determinat quins
fets concrets, delictes, han comès els
processats de manera individualitzada. . Hem vist unes argumentacions
més polítiques que jurídiques. Es deixaven molt punts pendents, no s’ha

anat a la concreció, quan el Codi Penal
ens demana que per condemnar algú
hi ha d’haver una determinació molt
clara, evident i individualitzada del que
se l’està acusant. Cal recordar In dubio
pro reo: si no està clar, el dubte sempre
anirà a favor dels processats. La fiscalia
ha insistit molt en l’imperi de la llei. Les
defenses poden respondre que els

drets fonamentals són bàsics, tot i l’estructura jerarquitzada de la norma. Poden citar el filòsof del dret Ronald
Dworkin, que defensava la desobediència civil quan una norma és marcadament injusta i afecta de
manera greu els drets fonamentals.
Jaume Rovira

Redacció
BARCELONA

L’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, va declarar ahir al
TSJC acusat de desobediència per, presumptament, haver participat en
l’organització de l’1-O. La
querella, presentada per la
fiscalia, remarca que l’alcalde hauria expressat
“manifestacions relatives
a la necessitat d’acudir a
votar l’1-O, en defensa d’un
dret universal com és el
dret a vot”. En la denúncia,
la fiscalia ressalta que es va
advertir els funcionaris públics i els alcaldes de la seva
obligació d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa
relacionada amb el referèndum, i sosté que Solé
“hauria tingut una participació activa en la promoció, organització i celebració del referèndum a Agramunt”.
La querella se sustenta
en un article publicat en
una revista local, en què es
relatava la intervenció de
Solé en un acte públic previ

a la celebració del referèndum i en un article firmat
com a “Joan”. En aquest,
es descrivia de manera detallada la celebració del referèndum al municipi i
com l’alcalde hauria decidit “parar la votació” quan
van percebre “l’arribada de
vehicles policials”, un fet
que hauria portat a amagar el material de l’1-O en
un habitatge particular.
Segons fonts del partit,
l’alcalde i portaveu adjunt
d’ERC al Parlament va negar davant del TSJC haver
promogut activament el
referèndum. Solé va defensar la seva intervenció en
l’acte com a representant
d’un partit que va expressar les seves opinions polítiques, i no com a alcalde
del municipi. En la mateixa línia, també hauria exposat al tribunal que defensar una opinió no significa “promoure” el referèndum, i que haver desistit
d’expressar les seves idees
en públic hauria estat “renunciar a la seva manera
de pensar”. ■
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Torra no es planteja eleccions
i insisteix a pactar un relator
a El president de la Generalitat demana coratge a Sánchez per tornar a la taula de negociació a El

cap de govern confia que, després de l’escenari d’acords municipals, es pugui abordar el pressupost

Emili Bella
BARCELONA

Quim Torra no preveu
avançar les eleccions un
cop se sàpiga la sentència
del Tribunal Suprem contra els presos polítics. “No
tinc planejat convocar
eleccions. Com vaig dir en
el discurs d’investidura,
aquesta és una legislatura
que vam plantejar fins a la
Constitució catalana, però
hi ha un punt d’inflexió
que són les sentències”, va
advertir ahir en una compareixença davant la
premsa per fer balanç del
primer any del govern. No
es veu com un president
provisional –no se n’ha
considerat mai– ni té intenció d’interrompre el
mandat, tant és així que
posa rumb als dos grans
reptes que té al davant: el
diàleg amb l’Estat i el pres-

supost de la Generalitat.
En clau externa va demanar coratge al president espanyol per tornar a
la taula de negociació a
partir de la figura d’un relator, la mateixa que va
fer-ne aixecar Pedro Sánchez després que algunes
veus socialistes s’hi manifestessin en contra i que
tot plegat derivés en una
manifestació de dretes i
ultradretes a Colón. Però
tot això era abans del 28-A
i Torra espera poder tornar al document pactat a
la cimera de Pedralbes i
abordar l’exercici del dret
a l’autodeterminació: “Si
vam
estar
discutint
aquest document amb el
govern espanyol, per què
no el podem continuar discutint?”
En clau interna, en un
missatge implícit de pressió a Ada Colau perquè es

Les frases

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

“No tinc previst
convocar eleccions.
Aquesta legislatura
la plantegem fins
a la Constitució
catalana”

“Demano al president
espanyol el coratge de
fer front al repte
d’asseure’s a negociar
l’exercici del dret a
l’autodeterminació”

“Catalunya és avui
un país en marxa,
dinàmic i resilient
en un entorn allunyat
de la normalitat”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

La CUP torna a reclamar l’avançament dels comicis
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La CUP continua sense aprovar el govern de Quim Torra, a
qui veu “incapaç” de plantar
cara a la repressió de l’Estat
amb la seva actitud d’“absoluta submissió”. La diputada
Maria Sirvent va reclamar
ahir la convocatòria d’eleccions davant la necessitat de
“nous lideratges”. Segons la
cupaire, Torra es va limitar a
fer un discurs “maximalista

34% deute
de
1,6% regla
despesa

km

de creixement consecutiu de

les exportacions

Complerts els
objectius

4.500 de fibra òptica

respecta fa un any

any

any

0,44% dèficit

respecte a fa un any

de retòrica republicana”.
Tampoc l’oposició unionista
veu de bon ull el primer any
de l’executiu. Ciutadans va
criticar el “triomfalisme” que
creu que ha tingut el president a l’hora de valorar l’efemèride i li va retreure que
“l’únic que ha aconseguit ha
estat una imputació per haver desobeït la JEC” pel llaç
groc penjat a la façana de la

Generalitat. El president del
PP, Alejandro Fernández, considera que el president “no
ho pot fer pitjor” i l’acusa de
“llançar un missatge de confrontació constant”. I el líder
del PSC, Miquel Iceta, va augurar que Torra convocarà
eleccions l’últim trimestre de
l’any o bé el primer de l’any
que ve: “Estem davant d’una
legislatura fallida.”

decanti per Ernest Maragall davant l’“operació
d’estat” per impedir a l’independentisme recuperar
l’alcaldia de Barcelona, el
president aspira a negociar el pressupost de la Generalitat un cop aclarit el
panorama dels pactes municipals. Els contactes es
van aturar durant el llarg
context electoral.
Torra va celebrar haver
“reactivat” Catalunya després del 155 i va donar valor a xifres que demostren
que el procés no ha enfonsat l’economia, que ha
crescut un 2% el primer
trimestre d’aquest any, hi
ha un 2,6% menys de persones aturades; que la
creació d’empreses ha pujat més d’un 4%; que s’ha
encadenat el vuitè any de
rècord consecutiu de les
exportacions, i que s’ha incrementat un 45% la inversió estrangera respecte al quinquenni anterior.
Tot això, va enumerar,
malgrat el dèficit fiscal, els
deutes de l’Estat i el dèficit
crònic d’inversió en infraestructures.
El president va remarcar que el govern ha complert per primera vegada
els tres objectius d’estabilitat fiscal (dèficit, deute i
regla de despesa) i ha
aprovat 24 normes amb
rang de llei. ■
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unilateral. “El que és evident és que la sentència
l’afrontarem molt millor si
hem refet la unitat estratègica i estem tots d’acord
en l’objectiu: la independència amb unitat estratègica”, va observar.
El següent a passar pel
Palau de la Generalitat va
ser el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, que
va instar el sobiranisme a
donar una resposta “àmplia i contundent” al Suprem basada en la “unitat
estratègica”. A diferència

Les frases

—————————————————————————————————

Quim Torra, ahir al Palau, entre la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident de l’entitat, Pep Cruanyes ■ ACN

“La millor resposta a
la sentència és fer la
independència, però
aquesta vegada no
podem fallar”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

El govern, l’ANC i Òmnium
es conjuren per refer la
unitat estratègica de l’1-O
a Torra enceta la ronda de reunions amb entitats i partits per forjar la resposta
a una sentència condemnatòria a Paluzie es referma en la via unilateral
E. Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat, Quim Torra, va iniciar ahir una roda de contactes amb la societat civil
i els partits per cercar una
“resposta unitària estratègica”, en la línia del referèndum de l’1-O i de l’aturada de país del 3-O, davant d’una sentència condemnatòria contra els

presos polítics per part del
Tribunal Suprem, que dimecres deixarà el judici
vist per a sentència. “No és
un tema del president, és
un tema de país. Necessitem una resposta de país a
un judici de país”, va resoldre. La tanda va començar
amb l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. La presidenta de l’assemblea, Elisenda Paluzie, va sortir de la

reunió amb el convenciment que no hi ha altre camí que la via unilateral,
d’acord amb el full de ruta
de l’entitat aprovat a Tarragona el maig passat: “El
referèndum acordat sempre seria una opció, perquè rebaixaria els costos
de transició, però no el veiem realista.” Segons la
presidenta de l’ANC, la
resposta a la sentència no
pot ser només reactiva, si-

nó que ha de formar part
de tota una estratègia per
assolir la independència.
“La millor resposta a la
sentència és fer la independència, però aquesta
vegada no podem fallar”,
va advertir. Paluzie no
tanca la porta a cap opció,
tampoc a unes eleccions
plebiscitàries que, en cas
de superar el 50% de vots
independentistes, condueixin a una declaració

—————————————————————————————————

“Fan falta respostes
àmplies, contundents
i fermes que
expressin el sentir
general del país”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

de l’ANC, l’entitat que presideix Jordi Cuixart no té
un full de ruta concret per
assolir l’emancipació nacional, fet que permet dir a
Mauri que si anticipar les
eleccions és un element de
consens li semblarà “perfecte”. “Si no, doncs no ens
ho semblarà”, va reblar.
“Davant una situació de
tanta gravetat fan falta
respostes àmplies, contundents i fermes que expressin el sentir general
del país, el 80% dels catalans estan en contra que hi
hagi presos polítics, de la
repressió i volen exercir
l’autodeterminació”, va
remarcar Mauri. ■

Moragas, Millo
i Zoido planten
la cambra i els
tornen a citar
Redacció
BARCELONA

L’exministre de l’Interior
Juan Ignacio Zoido; l’exdelegat del govern espanyol a
Catalunya Enric Millo, i
l’excap de gabinet de Mariano Rajoy i exambaixador espanyol a l’ONU Jorge Moragas van plantar
ahir la comissió d’investigació sobre l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució que va constituir el
Parlament i on estaven citats com a testimonis.
Tots tres es van escudar
en un dictamen del Consell d’Estat que avala que
no acudeixin a la comissió
en haver estat alts càrrecs
del govern espanyol, per la
qual cosa haurien de retre
comptes al Congrés dels
Diputats. És el mateix informe que van esgrimir
l’expresident
espanyol
Mariano Rajoy i la seva vicepresidenta
Soraya
Sáenz de Santamaría. Zoido, Millo i Moragas ja havien comunicat prèviament per carta a la cambra
catalana que no hi anirien,
però ara tornaran a ser cridats el dia 13 de juny abans
de traslladar el cas a la fiscalia. El president de la comissió, Toni Morral, va explicar que els serveis jurídics de la cambra analitzaran l’informe del Consell
de l’Estat per fer-lo arribar
també a la fiscalia. La mesa
del Parlament ja va acordar el 15 de maig que informaria la fiscalia de les incompareixences de Rajoy i
Sáenz de Santamaría i De
Cospedal. ■
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|

14 Nacional

|

16 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 5 DE JUNY DEL 2019

Pressió a Tajani pels escons
independentistes a Europa
a Els diputats de JxCat, ERC, els comuns i la CUP l’insten per carta a vetllar pels drets de Puigdemont,
Junqueras i Comín a Els dos polítics exiliats entren al Parlament Europeu convidats per Tremosa
E.A.
BARCELONA

Els diputats de la cambra
catalana de JxCat, ERC,
Catalunya en Comú Podem i la CUP han fet arribar una carta signada i dirigida al president del Parlament Europeu, Antonio
Tajani, i als vicepresidents
de l’eurocambra per exigir-los que vetllin pels
drets polítics de Carles
Puigdemont, Toni Comín i
Oriol Junqueras i que sigui
“respectada” la seva condició d’eurodiputats.
La missiva està signada
pels 76 diputats que sumen els quatre grups parlamentaris, tenint en
compte que no la firmen ni
Puigdemont ni Comín,
que encara són diputats de
la cambra catalana. Els diputats denuncien una
“clara obstrucció de la normalitat electoral i dels
principis democràtics” i
alerten que barrar-los el
pas és una “perillosa violació del seus drets polítics i
dels drets dels seus vo-

Puigdemont i Comín, el 26 de maig passat quan no van poder entrar al Parlament Europeu per acreditar-se ■ ACN

tants”. En la carta, els sotasignats denuncien que
s’hagin anul·lat les acreditacions ja lliurades després de la petició conjunta
del PP, el Partit Socialista i
Cs perquè el president del
Parlament Europeu en

funcions “impedeixi” el
procés d’acreditació d’eurodiputats provinents de
la circumscripció de l’Estat espanyol i recorden
que la llista de JxCat de
Puigdemont i Comín va
obtenir 1.025.011 vots i

que la de Junqueras en va
aconseguir 1.257.484. Si
es vulneren els drets polítics de ser eurodiputats
s’estarà “aprofundint perillosament en l’afebliment
de l’obligatori caràcter democràtic de les institu-

cions representatives”, resa la carta.
Tanmateix, la decisió
sobre si els eurodiputats
electes Puigdemont, Junqueras i Comín podran assumir o no els seus càrrecs
“no depèn del Parlament

Europeu”, segons va assegurar ahir el portaveu de la
institució, Jaume Duch,
en un esmorzar al Cidob.
Duch afirmava que el cas
dels tres polítics independentistes “es juga a Madrid”, i va advertir que “no
hi ha marc europeu” per
resoldre-ho, ja que l’eurocambra no té una llei electoral pròpia. “Tot el que
passi abans del 2 de juliol
no es juga a Brussel·les o a
Estrasburg, sinó que es juga a Madrid”, va insistir
Duch.
El portaveu també va
assegurar que “en cap moment es va impedir a ningú
entrar” a la cambra, en referència Puigdemont i Comin, sinó que, segons va
matisar, no se’ls va permetre “acreditar-se”. Ahir, en
canvi, els dos dirigents exiliats sí que van poder accedir a les dependències de la
cambra europea convidats
pel també eurodiputat Ramon Tremosa. L’objectiu
de la trobada d’ahir, però,
no era pas acreditar-se, sinó mantenir una reunió
per concretar i treballar el
grup parlamentari europeu on s’inscriurà la llista
de Lliures per Europa, que
van encapçalar Puigdemont i Comín el 26-M. Des
de l’eurocambra, ara esperen només la llista oficial
que enviarà l’Estat espanyol amb els eurodiputats
definitius abans del pròxim ple, que es constituirà
a partir del 2 de juliol a Estrasburg. ■

Fibracat posa els polítics al telèfon

CAMPANYA · La companyia catalana envia per carta als líders polítics independentistes i constitucionalistes targetes SIM
amb els contactes perquè es truquin entre ells DIÀLEG · Joana Ortega i Montserrat Nebrera exemplifiquen que és possible
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partir d’avui ja no tindran excuses. Si volen
“posar ponts”, Fibracat
els hi portarà en safata.
Més aviat, en correu postal.
L’operador de telecomunicacions global català enviarà avui
mateix, per carta certificada,
targetes SIM 3.0 amb un número de telèfon nou, trucades il·limitades i gratuïtes, a tretze líders independentistes catalans
i constitucionalistes espanyols
perquè parlin entre ells. La
campanya, batejada amb el verb
Dialogar, es presenta, segons
va explicar ahir Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat,
com una “iniciativa cívica i so-

cial que pretén aplanar el camí
del diàleg institucional entre
Catalunya i Espanya”.
La carta amb la targeta SIM
s’ha enviat a Quim Torra, president de la Generalitat; Pedro
Sánchez, president espanyol, i a
líders polítics: Pablo Casado i
Alejandro Fernández (PP), Albert Rivera i Carlos Carrizosa
(Cs), Pablo Iglesias (Podem) i
Jaume Asens (Catalunya en Comú Podem), Alberto Garzón
(IU), Pere Aragonès (ERC), Miquel Iceta (PSC), Carles Riera
(CUP) i Santiago Abascal (Vox).
Tots homes.
Malgrat aquest fet, ahir dues
dones de posicions sovint enfrontades, l’exvicepresidenta
del govern català Joana Ortega i
l’exdiputada del PP Montserrat

Joana Ortega i Montserrat Nebrera van participar ahir en un col·loqui
conduït pel periodista Josep Puigbó ■ IBRACAT

Nebrera, van exemplificar en
un acte al Col·legi de Periodistes
de Catalunya que el diàleg és
possible quan qui parla vol.
“Del diàleg se’n fa un ús pervers, i el cert és que hauria de
consistir més en una escolta activa”, defensava ahir Ortega. “Jo
he estat en diàlegs a Madrid i ja
sabia com acabarien”, va dir, en
referència a trobades amb l’exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. “Ara
hi ha un diàleg excessivament
complicat, molt emocional, i no
fructificarà amb altaveus,
s’hauria de fer de manera discreta”, recomanava Ortega. Per
Nebrera, “cal una reforma de la
Constitució Espanyola, una segona transició amb Catalunya
de protagonista”. ■
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ERC abaixa el to sobiranista
per oferir un pacte a Colau
a L’equip negociador d’Ernest Maragall proposa formalment a Barcelona en Comú formar un govern
de dos a La llibertat dels presos i un nou referèndum queden en un segon pla de la negociació
Jordi Panyella
BARCELONA

El mateix dia que el president de la Generalitat,
Quim Torra, demanava
públicament que Barcelona tingui un govern independentista, Esquerra Republicana va entregar ahir
un document a Barcelona
en Comú per governar
conjuntament la ciutat,
amb una estratègia que
deixa definitivament al
marge tota possibilitat que
Junts per Catalunya entri
al govern i que posa en primer pla l’argumentari progressista al davant dels objectius sobiranistes.
La reunió d’ahir entre
els equips negociadors
d’ERC i els comuns va suposar un punt d’inflexió
pel fet que la candidatura
d’Ernest Maragall ha passat de negociar “un acord
d’investidura” –tal com va
dir el mateix cap de llista la
setmana passada– a oferir
un acord de govern estable, tal com va especificar
el regidor republicà Jordi
Coronas. L’objectiu és clar,
sumar els vint regidors
que sumen entre ERC i
Barcelona en Comú per
formar un govern estable
que voreja la majoria absoluta.
La proposta republicana queda concretada en
un document de vuit
punts que va molt més en-

La xifra
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regidors sumarien els grups
d’Esquerra Republicana i Barcelona en Comú si acorden un
pacte de govern.

Jordi Coronas, un dels integrants de l’equip negociador d’ERC, explicant ahir la reunió amb Barcelona en Comú ■ ACN

llà d’un altre document
que ERC ja va entregar als
comuns divendres de la
setmana passada i que
consistia en un mer resum
de la proposta programàtica de la candidatura d’Ernest Maragall. En canvi,
des d’ahir Barcelona en
Comú ja sap que ERC els
vol com a socis per formar
un govern municipal que
posi l’accent en les polítiques progressistes i de ciutat i, en aquesta línia, proposa un ajuntament que
converteixi en “polítiques

centrals la lluita contra les
desigualtats”.
En l’ordre com s’expliquen les coses al document lliurat ahir, ERC proposa –en primer lloc– lluitar contra l’emergència
habitacional i climàtica,
impulsant una transformació social de “caràcter
progressista”, i deixa per al
final la idea que el govern
“es comprometi igualment en la defensa dels
drets i les llibertats, avui
en greu risc de veure’s limitats i vulnerats”.

Roger Torrent reivindica
el diàleg des del País Basc
Redacció
VITÒRIA

En una visita institucional
al Parlament Basc, el president del Parlament, Roger Torrent, va reivindicar
“el diàleg polític com la millor eina per resoldre tots
els conflictes”. Torrent va
reclamar respecte per “la
voluntat ciutadana ex-

En el seu discurs públic,
Maragall sempre anteposa
els eixos programàtics
vinculats als plantejaments progressistes als de
l’ideari independentista.
La setmana passada, en
ser preguntat específicament per aquest fet, va
respondre que l’ordre dels
factors no altera el producte i que posava al mateix nivell la reivindicació
sobiranista, però el cert és
que, al document lliurat
ahir, en comptes de parlar
de sobirania o independència es parla de “defensa de drets i llibertats” i

pressada a les urnes” i va
destacar els “llaços històrics” que uneixen les cambres catalana i basca. El
president del Parlament
va reivindicar també els
dos parlaments com a
“temples del diàleg”.
D’altra banda, la presidenta del Parlament basc,
Bakartxo Tejeira, va destacar “l’amistat i la compli-

citat” existents entre les
institucions catalanes i
basques i va recordar, com
a “exemple de germanor
excel·lent entre els dos pobles”, la relació que van tenir els presidents José Antonio Aguirre i Lluís Companys. Tejeira va remarcar
que amb el pas de les dècades “aquesta amistat continua creixent”.

Els comuns insisteixen: tripartit
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

d’orientar l’acció institucional amb l’objectiu
d’“obtenir la llibertat dels
presos i preses”, el seu retorn i “la celebració d’un
referèndum perquè els catalans i les catalanes puguem decidir el futur polític del nostre país”.
La proposta formulada
ahir es basa a respectar el
resultat de les eleccions
que, tot i donar els mateixos 10 regidors a ERC i a
Barcelona en Comú, va donar el primer lloc en nombre de vots als republicans. Això suposa que des
d’Esquerra no es preveu
cap altra cosa que no sigui
que Ernest Maragall ocupi
el que li correspon de manera “legítima”: l’alcaldia,
i que la resta del govern
s’organitzi en funció de la
representativitat obtinguda a les urnes. ■

Tot i l’optimisme amb què
ERC afronta les negociacions, fins ahir la resposta
que han trobat del costat de
Barcelona en Comú és sempre la mateixa; articular un
pacte a tres incorporant-hi el
PSC, amb una reformulació
moderna del govern tripartit.
Des d’Esquerra es descarta
absolutament aquesta possibilitat, i encara més després
que Jaume Collboni hagi des-

estimat trobar-se amb Maragall abans del 15 de juny, dia
en què s’ha d’elegir alcalde.
Mentrestant, els comuns encara no han descartat acceptar els vots de Manuel Valls
per fer alcaldessa Colau. Ahir,
a aquesta estratègia s’hi va
afegir el partit de Ramon Maria Espadaler, Units per Avançar, que ha fet coalició amb el
PSC i que aposta per un alcalde no independentista.

A la tarda, Torrent va
reunir-se amb el lehendakari, Iñigo Urkullu. Tot i no
fer declaracions, l’entorn
del president va assegurar
que els dos líders havien
coincidit en la necessitat
de “perseverar per aconseguir una solució democràtica” al conflicte entre Catalunya i Espanya. Posteriorment, Torrent va pronunciar la conferència Del
referèndum impossible al
referèndum
inevitable
amb l’exlehendakari Juan
José Ibarretxe. Avui a les
11:00 h acabarà la visita
institucional a la Casa de
Juntes de Gernika. ■

Roger Torrent amb Bakartxo Tejeira, presidenta del
Parlament basc, durant la trobada institucional d’ahir ■ ACN

