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Recta final
ABSOLUCIÓ · Les defenses
dels processats per l’1-O rebaten
a partir d’avui les acusacions de
la fiscalia i demanaran l’absolució
Segueix-lo en Avui, a partir
de les 9.30 h
directe a
El Punt Avui TV

VIST PER A SENTÈNCIA · El
final del judici, aquesta setmana,
reactivarà les causes contra la
mesa, els mossos i els síndics

El ministre Michael Gove és un dels candidats ■ EFE

Comença la cursa
per succeir May
Nou candidats s’inscriuen en les
primàries, en què Johnson és el favorit

La fiscalia no veu delicte a
participar en el referèndum
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Secretari general de la Crida Nacional
per la República

“L’espai del 155 ara
es veu reforçat”
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El cas Palau s’encalla al
Tribunal Suprem

871941-1177671T

L’alt tribunal espanyol encara no ha
fixat data per a la vista dels recursos

La crema d’unes restes vegetals va desencadenar un foc en una zona forestal entre el Perelló i Rasquera ■ R. SEGURA / ACN

Primer avís
El vent atia i descontrola un incendi que arrasa 200 hectàrees
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La vinyeta

Tian Riba

Fer

La doctrina
Sánchez

U

n cordó sanitari
és en origen un
conjunt de mesures
higièniques emprades
en una regió determinada per evitar l’expansió d’una epidèmia infecciosa. No
sé si els sona, això de la infecció. O de
desinfectar. En política, qui ho va inventar va ser George Kennan –diplomàtic,
politòleg i historiador nord-americà–
per lluitar contra la Unió Soviètica, cosa
que va inspirar la doctrina Truman, que
es va acabar convertint en un fanatisme persecutori de qualsevol moviment
d’esquerra política. No sembla, doncs,
un cordó sanitari la millor de les opcions polítiques, sobretot si es tracta
d’aplicar-lo a moviments legals, democràtics i pacífics, com va demostrar el
maccarthisme i la seva cacera de bruixes, que, entre d’altres coses, va suprimir de cop la presumpció d’innocència.
No sé si els sona, també. Bé, doncs tot
això, que ja estava passant –polítics en
presó preventiva, exili, suspensions de
diputats, causa general al jutjat 13, una
noia confinada a la seva ciutat durant

Vuits i nous

La caça de bruixes ha
adquirit caràcter oficial amb
el cordó sanitari anunciat
pel PSOE

Peix de riu a la cervesa

un any–, ara ens ho anuncia sense cap
mania el flamant president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, que és on és
gràcies a aquells a qui ara vol aplicar
aquest cordó. Abans, amenaça el
PSOE, tornarà a anar a eleccions. Un
cordó sanitari que, per la via del PSC,
inclou l’Ajuntament de Barcelona, en
les eleccions al qual ERC va tenir més
vots que ningú. La llàstima, en aquest
cas, és que siguin els comuns els qui
acabin permetent aquesta maniobra, i
que consti que Ada Colau té tot el dret
a fer-ho. El problema és que, per mantenir l’alcaldia, acabarà validant la doctrina Sánchez, caient en la trampa de
Manuel Valls. Soc dels que no han entès la impossibilitat –amb responsabilitat a banda i banda– que dos moviments reformistes com l’11-S i el 15-M
s’hagin entès i del risc que hi ha en això
que tornin a posicions menys transversals. Però, sigui com sigui, l’1-O va ser
un moviment disruptiu encara no prou
entès que trigarà uns anys a tenir efectes. I recordin que l’energia, per molt
que s’inventin cordons, no es destrueix,
només es transforma.

Manuel Cuyàs

E

ns diuen que l’especialitat culinària de Guillin és el peix de riu
a la cervesa i que a tal lloc és on
la tracten millor. Anem a l’adreça indicada i ens trobem davant un pub irlandès amb la decoració típica d’aquests
locals. És aquí? És aquí. Bé, la cervesa
hi serà assegurada. Però i el peix? Miro a la cuina. Tots els que s’hi belluguen són xinesos. Els cambrers, també. No s’albira ningú d’Irlanda. “A dins
o a fora?” Fa un vespre molt agradable. “A fora.” La taula s’allarga. Tot el
grup d’espanyols amb qui hem coincidit en el viatge se’ns ajunten. El peix a
la cervesa sembla tenir adeptes, fins
que salta la pregunta: “Que pica?” Els
turistes estan disposats a escrutar
amb els ulls tots els paisatges que els
posin davant. Amb el paladar són molt
més selectius. “Que pica?”, pregunten
d’entrada, a la Xina o a Mèxic. Tant a
Mèxic com a la Xina, el picant va per
regions. En aquesta on ens trobem, el
menjar pica i el peix a la cervesa no és
una excepció. “És possible que a mi
em tregui el picant?”, sol·licita una senyora. El cambrer admet la possibilitat. La majoria s’hi adhereix. El peix

“
Es pot parlar de
cuina xinesa en un
país tan gran i
divers?

se serveix en racions per a tres. Som
tres els que el volem amb el picant original i ens ajuntem per fer la mateixa
deglució d’una cassola comuna. Arriba
el peix. A la Xina el servei és ràpid. Al
contrari d’aquí, sempre hi ha més
cambrers que clients. També hi ha
més dependents a les botigues. Exigències de la plena ocupació. El peix
és tan esmicolat, que no sabria pas
dir-ne el nom. Ni que me l’haguessin
servit sencer. Si amb els peixos marítims ja soc mig mut, amb els de riu, i
més d’un riu de la Xina, la meva ignorància és completa. Està condimentat
amb herbes i ha fet xup-xup en un suc.

El tastem. Repetim amb voracitat. Els
que l’han demanat sense picant fan
mala cara. No els agrada. Observen
com nosaltres escurem el suc amb una
cullera, com si fos una sopa, i no se’n
saben avenir. La senyora primera a demanar-lo sense picant rumia. Al final
diu: “L’hem desvirtuat.” És una observació ajustadíssima que val per a tot.
“A tu t’agrada el menjar xinès?”
Què és el menjar xinès en un país tan
gran? El de Guillin no s’assembla al de
Pequín. A Xangai menjaré un altre
peix, espinós com un coixí d’agulles
però fi i delicat com la seda destinada
a l’exportació. A Pequín és habitual
que el centre de la taula, on es dipositen els plats, rodi. Cada comensal recull la seva ració deixant-ne per als altres. Si en vol més, ha d’esperar la volta. Si ja no en queda, s’hi resigna.
Sempre en queda. Amb aquest sistema, s’exercita la convivència a taula,
extensible després a la vida quotidiana. Hi ha molts xinesos pel món. Han
muntat restaurants. M’abstinc d’anarhi. Estadísticament és impossible que
emigressin tants cuiners. Fan el peix
de riu a la cervesa?
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A la tres

“
Junqueras n’ha
fet el millor resum:

la set de venjança i
la voluntat d’escarni
s’han imposat al
sentit de la justícia
doners. Continua essent una presó,
però almenys és a prop de casa.” Dur.
Reflecteix, tot plegat, l’estat d’ànim
amb el qual em sembla que afrontem
tots plegats la recta final d’aquest maleit judici: amb la convicció que s’ha
pogut demostrar al cent per cent que
no hi va haver violència i que votar no
és cap delicte, però amb la convicció
també que això no servirà de res i que
les condemnes estan assegurades. Els

De reüll
Marga Moreno

ls savis i els poetes ho han repetit fins i tot abans que
l’amenaça se’ns tirés al damunt: la natura no és un
lloc per visitar ni per fer-hi fotos per als fons de pantalla:
és la llar. No n’hi ha prou de generar sentiments de culpa
passatgers amb quatre anuncis amb imatges de mars de
plàstic, ni amb quatre documentals amb xemeneies
fumejants que molta gent oblidarà un cop exclamat
l’aiaiai momentani, ni d’apel·lar a la mala consciència dels
consumidors compulsius, perquè aquesta dura poc.
Tampoc seran definitives les grans proclames oficials ni
els cops al pit de les empreses, les
El sistema
pitjors responsables, que acudiran
converteix els per a la foto dels mitjans o per al viral
de Twitter. El planeta se’ns fa malbé
humans en
ja fa temps, perquè el sistema
plaga,
converteix els humans en plaga, més
vergonyant
vergonyant que qualsevol altra
perquè és autoconscient. No és que
i conscient
no calguin accions divulgatives i de
conscienciació ciutadana, per descomptat. Però no n’hi
ha prou. Com mai no n’hi ha hagut prou de denunciar
injustícies, abusos i crueltats. Al costat de la força dels
consumidors, que cal valorar i que poden reduir el
consum de plàstics, les emissions i tota la seva petjada
ecològica, calen plans ambiciosos de mirada àmplia, amb
una legislació vigilant i severa, especialment per a les
grans corporacions. Cal la implicació de totes les
administracions, sense excepció ni excuses
competencials. I sancions doloroses, que piquin als
comptes de resultats. Per això serà tan difícil...

confesso que no he trobat ningú en el
meu entorn (i en el meu entorn hi ha
tot l’arc parlamentari representat, no
es pensin) que em vaticini una condemna absolutòria. Que la versió del
judici que s’ha vist a Espanya els porti
a vaticinar una condemna, em sembla
del tot comprensible. És el que han
buscat i alimentat l’Estat i tots els
seus aparells i mitjans de comunicació
(que són molts) des del primer dia. Però que així ho sentin i expressin els
mateixos presos no només és símptoma de la desconfiança comprensible
cap a l’aparell judicial, sinó un mal
presagi del que pugui venir al darrere.
Qualsevol condemna (a mi aquestes
càbales sobre si serà per rebel·lió, per
sedició o per ves a saber què em semblen cruels i inhumanes); qualsevol
sentència que no sigui absolutòria, deia, em semblarà una barbaritat. I soc
incapaç de vaticinar-ne les conseqüències.

Les cares de la notícia
IMPULSOR DEL NO SURRENDER FESTIVAL

Josep Maria Pons

Això és
seriós

E

http://epa.cat/c/hgnb8n

Tecnologia
europea des
de Barcelona

El judici

E

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

l judici de l’1-O entra avui en la
recta final i ho fa complint les
pitjors expectatives. No ho dic
jo. Ni ho diu vostè, que probablement
pensa com jo. Ho diu el mateix Oriol
Junqueras en una carta que ahir va fer
pública: “De res ha servit tot el que
s’ha pogut veure durant el judici. Tristament, s’ha imposat la set de venjança, la voluntat d’escarni per damunt
de l’estricte sentit de la justícia”, afirma. Si vostès han seguit mínimament
el judici, es fa difícil no estar d’acord
amb la reflexió del líder d’Esquerra.
“El judici arriba a la seva fi tal com va
començar, amb un relat inversemblant construït sobre la violència ideada des de l’acusació de l’Estat”, hi afegeix. Una conclusió molt dura, i encara més si tenim en compte des d’on està escrita: des de la presó de Soto del
Real per algú que confessa quina és a
hores d’ara la seva esperança: “Espero, almenys, poder tornar aviat a Lle-

Accedeix als
continguts del web

Èxit creixent

-+=

Quan encara falten tres setmanes per a la tercera
edició del No Surrender Festival, a Vilanova de
Bellpuig (Pla d’Urgell), ja hi ha més de 600 músics
inscrits per homenatjar el gran Bruce Springsteen. Aquest any, la cançó escollida per tocar-la
conjuntament és la popular Glory days.
PERIODISTA I ESCRIPTORA

Ada Castells

Escriure per entendre

-+=

Acaba de publicar la novel·la Mare, editada per La
Campana, una ficció basada en fets reals autobiogràfics. En l’entrevista que publiquem avui dins
l’apartat Protagonistes, explica que té la necessitat d’escriure per entendre’s ella i per comprendre
el que passa al món.
PERIODISTA I CRÍTICA DE CINEMA

Imma Merino

Recordant Agnès Varda

-+=

La periodista i crítica de cinema d’El Punt Avui publica una assaig de la seva admirada Agnès Varda,
cineasta que va morir el mes passat. Agnès Varda.
Espigadora de realidades i de ensueños parteix de
la tesi doctoral que va dedicar a aquesta avançada a la Nouvelle Vague.

El soroll de les negociacions
per als governs municipals, i,
especialment, el que provoca la batalla per l’alcaldia de Barcelona, no
han de tapar una notícia de gran
transcendència per a la capital catalana i per a tot el país: la instal·lació del supercomputador MareNostrum 5, un dels deu més potents del món. Una bèstia amb una
punta de potència de 200 petaflops, que vol dir que és capaç de fer
200.000 bilions d’operacions per
segon. En paraules del director del
Barcelona Supercomputing Center
(BSC), i perquè tothom ho entengui, amb la nova infraestructura volen ser el Messi de la supercomputació. Serà 18 vegades més potent
que el que ja gestiona actualment el
BSC, amb experiència en aquest
camp des del 2004.
Amb el MareNostrum 5 Barcelona i Catalunya ocuparan un lloc
de lideratge preeminent a Europa i
al món. I no només pel servei que
oferirà a les investigacions de primer nivell en camps tan diversos
com els de la medicina personalitzada, la bioenginyeria, la predicció
meteorològica o l’automoció, sinó
també, i sobretot, pel compromís
d’investigar per incorporar tecnologia europea als superordinadors
del futur. Europa vol dissenyar tecnologia pròpia i deixar de dependre,
com li passa ara, dels mercats dels
Estats Units o de la Xina, i ha triat
Barcelona com una de les ciutats
per dur-ho a terme. De fet, aquest
és un dels objectius principals: treballar en el desenvolupament de
xips europeus per no haver de refiar-se de l’exterior. Un objectiu que
requereix una inversió de més de
200 milions d’euros en una primera
fase i que ha necessitat el compromís i la col·laboració d’institucions
públiques i privades, cosa que ha
estat possible en temps políticament convulsos.
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Tal dia
com
avui fa...
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Petició pels presos
Els partits republicans
aprofiten l’arribada de Sánchez
per demanar l’alliberament
dels empresonats i recorden
que això no es negociarà.

10
anys

Sota zero
Per primera vegada en la
història, l’índex de preus de
consum de Catalunya cau fins a
valors negatius, concretament
a un -0,3%.

20
anys

Pau a Kosova
L’OTAN suspèn els
bombardejos contra Belgrad
després de comprovar que s’ha
començat la retirada de les
forces sèrbies.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Santiago Vilanova. Periodista

Adeu a
l’ambigüitat

D

els creadors de
l’espoli fiscal,
l’espoli de diputats al
Parlament, l’espoli de
diputats al Congrés,
l’espoli de senadors,
l’intent d’espoli de diputats al Parlament Europeu, l’espoli de papers i l’espoli d’art, arriba ara l’espoli municipal.
Aquesta vegada s’hi afegeixen els comuns. Si Ada Colau abdica dels seus
principis per retenir la poltrona i es deixa estimar pel Manuel Valls que deportava menors romaneses en plena excursió escolar i a qui tant deplorava
durant la campanya electoral, estarà
fent almenys cinc coses. La primera:
posar fi d’una vegada a la farsa de
l’ambigüitat que un dia li permet dur el
llaç groc a la solapa i que l’endemà li
caigui. La segona: participar en una
operació d’Estat per posar un cordó
sanitari a l’independentisme i lubricar
un pacte a La Moncloa entre el PSOE i
Podem que, qui sap, algun dia li poden
tornar en espècie. La tercera: cavar
més fonda la trinxera entre els dos
blocs que diu voler desmuntar. La

L’onada verda europea

L’

ecologia inclusiva és la direcció
per la qual s’ha de repensar tot,
especialment l’economia i el
progrés social. Considero que aquesta
hauria de ser la lectura dels nostres polítics i governants davant l’onada verda
que s’ha produït en les eleccions al Parlament Europeu. Caminem cap a l’atzucac
i el desgovern si les organitzacions polítiques, econòmiques i sindicals del nostre
país no entenen la transversalitat i
transcendència del missatge. L’èxit és
de la majoria de partits verds que han sabut recollir les esperances de centenars
de milers de joves que s’han vinculat a la
crida de l’adolescent sueca Greta Thunberg i als nous moviments Fridays for
Future i Extinction Rebellion (l’anomenada “generació clima”) i que han recollit l’herència dels líders ecopacifistes
dels anys setanta i vuitanta.
ALS QUE VAM FUNDAR ALTERNATIVA VERDA

el 1983 (quan encara IC no s’havia autoproclamat “ecosocialista”), i que assistírem als primers congressos de
The European Greens a Denver i a Estocolm, ens començava a dominar el

Veurem Ada Colau agreujant
la gangrena de Catalunya en
Comú. Un dia el PSC es va llevar
i no li quedaven catalanistes.
Els comuns fan esforços per
patir el mateix procés

El lector escriu

quarta: blanquejar la repressió pactant
amb els còmplices necessaris de l’aplicació de l’article 155 a qui va expulsar
del govern municipal i ja no se’n recorda. I la cinquena: emular la fórmula de
Ciutadans a Andalusia d’acceptar els
vots de la ultradreta de Vox mirant cap
a una altra banda, com si no hi tingués
res a veure, dissimulant. La mateixa
Colau, al gener, va qualificar l’acord entre el PP, Ciutadans i Vox perquè els
populars governin la Junta com “el
pacte de la vergonya” amb l’argument
que no es pot normalitzar un pacte en
què està involucrada una força política
“que vulnera els drets humans” i que
“defensa posicions xenòfobes i racistes”. “S’ha traspassat una línia vermella”, deia. Potser Colau ja no troba reprovables les polítiques antiimmigració de l’ex-primer ministre francès. En
definitiva, veurem l’alcaldessa Ada Colau agreujant la gangrena política de
Catalunya en Comú. Un dia el PSC es
va llevar i ja no li quedaven catalanistes. Els comuns fan esforços per patir
el mateix procés. El procés.

b Sovint, el que és moral i
el que és legal no va de bracet i aquesta prescindible
moral de la legalitat obre
un munt de possibilitats, a
les fiscalies, per bastir un
relat d’acusació que aturi
judicialment els “rebels” en
el seu empeny.
I porten el relat a l’extrem
i, així, si un té una trajectòria en la defensa del medi
ambient, la seva querella el
situa com el més gran dels
cafres ambientals. I si han
estat militants de la no-violència, els retraten com a
incitadors d’alçaments violents.
Impertèrrits als testimonis i les proves de la defensa, els fiscals mantenen en
les conclusions, el relat
“criminal” que justifica les
penes sol·licitades.
Les defenses s’esgargamellaran en un últim intent

desencís. L’escalada electoral dels
verds europeus, però, ha renovat les
nostres energies. Ara bé, hauríem de
poder celebrar la presència d’ecologistes catalans en el Parlament Europeu.
Però no sembla que la societat civil ho
consideri encara indispensable. Fins i
tot lamentem que els partits tradicionals no hagin sabut explicar durant la
campanya electoral l’abast de la revolució econòmica que comporta la lluita per mitigar el canvi climàtic. A Europa l’eix esquerra-dreta, representat
per populars-liberals i socialdemòcrates, ha sofert pèrdues irrecuperables.
L’únic missatge i projecte renovador
ha estat el dels ecologistes centreeuropeus i nòrdics (69 diputats i un augment del 40% de la representació que
tenien).

ca al servei de les seves inversions
“verdes”. Per evitar aquest nou poder
autoritari un recent manifest del Club
de Roma de Barcelona, signat per més
de 150 personalitats científiques i
acadèmiques, ha reclamat amb urgència una nova governança de la Generalitat per fer front al repte ecològic
(manifest@clubderoma.org). També
el signen els expresidents José Montilla i Artur Mas (una prova de l’autocrítica que fan de la seva pròpia gestió?).
En el seu contingut es diu amb claredat que s’insta el govern a una nova governança “al més alt nivell polític”
(una vicepresidència de transició ecològica?) i “mitjançant estructures
transversals de gestió” (una comissió
delegada del Consell Executiu per a
l’emergència climàtica?).

ELS CONTINGUTS IDEOLÒGICS DEL PROCÉS

L’ESPECTACULAR PUJADA DEL VOT

i dels partits independentistes segueixen menystenint l’aportació del pensament ecologista i deixen l’economia
catalana en mans dels mandataris de
l’Íbex 35 que controlaran (quin remei!) el ritme de la transició energèti-

i de la
consciència ecologista d’Europa és
una bona notícia per al planeta que
obligarà a una refundació de l’ecologia
política a l’Estat espanyol. Aconseguirem que la síndrome de l’onada verda
arribi també a Catalunya?

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

Fiscals, el poder
recurrent

de sortir-ne ben parades i
que el tribunal absolgui els
acusats. Difícil.
En el millor dels casos ja
han rebut, s’ha trencat la
seva trajectòria política i
han de refer el seu projecte
de vida. Però els poders establerts han aconseguit endarrerir aquella pretensió
que els podria perjudicar.
De llibre.
Només des de la perseverança, al final guanyarem! El cel, si més no!
JOSEP ALEMANY I RIGOL
Vallirana (Baix Llobregat)

Sobre la
congestió de la
plaça Espanya
b Em refereixo a l’article
“FGC avança en la unió del
Vallès i el Llobregat”, (El
Punt Avui, 30.05.2019).
L’he llegit amb goig en la
creença que es ressuscita
un projecte del qual es va
fer publicitat fa uns anys.

Evidentment, equivaldria a
una nova extensió del metro a través de l’esquerra
de l’Eixample, sobretot pel
que fa al sector de la plaça
Macià. Però on se’n podria
treure un benefici afegit seria a la plaça Espanya, actualment força congestionada per les línies d’autobusos que hi tenen parada
final i provinents del Baix
Llobregat.
Això permetria que
aquests autobusos acabessin el trajecte a la plaça Europa de l’Hospitalet, per
exemple. Allí coincidirien
amb dues línies, l’L9 del
metro i els FGC. La primera
connecta amb les L1, L3 i
L5 i aquestes dues últimes.
amb Renfe.
Seguint amb els FGC, el
fet de travessar mig Barcelona faria que enllacés de
nou amb les esmentades
del metro i facilitaria la comunicació de l’altra banda
del Llobregat amb la ciutat.

Finalment, el recorregut de
l’autobús H12 al llarg de la
Gran Via ja comunica directament amb les altres dues
línies de metro: l’L2 i l’L4,
cosa que permetria prescindir d’altres línies de bus
procedents enllà del Llobregat, les quals col·lapsen
la plaça Espanya, sobretot
quan per fires se suprimeix
el trànsit per l’avinguda de
Maria Cristina.
ALEXANDRE COSTA I SANCHO
Barcelona

Què va passar?
b El 18 de juliol del 1936 va
ser un cop d’estat? Sense
cap mena de dubte, sí; un
cop d’estat que van guanyar els colpistes. L’1 d’octubre del 2017 va ser un
cop d’estat? Rotundament,
no; però van perdre els demòcrates.
Aquí rau la diferència.
PILAR PORCEL I OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“La fiscalia no ha pogut demostrar la rebel·lió perquè no hi
havia rebel·lió”
Diego López Garrido CATEDRÀTIC DE DRET CONSTITUCIONAL

Tribuna

De set en set

Això és la guerra!

Perplexitats

Imma Merino

Jordi Cabré. Periodista i escriptor

U

na persona meravellosa em va
fer descobrir fa poc l’escena de
Duck Soup (traduïda a Espanya
com a Sopa de ganso), dels germans
Marx, en què Groucho s’ha de reunir
amb l’ambaixador de Freedonia pendent d’una conversa que eviti una guerra. Abans de la reunió, Groucho estudia
l’estratègia de donar-li la mà, però després l’envaeix el famós “i si...”. En
aquest cas, ell imagina l’ambaixador
rebutjant-li de males maneres la mà. La
simple projecció d’aquesta idea fa que,
quan tot just apareix, Groucho li propini un cop de guant que aleshores sí que
inicia la guerra. És el que té el pensar
massa o, més ben dit, fer hipòtesis sempre negatives: quan són sempre negatives, és que no són reals. M’ho explicava
fa poc una professional del tema, que
normalment tots els “i si...” que ens
fem acostumen a ser negatius o pessimistes o trencadors d’expectatives.
Tots. Mai no donem gaire espai per als
“i si...” en positiu o amb possibilitats
l’èxit, i aquest és el senyal més inequívoc de la seva falsedat i toxicitat: perquè és impossible, del tot impossible,
que tot surti malament. És una hipòtesi, de fet, altament improbable. Però
sembla mentida com ens hi agafem,
normalment a causa de la por o bé del
desconeixement.

NO SABÍEM COM SERIA,

això de proclamar la independència. No sabíem si teníem prou forces, però sabíem que volíem fer-ho i per això molts vam escriure a favor de tirar endavant: diria que
els fets ens han acabat donant la raó,
no perquè la victòria estigués garantida, sinó perquè la derrota segura era la
por. Sempre? Sí, sempre. Alguna cosa
hi guanyaràs, si ensenyes les dents. O si
com a mínim te les ensenyes a tu mateix i et demostres que tens la determinació d’intentar-ho, fins i tot a risc de
no guanyar. Si com a mínim evites la
derrota, o permets assegurar que amb

Sísif
Jordi
Soler

tu no es pot fer broma, que no t’amagues dins la closca, que no gires cua a
l’últim moment. Tenir por, però, és la
cosa més humana del món: per això
tampoc no he escrit en contra de la reculada posterior, de la manca de valor
per arriar la bandera. Perquè quan un
no està o no se sent preparat, ha de ser
per alguna raó. I el temps haurà de dir
si estarem preparats quan torni a arribar l’onada, l’alineació dels astres, l’esperit de victòria, el momentum, el màgic dilluns (per dir un dia). Les coses
importants mai no s’aconsegueixen a
la primera, sobretot quan s’ha intentat
o s’està intentant. I podem assegurar, o
jo puc assegurar, que els passos que
s’han fet han estat molt i molt importants. Els respecto i els reconec.
HE ESCRIT DIVERSES VEGADES sobre la ne-

cessitat de ser fidel als desitjos més que
a la realitat (tan vulgar, tan poc escolli-

da, tan argument de mediocres). Però,
tot i així, sé que canviar les coses costa
molt. I diversos intents, i canvis de pell, i
ensopegades contra una ombra absurda
i misteriosa que de vegades no saps d’on
ve. Els nostres “i si...” són tan irracionals
com els desitjos que tenim, que sovint
provenen d’emocions, i no de raons. Per
sort. En el cas de Catalunya, emanciparse significava culminar tot un repte generacional i jo penso que s’hauria pogut
aguantar molt més la pugna. Però el simple fet d’expressar la voluntat en seu
parlamentària, de formular una idea,
d’assumir fins i tot les conseqüències del
fracàs (com estan assumides), ja demostra que a partir d’ara res no serà igual. Ja
només per això, ho compro. Els veritables il·lusos són els que creuen que no ha
servit per a res, o que ridiculitzen el capítol. Això és com el noi que diu “em sento
dona” però encara no ha materialitzat ni
socialitzat del tot el canvi. Però ho ha dit,
i ho ha compartit encara que sigui amb el
mirall, i ho ha afirmat amb total contundència, encara que sigui per un moment.
Encara fins i tot que reculi. Ho ha dit, li
ha sortit de dins, i a partir d’ara tot ha
canviat.
“I SI...”, EN TOT CAS,

“
La millor carta
que podem tenir és

la seguretat en
nosaltres mateixos,
aquell “apujo
l’aposta” encara que
no les tinguem totes

acostuma a ser una
trampa. Necessària, normal, fins i tot sana, però en el fons mentida perquè mai
no acostuma a ser tot tan dramàtic. No
som nosaltres els que vam anar de catxa:
és la por, la que va de catxa. L’adversari
no té tan bones cartes. Entre d’altres coses perquè, a cada carta bona nostra, ell
en perd una. I la millor carta que podem
tenir és la seguretat en nosaltres mateixos, aquell “apujo l’aposta” encara que
no les tinguem totes. La carta que demostra que estem vius i que guanyarem
encara que perdem. Perquè no és que
tinguem un pòquer d’uns: és que tenim
un pòquer d’asos. Encara que l’u i l’as siguin exactament les mateixes cartes,
mai de la vida no han estat les mateixes
cartes.

D

urant aquests últims quatre anys,
o potser fins i tot més, m’he trobat
moltes vegades defensant Ada Colau
de les crítiques exercides des de diverses bandes i per diferents motivacions.
Tant és així que, de fet, més que colauista, m’he sentit contrària als anticolauistes. Ara mateix, però, tinc una certa
sensació de perplexitat. No només davant de la temptació de Colau de rebre
el suport de Manuel Valls per continuar
com a alcaldessa de Barcelona. També
en relació amb el fet que n’hi ha que insisteixen que no els estranyen els possibles acords que pugui fer amb el PSC i
amb Valls perquè és una arribista sense
escrúpols: sincerament, segueixo sense
veure-la sota la llum d’aquesta definició.
A la vegada, però, em causa perplexitat
que aquells que justifiquen que Colau
vulgui continuar com a alcaldessa, peti
qui peti, ho facin amb l’argument que
allò important és l’oportunitat de seguir
aplicant el seu programa d’alt contingut
social. No soc precisament original en
suggerir que el suport de Valls (i potser
fins i tot el del PSC) no sembla que sigui
per fer polítiques socials.
És així que arribem a una altra justificació de la possible decisió de Colau: no
es pot supeditar el govern de Barcelona
al procés. Això, fins i tot per superar la
divisió entre el bloc independentista i
l’unionista. D’acord que Colau va trencar amb el PSC per l’aplicació del 155,
però es pot ignorar que hi ha presos polítics amb el consentiment dels socialistes? I com es transcendeix tal divisió
quan el suport de Valls no és a canvi de
res, sinó, d’entrada, perquè no hi hagi
un alcalde d’un partit independentista?
Colau afirma que no participarà en
“operacions estranyes”. D’acord amb el
que assenyalava ahir Josep Maria Fonalleras en un article a El Periódico: com
s’ho faria per no participar-hi quan, després d’acceptar en la nit electoral el
triomf d’ERC a Barcelona, si ara considera que pot ser alcaldessa és perquè
Valls l’ha temptat amb tres vots?
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Entrevista a
Toni Morral,
secretari de
la Crida

“La unitat de
l’independentisme
faria que triomfs
com els d’ERC no
fossin inútils”

El MareNostrum Es preveu que el
superordinador
europeu de
faciliti la producció
Barcelona
de processadors
europeus

El Suprem
dona pas a
més judicis
per l’1-O
FINAL Les defenses dels dotze processats exposaran a partir
d’avui que van impulsar l’exercici de drets fonamentals i no una
rebel·lió sense violència MÉS La conclusió del judici a l’alt tribunal
reactivarà les causes contra la mesa, els mossos i els síndics
Mayte Piulachs
BARCELONA

“Cop d’estat”, “rebel·lió
sense violència física” i
“violència normativa.” Són
alguns dels conceptes penals creatius expressats
pels quatre fiscals del Tribunal Suprem que les defenses dels dotze independentistes catalans hauran
de desmuntar a partir
d’avui en els seus informes,
en els quals demanaran la
seva absolució en considerar que no van cometre ni
rebel·lió ni sedició. I, demà,
l’últim dia dels quatre mesos de judici, és previst que
tots els acusats facin ús del
torn a l’última paraula.
El final de la vista al Suprem, però, implicarà la reactivació d’altres judicis,
aturats en espera de la sentència de l’alt tribunal per
evitar contradiccions jurídiques. És el cas de la cúpula dels Mossos a l’Audiencia Nacional, de cinc exmembres de la mesa del
Parlament i l’exdiputada
de la CUP Mireia Boya al
TSJC, i dels cinc membres
de la sindicatura electoral
de l’1-O, als quals el jutjat

penal 11 de Barcelona té
previst jutjar a partir de
l’octubre que ve. I és que la
sentència del Suprem s’espera abans del 16 d’octubre, data en què, si res no
canvia, es compliran dos
anys que els Jordis són en
presó preventiva, i la llei estableix que en aquest termini s’ha de celebrar una
vista per revisar aquesta situació que legalment es
pot prorrogar fins a dos
anys més. A banda d’això,
hi ha almenys una vintena
de causes en investigació
pels fets de l’1-O contra alcaldes, mossos, i contra els
cossos policials espanyols,
que mantindran viva la judicialització de la política a
Catalunya un parell d’anys
més.
En la sessió d’avui al Suprem, i seguint l’ordre de
totes les sessions, el penalista Andreu van den Eynde, defensor dels republicans Oriol Junqueras (a
qui la fiscalia demana 25
anys de presó) i de Raül Romeva (16 anys de presó),
serà el primer a exposar
l’informe final. Té dues hores de temps, segons les
normes fixades per la sala:
una hora d’intervenció per

acusat.
Van den Eynde, segurament, tornarà a insistir al
tribunal que, a banda de
respectar la Constitució,
és essencial la protecció de
drets fonamentals i polítics, amb els quals asseguren que van actuar els
membres del govern i els líders d’ERC per complir el
mandat sobiranista sorgit
de les eleccions, drets que
el penalista ja considera
vulnerats en aquest procés
penal i que segurament reivindicarà al Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH). I tothom espera
que el penalista català faci
una estirada d’orelles al fiscal Javier Zaragoza per haver criticat l’exvicepresident amb qualificatius personals i no jurídics, en titllar de “cinisme sense precedents” el seu interrogatori on només va contestar
a la seva defensa. És evident que Junqueras era el
“motor” del procés independentista, com sosté la
fiscalia, igual que tot el govern de Puigdemont, en
aprovar fulls de ruta, lleis
en seu parlamentària i difondre-ho en actes públics.
I també és cert que el De-

L’exvicepresident Oriol Junqueras es prepara
per declarar mentre al banc dels acusats hi ha els
altres onze independentistes catalans, el 15 de
febrer passat, al Tribunal Suprem ■ EFE

Les xifres

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

52

16

20

sessions del judici s’hauran
celebrat al Suprem des que va
començar el 12 de febrer i fins
demà, l’últim dia.

d’octubre farà dos anys que
els Jordis són a la presó, si no
hi ha canvis. I s’haurà de fer
una vista si no hi ha sentència.

causes penals de l’1-0 hi ha
als jutjats catalans. Algunes a
punt de judici i d’altres en investigació.

partament de la Vicepresidència de Junqueras va assumir les competències
dels processos electorals,
tot i que en l’acusació de
malversació de fons públics no s’ha demostrat cap
despesa, a banda de publicitat des de Presidència i
un suposat encàrrec de paperetes a Unipost no registrat en el sistema de la Generalitat.
Els següents a intervenir-hi seran Xavier Melero,

defensor de l’exconseller
d’Interior, Quim Forn (16
any de presó), i els penalistes Jordi Pina i Anna Bernaola, defensors dels exconsellers Jordi Turull i Josep Rull (16 anys per a cadascun) i de l’expresident
de l’ANC Jordi Sànchez
(17 anys de presó). La intervenció de Melero s’esperà que sigui concisa i contundent, tal com ha demostrat en el judici. El fiscal Zaragoza va acusar

l’exconseller Forn de “liderar un pla dels Mossos”
perquè fossin passius l’1-O,
i alhora destacava que la
cúpula policial els insistia
del perill de mantenir l’1-O.
L’advocat de Forn tindrà
una llarga llista de testimonis i de proves que contradiuen la tesi fiscal, i segur
que podrem escoltar la seva fina ironia.
Per la seva part, Pina,
tal com recull el seu escrit
de conclusions modificat,
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Tradició i vergonya
Carles Sabaté

El vot a la contra –votar algun partit per evitar que un
altre esdevingui vencedor– guanya adeptes a l’Estat,
per la decepció general dels partits als quals et sens
més afí. La maniobra de Valls per facilitar l’alcaldia a
Colau és poc comuna a l’Estat, perquè els candidats
acostumen a pronunciar-se en campanya assegurant
que no faran això o això altre, però més habitual per

Europa, quan aïllen l’extrema dreta, per exemple. Una
altra cosa seria acceptar-ho per excloure candidats o
partits independentistes, escrupolosament democràtics, com és el cas de Maragall. El “tot s’hi val” contra
un alcaldable independentista pot ser legal i lícit, però
la vergonya que passaran Colau i els alts càrrecs dels
comuns que ho han avalat els serà dura d’arrossegar.

La fiscalia no veu
delicte a participar
en el referèndum
a La fiscal de Tarragona assegura que l’1-O era un acte
il·legal, però participar-hi, no a Arxiva l’autoinculpació

Una de les concentracions a la plaça del Mercadal de Reus ■ BARTOLOMÉ PLUMA

Joan Rueda
REUS

exposarà les limitacions
que han viscut en el judici
per exercir el dret de defensa, com ara no poder
contrastar els vídeos amb
alguns dels testimonis, sobretot policials.
Dimecres serà el torn
de l’advocada Marina
Roig, que ha liderat l’equip
de defensa del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart
(17 anys de presó), amb
els penalistes Benet Salellas i Àlex Cuixart. La seguiran la resta de lletrats.
Cap s’oblidarà de recordar
al tribunal que convocar
consultes està despenalitzat des del 2005, malgrat
que la fiscalia ho obvia.
L’última paraula dels
independentistes catalans, especialment la dels
presos polítics, marcarà la
nostra història, com
aquest judici. ■

Llibertat o cap a presons catalanes

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

Just acabat el judici, els advocats dels nou presos polítics
ja han anunciat que demanaran al Suprem la seva posada
en llibertat immediata, ja que
el tribunal argumentava la seva presó per assegurar que
estiguessin presents en el judici en considerar que encara
hi havia risc de fuga, i citaven
els recursos que tenen els polítics exiliats. El tribunal, però,
segurament els respondrà
que, davant les elevades penes que els sol·liciten, el risc
de fuga continua.
El següent pas serà demanar a Institucions Penitenciàries (n’és la competent, no el
jutge), que els presos polítics
siguin traslladats a penals catalans, prop de les seves famílies. No hi ha cap impediment

legal, malgrat les pressions de
Cs per evitar-ho. El govern del
PP va corregir la dispersió
dels presos catalans per tot
Espanya, com apliquen als
d’ETA, i l’acostament a Catalunya es va assolir l’estiu passat, després que el govern del
PSOE va atrevir-se a atendre
els seus reclams. Si no són
posats en llibertat, poden esperar sentència prop de casa.
La llei orgànica general penitenciària (LOGP) fixa que es
procurarà que cada àrea territorial “tingui el nombre suficient de centres per evitar el
desarrelament dels presos”. I
les Nacions Unides va aprovar
el 2015 les anomenades “regles Mandela”, que insten a
fomentar la relació del reclús
amb la seva família.

“La simple participació en
el referèndum il·legal de
l’1 d’octubre del 2017,
consistent a dipositar una
papereta en unes urnes
instal·lades en diferents
emplaçaments amb la finalitat d’expressar una
opinió sobre les diverses
opcions polítiques proposades pels organitzadors
no constitueix infracció
penal. Per lògica, tampoc
és delicte defensar la participació en la votació, ni
haver anat a les taules, ni
haver recomptat paperetes.” Aquesta és la resposta que ha donat la fiscalia
de Tarragona, concretament la tinenta fiscal María José Osuna, a les 1.229
persones pertanyents al
col·lectiu Taca d’Oli dels
Avis per la Llibertat, que
es van autoinculpar als
jutjats de la ciutat.
El col·lectiu, impulsat
pels Avis i Àvies per la Llibertat de Reus, el grup que
cada dia, de dilluns a dis-

La xifra

—————————————————————————————————

1.229

persones es van autoinculpar per haver organitzat,
amagant urnes o sent a les
taules, i participat en l’1-O.

sabte, es manifesta a la
plaça del Mercadal de la
capital del Baix Camp per
reclamar l’alliberament
dels presos polítics i el retorn dels exiliats, ja reuneix persones de 28 poblacions catalanes, des del
Masnou fins a Mataró o
Balaguer. Un total de
1.229 persones d’aquest
col·lectiu van presentar, el
mes de gener passat, un
escrit a la fiscalia en què
s’autoinculpaven d’haver
participat en el referèndum. Entre altres coses,
els avis i àvies asseguraven: “Vaig amagar urnes,
vaig ser a les meses, vaig
fer d’interventor, vaig estar totes les hores de les
votacions defensant els

col·legis amb el meu cos i
vaig ser en els recomptes
de paperetes.” En l’escrit,
els autoinculpats es declaraven “culpables” de voler
“una república catalana” i
demanaven: “Vista la nostra actuació, nosaltres sí
que hem d’ingressar a la
presó, a canvi dels actuals
presos polítics.”
En el seu escrit, la fiscal
sí que deixa clar que, vista
la sentència del Tribunal
Constitucional, l’1-O era
“il·legal”, i destaca el fet
que tots els imputats al
Tribunal Suprem havien
estat advertits en diverses
ocasions. L’actuació de la
fiscal, però, contrasta amb
la dels seus companys a
l’alt tribunal, que van intentar espantar els testimonis de la defensa preguntant-los per què havien
participat en un referèndum il·legal i amb l’actitud
de l’advocacia de l’Estat,
que, en un dels procediments oberts a Barcelona
contra la policia, reclama
que s’investigui els votants
per haver protagonitzat
“murs humans”. ■
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Advocats de les defenses, en primer pla, en una sessió del judici de l’1-O ■ EFE

Els observadors del
judici critiquen el
temps de defensa
a Òmnium instal·larà diverses pantalles gegants arreu del

territori per seguir les declaracions finals dels líders
Redacció
MADRID

829430-1207863Q

Els observadors internacionals que segueixen el judici de l’1-O, agrupats dins
la plataforma International Trail Watch (ITW), van
criticar el temps permès
per a l’informe final de cada acusat. El jutge Marchena va fixar una hora per a
cadascun, temps que segons els observadors és
“insuficient” donada la
“magnitud” del procés judicial i les elevades penes
de presó que es demanen

La xifra

La frase

18

“S’ha imposat la set
de venjança, la
voluntat d’escarni, per
damunt de l’estricte
sentit de la justícia”

—————————————————————————————————

pantalles gegants instal·larà Òmnium a diversos punts
del país per poder seguir l’última sessió de judici.

per als acusats. Els membres de l’ITW remarquen
que el judici s’ha allargat
quatre mesos i que hi han
passat més de 400 testimonis, 16 pèrits i diverses

—————————————————————————————————

Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC

proves documentals, raó
per la qual el temps previst
per a les defenses resulta
insuficient.
Un altre dels aspectes
que posen en relleu és la

manca de recurs d’apel·lació, i per això recorden que
“la necessitat de celeritat
amb els presos no pot anar
en detriment del dret de defensa dels acusats”. Els observadors consideren també que el relat expressat
per la fiscalia en el seu informe final es basa en un “argumentari polític allunyat
de l’anàlisi de proves i testimonis”, un fet que “denota
una concepció poc democràtica de l’exercici dels
drets fonamentals”. A més,
indiquen que aquest argumentari es basa en declaracions públiques dels acusats, notícies o piulades en
què es feia una crida a la
gent a participar en manifestacions pacífiques, “donant a entendre que podrien ser crides a la violència” i que això condueix a
un “possible efecte dissuasiu de l’exercici de drets”.
D’altra banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va lamentar a través
d’una carta que “s’hagi imposat la set de venjança, la
voluntat d’escarni per damunt de l’estricte sentit de
la justícia” i que “de res hagi servit tot el que s’ha pogut veure” en el judici. Junqueras considera “xocant
veure la fiscalia insistint
en un relat basat en la violència sobre el no-res”, però admet que “ja res el deixa perplex”.
Per seguir la sessió de
demà del judici, que serà
l’última i on es realitzaran
les declaracions finals dels
líders independentistes
empresonats, Òmnium
Cultural instal·larà fins a
18 pantalles gegants arreu
del territori català. A part
de les quatre capitals catalanes, també se n’habilitaran en municipis de les diverses demarcacions, la
majoria en capitals de comarca. ■

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

OPINIÓ

Lluís
Falgàs

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

Judici vist per
a sentència
s a punt de quedar vist per a sentència el judici del procés, del Tribunal Suprem, dels independentistes, de la
vergonya, de la farsa, de l’1 d’octubre o del nom que s’hi
vulgui posar. Al principi del judici, vaig creure que era un encert que el jutge Marchena autoritzés que pogués ser televisat. Era preferible que tothom veiés i escoltés en directe les
raons a favor i en contra dels acusats per poder fer les seves interpretacions. En el moment del final de la vista en
tinc dubtes. Dia rere dia, el judici ha esdevingut el judici de la
morbositat. La seqüència televisada i en directe ens ha fet
acostumar a una de les imatges mes tristes de la història de
Catalunya: Junqueras, Romeva, Forn, Rull, Turull, Forcadell,
Bassa, Sànchez, Cuixart, Mundó, Borràs i Vila, al banc dels
acusats. Una fotografia permanent penjada a tothora a les

É

Manuel Marchena, president la sala del Suprem ■ EFE

cases i els llocs públics en format de monitor de televisió.
Val a dir que l’observació detallada de tot el que passa a la
sala queda molt limitada. Per contra, ha tingut interès escoltar en directe algunes barrabassades en boca de personatges que minuts abans de la seva intervenció han jurat o promès dir tota la veritat. Barrabassades, donat que alguns fets
que ha fet servir l’acusació van ser televisats en directe i van
ser vistos per molts testimonis anònims. Caldrà estar
atents avui. Esperar que les respectives defenses vagin coordinades. Que no es portin la contraria entre si. L’acusació
ha anat a sac malgrat les seves contradiccions.
A partir de demà, el jutge tindrà tots els elements per
dictar sentència. Es podria conèixer, segons els experts en
la matèria, a finals de juliol. Els pessimistes creuen que fins
al novembre, res de res. Les entitats i els grups polítics s’estan organitzant. Els presos no marxaran i hauria de prevaldre el sentit comú d’alliberar-los en espera de la sentència.
En van tenir l’oportunitat i no ho van fer. Els acusats han escoltat pacientment i encorbatats tothom.
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Maragall, alcaldable d’ERC a Barcelona, atenia els periodistes ahir a la sortida de Soto del Real, on va visitar Junqueras, Romeva i Cuixart ■ CHEMA MOYA / EFE

Crida d’ERC a Colau a governar
junts per posar fi als blocs
a Maragall surt de visitar Cuixart amb el que considera l’aval a un pacte pel diàleg cap al
referèndum a Defensa la via institucional i allarga la mà a la resta de partits com a punt d’inflexió
Xavier Miró
BARCELONA

L’alcaldable d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall,
fa una crida a Barcelona
en Comú per fer possible
un govern compartit en
defensa de la llibertat dels
presos polítics, però que
“allarga la mà” a tota la
resta de partits polítics catalans i espanyols per
“trencar” la separació dels
blocs independentista i
unionista i “superar” els
fronts. Maragall ho explicitava ahir a la sortida de
la presó de Soto del Real,
on havia visitat l’exvicepresident Junqueras i l’exconseller Romeva, però
també el president d’Òm-

nium, Jordi Cuixart, de la
conversa amb el qual interpretava l’aval a un pacte d’ERC i Barcelona en
Comú per facilitar la via
del diàleg cap a un referèndum.
Maragall reiterava la seva confiança de poder arribar a un acord amb Barcelona en Comú, de qui espera una resposta formal a
les seves propostes, però
amb qui, admetia, continuen els contactes informals per arribar a acords.
Convençut que el pacte
d’ERC i Barcelona en Comú és el que té més suport
social perquè representa
les dues forces més votades a la ciutat, però també
el republicanisme i sobira-

Censura a Budó per l’advertiment del pacte Colau-Collboni

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

Els socialistes van carregar
ahir contra la portaveu del
govern, Meritxell Budó, per
haver demanat una “reacció
de país” de les forces independentistes en cas que Colau sigui investida alcaldessa
amb els vots del PSC i de la
candidatura de Manuel Valls.
En una entrevista diumenge,
a El Punt Avui, la consellera
de la Presidència considera
aquest acord previsible una

“operació d’estat” per impedir que Barcelona tingui un
alcalde independentista.
“Davant d’això el que cal de
les formacions independentistes és una reacció de país”,
hi afegia Budó, que advertia
que aquest pacte es podria
replicar en altres municipis i
posava l’exemple de Sabadell, tot i que en aquesta ciutat va ser la socialista la candidata més votada a diferèn-

cia del que ha passat a Barcelona. El líder del PSC, Miquel
Iceta, li responia que “tots els
vots valen igual” i que “tots
els electes tenen els mateixos drets”. Si la consellera ho
desconeix, reblava, que plegui. Dimissió o “destitució”,
demanava el primer secretari
del PSC barceloní, Ferran Pedret, que li retreu que hauria
de ser la portaveu d’un govern “de tota la ciutadania”.

nisme compartits, Maragall va convidar els de Colau a fer possible una oportunitat que, segons ell, ha
de suposar “un punt d’in-

flexió” en la situació de
bloqueig polític entre els
dos bàndols que viu la ciutat i el país. En darrer terme, Maragall no va dubtar

a criticar per “terribles, indignes i inacceptables” les
pintades amb llaços grocs
contra la seu de Barcelona
en Comú d’aquest cap de

setmana. La crida de Maragall arribava després
que Colau va reiterar, diumenge, la seva aposta per
ser investida encara que
sigui amb els vots de la
Barcelona pel Canvi-Cs de
Valls. Tot refermant que
insistirà fins dissabte en
l’acord impossible amb
ERC i el PSC, Colau va deixar clar que “tots els vots
que vinguin, benvinguts
siguin per a la investidura”. Sí que va defensar que
no pot “governar bé” amb
només els seus deu regidors i que cal un consens
més ampli.
D’altra banda, el candidat barceloní del PSC, Jaume Collboni, va reiterar
que no donaran un xec en
blanc a Colau, que volen
un acord de govern abans
d’arribar a la investidura i
va posar en dubte que l’alcaldessa en funcions estigui disposada a afrontar la
votació en el ple sense tenir tancat un pacte que li
garanteixi els vots per ser
investida: “No m’imagino
ningú llançant-se a una
piscina en la qual no hi hagi aigua.” El socialista, però, no nega la possibilitat
de facilitar la investidura
de Colau en el darrer moment encara que no hi hagi un acord tancat.
En una entrevista a Els
matins de TV3, Collboni
es va mostrar “molt confiat i molt tranquil” de poder arribar a un acord per
formar un govern que qualifica de “sòlid” encara que
només tindria divuit regidors i n’hi faltarien tres
per tirar endavant les iniciatives amb majoria. Però
el cap de llista del PSC espera arribar a grans pactes de ciutat en qüestions
com ara l’habitatge i la seguretat que sumin altres
grups. Això sí, Collboni dona per fet que Colau és
l’única candidata a l’alcaldia en un acord amb el
PSC i que ell no hi aspirarà.
Colau va rebre ahir el
suport a la seva tàctica negociadora del líder de Podem, Pablo Iglesias, que va
considerar que “està fent
el que ha de fer” en aspirar
a la investidura. ■

Les frases

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

“ERC i Barcelona en
Comú estaríem en
condicions d’allargar
la mà en termes de
diàleg a la resta de
forces polítiques”

“Estem davant
l’oportunitat d’un
govern que superi
i trenqui la lògica dels
blocs i l’exclusió”

“Tots els vots que
vinguin, benvinguts
siguin per a la
investidura. Responc
pels meus actes”

Ernest Maragall

Ada Colau

ALCALDABLE D’ERC A BARCELONA

ALCALDESSA EN FUNCIONS DE BCOMÚ

“No m’imagino ningú
llançant-se a una
piscina en la qual no
hi hagi aigua”
Jaume Collboni
ALCALDABLE DEL PSC A BARCELONA

“Els vets encreuats
entre el PSC i ERC no
ajuden a configurar
una majoria
progressista”

“[Budó] cridant a una
resposta de país
si el govern que es
formi a Barcelona
no els plau prou”

Pablo Iglesias

Ferran Pedret

SECRETARI GENERAL DE PODEM

PR. SECRET. DEL PSC DE BARCELONA
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Toni Morral Secretari general de la Crida Nacional per la República

“L’espai del 155 ara es ve
UNITAT “Sumant el que ha tret cadascú no som més forts per fer l’embat
a l’Estat” RESULTATS “Sí, a ERC com a partit els ha funcionat millor, però
quina utilitat té per a la causa comuna?” IDENTITAT “Puigdemont té una
marca pròpia que no és JxCat només, i això és el que vol ser la Crida”
Jordi Alemany
CERDANYOLA DEL VALLÈS

A

l juliol farà un any que
es va presentar la Crida
Nacional i al gener Toni
Morral (diputat de
JxCat i exalcalde d’ICV) va ser
escollit secretari general. Passat el període electoral, en ple
procés de redefinició de les relacions entre l’espai postconvergent i també l’independentista,
ens explica el paper de la formació.

Quin futur té la Crida?
Venim d’un període electoral en
el qual gent de la Crida ha participat activament, però en el
qual ens va semblar que com a
organització no havíem de donar suport a ningú per mantenir el principi de l’ideari i perquè tenim gent de l’electorat de
JxCat, d’ERC, d’EUiA i gent que
ve del moviment civil, de l’ANC,
de la CUP... Ara seguim mantenint les idees del congrés constituent del gener. Per guanyar
el combat amb l’Estat espanyol i
fer front al règim del 78 cal un
canvi de fons, un reconeixement a la plurinacionalitat i al
dret a decidir del catalans. I per
fer-ho cal que hi hagi molta unitat. Vam intentar-ho i no va ser
possible per les lògiques dels
partits i les seves estructures piramidals i jeràrquiques. La idea
segueix vigent i potser s’ha de
gestionar d’una altra manera.
Una idea que certes formacions
no comparteixen. Què li fa pensar que canviïn?
Els resultats donen a entreveure una idea molt clara, que si
haguéssim anat junts ens hauria anat millor a tot arreu.
Hi ha gent que no ho té tan clar.
Sumant-ho aritmèticament
moltes alcaldies ja serien independentistes automàticament,
però vaja, ja està i això ja ha passat… La idea continua sent vàlida i cal que hi hagi un espai que
treballi en com gestionem la
unitat estratègica reconeixent
la identitat de cadascú. Però

aquells que estem concentrats
en el suport al que va passar l’1O del 2017 hem de mirar de trobar l’espai que ens faci anar empenyent en la mateixa direcció.
I la Crida ens sembla que pot ser
un instrument útil.
Fins ara no se n’han sortit. Han
de canviar d’interlocutors?
No ens n’hem sortit en clau
electoral i de negociació partidària, però ens va agafar en un
moment en què la Crida era
molt embrionària per afrontar
una negociació fent valdre la
nostra fortalesa. Hem aprofitat
aquests mesos per fer una feina
a porta tancada, per reunir-nos
amb la gent per començar a
constituir les assemblees territorials. Tenim gent repartida

❝

Junts per Catalunya i
la Crida es poden
complementar si
comparteixen
projecte, estratègia i
lideratges

per tot el país i estem en procés
d’organització territorial, sectorial i ideològica. Volem constituir un consell de representants
a finals de juliol en el qual hi
haurà representants dels tres
sectors. La unitat no només ha
de ser l’acord clàssic de partits
de coalicions, sinó del respecte
a cadascú compartint un pla
d’acció tenint en compte l’actual mapa polític.
Però ERC diu que com a partit,
per separat, els ha anat millor.
Sí, com a partit els ha funcionat
millor, però quina utilitat té per
a la causa comuna? Sumant el
que ha tret cadascú no som més

Toni Morral ahir a
Cerdanyola, municipi on va
ser alcalde per ICV durant sis
anys ■ JUANMA RAMOS

forts per fer l’embat a l’Estat i
això hauria de convidar a fer
una reflexió. Ha entrat la fortalesa dels socialistes i l’Estat s’ha
fet seu l’espai dels comuns i és el
que passarà dissabte a Barcelona i en altres llocs. L’espai del
155 ara es veu reforçat.
Superar la lògica dels partits...
Exacte, i això no és fàcil... Estem en un moment en què en
política s’ha d’innovar. Hi ha hagut l’experiència del Graupera a
Barcelona, també embrionària,
i és un moment de canvis de
fons. Volem ser una eina útil sumant, i ja veurem de quina manera.
El desplegament territorial no
pot generar tensions amb els
altres partits?
Tenim una base de dades de
63.000 persones que es van adherir al manifest; una part són
fundadors i d’altres socis. Els
convoquem a tots i els diem que
volem que a cada municipi hi
hagi un espai de la Crida. No ens
sobra ningú, no és una suma
d’organitzacions, sinó de persones, i no mirem el carnet. Des
de baix, amb transversalitat i
persones que no tenen cap militància orgànica en un partit, és
l’espai amb més legitimitat i autoritat per construir la unitat.
És molt ambiciós i els estaments orgànics dels partits ho
veuen amb recel.
Costa d’entendre?
És un repte i el vivim amb il·lusió. No tenim la pressa de
l’agenda electoral i sabem que
no és una cosa de quatre dies.
Però es posen termini?
Ens posem objectius possibles a
curt termini i el llunyà el tenim
clar, que és el que vam votar l’1O. Però no és una línia recta i
haurem de ser sinuosos per veure què fem en cada moment.
Ara deixarem que s’organitzin
els ajuntaments i crec que la
idea de la Crida anirà prenent
força. Volem ser una organització que intervé en un espai polític i no renunciem a presentar-

nos a eleccions si convingués,
però es decidirà al seu moment i
les decisions polítiques es consultaran a tothom, com vam fer
amb Jordi Sànchez com a candidat de JxCat.
Veu properes les eleccions?
Qui té l’autoritat és el president,
però ara hem recuperat els vots
al Parlament i la majoria independentista i això ens dona més
seguretat. Veurem el paper de
la CUP. I si es gestiona bé es pot
governar, però dependrà de
moltes coses.
Com ara de la sentència del judici?
Ja està escrita. La situació és
d’una confrontació claríssima i
l’adversari la col·locarà quan
més li convingui, i podria ser
que fos durant les vacances...
S’han de tenir en compte totes
les hipòtesis. Marcarà un punt

d’inflexió. Properament presentarem una campanya per crear
consciència ciutadana a favor
de la idea que no hi ha cap altra
sentència acceptable que no sigui l’absolució perquè quan arribi el dia hi hagi una reacció social i una de política.
Si decideixen no presentar-se a
les eleccions, quin sentit tindrà
funcionar com una entitat si ja
hi ha l’ANC o Òmnium?
Ara que comencem a anar pel
territori ens pregunten si som
l’ANC dos. L’ANC té un paper
transcendent i ha aconseguit
les mobilitzacions més espectaculars als carrers en aquest
país, i hi haurem de tenir relació perquè hi ha una complementarietat. L’ANC ha de ser
forta per mantenir el paper de
mobilització al carrer com fins
ara, però no es pot presentar a
eleccions, ni en coalició o fo-
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447

ANUNCI
L’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona ha dictat, amb data de 20 de maig de 2019 i núm. D 6417/19, la Resolució següent, atès
que l’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.

eu reforçat”
Un veterà
per a la
nova
política

mentar-les per promoure candidatures unitàries com la Crida.
Nosaltres ens posarem a les ordres de l’ANC per a les mobilitzacions, però tenim la intenció
d’intervenir en l’espai polític, no
només en l’institucional. En
aquest moment de transició del
vell autonomisme a la nova República, fent camí on no n’hi ha
de traçat amb moltes contradiccions, hi ha tres espais clau: el
Consell per la República, on volem ser actors actius perquè és
la institució que emana de l’1-O
des de l’exili i la llibertat; l’espai
polític d’unitat estratègica, i el
debat impulsat pel Fòrum Cívic
i Constituent sobre el model de
país perquè la independència i
la República no la volem per caprici sinó per fer front a tots els
reptes.
Els costa treure’s l’etiqueta de
‘postconvergents’?

Va ser un dels
fundadors el
1987 d’ICV i l’any
2003 va aconseguir ser alcalde de Cerdanyola del Vallès amb
el suport d’ERC i
CiU, que va
mantenir fins al
2009, però una
moció de censura el va deixar
fora. El 2015, i
després de donar suport a les
consultes sobiranistes i a Raül
Romeva com a
cap de llista de
Junts pel Sí, es
va acabar la seva relació amb
ICV. L’expresident de l’ANC
Jordi Sànchez el
va acostar a
Carles Puigdemont i va acabar
formant part de
la llista de JxCat
i ara és diputat
en substitució
de Joaquim
Forn. Al gener va
ser nomenat secretari general
de la Crida. Amb
61 anys, de tarannà tranquil i
dialogant, admet que és el
moment de deixar pas a noves
formes de fer
política.

És l’estratègia de les formacions
que ens veuen com un obstacle i
s’aferren a l’statu quo autonòmic. No ho som, és molt clar, i
ho hem de demostrar amb fets.
L’encaix amb el PDeCAT i JxCat
no resolt els perjudica?
No entrarem a jugar amb la lògica partidària. El PDeCAT és un
partit amb les seves claus i
JxCat estava en aquells moments en la seva òrbita. JxCat,
del qual formo part, ha de fer el
seu debat i ha de construir el
seu espai polític i des de la Crida
hi estarem molt atents.
I hi ha d’intervenir?
Són processos paral·lels. Tenen
un lideratge que compartim,
que és Carles Puigdemont, i a
les europees ha tingut 500.000
vots més que JxCat a les generals i a les municipals. Puigdemont té una marca pròpia que
no és JxCat només, i això és el
que vol ser la Crida. I a les europees l’ha representat ell, però
també Toni Comín i Clara Ponsatí. Estarem atents a veure les
similituds que pot tenir amb la
Crida, però també al debat de la
CUP que faran al juliol..., i pensem que ERC tardarà més o
menys, però farà el seu debat
quan s’adoni que aquest èxit
electoral no és suficient per conquerir els reptes que té el país.
La portaveu del govern, Meritxell
Budó, i altres ja han dit que prefereixen que el procés d’endreça
vagi sota el paraigua de JxCat.
Quin sentit tindrà la Crida?
JxCat neix després de l’1-O,
amb objectiu semblants als de
la Crida, però la diferència és
que JxCat neix d’un partit. I
hem de veure com evoluciona el
debat de JxCat per contestar la
pregunta. Avui no té organització, és una marca electoral que
té presència institucional. La
Crida pot ser una marca electoral, i no ho ha estat, no té presència institucional, però en
canvi comença a tenir organització territorial. Es poden complementar si comparteixen projecte, estratègia i lideratges, però els processos de reflexió i debat són autònoms. Però d’antuvi
no es poden fer afirmacions que
serem tots un paraigua sense saber què han decidit. No és un tema de sigles, el que interessa és si
compartim el diagnòstic d’on estem, on volem anar i com hi
anem. I avui no ho sé. ■

(...)
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5114 entre la zona de restaurants i l’accés
al camí de Sant Guillem. TM Campins”, amb un pressupost de dos-cents vint-i-vuit mil setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims
(228.071,64 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA (47.895,04 EUR) resulta tenir un pressupost total de 275.966,68 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 289.549,48 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de
10.500,00 EUR, així com 3.082,80 EUR corresponents a control de qualitat (excés 1,5%). Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no
ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació.
Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació
de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que es determina en virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.
Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats al terme municipal de Campins, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data
de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers
d’anuncis d’aquesta Diputació i de l’Ajuntament de Campins, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant
d’aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM Campins
DADES AFECTATS
FINC

1
2

3

4

6

7

DADES CADASTRALS

TITULAR

NATURALESA

José Culell Giró
Carolina Cortada Arro
Mariona Bosacoma Cortada
Jaume Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Activo Montseny 88 SL

TITULAR

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

SUP.
EXPROP
VIALS (M2)

SUP.
SERV. PAS
SUBT. (M2)

SUP. OCUP.
TEMPOR.
VIALS (M2)

CLASSIF.
URBANÍST.

Urbana

55922

1

P

119,06

0,00

116,81

SU/Oci i Hosteleria

Urbana

55950

28

p

0,00

0,00

740,48

SU/Improductiu

Rústica

6

6

a

818,52

0,00

0,00

SNU/ Arbres de ribera

Rústica

6

7

o

110,40

0,00

0,00

SNU/ Arbres de ribera

Rústica

6

8

o

272,.31

0,00

0,00

SNU/Matolls

Rústica

6

10

b
a

266,49
497,19

0,00
0,00

0,00
0,00

SNU/ Arbres de ribera
SNU/ Conreu secà

DADES AFECTATS
FINC

POLÍGON

SUPERF. AFECTADES m2

DADES CADASTRALS
NATURALESA

POLÍGON

SUPERF. AFECTADES m2
PARCEL·LA

SUP.
CESSIÓ
VIALS (M2)

5

Ajuntament de Campins

Rústica

6

9007

53,68

8

Ajuntament de Campins

Rústica

5

9013

39,02

SUP.
CESSIÓ SERV.
PAS (M2)

SUP. OCUP.
TEMPOR.
AUTORITZAC. (M2)

CLASSIF.
URBANÍS.
SNU/
Hidrografia natural
SNU/
Via comunicació domini públic

Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme d’acord amb la corresponent expropiació forçosa dels terrenys
afectats segons el projecte constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació
acreditativa de canvis produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna
de les finques en qüestió que s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que
sigui procedent i, en tot cas, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèviament en el seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o drets afectats.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.
(...)
Aquesta resolució no pot impugnar-se, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.
En virtut de la citada Resolució, i en compliment de les disposicions vigents, el projecte esmentat queda exposat al públic en les oficines
d’aquesta Corporació, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei Jurídico-Administratiu, Expropiacions (carrer Comte d’Urgell, núm. 187 - Edifici
del Rellotge, 4a planta - Recinte de l’Escola Industrial -Barcelona-), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fent-ne exposició pública durant
el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.
En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant
a la indicació dels terminis màxims de durada del procediment, així com els efectes que produeix el silenci administratiu, es fa saber que:
a) En cas que s’hi formulessin al·legacions dintre del termini d’informació pública, i de conformitat amb el que disposa l’article 37. 5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini màxim establert normativament per adoptar i notificar una resolució definitiva en el procediment que s’inicia en virtut de la present resolució serà de sis mesos,
comptats des de la data d’aprovació inicial, llevat dels supòsits de suspensió o d’ampliació del termini previstos en els articles 22 i 23 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En cas de no haver-hi cap al·legació, una vegada transcorregut el termini d’exposició al públic, aquesta resolució serà definitiva en via administrativa. En aquest supòsit, si es volgués impugnar la resolució de l’aprovació definitiva del projecte, s’hauria d’interposar, si escau, recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al
de la seva notificació. Alternativament i de manera potestativa, es podria interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la referida notificació.
b) Segons l’article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats que, en relació amb la referida Resolució, haguessin comparegut davant d’aquesta Diputació dintre del termini d’informació pública
abans indicat, hauran d’entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu, en el cas que es pugui derivar el reconeixement, o, si és el cas, la constitució de drets o altres situacions jurídiques favorables, si havent transcorregut el termini de tres mesos, comptats des de la data en què la seva sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, no ha estat
adoptada i notificada una resolució sobre la petició.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 23 de maig de 2019
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Diputades sense poder

PAS · Els experts proposen un pla d’igualtat al Parlament que inclou 82 mesures en 4 anys ESTUDI · La diagnosi indica que la
paritat a la cambra no es veu reflectida en els òrgans de decisió MÉS · Suggereixen que el reglament ho imposi per llei
Emma Ansola
BARCELONA

E

l Grup de Treball en Equitat
de Gènere del Parlament va
rebre dilluns passat la primera diagnosi i l’esborrany
del primer pla d’igualtat a aplicar a
la cambra catalana. El projecte proposa 82 mesures a aplicar els pròxims quatre anys, propostes que
ara han de ser analitzades i estudiades pel grup per confeccionar el
pla definitiu i aprovar-lo al setembre. El pla va ser un encàrrec, fa un
any, de la mesa del Parlament, amb
el suport de tots els grups parlamentaris, i durant tot aquest període un grup format per diputades,
assessores i treballadores de la institució, conjuntament amb experts
de la consultora IQ, ha anat analitzant la situació de dones i homes
en tots els àmbits de la institució
parlamentària des d’una perspectiva de gènere i igualtat a través d’entrevistes, enquestes, anàlisis documentals, tal com ja fan altres parlaments europeus, com ara el britànic i l’escocès. En una primera reunió que tindrà lloc el 8 de juliol, el
grup debatrà la viabilitat de les 82
mesures que es proposen en l’esborrany, a més dels elements i les
dades que s’han fet servir per elaborar la diagnosi.
En espera de fer públics els resultats definitius, i segons ha pogut
saber El Punt Avui, la diagnosi s’ha
realitzat al voltant de cinc eixos i
s’han avaluat un total de 98 indicadors. Així, s’ha analitzat la igualtat
en l’accés, en la capacitat d’influència i en la funció simbòlica del Parlament i també s’ha estudiat si es té
en compte la perspectiva de gènere
en àmbits com ara l’activitat parla-

Jéssica Albiach i Susana Segovia són presidenta i portaveu del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament ■ ACN

mentària i la producció de legislació. I en cada indicador s’estableixen quins són els punts forts i
quins els febles. Així, per exemple,
pel que fa a l’àmbit de la igualtat en
l’accés, s’indica com a punt fort la
paritat que s’ha assolit a la cambra,
amb un 43% de diputades, una xifra que suposa una bretxa només
del 12%. Tanmateix, i com a punt
feble, s’assenyala que aquesta mateixa paritat no es veu traduïda en
els òrgans de decisió, com per exemple la mesa, la junta de portaveus, la Diputació Permanent i les
comissions legislatives. En aquests
últims òrgans, per exemple, un
66,7% de les presidències estan

ocupades per homes. La constitució de la mesa del Parlament a
l’inici de la legislatura ja va ser un
bon exemple d’aquesta situació,
amb un òrgan ocupat bàsicament
per homes a excepció d’una secretària. Un canvi que es feia notar i
molt quan en l’anterior legislatura
qui ocupava el càrrec de presidenta
era Carme Forcadell. Actualment,
dels set càrrecs que configuren la
mesa només dos corresponen a dones.
Posar remei a aquesta situació
depèn fins ara de la voluntat expressada pels partits polítics, que
són, en últim cas, els que decideixen les persones que ocuparan les

82

mesures configuren
l’esborrany del pla
d’igualtat

56,8

per cent de la plantilla laboral del Parlament són dones

66,3

per cent de les presidències en comissions
les ocupen homes

cadires. Ara bé, l’esborrany del pla
d’igualtat també aposta per un altre camí, el de l’obligació, per la
qual cosa es proposa garantir la paritat per llei, concretament a través
del reglament de la cambra aprofitant que s’està reformant en comissió. També es proposa que s’ampliï
la delegació del vot de què disposen
els diputats i les diputades per motius de malaltia o paternitat als set
membres de la mesa.
Els espais de la cambra catalana,
com ara sales de reunions, despatxos, oficines, sales d’estar, sanitaris i cafeteria també han estat analitzats tenint en compte la perspectiva de gènere. ■

Els comuns donen suport a ERC per
fer fora Ballesteros a Tarragona
Redacció
TARRAGONA

En Comú Podem opta per
fer fora el socialista Josep
Fèlix Ballesteros de l’alcaldia de Tarragona i dissabte
donarà suport a la candidatura del cap de llista
d’ERC, Pau Ricomà. Un
suport clau per possibilitar
el canvi de color a la plaça

de la Font, atès l’empat
tècnic que van deixar les
eleccions entre ERC i el
PSC, set regidors per a cadascú.
La coalició dels comuns
va votar ahir en assemblea
a favor de posar punt final
a dotze anys de govern socialista a Tarragona. Va ser
un resultat contundent:
76 vots a favor de l’acord

amb ERC i només un vot
favorable a possibilitar la
reelecció de Ballesteros.
El darrer mandat de l’alcalde socialista, en què va
tenir el suport del PP, va
estar marcat per relliscades com els Jocs Mediterranis i per les crítiques que
va generar el seu silenci durant les càrregues policials
als tarragonins que volien

votar l’1-O. A més, va esclatar el cas Inipro, en el qual
encara s’investiga l’encara
alcalde en funcions i part
dels seus col·laboradors
més directes per pagaments irregulars.
En aquest context, els
dos vots dels regidors de la
coalició aniran a la candidatura que encapçala Pau
Ricomà. ■

La cap de llista dels comuns, Carla Aguilar Cunill,
prepara la votació durant l’assemblea d’ahir ■ ACN
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Sánchez amenaça de
repetir les eleccions
si depèn d’ERC i JxCat

Les frases

—————————————————————————————————

“El PP no només
no facilitarà la
investidura, sinó
que la dificultarà”
Teodoro García Egea
SECRETARI GENERAL DEL PP
—————————————————————————————————

“L’alternativa a una
investidura viable és la
repetició d’eleccions”

a La madrilenya Díaz Ayuso agita el PP avalant l’abstenció
com també fa Aguirre a Vox insta Cs a obrir la investidura
David Portabella
MADRID

170924-1212102L

“L’alternativa a una investidura viable és la repetició
d’eleccions.” Quarantados dies després de les
eleccions del 28 d’abril i
sense haver iniciat ni el
pròleg d’una negociació a
la recerca de suports, el secretari d’organització del
PSOE, José Luis Ábalos,
agita l’espantall de la repetició electoral –que l’Estat
va conèixer el 2016– si el
Partit Popular i Ciutadans
no regalen l’abstenció a
Pedro Sánchez i l’obliguen
a dependre del vot a favor

o l’abstenció d’ERC i de
JxCat.
Tot i tenir 123 escons i
necessitar arribar als 176
de la majoria absoluta o als
174 de la simple, Sánchez
ha citat aquest matí Pablo
Iglesias (Unides Podem) i
aquesta tarda Pablo Casado (PP) i Albert Rivera
(Cs) per enarborar la quadratura del cercle del seu
enrocament: vol presidir
un govern en solitari i que
se li lliuri la investidura
amb el sí de Podem i l’abstenció del PP o Cs.
A l’hora de plantejar el
seu torcebraç de la repetició electoral, Sánchez ho

fa amb l’aplom de creure
que les urnes el premiarien a ell i desinflarien Podem i la resta. “Les urnes
tenen memòria. Els espanyols no perdonaran”, es
va permetre augurar Ábalos. Iglesias va recollir el
guant del menysteniment
i va trobar “ingenu” que
Sánchez pensi que pot fer
un govern perquè la investidura del líder socialista
implica tenir un govern de
coalició amb ministeris
“socials” d’Unides Podem.
Ras i curt: Iglesias renega de “ministeris d’estat”
com ara Interior o Foment
–el persegueix el gener del

José Luis Ábalos
SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSOE
—————————————————————————————————

“En cap cas Sánchez
tindrà el nostre vot o
la nostra abstenció”
José Manuel Villegas

Sánchez, ahir en l’executiva del PSOE ■ EMILIO NARANJO / EFE

2016 en què va enervar el
PSOE quan es va vantar de
compartir amb el rei Felip
VI que s’adjudicava la vicepresidència i el CNI–, sinó
Treball, Sanitat o fins i tot
Hisenda. Però el PSOE
descarta una coalició fins i
tot abans de la primera cita. “Si suméssim majoria
absoluta, seria el més lògic. Però no és el cas. La
fórmula no resol la governabilitat”, avisa Ábalos.
A favor del pla del PSOE

sorgeixen veus al PP com
ara les d’Esperanza Aguirre o la candidata a presidir
Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
que han agitat el PP dient
que “preferirien” abstenir-se i salvar Sánchez de
l’independentisme. Però
les partidàries de tornar el
favor del PSOE a Mariano
Rajoy l’octubre del 2016
eren desautoritzades pel
número dos del PP, Teodoro García Egea. “El PP no
només no facilitarà la in-

SECRETARI GENERAL DE CIUTADANS

vestidura de Sánchez, sinó que dificultarà la investidura de Sánchez”, va dir
García Egea.
Des de Vox, Iván Espinosa de los Monteros
apuntava a Rivera com a
facilitador: “El lògic seria
que s’abstingués Cs, que
és el més proper al PSOE.
Seria bo per a Espanya.”
“En cap cas tindrà el nostre vot o la nostra abstenció”, refutava José Manuel
Villegas (Cs). ■
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Els integrants del col·lectiu Silenci, Rebel·leu-vos en una de les concentracions que han dut a terme el darrer any a Tarragona ■ J.R.

Un any de silenci

ANIVERSARI · Avui fa un any que el col·lectiu Silenci, Rebel·leu-vos es concentra a Tarragona per interpel·lar jutges, fiscals i
policies sobre la repressió al procés RESPOSTA · Ni l’estament judicial ni el policial han volgut valorar l’acció de protesta, que
els reclama una resposta FUTUR · La protesta donarà pas a una “mobilització de desobediència” que s’està definint
Joan Rueda
TARRAGONA

S

ón les dotze del migdia en
punt. Sonen les campanes de
la parròquia de Sant Pau, davant dels jutjats de Tarragona, i els concentrats comencen mitja hora d’estricte silenci. Aquesta
imatge, que es donarà també, de
nou, avui, s’ha succeït cada dia laborable des de l’11 de juny de l’any passat, és a dir, avui fa un any. Es tracta
de l’acció Silenci contra la repressió, per la llibertat, rebel·leu-vos
contra la injustícia, que reclama a
jutges, fiscals i policies “que no callin
davant la injustícia” que viu Catalunya en els darrers anys i, sobretot,
arran de l’1 d’octubre. A més, els
membres del col·lectiu fa quatre mesos que també es concentren a Madrid, davant del Tribunal Suprem,
indret al qual també seran presents
avui i demà. De fet, demà, quan acaba el judici, en una jornada especial
ja que tindran el suport de Madrileños por el Derecho a Decidir.
Ara fa un any, un dels seus portaveus, el doctor en dret penal Lluís
Pastrana, resumia la seva acció amb
una frase de Martin Luther King: “El
que més em preocupa no és el crit

dels violents, dels corruptes, dels
deshonestos, dels sense ètica. El que
més em preocupa és el silenci dels
bons.” No era gens estrany aquest
referent en un col·lectiu que beu directament de l’objecció de consciència, de la insubmissió i de la desobediència civil, més que directament
de l’independentisme. Un any després, el col·lectiu manté la seva protesta entre les nou del matí i les dues
—————————————————————————————————————————————

A banda de Tarragona, el
col·lectiu s’ha manifestat,
també cada dia de judici,
davant del Tribunal Suprem
—————————————————————————————————————————————

del migdia, amb una acció principal,
l’estricte silenci, entre les dotze del
migdia i dos quarts d’una. Tot i que
alguns dies han superat el centenar,
la mitjana d’assistència no hi arriba.
Això sí, en les cinc hores que dura
l’acció, sempre hi ha algú per explicar-la a qui ho desitgi.
Pastrana explica que han calculat
que han sumat més de deu mil hores
de protesta davant dels jutjats de
Tarragona, de les quals fan una valoració “molt positiva, sobretot de la
persistència de la gent”. “No ens

hem cansat i no hem dubtat que
aquesta acció, no violenta, és la que
s’havia de fer per fer-los reaccionar.”
I han reaccionat? “Hi ha de tot..., però no entenem com pot ser que un
fiscal que ve de família catalanista
no ens atengui o que alguns magistrats que diuen que són de Jutges
per a la Democràcia facin l’orni”, assegura. En aquest sentit, aquest diari ha convidat el president de l’Audiència de Tarragona, Javier Hernández; el fiscal en cap de Tarragona, Xavier Jou; l’intendent dels Mossos fins la setmana passada, Ramon
Chacón, i el comissari del Cuerpo
Nacional de Policía, Carlos Yubero,
a participar en aquest reportatge.
Cap d’ells ha volgut participar-hi, tot
i que Jou sí que ha atès aquest diari
per indicar: “No crec que hi hagi de
participar; entra dins la llibertat de
concentració i expressió.”
Mobilització en evolució
Pastrana, que d’aquest any destaca,
sobretot, “el valor d’un col·lectiu
consolidat, format per gent que no
ens coneixíem de res”, defensa que
és l’hora de fer un pas endavant.
“Ha arribat el moment que els que
ens rebel·lem siguem nosaltres, ha
arribat el moment d’alçar-nos, de la

Contactes de
tota mena
Encara que els
principals interpel·lats no han volgut donar la seva
opinió en aquest
reportatge, alguns
d’ells sí que s’han
reunit, formalment
o no, amb membres del col·lectiu. I
no només això, en
alguns casos hi ha
el compromís de
veure’s amb més
calma un cop el focus mediàtic es
tregui del judici a
Madrid.

desobediència i de la no cooperació”, sentencia. El portaveu del moviment no vol ser més concret, però
sí que reflexiona: “La ciutadania ha
de recuperar la iniciativa del procés; els partits i les entitats no han
estat a l’altura de la gent; hem de tenir clar que els partits no ens resoldran res, però també que sense ells
no podrem seguir avançant.” Tot i
no voler concretar res més encara,
Pastrana sí que admet que, “un cop
s’anunciï aquesta nova fase de les
mobilitzacions, el Silenci es deixarà
de fer”. Mentre això no arriba, “difícilment abans de l’estiu”, el col·lectiu prepara una edició del Silenci,
rebel·leu-vos especial per al proper
dimarts dia 18, amb motiu d’aquest
aniversari.
Durant aquest any, el col·lectiu
ha convidat diferents polítics a la
concentració. Hi han assistit l’expresident del Parlament Ernest
Benach o el diputat de la CUP Carles Riera o l’exdiputat de la mateixa
formació David Fernàndez. Fernàndez, a més, va coincidir amb Pepe
Beúnza, el primer objector de consciència empresonat a l’Estat espanyol després d’haver passat per un
consell de guerra per haver-se negat
a complir el servei militar. ■

