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Assagen un
fàrmac que
ataca el
càncer per
una nova via
Dissenyat a l’institut
de la Vall d’Hebron

NACIONAL

P18

Educació suspèn
per ara la reforma
de l’FP dual
No aplicarà els canvis fins que els
negociï amb els sindicats, que s’oposen
a la reforma publicada el mes d’abril

EUROPA-MÓN

P26

El PP i Cs
pacten amb
Vox per
l’Assemblea
de Madrid
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Exclouen Más Madrid
i Podem de la mesa

1,20€
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La millor defensa
BRILLANT · Les defenses
desmunten amb eficàcia la tesi
de la rebel·lió sense armes
sustentada per la fiscalia

Forn podrà anar al ple
de Barcelona, però el
fiscal frena Junqueras

RETRET · Reprotxen a les
acusacions que menteixin per
fer passar els processats com
a inductors a la violència

Andreu van den Eynde

Xavier Melero

Jordi Pina

Es persegueix
una ideologia. Es
confon desobediència
amb rebel·lió

Què havien de fer
els Mossos davant
d’una concentració?
Disparar a matar?

L’acord del 6 de
El delicte de cop
setembre no tenia
d’estat no existeix.
No hi va haver alçament. cap efecte jurídic i era
impossible d’executar
Eren protestes

❝

❝

❝

Compte enrere per als pactes
de govern als ajuntaments
A tres dies de triar els
nous alcaldes, molts
ajuntaments no han
tancat encara cap pacte

El PSC perd Tarragona i
Lleida i passa en vuit anys
de manar a les quatre
capitals a no fer-ho en cap

Maragall presentarà
candidatura i continua la
incògnita en ciutats com
ara Badalona, Blanes o Lloret

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV

Avui, a partir
de les 9.30 h

871941-1177671T

❝

Jordi Riba
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Inoblidables

A

quest dilluns hauria d’haver començat l’exhumació
de les restes de Franco. Ja saben, però,
que el Tribunal Suprem va aturar-ho
temporalment. El 10 de juny era la data
que el govern socialista de Pedro Sánchez havia anunciat que tindria lloc
l’acció de desenterrar el dictador, però
la justícia d’aquest país, que es veu
que encara té ànima franquista, s’ha
proposat impedir-ho. Però no tan sols
els alts òrgans judicials. El nou Ajuntament que s’ha de constituir aquest
dissabte dia 15 a San Lorenzo de El Escorial, fruit de les eleccions del dia 26,
podria entorpir també l’exhumació de
Franco. Segons sembla, es dibuixa una
possible majoria del PP, Ciutadans i
Vox que es faria càrrec de l’alcaldia del
municipi on hi ha el Valle de los Caídos.
Ja deuen haver sentit vegades alguns
líders polítics d’aquestes tres formacions referint-se de manera despectiva
i sovint menyspreant la feina d’associacions que vetllen per recuperar i
restaurar la memòria històrica. En
aquest sentit, recordo una carta al di-

La justícia d’aquest país, que
es veu que encara té ànima
franquista, s’ha proposat
impedir-ho. Però no tan sols
els alts òrgans judicials
rector en un diari de tirada nacional
d’un familiar d’una víctima del franquisme que treballa des de fa anys per
mirar de saber on són les restes del
seu parent. Responia a la intervenció
que el líder del PP havia fet en un congrés de la formació on havia llançat tot
d’invectives i crítiques a la voluntat del
govern del PSOE, fregant el mal gust i
l’insult, de treballar per recuperar,
commemorar i fomentar la memòria
democràtica. Venia a dir que persones
com ell confien en la feina de les entitats i associacions que no es dediquen
només a buscar ossos dels seus
avantpassats, sinó a refer l’esquelet de
tota una societat. D’una societat democràtica que no sap on paren, per
exemple, ni Federico García Lorca ni
molts altres represaliats pel franquisme, però en què els partits demòcrates no són capaços de posar-se
d’acord per exhumar les restes d’un
dictador que reposen en una tomba
pagada per tota la societat. I mirar així
de girar full a un dels episodis més
ignominiosos de la nostra història conjunta. D’uns fets inoblidables.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Tren magnètic

E

m truca en Jordi Grau, periodista del diari i amic que segueix
aquesta sèrie d’articles de la Xina. “Només una pregunta: encara escupen, els xinesos?” “No, no escupen,
o, si més no, no ho fan amb l’assiduïtat
i la sonoritat de qui tothom m’havia
parlat.” “I encara és tot tan brut?”
“No, és tot molt net; les brigades de
neteja són molt actives i presents.” En
Jordi Grau havia visitat la Xina a final
dels anys noranta del segle passat. Va
fer exactament el meu itinerari. Tots
els turistes segueixen el mateix, invariablement. És el que la Xina vol mostrar: Pequín, Xian, Guillin, Xangai...
Ciutats en evolució, i paisatges amens.
Cap incursió al camp, menys ensenyable perquè la vida hi és dura i l’emigració constant. D’altra banda: on els turistes serien allotjats fora de la ruta
que tenen reservada? “I encara xarrupen la sopa?” “No en tinc constància,
Jordi.” “Caram, si que ha canviat la Xina, si que els Jocs Olímpics del 2008
van fer una labor higiènica i educativa.” I urbanística, hi afegeixo. Quan en
Jordi hi va ser, Pequín era una estesa
de barris arcaics amb bicicletes i

“
Circula a tota
velocitat i sense

tocar el terra. Com
la Xina?

banys comunitaris. Ara només en queda un, a efectes folklòrics. “Xangai era
llavors la ciutat del progrés”, recorda
en Jordi. Ara també, segons en blasonen els seus habitants, però, pel que
he observat, em fa l’efecte que Pequín
li està passant la mà per la cara. Em fa
l’efecte també que l’acceleració és tan
gran que si demà o d’aquí a quinze
dies tornés a la Xina ho trobaria tot
canviat. Tant, com els vint o més anys
passats des que en Jordi hi va ser.
D’una estació de metro de Xangai
surt un tren magnètic que condueix a
l’aeroport de la ciutat. Cobreix en vuit
minuts trenta quilòmetres. Ja sento

els meus conciutadans: la mateixa distància de Mataró a Barcelona, que es
fa en quaranta. El tren magnètic llisca
en suspensió sobre una plataforma
imantada. La falta de contacte amb el
terra li permet arribar als 450 quilòmetres per hora. La velocitat màxima
només la pot mantenir un minut, a la
meitat del trajecte. A partir de llavors
ha de començar a frenar si no vol passar de llarg i estimbar-se pels extrems.
Un tren així entre Mataró –o Granollers o Vilanova– i Barcelona seria fatal per als pobles intermedis, que si es
van desenvolupar fou per l’existència
d’un tren amb rodes que va fent i recollint gent. Amb el tren magnètic tothom aniria a viure als finals de línia.
La Xina que jo he vist va a tota velocitat. ¿Ha arribat al punt màxim o tot
just s’hi dirigeix? ¿Començarà a frenar en algun moment, de grat o per
força? Toca de peus a terra? Alguna
idea deuen tenir els governants de cap
on duen el país, nucli mundial del capitalisme desfrenat sense parades intermèdies ni oposició interna. Quina?
Un viatge turístic no permet aprofundir-hi gaire, ja ho entenen.
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I no van quedar vermells

N

“
Sentint les
defenses, ahir a

algunes acusacions
els haurien d’haver
pujat els colors a la
cara
que en aquest cas jo estic a favor dels
presos) i no pas a aquells de qui discrepem, però em sembla que fins i tot així, essent-ne conscient, no hi ha color
entre les intervencions que van fer la
setmana passada les acusacions amb
les que estan fent les defenses. El
munt d’irregularitats, imprecisions i
mentides de les acusacions que les defenses ahir van posar en evidència els

De reüll

haurien d’haver fet quedar vermells a
tots. Suposo que ja ho saben, però la
realització de la retransmissió del judici que emetem la fa el mateix Suprem, que és qui controla quines imatges veiem. Una llàstima. Una llàstima
perquè ahir, més que enfocar als advocats de la defensa, a mi m’hauria agradat veure constantment la cara que hi
posaven les acusacions. Per saber si
en algun moment els pujaven els colors a la cara. Ja els puc dir que no, que
no van quedar vermells, però m’hauria
agradat veure’ls la cara tota l’estona.
I avui, quan el judici quedarà vist per a
sentència, també. Si acaba avui hauran estat 52 sessions de judici. No el
trobaré a faltar. I entrarem ara, fins a
la sentència, en un altre tipus de patiment. Serà llavors, i només llavors,
quan sabrem si el Suprem ha aprofitat
l’oportunitat de tornar a la política un
conflicte que mai n’hauria d’haver sortit. Soc, ja ho saben, pessimista.

Les cares de la notícia

Emma Ansola

PRESIDENT DE CIUTADANS

Valls no és
Vox

Albert Rivera

Connivència amb Vox

F

alten tres dies perquè dissabte es constitueixin els
ajuntaments i en algunes ciutats, com Barcelona, el
diàleg trontolla. Ja ens van dir que el que passés a la
capital seria cabdal i ja ens hem trobat que, a banda
d’una lectura en clau política de les negociacions, també
s’ha introduït una falta de discurs moral en la
construcció de possibles pactes que han de determinar
el futur de la capital d’un territori en conflicte. I així ha
estat com a l’alcaldessa en funcions, Ada Colau, amb
tots els focus a sobre, li han arribat a qüestionar la
llibertat d’intentar repetir al
El període de capdavant de l’administració
pactes revela només pel fet que un adversari com
li té preparat un regal
una manca de Valls
enverinat, un adversari polític que,
discurs moral en aquest cas, no és el partit feixista
en la política VOX, que sí que requereix un cordó
sanitari si el que s’intenta és
actual
defensar la democràcia i la llibertat.
Com ja és un fet habitual en política, la manca de discurs
moral s’ha imposat a la tolerància, al bé comú, al debat
de programes i de les actuacions que es volen portar a
terme a l’Ajuntament, ja sigui amb el PSC o amb ERC.
Tota la crítica s’ha fonamentat amb un intent de
desacreditar Colau. Que un polític amb aspiracions
intenti fer un pas endavant i atansar-se al poder és la
vella política de sempre, però que Colau hagi de
renunciar a ser alcaldessa pel fet que Ciutadans ha
aixecat un dit té poc a veure amb democràcia, ètica,
tolerància i llibertat.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/6xd35t

EDITORIAL

A la tres
o és el primer dia que aprofito
aquest espai per recomanar-los
que mirin el judici de l’1-O a El
Punt Avui TV o que no se’n perdin les
repeticions que en fem el cap de setmana. Si ahir no el van veure íntegre, i
si avui no ho poden fer, creguin-me, no
se’n perdin la repetició. No només perquè són les darreres sessions del judici
sinó, sobretot, perquè les intervencions dels advocats de la defensa van
ser ahir –i intueixo que ho seran les
d’avui– per enquadernar. Aquesta defensa coral, que en alguns moments
previs al judici temíem que fos desigual i descoordinada, ahir va excel·lir.
No només vam descobrir que són bons
oradors (de fet, ja ho sabíem), sinó
que van desmuntar, un per un, tots els
arguments de les acusacions, deixantles en algun moment en ridícul. Soc
conscient que tots tendim a donar la
raó i a trobar sempre millors a aquells
qui pensen com nosaltres (i és evident

Accedeix als
continguts del web

-+=

La posició de Ciutadans i del seu líder, Albert Rivera,
de no negociar pactes de govern amb Vox ha quedat
en teatre. A l’hora de la veritat, no hi ha cordó sanitari
per a la ultradreta, sinó la proximitat i la complicitat
necessàries per negociar i tancar pactes de govern,
de moment a les comunitats de Madrid i Múrcia.
INVESTIGADOR AL VHIO DEl VALL D’HEBRON

Joan Seoane

Un pas endavant més

-+=

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia ha desenvolupat un fàrmac anomenat MSC-1 que potencia la capacitat antitumoral del sistema immunitari i inhibeix la capacitat de generar metàstasi en càncers
de pàncrees i el tipus més comú de tumor cerebral.
Un nou pas endavant en la lluita contra el càncer.
ABAT DEL MONESTIR DE POBLET

Octavi Vilà

Més museu a Poblet

-+=

El Museu de Poblet estrena l’ampliació del seu espai
museístic, que permetrà d’exposar un patrimoni
únic mai vist fins ara, amb peces de Joan de Joanes,
Perin del Vaga, Damià Forment, Jaume Cascalls, Jordi de Déu i la família Grau, entre d’altres, inclòs un excepcional got de vidre del segle XIV únic a Europa.

La conclusió
del judici
La presentació de les conclusions finals de les acusacions
i les defenses en el judici de l’1-O ha
deixat clares algunes coses que és
obligat constatar, tractant-se com
es tracta d’un judici transcendent
des del punt de vista històric, polític
i penal, amb peticions de condemna
gravíssimes contra membres del
govern i la societat civil de Catalunya. La primera és que la fiscalia va
arribar al judici amb un relat prefabricat, que no respon als fets reals i
que, lògicament, no ha pogut demostrar al llarg del judici, però que
ha mantingut impermeable a proves i testimonis per aconseguir l’objectiu d’estat de l’acusació, que és
escapçar, criminalitzar i dissuadir el
moviment independentista català.
Les defenses sí que han utilitzat
els quatre mesos de judici, amb les
50 sessions i els 422 testimonis que
han tingut, per desmuntar la tesi de
les acusacions sobre el cop d’estat,
la rebel·lió i la sedició; per posar en
evidència la desproporció i la interpretació esbiaixada de fets i intencionalitats en què basava el seu argumentari; per situar els fets de la
tardor del 2017 en la seva justa mesura, i per acreditar la innocència
dels acusats dels càrrecs de què
se’ls acusa.
Els advocats també han utilitzat
el seu torn final per esgrimir la profunda irregularitat d’aquest procés,
particularment la “investigació
prospectiva” de la Guàrdia Civil des
del 2015 sense mandat judicial ni
delicte a perseguir, i la intervenció
indiscriminada del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, alimentant de manera improcedent una
causa general contra l’independentisme, al servei de la fiscalia, de la
instrucció del Suprem i amb la més
absoluta ignorància i indefensió
dels encausats. Unes maneres que,
independentment del veredicte sobre el fons, converteixen en inevitable un judici al judici.
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Tal dia
com
avui fa...
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La brutícia del PP
El PP es va finançar il·legalment
al País Valencià. Queden
provades les irregularitats en els
pagaments de les campanyes
“d’èxit” del 2007 i el 2008.

Full de ruta

10
anys

Pinça de PSOE i PP
Pinça del PSOE i el PP perquè
Montilla firmi el finançament.
Andalusia, Galícia i Madrid
exigeixen que hi hagi un acord
amb Catalunya o sense.

20
anys

Paper de Rússia
Rússia pugna amb l’OTAN per
tenir un paper clau a Kosova.
L’entrada dels aliats es retarda
per desacords entre britànics i
nord-americans.

Tribuna

David Marín

Eduard Ibànez. Grup Sant Jordi

Aprendre, o
no, la lliçó

V

aig començar la
carrera de periodisme l’any 1992, just
quan començava el
setge salvatge de la
ciutat de Sarajevo. La
vaig acabar coincidint amb la fi de la
guerra, i tres amics –en Toni Cruanyes,
la Gemma Casamajó i jo– vam aprofitar el viatge que hi feia una ONG per
fer de breus corresponsals d’un país el
patiment del qual ens havia encongit el
cor. Entre els voluntaris catalans, que
eren molts, tant allà com aquí, hi havia
un professor jove de relacions internacionals de la UAB: Raül Romeva. Aquell
mateix any va reunir el fruit intel·lectual de la seva experiència en un llibre
de caràcter acadèmic: Bòsnia-Hercegovina: lliçons d’una guerra.
Ahir, Romeva era al banc dels acusats i el seu advocat feia l’al·legat final
davant del Suprem per intentar deslliurar-lo de la condemna ferotge i dissuasiva que pretenen els poders de
l’Estat per a ell i els altres presos. Una
de les crítiques fetes a Romeva és que
justament ell havia de saber que la UE
no faria res i que la tardor del 2017 els
catalans estàvem sols. Ja arribarà el
moment en què explicaran amb detall
les converses, pressions, oferiments i
la informació que traginaven. Però si
fem una lectura del llibre de Romeva
del 1997 hi veurem algunes coses interessants. Com, per exemple, que en
fins a 10 ocasions la comunitat internacional (la UE, l’OSCE, l’ONU) va forçar serbis, eslovens, croats i bosnians
a seure en taules de diàleg. I el més rellevant: els intents de mediació van començar abans que es disparés cap
tret, just quan Eslovènia estava a punt
de proclamar la independència. Però
no van tenir èxit: perquè feien tard, per
la determinació de les noves repúbliques a tirar endavant, i per la de Sèrbia
d’impedir-ho en un primer moment, i
de guanyar territori un cop assumida
la desintegració de Iugoslàvia.
Dels tres actors de la tardor catalana –Generalitat, Estat espanyol i UE–,
només un va actuar tenint al cap les lliçons balcàniques: l’independentisme,
que va renunciar a implementar la República veient que els altres dos actors
no tenien cap inconvenient a repetir
els errors antics. La UE, incapaç de reconduir la crisi cap a una mediació, i
l’Estat, disposat a tot per mantenir la
integritat territorial contra la voluntat
dels pobles que en formen part.
Resulta que l’únic que sabia bé la lliçó, i que va actuar per no repetir-la, és
qui ara seu al banc dels acusats.

Ciutat referent de la pau

E

l dia 6 passat, l’Ajuntament de
Barcelona va lliurar a l’Arcadi
Oliveres la medalla d’or al mèrit
cívic. Gràcies al compromís de persones com ell, la ciutat és avui un referent mundial en la construcció de la
pau. En les darreres dècades, a Barcelona s’han multiplicat les iniciatives i
mobilitzacions ciutadanes en favor de
la cultura de la pau, la no-violència i el
desarmament.
la ciutat veu la implantació de l’organització europea Pax
Christi, la creació d’una comunitat de
l’Arca de Lanza del Vasto i la constitució d’entitats que amb el temps faran
una gran tasca: Intermón, Setem, Associació per les Nacions Unides, Justícia i Pau... Als anys 70, a més de figures destacades com ara Lluís Maria Xirinacs, pren força el moviment d’objecció de consciència al servei militar.
El moviment continua encara molt
viu amb els objectors fiscals a la despesa militar. Els 80 veuen el naixement
d’un fort moviment d’oposició a
l’OTAN, que influeix en la victòria del

JA ALS ANYS 60

no en el referèndum de 1986 a Catalunya. També es crea la Fundació per la
Pau (avui Fundipau), gran referent en
la promoció de la cultura de la pau.
Neixen després l’Escola Cultura de
Pau, l’Associació Carta de la Pau,
Novact o el Centre JM Delàs d’Estudis
per la Pau, referent a Espanya en la
denúncia de la despesa militar i el negoci de les armes. Les diferents entitats s’aplegaran en una Federació Catalana d’ONG per la Pau, avui integrada a La Fede.cat. L’any 90 comencen
les Trobades de Barcelona, promogudes per Justícia i Pau i la Fundació per
la Pau, que anualment van aplegar al
moviment pacifista europeu i mundial, amb la celebració de les assemblees de l’International Peace Bureau,
el War Resisters International o la
Xarxa Europea contra el Comerç d’Armes.
l’any 2000, les
mobilitzacions contra la desfilada de
l’exèrcit espanyol, que mai més no ha
tornat a desfilar a la ciutat, com també, any rere any, el moviment contra

CAL TAMBÉ RECORDAR,

la presència militar al Saló de la Infància o de l’Ensenyament. Un lloc especial ocupen les multitudinàries manifestacions, l’any 2003, contra la guerra a l’Iraq, de ressò mundial, i la molt
activa Plataforma Aturem la Guerra
contra altres conflictes armats.
compromís
existent a Barcelona amb el diàleg interreligiós, clau en la construcció de
la pau, amb experiències tan importants com ara el Centre Ecumènic de
Catalunya, l’Associació Unesco per al
Diàleg Interreligiós, el Parlament
Mundial de les Religions (2004), el
Grup de Treball Estable en Religions,
les trobades internacionals de la Comunitat de Sant’Egidio... Barcelona
és una ciutat líder en la promoció de
la pau. Un corrent moltes vegades impulsat per entitats o persones vinculades al món religiós, treballant conjuntament amb tota la societat civil.
Aquest és un tresor que hem de cuidar i potenciar. És desitjable que el
nou govern de la ciutat hi doni el màxim suport.

CAL AFEGIR-HI L’ESPECIAL

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

Colau. Activista
o arribista?
b A molts se’ns fa molt difícil veure en el procedir de la
Sra. Colau una decisió honesta. No voldria jutjar-la
de manera equivocada, però hi ha algunes coses que
em grinyolen.
De l’activisme més valent
ha anat passant a posicions
conservadores, tot i renegar sempre i no voler saber
res primer del Sr. Trias i ara
de persones tan respectables com ara el Sr. Forn
(pres polític per les seves
idees i pel seu compromís).
Dins d’una equidistància
que, oh sorpresa!, sempre
s’inclina cap al més fort, no
veu que el més rupturista
que ha passat durant
aquests anys ha estat el
procés.
Aquesta equidistància
l’ha deixada en una situació
molt còmoda fins que ha
perdut les eleccions. Ara ha

de triar.
Suposar que el PSC és
d’esquerres ja és tenir força
imaginació, però contaminar-se amb els vots de Cs,
això ja no cola. Encara cola
menys, si es tenen en
compte algunes de les seves actuacions més importants, quan va triar per al
seu projecte de connexió
del Tramvia per la Diagonal
el Sr. Pere Macias, del qual
no sé trobar cap més mèrit
professional que haver estat durant anys i anys a la
dreta del Sr. Duran, a diferència del que de manera
agosarada va fer el Sr. Pasqual Maragall apostant en
moments clau plenament
per una figura tan potentment contrastada com a
màxima autoritat en l’urbanisme, com va ser l’arquitecte Oriol Bohigas.
Sra. Colau, crec que vostè serà la pròxima alcaldessa de Barcelona, però no
ens vulgui enganyar, d’es-

querres, el mínim!, però a
canvi podrà estar ben orgullosa d’haver barrat el pas
als vents de llibertat que
anhelem molts en aquest
país i haver-se incorporat al
155.
PERE PAJEROLS CASAS
Berga (Berguedà)

Un judici que
farà parlar
b Ja estem en els darrers dies
d’un judici que mai s’hauria
hagut de veure. Ens ha deixat
imatges impensables, d’una
excel·lentíssima sala, una excel·lentíssima mesa,... on Rajoy negava recordar uns contactes que el lehendakari Urkullu va rememorar amb tot
detall. Això no és faltar al jurament o a la promesa que va
fer en començar a declarar?
Les declaracions contradictòries entre declarants no s’havien d’haver sotmès a acaraments allà mateix? Aquelles
imatges d’uns policies can-

tant “A por ellos” sortiran gratis? L’operació Fairy de Millo,
que ningú va veure ni va deixar senyals ni restes al terra
s’acceptarà com a certa? I les
declaracions estereotipades
dels testimonis de l’acusació,
s’acceptaran també com a
justes? És a dir, després de
sentir els informes de la fiscalia i l’advocacia, cada cop tinc
més clar que la sentència ja
estava decidida i només calia
reconduir-ho per justificar el
resultat pretès.
Penso que tot el judici s’ha
enfocat a acusar uns dirigents
polítics d’haver-ho provocat
tot, quan la realitat és que ningú va anar a votar arrossegat
o lligat, hi vam anar voluntàriament i convençuts a decidir
el futur que volíem per als
nostres fills. Cada cop tinc
més clar que el referèndum
no es farà, i per un motiu molt
simple: no tenen segur guanyar-lo.
JOAN A. ROMAGUERA I JORDANI
Barcelona
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La frase del dia

“Iglesias serà cooperador necessari de Pedro Sánchez per
indultar els que han fet un cop d’estat”
Inés Arrimadas, PORTAVEU DE CIUTADANS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Tribuna

De set en set

Alternativa de govern

Cent dos anys

Ignasi Riera

Montserrat Nebrera. Professora de dret constitucional (UIC)

T

al vegada no sigui veritat la visió que
els clàssics ens donaren de l’home
com la mesura de totes les coses.
Com a mínim sembla difícil aplicar-la a
Catalunya, on la capacitat de malmetre
l’acció política supera amb escreix el desitjable equilibri. L’última prova, ben segur que no la pitjor, ha estat la velocitat
per desdir-se de les promeses fetes abans
de les eleccions. Sense possibilitat de ser
penalitzats en l’incompliment de la paraula, els partits s’han posat a interpretar
els resultats a gust i conveniència, amb la
incertesa allargant-se morosament sobre
els dies.

LA QÜESTIÓ DE FONS, però, roman: cal tro-

bar una solució a l’enquistada política de
blocs on cadascú posa barreres allà on li resulta més profitós. Tot i no ser l’únic,
l’exemple més cridaner el tenim en el candidat de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona, un Valls que abans de les eleccions es
deia garantia contra independentisme i
populisme, per immediatament reduir
aquest últim enemic a Vox mentre centra
els comuns amb la seva oferta a Colau. Els
propers quatre anys haurà de fer malabarismes al consistori per explicar com això
pot contribuir a desinflamar tensions,
quan explícitament ha dit que l’única motivació és barrar el pas a Maragall.
provocada per
l’incompliment de compromisos, em pregunto de manera concatenada si la “col·laboració” entre Colau, Collboni i Valls activa o bloqueja la recuperació del catalanisme polític, i si poden actituds com la de
Colau o Valls (mútuament vetats fins a la
darrera hora) ser fonament i exemple
d’aquesta necessària eina, tal vegada
l’única capaç de desbloquejar la situació.
Si l’independentisme no pot demanar als
governs que canviïn el parer dels jutges
(com Torra ha fet en els darrers dies), el
catalanisme implica certa afinitat ideològica i capacitat per generar confiança en
el conjunt d’Espanya. De fet aquesta des-

MÉS ENLLÀ DE LA IMATGE

Sísif
Jordi
Soler

lleialtat, i un exemple n’és l’incompliment
de la paraula, però també l’actitud dels governants a Catalunya des de ja fa massa
temps ha generat la convicció que el catalanisme polític és mort.
I ÉS QUE EL CATALANISME encara no ha
comparegut, tot i que se l’espera. Ho té
complicat, però. Una actitud “a la Cambó”
assegura la crítica d’un cantó i altre amb la
mateixa fúria, més desfermada com més
anònima i barroera. I és que mentre el catalanisme es vegi obligat a definir-se contra l’independentisme, res serà possible.
Qui es digui catalanista no haurà d’escollir
entre aquestes dues opcions, perquè són
senzillament les opcions dels blocs, que
ens obliguen a escollir entre un ull i l’altre.

se senti com vulgui
mentre accepti que les regles del joc ho
són fins i tot quan no ens agraden. Aquesta és l’única regla divisòria, i de fet és la
que separa els ara processats al Tribunal
Suprem de qui en carrers i places manifesti el seu desig d’independència. És i se-

NO. QUE CADASCÚ

“
Fora molt
millor per a tothom

que això hagués
estat únicament un
desgraciat malson
del qual es pogués
despertar i
trobar-nos un dia
abans de la recollida
de firmes del PP
contra l’Estatut

rà així malgrat que tot fos un torcebraç,
com diuen alguns ara, per obligar l’Estat a
donar més autonomia a Catalunya; malgrat que s’hagi d’esbrinar si fou rebel·lió o
una desobediència de les tantes acumulades per uns i altres en els darrers anys;
malgrat que fora molt millor per a tothom
que això hagués estat únicament un desgraciat malson del qual es pogués despertar i trobar-nos un dia abans de la recollida
de firmes del PP contra l’Estatut, o fins i
tot un dia abans d’aquell en què un Maragall no independentista demanés un nou
Estatut quan sols calia millor voluntat política...
PERQUÈ PER APLICAR amb justícia la part

de la Constitució dedicada a les autonomies, calien una grandesa d’esperit i una
lleialtat institucional que van brillar a
banda i banda per l’absència. Recordem
que Catalunya no va voler el pacte fiscal
quan en el context dels pactes del Majestic
va reclamar la gestió de les presons. Navegant entre la por i la temeritat, aquella situació incomprensible ha esdevingut
amb el temps quelcom més surrealista,
com organitzar la subversió del sistema
des del sistema per després, en el darrer
moment, tornar a la prudència del que vol
i no dol, la marca de la casa.
EL JUDICI, inevitable ja, necessari compli-

ment de la llei, entorpirà la recuperació de
la concòrdia, però no la fa impossible, potser fins i tot s’entengui millor que cal sortir-se’n. El catalanisme polític ha donat a
Catalunya els més grans èxits, les raons
per sentir l’orgull de la diferència com a
pedra angular del sentiment de pertinença. Perquè ser diferent no vol dir ser millor, però s’ha de jugar sempre a aconseguir-ho. Sols des d’aquesta lliure contribució a la unitat pot tenir sentit Espanya i
tindran els seus pobles la voluntat de romandre-hi. I sols així es pot construir una
alternativa de govern per a la llibertat, la
dignitat humana i la dilució del conflicte
territorial a Europa.

C

om aquell qui diu,
abans-d’ahir. Víctor Català, o sigui Caterina Albert, ho deia
en el discurs dels Jocs
Florals de l’any 1917:
“Perquè el problema feminista, com lo
problema obrer, és de viva actualitat
arreu d’aquest món que, abans de la
guerra, ne dèiem civilitzat; i així com lo
passat segle restituí a l’home sa veritable dignitat humana, és d’esperar que
el segle actual, en plantejar resoltament los problemes de la dona i de
l’obrer, dugui en potència la solució
d’aquests problemes” (O.C., p. 1.694).
¿I...? Trobo que ens hem avesat a empassar-nos els incompliments electorals. Mesells i/o ignorants com som,
ens lamentem de totes les humiliacions que imposen els que manen –en
nom, sempre, de la Constitució del dia
dels Innocents del 1978–, i que no tenim ni el dret a discutir, i que, en canvi,
ens barrin el pas, amb amenaces no
gens benignes, quan demanem
l’acompliment de tants i tants articles
de la Constitució que la nostra classe
política ha jurat o ha promès, amb fórmules més o menys grotesques, que
respectaria al peu de la lletra. ¿O és
que no són constitucionals els drets a
un habitatge digne, a centres docents
públics, a una sanitat eficaç, a la dignitat personal, a la lluita efectiva contra
l’atur, a l’honor, a l’atenció especial per
a persones amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials, a la presumpció d’innocència, a la lluita contra l’especulació del sòl o a una justícia amb
garanties?
El respecte als referents clàssics
exigeix, més que no pas discursos de
fum-fum-fum, honestedat i eficàcia en
la gestió de tots els recursos de la comunitat, el bon ús dels quals correspon als i a les electes. ¿O és que no ens
creiem la democràcia?
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Educació
ajorna la
reforma de
l’FP dual

La Generalitat no
farà els canvis fins
que no els hagi
negociat amb
els sindicats

Assagen una
nova via per
lluitar contra
el càncer

El fàrmac ha estat
dissenyat per
investigadors
del Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia

No rebel·lió, només d

DEFENSES Els advocats desmunten la tesi de la fiscalia del
Suprem que el delicte més greu del Codi Penal pugui produir-se
sense violència ni armes PROVES Retreuen a les acusacions
que acusin els processats d’inductors a actes violents amb
piulades i entrevistes que, a més, van ser a favor del civisme
Mayte Piulachs
BARCELONA

Brillant oratòria i contundents al·legats jurídics i
sorneguers contra la tesi
de la fiscalia que es pot
condemnar pel delicte de
rebel·lió sense haver exhibit armes ni haver provocat cap acció violenta per
fer trontollar tot un Estat,
com volen condemnar els
independentistes
catalans. Els penalistes Andreu van den Eynde i Xavier Melero, al matí, i Jordi
Pina i Josep Riba a la tarda, van qüestionar ahir
tots els arguments tècnics
dels fiscals del Suprem i,
com a molt, van acceptar
que la tardor del 2017 a
Catalunya els acusats van
protagonitzar un acte
massiu de desobediència, i
que la declaració d’independència del 27 d’octubre, el govern de Puigdemont va deixar-la en suspens i l’Estat espanyol va
aplicar el 155 sense oposició política ni de la ciutadana catalana. Tots els magistrats van prendre força
apunts, acció poc vista durant el judici.
En la penúltima sessió
del judici, batejat com el
més important de la nostra democràcia, els dotze
acusats, sobretot els nou
presos i preses polítics,
van tenir entre el públic
força familiars i amics. La
consellera de Justícia, Ester Capella (ERC), encapçalava la comitiva del govern, amb altres diputats
de la CUP i JxCat. Avui és
previst que hi siguin el president i el vicepresident
del govern. En acabar els
informes, els advocats van

Les frases

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

“Les proves contra
Junqueras i Romeva
són notícies, que a
més parlen de civisme
i no-violència!”

“És provat que Forn
no va tenir cap
ingerència en els
Mossos.I va dotar el
cos per a l’1-O”

Andreu van den Eynde

Xavier Melero

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Les acusacions no
se sustenten. Ja he
demanat la llibertat
provisional de Rull,
Turull i Sànchez”

“El conseller Mundó
ni desobeeix el TC ni
aprova cap despesa
per a l’1-O. L’acord del
6-S era simbòlic”

Jordi Pina

Josep Riba

anar a donar la mà als fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno, que alhora
van ser els més criticats.

sar la paradoxa que un
acusat de rebel·lió és millor que porti armes front
el que no, com en el cas
dels processats, perquè hi
ha un precepte al Codi Penal que inclou l’eximent
per a qui deposi les armes.
Un clar exemple per evidenciar l’absurditat del
plantejament “innovador”
del ministeri públic.
Per la seva part, l’advocat dels republicans Oriol
Junqueras i Raül Romeva
es preguntava: “Encara no
sé quan ni on es va produir
la rebel·lió: quan es va votar o quan es van manifestar? No es va enderrocar
un Estat, es van exercir
drets.” Andreu van den
Eynde va insistir que el
que va passar a Catalunya
va ser una “desafecció i indignació” de la ciutadania,
i que això “no es pot considerar pas violència”.
El penalista Jordi Pina
també va criticar que es
qualifiqués la tardor del
2017 com a “període insurreccional” a Catalunya, introduït pel qüestio-

ADVOCAT DE JUNQUERAS I ROMEVA

ADVOCAT DE SÀNCHEZ, RULL I TURULL

Rebel·lió
“postmoderna”

b El delicte de rebel·lió,
que el Codi Penal defineix
com un “alçament públic i
violent”, va ser reinterpretar pels quatre fiscals del
Tribunal Suprem en els
seus informes finals de la
setmana passada, i van
sostenir que no cal cap acció violenta concreta per
ser inductor d’aquest delicte més greu, i que el govern de la Generalitat, en
tenir el poder, només havia de “tallar les amarres”,
i que els acusats van “incitar” a fer-ho. El més didàctic a l’hora de desmuntar
aquesta tesi, que va qualificar de “postmoderna”,
va ser l’advocat de Quim
Forn, Xavier Melero, que
primer va qualificar de
“brillants” els informes
dels fiscals, per desprès
donar-los l’estocada jurídica. El penalista va expres-

ADVOCAT DE QUIM FORN

ADVOCAT DE CARLES MUNDÓ

nat tinent coronel de la
Guàrdia Civil Daniel Baena i comprat pels fiscals
del Suprem. “Com hi pot
haver una insurrecció si es
va permetre que a Barcelona hi hagués dues manifestacions a favor d’Espanya i del Dia de la Hispanitat? Doncs perquè a Cata-

lunya hi ha pau”, va exposar Pina, que va insistir
que ni els acusats eren els
promotors ni hi va haver
cap conxorxa amb les entitats civils.

Desobediència

b El delicte de desobediència al Tribunal Consti-

tucional (TC), que implica
penes d’inhabilitació a càrrec públic no de presó, va
ser l’únic admès per la majoria de les defenses, però
amb matisos. “La desobediència és el tema real
d’aquest judici, a més de la
ponderació de drets fonamentals en un xoc jurídic”,

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 12 DE JUNY DEL 2019

L’APUNT

Ahir, en la primera jornada dels al·legats finals, els advocats de la defensa van garbellar en el relat creatiu
de la fiscalia separant el gra de les pellofes, els fets
provats de tot allò que forma part de la faula d’estat.
En aquesta desconstrucció hi va haver moments brillants i d’altres d’irònics, fins i tot pinzellades d’humor
que contrastaven amb les cares de pal dels fiscals. Mi-

Garbellar
Toni Dalmau

rant-los, em van fer pensar en l’històric magnat de la
premsa William Randolph Hearst, el cinematogràfic
Ciutadà Kane, a qui s’atribueix una frase que és la màxima expressió del cinisme periodístic: “No deixis que
la realitat t’espatlli un bon titular.” O, com dirien alguns
al Suprem: “No deixis que la manca de proves t’espatlli una sentència contundent.”

desobediència

que venen?”. També va assegurar que en l’anunci del
registre de catalans a l’exterior “no hi ha cap imatge
d’una Catalunya que se separa d’Espanya”, a més de
defensar les gestions “legals” del consorci del Diplocat.
En aquest sentit, Melero va assegurar que no s’atribueix cap partida al Departament d’Interior, que
dirigia Forn, i, a més a
més, en la junta de seguretat del 28-S es van validar
totes les partides econòmiques de la conselleria,
un fet anotat pel magistrat Luciano Varela.
Per la seva part, Riba va
sostenir que l’acord del 6
de setembre en què tots
els consellers van assumir
el cost solidari de l’1-O va
ser “una declaració simbòlica” , que tècnicament era
impossible executar i que
no hi ha prova que es realitzés cap compromís de
despesa després de la suspensió del TC. Riba i Pina
van insistir al tribunal que
totes les despeses que
s’imputen als exconsellers
són “anteriors” a la suspensió del referèndum i de
les lleis del setembre de
2017. Els dos penalistes
també van exposar que en
la despesa estimada de
980.000 euros sobre cartes censals suposadament
encarregades a Unipost
no es va produir el servei,
tal com van dir les pèrites
d’Hisenda, i, per tant, no
existeix la malversació.
Cap ciutadà va rebre una
carta censal, tot i que se’n
van intervenir centenars
en una nau de Terrassa,
van recordar.

El 20-S
Els advocats Andreu nan den
Eynde, Xavier Melero, Jordi
Pina i Josep Riba, ahir al
Suprem ■ EFE

va manifestar el defensor
de Junqueras i Romeva.
Melero va precisar que
Forn només va rebre un
avís del Constitucional de
no actuar i desenvolupar el
camí cap a la independència de Catalunya, malgrat
posar sobre la taula que era
en el programa electoral

amb el qual es van presentar i ningú va anul·lar-lo o
prohibir-lo.
L’advocat Josep Riba,
però, va descartar que l’exconseller de Justícia Carles
Mundó hagués comès desobediència i va aclarir que
de tots els avisos del Tribunal Constitucional, només

en podia fer cas d’un, ja que
no era diputat.

La malversació

b El delicte de malversació va ser descartat per les
quatre defenses. Andreu
van den Eynde va exposar
que “sembla que a la fiscalia li faci por” que el pro-

grama independentista o
el dret a l’autodeterminació siguin expressats per
un govern legítim fora de
l’Estat espanyol i va preguntar: “Per què és il·legal
que vinguin persones estrangeres a veure Catalunya i que això coincideixi
amb l’1-O, si fa deu anys

b En el judici s’han plantejat tres dates clau. La
primera és la concentració massiva de ciutadans
davant del Departament
d’Economia, el 20-S, de la
qual les defenses sostenen
que va ser un exercici de
llibertat d’expressió i de
protesta, en què no hi va
haver cap ferit greu, només els cotxes de la Guàrdia Civil “devastats”, potser per un mal dispositiu
de seguretat, va sostenir
Melero, que alhora va dir
que aquestes fets podrien
incardinar-se com un de-

licte de desordres públics,
fet per gent desconeguda.
En aquesta concentració, Pina, amb vehemència i dolgut, va criticar que
la “fiscalia hagi usat un
atestat manipulat de la
Guàrdia Civil” i hagi aprofitat una part de les declaracions de testimonis en el
judici i de manera esbiaixada. “Han acusat Jordi
Sànchez de ser el controlador de la seguretat de
Catalunya, quan els Mossos ho van desmentir i al final es va demanar la seva
col·laboració”, a més de
lloar la tasca dels voluntaris de l’ANC.

L’1-O

b La segona data clau és
l’1-O. El govern va convocar el referèndum d’autodeterminació i els ciutadans lliurement van participar-hi i “no es van enfrontar als agents de la policia”,
va afirmar Van den Eynde.
El penalista dels excàrrecs
d’ERC va plantejar al tribunal “què passa si un polític
defensa el dret d’autodeterminació? En vol parlar i
dialogar, que això és la política, i vol preguntar-ho als
seus ciutadans, que és llibertat d’expressió?”. També va planejar sobre quin
model d’estat cal defensar.
“Que volen un món feliç,
com el que proposa la fiscalia i ningú protesta? Com
es respon a la protesta és el
que defineix un estat i si
aquest és autoritari.”
El lletrat de Sànchez,
Rull i Turull va explicar al
tribunal que alguns agents
de la policia espanyola i de
la Guàrdia Civil “van actuar amb desproporció” i
va expressar el seu malestar, compartit amb la majoria de catalans, quan els
agents van venir a Catalunya al crit de “A por ellos!”
o no van acceptar les protestes davant d’hotels i casernes pels seus cops de
porra durant l’1-O.

El 27-O

b Els defensors dels càrrecs polítics van retreure a
la fiscalia que “s’oblidés”
de la data de 27 d’octubre
del 2017 en el seu escrit de
conclusions. “El 27-O l’acció torna a la política, es
Segueix a la plana següent
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demana diàleg”, sosté Andreu van den Eynde, que
hi afegeix: “La DUI és una
declaració política, no és
res en el pla jurídic.” I Melero va ser ben gràfic: “El
27-O no s’arria la bandera
espanyola i s’entrega el poder a l’Estat.”

Els Mossos

b El defensor de l’exconseller Forn va centrar-se a
desbrossar el paper del cos
de la policia catalana i va
qüestionar a la fiscalia que
usi els Mossos tant per culpar el govern perquè el van
alertar que hi podia haver
incidents l’1-O i alhora els
culpen de facilitar la votació pel seu comportament
passiu. Xavier Melero va
ser molt contundent a
l’hora d’atribuir als màxims responsables del govern del PP i dels cossos de
seguretat espanyols el disseny d’un dispositiu “endimoniat i aberrant”, que no
va complir l’ordre del
TSJC d’aturar la votació
de l’1-O.
Melero es va mofar del
màxim responsable del
dispositiu policial, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que, “pel que va dir,
només era responsable de
convocar i desconvocar
reunions” per eludir qualsevol
responsabilitat.
L’advocat de Forn va sostenir que el govern espanyol “ja desconfiava dels
Mossos i el catalanisme
polític” i, en enviar els
6.000 agents a Catalunya,
no era per col·laborar amb
els Mossos. “Els responsables policials i polítics van
deixar els agents als peus
dels cavalls”, va reblar Melero. L’advocat també va
denunciar que la fiscalia
ha volgut desacreditar el
cos de la policia catalana,
fent desmerèixer l’ordre
de la magistrada Mercedes Armas, que calia preservar la pau ciutadana.
“Què havien de fer els Mossos, disparar contra la
gent?”, preguntava Melero a les crítiques de la fiscalia.

Proves

b Els lletrats van desacreditar que la greu acusació
de rebel·lió i les altes penes
que es demanen se sustentin sobretot en manifestacions que van fer els presos
polítics a través de Twitter
i d’entrevistes. En aquest
punt, Pina es va mostrar
molt indignat que la fiscalia, en l’informe final hagi
inclòs piulades de Rull, Tu-
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Torra i Torrent,
avui al Tribunal
Suprem
—————————————————————————————————

El president de la Generalitat,
Quim Torra, i el president del
Parlament, Roger Torrent, assistiran avui a la sala del Suprem a la darrera sessió del
judici de l’1-O. També es desplaçaran a Madrid el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera Meritxell Budó i representants de JxCat, ERC, la
CUP i els comuns. Un cop
acabada la sessió, Torra té
previst fer una declaració des
de la seu del govern a Madrid,
a l’Associació Blanquerna. Hi
haurà Marta Vilalta, Gabriel
Rufián, Diana Riba i Isaac Peraire, d’ERC, i de JxCat el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa.

rull i Sànchez, als quals no
es va preguntar sobre la seva autoria i significat, quan
“es van sotmetre al seu interrogatori”, vulnerant així el dret de defensa. Pina
ja va avançar al tribunal
que ahir mateix demanava
la llibertat dels tres polítics
davant la manca de consistència acusatòria. “Josep,
Jordi i Jordi sou homes de
pau”, va cloure Pina emocionat.
Melero i Van den Eyde
van desacreditar el document apòcrif Enfocats, pel
qual la fiscalia, seguint els
atestats de la Guàrdia Civil, ha donat valor, malgrat els errors de dates i
que cap dels acusats va dir
que coneixia ni es va trobar en cap dels seus milers
de correus registrats. El
Llibre Blanc van reiterar
és un document d’acadèmics, els quals –recordava
Melero– ja alertaven que si
es prenia la via unilateral
podien incórrer en el delicte de desobediència. Els
fulls de ruta de l’ANC subscrits pels partits els van
emmarcar en els drets polítics.

Pilota a la política

b En l’inici de la seva intervenció, Van den Eynde
va insistir que aquesta és
“una causa general” contra el moviment independentista i que amb la sentència “el Suprem podria
fer el Codi Penal contra la
dissidència política”, i demanava als magistrats
que tornin “aquesta pilota
a la política”, tot recordant
que “és la desafecció de
què Montilla ja parlava el
2010”. Avui, l’última paraula dels acusats. ■

Els fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno durant la sessió d’ahir al Suprem ■ EFE

Godwin i Sazatornil
contra Kelsen
XOC · Melero rebat el fiscal Zaragoza i el cop d’estat sense violència invocant la
llei que alerta del risc de dir “nazi” i evocant el guàrdia civil d’‘Amanece que no es
poco’ BIAIX · Van den Eynde: “Quan el mosso truca, no truca, utilitza la clau 51”
David Portabella
MADRID

E

l fiscal Javier Zaragoza es va
bregar en la lluita contra
ETA al País Basc dels anys
vuitanta abans d’esdevenir
el fiscal contra el narcotràfic gallec
que interrogaria els Charlines o
Laureano Oubiña, però per acusar
de rebel·lió els líders del procés ha
viatjat a l’Alemanya del nazisme a
rescatar Hans Kelsen. El jurista
austríac és útil a Zaragoza perquè
definia el “cop d’estat” com “tota
modificació no legítima de la Constitució” sent “indiferent que la modificació de la situació jurídica es
compleixi mitjançant un acte de
força”, i perquè es va exiliar a Suïssa fugint del nazisme. Arribat el
torn de les defenses per explicar
que sense armes no hi ha rebel·lió,
l’advocat de Joaquim Forn, Xavier
Melero, va desqualificar la devoció
de Zaragoza per Kelsen recorrent a
la llei de Godwin, que dicta la probabilitat que algú faci la comparació amb nazis o citi Hitler si una
discussió avança. “El fiscal no va citar Kelsen pel que va dir del cop
d’estat, que no deixa de ser un tòpic més que gastat. Va introduir
Kelsen al debat incomplint la llei de
Godwin sobre analogies nazis o reductio ad Hitlerum. Kelsen li va ser
molt útil per fer sortir els nazis en
la discussió”, va etzibar Melero.
Per si llançar Godwin contra

Kelsen era massa elevat, Melero va
voler estabornir el tribunal que va
demorar l’exhibició dels vídeos tant
com va poder amb un homenatge a
l’actor català José Sazatornil i al
paper del guàrdia civil que renya un
escriptor a Amanece que no es poco (1989), de José Luis Cuerda, per
haver plagiat Llum d’agost, novella de William Faulkner. “És que no
sap vostè que en aquest poble és veritable devoció el que hi ha per
Faulkner!” “El guàrdia civil, que era
el català Saza, deia que el pitjor
problema d’ordre públic que es podia produir al poble era sobre
Faulkner perquè tots eren fanàtics
de Llum d’agost. Això espero que
reconstruïm: una Espanya en la
qual només discutim per Faulkner”, va proposar Melero a la sala.
La dutxa freda infligida a l’equip
fiscal la va iniciar el lletrat Andreu
van den Eynde, defensor d’Oriol
Junqueras i Raül Romeva, que va
ironitzar sobre la inconcreció de
l’acusació. “Jo encara no sé quan es
produeix l’alçament”, els va fer saber amb afany feridor. Abans de
Melero i Amanece que no es poco,
Van den Eynde va recriminar als
fiscals que visionin una pel·lícula
per a tots els públics com si fos Platoon i que després se’ls escapi el
riure si es parla d’armes. “Escuts
humans, atrinxerats, devastació,
por. Tenim dos cotxes destrossats i
ells parlen d’apocalipsi. Quan un
mosso truca per telèfon, no truca

per telèfon, utilitza la clau 51”, va
reprotxar Van den Eynde als fiscals. “Quan Jordi Pina preguntava
si hi havia armes aquí va riure fins i
tot l’apuntador! Per què genera riures preguntar per armes quan aquí
s’imputa rebel·lió? Perquè és absurd!”, va reblar en to indignat. En
el seu torn, l’al·ludit Pina fins i tot
va confessar a la sala que ell va votar l’1-O i va lloar el truc de màgia
dels fiscals a sou de l’Estat: “El fiscal, dins dels lesionats, hi col·loca
els rebels! Això és magnífic!”
Amb Zaragoza i Jaime Moreno
presents al matí i Fidel Cadena i
Consuelo Madrigal a la tarda, l’advocat Melero també va refutar Cadena, que en l’al·legat final va reduir la violència del 23-F a les “travetes i empentes a Gutiérrez Mellado”, obviant els trets al Congrés i
els tancs de Milans del Bosch. “No
es pot banalitzar la violència, és
una falta de respecte als morts dels
sagnants pronunciaments militars.
Hi ha pronunciaments incruents i
n’hi ha de gran cruesa, com la més
triomfal rebel·lió de la nostra història contemporània: la del 18 de juliol del 1936. I si es consuma l’alçament el que fan és posar-te una plaça a Madrid, no jutjar-te al Suprem”, va dir Melero. I a la sala es
feia el silenci. El fiscal Zaragoza no
va saber reprimir el riure, com si al
final del judici acabés de recordar
fortuïtament que és de la Unió Progressista de Fiscals. ■
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
FERRAN ESPADA
LA CARA I LA CREU
LES FRASES
“S’està confonent la

desobediència amb
la rebel·lió”
“Aquest cas generarà, no ens

enganyem, el Codi Penal
aplicable a la dissidència
política. Això no és un terme
pejoratiu, és la realitat”
“Espero haver-los ajudat

amb alguns arguments a fer
la millor de les sentències;
però, sobretot, la sentència
que resolgui conflictes;
perquè crec que és el valor
més honest i el més noble de
l’administració de Justícia”

Brillant actuació La fiscalia vol
de les defenses
limitar els drets
amb un to divers de Junqueras
Els quatre advocats de la defensa que van tenir temps
de presentar ahir les seves
conclusions definitives van
fer una actuació brillant, en
què van posar de manifest la feblesa dels
arguments de l’acusació. Els tons i les
estratègies van tenir accents diferents
però van mantenir una certa coordinació. Andreu van den Eynde va ser el primer amb una intervenció d’abast més
polític. Xavier Melero i Josep Riba van
fer una defensa més tècnica, però evidenciant la falta de proves contra el seu
defensat. I Jordi Pina va arribar a acusar
de fer el ridícul la fiscalia perquè s’ha
passat quatre mesos de judici sense valorar les proves aportades.

La fiscalia s’ha oposat al permís demanat per Oriol Junqueras per poder assistir a
l’acte del 17 de juny al Congrés que habilita els nous
eurodiputats elegits en les últimes eleccions. El ministeri públic reconeix que
el fet que Junqueras es convertís en eurodiputat implicaria demanar un suplicatori per retirar la immunitat reconeguda en el Tractat de la Unió Europea
“amb la consegüent suspensió i paralització del procediment”. La fiscalia intenta així limitar els drets fonamentals
que Junqueras té garantits –mentre no
hi hagi sentència– quan el president
d’ERC va poder fer el mateix tràmit com
a diputat electe al Congrés.

ANDREU VAN DEN EYNDE
ADVOCAT DE LA DEFENSA D’ORIOL
JUNQUERAS I RAÜL ROMEVA

LES FRASES
“A Catalunya hi ha pau, que
se sàpiga”
“A algú li entra al cap que en

un període insurreccional
dels rebels es permeti que
milers de ciutadans contraris
a la independència es
manifestin?”
“El que va passar no són

alçaments, són protestes. Em
sorprenia el ministeri fiscal
quan deia que s’estava
qüestionant l’actuació dels
jutges. Doncs sí, tots els
ciutadans tenim dret a
protestar contra les seves
resolucions, no els sàpiga
greu”
“La fiscalia està demanant

“És cert que el senyor Forn

16 anys de presó perquè una
persona -Josep Rull- va dir
que no deixaven atracar un
vaixell, és gravíssim”

va rebre una notificació, un
requeriment del Tribunal
Constitucional. I jo aquí he
de dir: cedeixo aquesta
trinxera, el senyor Forn va
desobeir el TC”
“El dispositiu de

La ministra de Justícia del govern espanyol, Dolores Delgado ■ EFE

coordinació era un frau.
Ningú des del ministeri volia
coordinar-se amb la policia
autonòmica. Van venir a fer
una intervenció unilateral. És
evident. Els agents no sabien
res de la coordinació”

LA VALORACIÓ

“El 23-F va ser incruent, no

es va matar ningú. Però
tenien divisions de tancs i
200 homes armats amb
metralladores al Congrés. La
seva capacitat per doblegar
l’Estat a través de la violència
era notable; era aquesta la
que integra el tipus de
rebel·lió”
XAVIER MELERO
ADVOCAT DE QUIM FORN

La ministra de Justícia galleja pel judici
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va voler destacar ahir que el judici de
l’1-O ha estat “extraordinàriament
transparent” i va situar l’Estat espanyol
“en l’avantguarda dels sistemes judi-

cials internacionals”. La ministra va fer
les declaracions des de Luxemburg, on
s’ha reunit amb els seus homòlegs de la
Unió Europea, i va assegurar que el judici s’ha fet “amb totes les garanties”.

LA CRÍTICA

LA CENSURA

La cupaire Mireia Boya
critica la tesi de l’advocat de
la defensa Xavier Melero

La policia requisa les xapes
reivindicatives als familiars
dels presos polítics

L’exdiputada de la CUP Mireia Boya va
ser crítica amb el plantejament de la defensa de Quim Forn. Boya va fer una piulada en què deia que “totes les estratègies de defensa són legítimes, però políticament el discurs de Melero és una
plantofada a l’independentisme amb la
mà oberta”, després que l’advocat defensés que es va acatar d’immediat el
155 i que el govern no va fer cap declaració d’independència.

La policia va requisar ahir xapes reivindicatives als familiars dels presos, segons va publicar Nació Digital. Va ser el
cas de l’esposa de Raül Romeva. L’eurodiputada d’ERC Diana Riba va haver de
lliurar una xapa que demana llibertat
amb un dibuix fet per Romeva. La diputada al Congrés Montse Bassa també va
haver de lliurar-ne una amb la cara de la
seva germana, Dolors Bassa. En canvi,
es van permetre els llaços grocs.

“Durant l’1-O no es va
enviar cap requeriment a
Jordi Sànchez ni a l’ANC.
La fiscalia ha volgut
escarmentar els líders
socials”

JORDI PINA
ADVOCAT DE JORDI SÀNCHEZ, JORDI
TURULL I JOSEP RULL

“El que vincula Mundó amb

el referèndum és l’acord del 6
de setembre, que no es va
arribar a executar per la
suspensió del TC”
“En les partides en què s’ha

realitzat un servei, però no
s’ha cobrat, no hi ha hagut
perjudici patrimonial. En
dret penal, el rellevant és
el perjudici”
JOSEP RIBA
ADVOCAT DE CARLES MUNDÓ
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L’ILLA DE ROBINSON
GEMMA BUSQUETS
QÜESTIONS
TÈCNIQUES

La fase final:
el moment de
lluïment dels
penalistes

L

a fase final, per a tot
penalista, és la part
més important. És on cada
advocat pot lluir-se i pot donar la volta a les coses, ser
brillant en les conclusions i
guanyar el cas. En aquesta
exposició, a més, un bon advocat de la defensa pot rebatre o crear dubtes i això és
molt important. En la sessió
d’ahir vam veure que cada
advocat tenia el seu estil. Andreu Van den Eynde va fer
una exposició més política, i
Xavier Melero, que ho va fer
molt bé tècnicament i va criticar l’estructura de l’Estat i
una mala organització policial. Avui veurem el torn d’última paraula dels acusats,
que és el dret que dona el
jutge a cadascun dels defensats perquè puguin dir la seva opinió. Són ells que es poden defensar, també és el
seu moment, i explicar el
que han estat
contenint-se
durant tot el
judici.
Natàlia
Frigola

L’ENTREVISTA MERITXELL LLUÍS

“No som ingenus; venen uns
mesos d’espera complicats”
Igor Llongueres
a presidenta de L’Associació Catalana de Drets Civils (ACDC), Meritxell
Lluís, va participar ahir en el programa . L’ACDC és l’entitat creada pels familiars dels presos i els
exiliats com a plataforma d’actuació conjunta. Meritxell Lluís
és la companya de l’exconseller
Josep Rull.

L

Com ha viscut aquests últims
dies de judici. La setmana passada amb els informes finals de les
acusacions i ahir amb els primers informes de la defensa?
El que és cert és que, la setmana
passada, sentir tot el reguitzell
d’acusacions, que estan basades
en fal·làcies, no va ser gaire agradable. Sí que ahir, en la primera
sessió de les defenses, hem pogut
escoltar quatre advocats i hem
sortit tal com estàvem al principi
de tot el procés, amb el convenciment que no s’ha comès cap delicte i que l’única sentència que
es pot dictar és l’absolució.
Com ha estat emocionalment i
logística? Quina sensació té ara
que s’acaba?
Han estat quatre mesos complexos. Estem des del 16 d’octubre

Com estan els presos? Avui faran servir el torn d’última paraula. Josep Rull farà aquesta exposició dels últims minuts?
Tant el Josep [Rull] com la resta
d’encausats i encausades el faran servir. I la veritat és que en
tenen moltes ganes. Només van
poder parlar al principi, després
van venir aquells interrogatoris
infames. El dret a l’última paraula el prendran. La llàstima és que
només podrem escoltar quinze
minuts com a màxim de cadascun d’ells. Tenen molt a dir després de tot el que s’ha dit en
aquests quatre mesos, i nosaltres tenim moltes ganes d’escoltar-los i ells d’explicar-se.

ha estat fàcil des del 16 d’octubre del 2017? No. Que aquest
trasbals que uns van sortir i els
altres es van quedar va ser un
cop molt dur per a tots? També.
Que teníem ganes que arribés el
judici? També. Però és clar, no
han estat uns anys massa fàcils.
Però hi vull insistir: no tenim
prou paraules per agrair el su-

Com encareu la pròxima fase
d’esperar la sentència?
Vam començar dient que era un
judici farsa. No havien de ser
jutjats per una cosa que no és
delicte ni estar en aquesta presó
preventiva tan ignominiosa i
continuem amb el mateix convenciment. Quan l’advocat Jordi
Pina demanava la llibertat és
que és l’únic que entenem que
és possible: una sentència absolutòria. Ara, no som ingenus. Seran uns mesos d’espera complicats. I que siguin complicats no
vol dir que no continuem demanant la llibertat de tos ells i que
on haurien d’estar és a casa i no
a Soto del Real o a Alcalá Meco.

ADRIÀ REIXACH

del 2017, quan van entrar a presó en Jordi Sànchez i en Jordi
Cuixart, amb una situació, de
país però també personal, de les
famílies, molt complicada. La
veritat és que si ara estem dempeus és gràcies a totes les mostres de solidaritat i de suport de
moltíssima gent que ens ha permès de tirar endavant. Ara, que

port que continuem tenint i és el
que ens permet de tirar endavant.

LA TERTÚLIA
“La fiscalia semblava

“Han donat una lliçó de

“La sentència no

“Només hi ha una

‘El Cantar de mio Cid’ i
l’‘Alzamiento Nacional’;
els escrits de la defensa,
que han estat brillants,
han contestat això”

dret i democràcia a un
tribunal i vol dir que no
existeix en l’Estat”

portarà la solució
política per a Catalunya;
avui es posa fi a quatre
mesos de judici
maratonians i intensos”

desobediència evident”

ADVOCADA

PRESIDENT DEL BANC D’ADN
DELS FAMILIARS DE
DESAPAREGUTS DE LA
GUERRA CIVIL

864907-1211394Q

TERESA VALLVERDÚ

ROGER HEREDIA
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El fiscal frena
ara Junqueras i
Forn anirà al ple

a La por del Suprem al fracàs davant la immunitat frena el
líder d’ERC a L’alcaldable de JxCat, dissabte a Barcelona
David Portabella
MADRID

Una cosa és l’autorització
a recollir l’acta de diputat
al Congrés, presidit per
Meritxell Batet, i una altra
és acudir-hi a recollir l’acta
d’eurodiputat –i la immunitat– i aspirar a viatjar a
Estrasburg al ple constitutiu del Parlament Europeu. Els fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno van
desvelar ahir el temor que
Oriol Junqueras rebi la immunitat i van exigir al Tribunal Suprem que no li
permeti sortir de Soto del
Real –el 20 i el 21 de maig
ho va permetre– pel risc
d’“interferències absolutament irracionals”. El Suprem, però, sí que permet
a Joaquim Forn ser dissabte al ple de l’Ajuntament de
Barcelona.
L’opció de Junqueras

d’esdevenir eurodiputat de
ple dret reobre entre els fiscals –i el Suprem– el fantasma de les euroordres fallides amb què l’instructor
Pablo Llarena es va estimbar a Alemanya i Bèlgica.
Si el jutge Manuel Marchena i el Suprem fossin fidels
al seu criteri, Junqueras ha
d’acudir el dilluns 17 de juny al Congrés a formalitzar
davant la JEC l’acatament
de la Constitució, que és
precisament el tràmit que
el govern espanyol, el PP i
Ciutadans han subratllat
com a imprescindible quan
es tracta de vetar que Carles Puigdemont obtingui
l’acta.
Els fiscals oloren el risc
que Junqueras adquireixi
–just quan ja haurà acabat
el judici– una immunitat
que ells veurien com un
“privilegi”. “El dictat de la
sentència no es pot subjec-

tar a cap condició”, adverteixen els fiscals en el seu
intent que el Suprem
mantingui el líder d’ERC a
la cel·la. Ras i curt: mentre
que Batet i la mesa del
Congrés van aplicar sense
protesta un precepte judicial com l’article 384 bis de
la Lecrim per ordre de
Marchena, al Parlament
Europeu no hi ha cap seguretat d’obtenir un suplicatori. “La suspensió de les
seves funcions públiques
–un cop adquirida l’acta
d’eurodiputat– no podria
ser executada de manera
automàtica”, alerten els
fiscals sobre el risc de fracassar. El Suprem ha de
resoldre el cas abans de dilluns.
Forn: anar i tornar el 15
L’alcaldable de JxCat per
Barcelona, Joaquim Forn,
sí que ja té el permís del

Junqueras seguint ahir l’exposició de l’informe final del seu advocat, Van den Eynde ■ EFE

Suprem per sortir de Soto
del Real i dissabte serà
conduït a Barcelona per
ser al ple municipal constitutiu com a regidor. El Suprem, això sí, avisa que
Forn haurà de tornar a la
presó “sense ajornament
ni dilació” el mateix dissabte 15 de juny i l’adverteix que el permís puntual
d’excarceració “no legitima la presència del senyor
Forn a cap altre fòrum ni
institució, pública o privada, diferent de la corporació municipal”. ■

El Senat treu el despatx a Romeva
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les meses del Congrés i del
Senat van ratificar ahir les
suspensions dels diputats
Jordi Sànchez, Jordi Turull i
Josep Rull, de JxCat, i d’Oriol
Junqueras, d’ERC, i també la
del senador republicà Raül
Romeva. Si bé al Congrés
tant Sànchez com Turull i Rull
ja tenen el seu despatx assignat i se’ls manté, el Senat
–on el PSOE té majoria a la
mesa– ha tret el despatx a

El PSOE cita ERC
i JxCat, i s’acosta
a Unides Podem
a Sánchez i Iglesias

acorden un “govern
de cooperació” sense
aclarir si és de coalició

David Portabella
MADRID

Un “govern de cooperació”
sense aclarir què vol dir i si
això equival a un govern
de coalició. Aquest va ser
ahir l’avenç –de moment
semàntic– plasmat entre
Pedro Sánchez i el líder
d’Unides Podem, Pablo
Iglesias, que va assajar el
primer acostament per
forjar la investidura en

una primera reunió d’una
hora de durada al Congrés.
Si bé Sánchez en persona
es reunia amb Iglesias i
amb Pablo Casado (PP) i
Albert Rivera (Cs), la portaveu del PSOE, Adriana
Lastra, ha citat ERC i
JxCat per demà en una decisió d’obertura al diàleg
amb l’independentisme
català, perquè al mateix
temps veta EH Bildu i Vox.
Si bé Iglesias manté el
desig de tenir ministeris al
govern, ahir era suau amb
els mots: “Sánchez proposa començar a treballar
amb un govern de cooperació, i el significant és el

Sánchez i Iglesias mantenien ahir la primera reunió negociadora des del 28 d’abril ■ ZIPI / EFE

de menys.” Sense detallar
què vol dir, Lastra parla de
govern “obert i representatiu” i prou, mentre que
Iglesias no vol “vets”.
Regionalistes fins a 176
Tot i carregar la pressió al
PP i Cs, tant Casado com

Rivera van deixar clar a
Sánchez a la cara que no
tindrà una abstenció per
ser investit. “Que parli amb
Podem i els seus socis nacionalistes”, va indicar Rivera. “El que esperem és
que l’acord es completi no
amb els independentistes,

sinó amb regionalistes”,
orientava Casado. Tot i que
pot aprofitar-se de la suspensió de quatre diputats
de JxCat i ERC amb què el
Congrés ha abaratit la majoria simple a 174 vots, el
PSOE es fixa el repte de lligar 176 vots i blindar la

Romeva. El senador d’ERC
havia demanat la setmana
passada l’anul·lació de la suspensió adduint que la mesa
s’havia “extralimitat” en les
seves funcions en aplicar la
mesura sense un requeriment previ del Suprem, que
va donar l’ordre a Meritxell
Batet al Congrés però no a
Manuel Cruz al Senat. Només
el PNB es va oposar a ratificar
ahir la suspensió de Romeva.

sessió d’investidura per
evitar accidents, ja que
una eventual decisió de
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull a l’hora de
deixar l’escó retornaria el
llistó d’obtenir més sís que
nos fins als 176.
Amb els 123 escons, el
PSOE arriba als 173 si hi
suma Unides Podem (42),
el PNB (6), Compromís (1)
i el Partit Regionalista de
Cantàbria (1). Lastra els
ha citat a tots avui. Per evitar
l’independentisme,
l’única opció per arribar a
176 és sumar-hi Coalició
Canària (2), que es nega a
votar un govern amb ministeris de Podem, i Unió
del Poble Navarrès (2), que
vol a canvi el govern de Navarra per a Navarra Suma
(PP, Cs i UPN). La suma seria llavors de 177 vots, si el
PNB no abandonés el vaixell per culpa d’UPN. “El
que no volem és dependre
dels independentistes”, reblava Lastra. ■
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ERC reclama una
resposta al judici
que interpel·li
el 80% del país

a Sabrià es reuneix amb Torra per abordar un escenari
postsentència unitari a Budó exigeix l’alliberament dels

presos quan acabi un procés judicial que “no ha servit de res”

Emili Bella
BARCELONA

El president del grup parlamentari d’ERC, Sergi
Sabrià, va sortir ahir de la
reunió amb el president de
la Generalitat, Quim Torra, plantejant una estratègia unitària per respondre
a la sentència del Tribunal
Suprem contra els presos
polítics que interpel·li la
gran majoria del país: “Tenim claríssim que ha de
ser una estratègia que interpel·li el 80% de la ciutadania de Catalunya.”
Per evitar justament
impossibilitar la unitat, el
dirigent republicà va evitar especificar amb quin
instrument vol ERC respondre al Suprem (un referèndum pactat, un referèndum unilateral, unes
eleccions plebiscitàries,
una DUI, una vaga general
indefinida...), però és clar
que el 80% de la ciutadania
reclama l’exercici del dret
a l’autodeterminació, és a
dir, un referèndum, enca-

181122-1142851®

Les frases

—————————————————————————————————

“Necessitem
discreció i no posar
línies vermelles
en cap cas”
Sergi Sabrià

PRESIDENT DEL GRUP REPUBLICÀ
—————————————————————————————————

“Si Sánchez és capaç
de ser investit serà el
moment d’asseure’ns
a dialogar, més enllà
de les escenificacions
d’aquests dies”
Meritxell Budó

CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA

ra que l’Estat no en vulgui
ni sentir a parlar. “No podem concretar perquè això no ajudaria a aconseguir la unitat estratègica
que volem. Necessitem
discreció i no posar línies
vermelles en cap cas”, va
insistir Sabrià.
En qualsevol cas, la posició d’ERC sembla allunyada del plantejament
que la presidenta de

l’ANC, Elisenda Paluzie,
feia la setmana passada a
Torra en l’inici de la roda
de contactes del president
amb els agents socials i polítics del país per consensuar la resposta. Paluzie
aposta per la via unilateral
i no veu realista un referèndum pactat.
Mentrestant, el govern
–que va avançar unes hores la reunió setmanal a
causa del judici–, davant
de la imminència de l’acabament del procés al Suprem, tornava a reclamar
l’alliberament dels presos,
alhora que espera una sentència absolutòria. La consellera de la Presidència,
Meritxell Budó, constatava que el judici “no ha servit de res”. “S’han posat la
bena als ulls davant totes
les proves i evidències que
desmuntaven el seu relat
fictici de rebel·lió i sedició”, va observar.
El president Torra,
acompanyat del vicepresident, Pere Aragonès, i de
la mateixa portaveu de

Sabrià i Torra, ahir al Palau de la Generalitat ■ EFE / ANDREU DALMAU

l’executiu viatjaran avui a
Madrid per fer costat als
presos en el seu torn d’última paraula. També hi assistiran el president del
Parlament, Roger Torrent, i representants de
Junts per Catalunya, ERC,
la CUP i els comuns.
Òmnium Cultural instal·larà pantalles gegants
a les capitals de les quatre
demarcacions per seguir
en directe l’última intervenció del seu president,

Jordi Cuixart, i la resta de
líders processats. L’independentisme ha convocat
concentracions a les vuit
del vespre davant dels
ajuntaments del país.
Diàleg, postinvestidura
De moment, el govern no
ha rebut cap resposta oficial a la carta de Torra al
president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en
què li reclamava diàleg,
però, tal com va assenya-

lar la consellera en una entrevista diumenge a El
Punt Avui, l’executiu confia que un cop Sánchez sigui investit reprengui les
negociacions amb la Generalitat sobre el conflicte: “Confiem que si finalment Sánchez és capaç
de ser investit i nomena
un govern, serà el moment
de poder asseure’ns a dialogar, més enllà de les escenificacions d’aquests
dies.” ■
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El més calent, a l’a
a A tres dies per a la investidura de les

alcaldies, molts municipis continuen
sense tenir tancats acords de govern
a El PSC passa en vuit anys de manar a
les quatre capitals a no fer-ho en cap
D. Brugué / M. Membrives
BARCELONA

Només falten tres dies
perquè tots els pobles de
Catalunya escullin qui els
governarà durant els pròxims quatre anys i, a hores
d’ara, a molts municipis
encara no se sap qui tindrà
la vara d’alcalde. Una situació que és deguda al fet
que en aquests consistoris
no hi ha hagut ningú que
hagi obtingut la majoria
absoluta i, per tant, cal que
els partits s’entenguin entre si per bastir un govern.
Les situacions són diverses i complexes. Si bé a les
poblacions més grans la direcció dels partits caba tenint un pes específic important, a les mitjanes i
petites aquesta influència
sovint es dilueix i el que
prevalen són les relacions
personals. Per això no és
estrany que partits antagònics –o que fins i tot
s’han vetat en l’àmbit nacional– acabin tancant
pactes.
El que està clar és que
no sempre qui guanya
unes eleccions governa al
municipi en qüestió. És el
que probablement li passarà a Josep Fèlix Ballesteros (PSC), que, tot i guanyar les eleccions, probablement quedarà a l’oposició pel suport dels comuns
a Pau Ricomà (ERC).
També ha passat a Sant
Feliu de Llobregat, on una
maniobra dels comuns i
ERC deixa els socialistes
fora de l’alcaldia tot i haver
estat vencedors el 26-M. A
Badalona, Xavier García
Albiol és el cap de la llista
més votada. Tot i que no té
la majoria absoluta i no podrà tancar cap pacte, té
molt números de recuperar l’alcaldia que va perdre
ara fa quatre anys perquè
aquest cop el PSC no està
disposat a donar suport a
la candidatura de Dolors
Sabater, que encapçala la
candidatura de la segona
força més votada però que

per ser alcaldessa necessita el suport dels socialistes, que han avançat que
votaran el seu candidat,
l’actual alcalde en funcions, Àlex Pastor. I igualment perillen les alcaldies
guanyades per Manuel Reyes (Castelldefels), Carles
Pellicer (Reus), Carmela
Fortuny (Sant Cugat del
Vallès), Marc Castells
(Igualada) o Àngel Canosa
(Blanes), entre d’altres.
Una situació molt complexa és la que es dona a
Barcelona. Ernest Maragall (ERC) ha ofert un pacte a l’actual alcaldessa,
Ada Colau (Comuns), però
aquesta es vol presentar a

Municipis sense
majoria absoluta
que necessiten
pactes

Barcelona

Girona

b Ernest Maragall té tots
els números de perdre l’alcaldia davant Ada Colau.

b Madrenas (JxCat) podria
governar en minoria per la
falta d’una altra opció.

Badalona

Sant Feliu de Llobregat

Terrassa

Sabadell

b Albiol (PP) serà escollit
alcalde si la resta de forces no arriben a un pacte.

b Lídia Muñoz (comuns) ha
pactat amb ERC i treuen
l’alcaldia al PSC.

b Ballart (Tot per Terrassa)
negocia amb ERC però no hi
ha cap altra alternativa.

b La socialista Marta Farrés ha tancat un acord en
minoria amb Podem.

Figueres

Salt

Igualada

Castelldefels

b Masquef intenta un govern ampli, però no es pot
descartar una alternativa.

b ERC, el partit més votat,
podria governar perquè el
PSC no presentarà batalla.

b Igualada Som-hi, ERC i
Poble Actiu negocien fer fora Marc Castells (JxCat).

b Manuel Reyes (PP) es
quedarà a l’oposició si es reedita el pacte d’esquerres.

El Vendrell

Berga

Blanes

Sant Cugat del Vallès

b Martínez (PSC) ha tancat un pacte en minoria
amb independents.

b Montse Venturós (CUP)
continuarà governant sola, a
un sol regidor de la majoria.

b El paper del PSC podria
portar Canosa (ERC) a l’oposició, tot i haver guanyat.

b ERC intenta bastir un
pacte que deixi Carmela
Fortuny (JxCat) a l’oposició.

Calella

Vilafranca del Penedès

Palafrugell

Sitges

b Montserrat Candini
(JxCat) tornarà a reeditar
el pacte amb el PSC.

b Pere Regull (JxCat) ha
allargat la mà a ERC i el PSC
per tenir un govern estable.

b Piferrer (ERC) pot mantenir l’alcaldia pel suport de
JxCat i Som Gent del Poble.

b Aurora Carbonell (ERC)
busca aliances en un consistori molt fragmentat.

per majoria simple i afrontaran el pròxim mandat
des de la minoria, optant
per acords puntuals amb
altres formacions. Marta
Madrenas (Girona) segurament optarà per aquesta via i Montse Venturós

(Berga) ja ha anunciat que
aquesta serà l’opció triada.
Aquestes acords municipals també tenen rellevància perquè han tancat
definitivament el cicle de
domini del PSC a les alcal-

dies de les quatre capitals
catalanes. Els socialistes
arribaven a les eleccions
del 2011 manant en totes:
Jordi Hereu a Barcelona,
Anna Pagans a Girona,
Àngel Ros a Lleida i Josep
Fèlix Ballesteros a Tarra-

gona. Aquell any van caure
Barcelona i Girona en
mans de CiU, però Lleida i
Tarragona van aguantar
fins a aquestes municipals. Actualment s’han
quedat fora de l’alcaldia a
les quatre ciutats.

—————————————————————————————————

No sempre qui
guanya unes
eleccions governa
el municipi
—————————————————————————————————

la investidura amb la promesa dels vots de part del
grup de Cs a canvi de res i
del PSC, però aquests exigeixen un acord abans
que, per ara, no s’ha concretat. La repercussió de
l’acord per l’alcaldia de la
plaça de Sant Jaume va
més enllà que únicament
la de l’Ajuntament. A ningú se li escapa que dins de
les negociacions i contranegociacions que tenen en
marxa els partits –i més
enllà de les gesticulacions
públiques més o menys
exagerades d’uns i altres–
també es negocia la mare
dels ous de l’administració
local: la Diputació de Barcelona.
Governs en minoria
No obstant això, la idiosincràsia local és àmplia, i
també hi ha municipis on
els alcaldes, conscients
que la resta de partits difícilment es posaran d’acord per fer-los fora, optaran dissabte que ve per ser
investits en segona volta.
És a dir, que seran escollits
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igüera
Tarragona

Lleida

b Els comuns donen suport
a Pau Ricomà (ERC) per fer
fora el PSC.

b Pueyo (ERC) s’assegura el suport de JxCat i El
Comú per ser alcalde.

Josep Fèlix Ballesteros, ahir en roda de premsa a la seu del PSC, al costat de Sandra Ramos i Pau Pérez ■ ACN

Mataró

Reus

b El socialista David Bote
governarà en minoria en
quedar a un de la majoria.

b Carles Pellicer (JxCat)
perdrà l’alcaldia si ERC
se’n surt amb el PSC i CUP.

Valls

Manresa

b Dolors Farré (JxCat) encapçala la llista més votada i
no ha tancat cap pacte.

b Marc Aloy (ERC) negocia amb JxCat, que vol
una alcaldia compartida.

Ballesteros acusa Podem
de fer-li el llit per treure’l
de l’alcaldia de Tarragona
a Manté que va oferir als comuns un pacte per governar junts que no va ser traslladat
a l’assemblea a Sosté que, a falta de tres dies per a la investidura, no està tot fet
Redacció
TARRAGONA

Malgrat de Mar

Lloret de Mar

b Joan Mercader (PSC) recuperarà l’alcaldia gràcies a
un pacte amb JxCat.

b JxCat no té lligat encara un acord i negocia amb
ERC i el PSC.

Vilanova i la Geltrú

Tortosa

b Juan Luis Ruiz (PSC), que
va guanyar per la mínima,
podria no ser alcalde.

b Meritxell Roigé (JxCat)
prioritza un pacte amb
ERC, però encara no el té.

La contraposició als
pactes que no s’acaben de
tancar són les poblacions
que ja tenen clar qui els governarà en el pròxim mandat perquè han tingut majoria absoluta: Núria Marín (l’Hospitalet de Llobre-

gat), Núria Parlón (Santa
Coloma de Gramenet),
Antoni Balmón (Cornellà
de Llobregat), Pep Berga
(Olot), Miquel Noguer (Banyoles), Anna Erra (Vic) o
David Rodríguez (Solsona). ■

L’endemà que En Comú
Podem de Tarragona decidís negociar amb ERC per
tancar un pacte que deixés la llista més votada fora de l’alcaldia de la ciutat,
l’actual alcalde i guanyador de les eleccions, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va carregar contra
el partit encapçalat per
Carla Aguilar.
Els socialistes van comparèixer públicament per
afirmar que l’assemblea
d’En Comú Podem va estar “induïda” per un sector
i que no van presentar a la
militància la proposta del
PSC per arribar a un acord
per governar junts, fet que
va poder condicionar la
decisió final.
Ballesteros va assenyalar que “no van dir la veritat a la militància”. “Ocultar una part de la veritat és
molt greu”, hi va afegir Ballesteros, que va reblar que
la decisió dels comuns de
donar suport a ERC pot
ser que sigui per prejudicis
cap als socialistes i perquè

Les frases de Ballesteros

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

“No marxaré, em
quedaré els quatre
anys. Per què hauria
de renunciar? Vam
guanyar les
eleccions”

“La majoria de la
militància dels comuns
triaria abans un
govern d’esquerres
que un govern
independentista”

donen més importància a
les cadires que a les propostes. Amb tot, es va
mostrar convençut que la
majoria de la militància
dels comuns triaria abans
“un govern d’esquerres
que un govern independentista”.
Ballesteros, però, va assegurar que no plegarà encara que hagi d’estar-se a
l’oposició. “No marxaré,
em quedaré els quatre
anys. Per què hauria de renunciar? Vam guanyar les
eleccions”, va posar de rellevància. L’encara alcalde
en funcions, però, no ho
dona tot per perdut: en
una enigmàtica intervenció, va recordar que encara queden tres dies per a la
presa de possessió, i va re-

blar que continuarà parlant amb altres formacions polítiques, inclosos
els comuns, per assegurar
un pacte de governabilitat
que li permeti mantenirse a l’alcaldia.
El cap de llista no estava
sol en la compareixença i
també hi havia la seva número dos, Sandra Ramos.
Va relatar com van mantenir un primer contacte
amb els comuns i uns dies
després una reunió de més
de tres hores. En la segona
trobada van constatar
“poques diferències programàtiques que no suposarien cap punt de fricció”.
Segons ella, els van oferir
la solució amb què se sentissin més còmodes.
Aquesta seria un acord en-

tre el PSC i En Comú Podem, suport puntual dels
comuns des de fora del govern o un pacte estable
amb el mandat ja iniciat.
Fins i tot, segons els socialistes, es va redactar un
document que els comuns
haurien demanat que quedés en secret. Des del PSC
també van reconèixer que
una de les discrepàncies
era el projecte urbanístic
de la Budellera, però segons els socialistes això en
cap cas havia de suposar
un problema per a l’acord,
ja que estaven disposats a
renunciar-hi.
Carregada al pacte
El primer secretari del
PSC de Tarragona, Santi
Castellà, també va afegirse a les crítiques contra el
pacte que s’està gestant i
que faria alcalde Pau Ricomà (ERC). “No es pot fer
un govern a la contra i basat en l’odi”, referint-se a
ERC, els comuns, Junts
per Tarragona i la CUP.
“Sembla difícil que puguin
construir algun discurs
més enllà del d’estar a la
contra”, va dir Castellà. ■
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Budó manté que hi ha una
operació d’estat contra Maragall

a La portaveu del govern explica l’interès per evitar que hi hagi un alcalde independentista a Barcelona
per la seva capitalitat a Troba “surrealista” que la JEC intenti tutelar la presa de possessió dels regidors
Emili Bella
BARCELONA

La consellera de la Presidència i portaveu del govern va reiterar ahir que
existeix una operació d’estat per evitar que l’alcaldia
de Barcelona caigui en
mans independentistes,
concretament les d’Ernest Maragall, amb una investidura d’Ada Colau
amb els vots del PSC i de
Manuel Valls. “Barcelona
és la capital de Catalunya i
sí que penso que, en funció
que hi hagi o no un govern
independentista, canvia la
visió del país pel lideratge
que té Barcelona al món.
Per tant, sí que crec que és
una operació d’estat”, va
insistir Budó ahir després
de la reunió del govern.
La consellera responia
així a les crítiques del PSC
i dels comuns –que li reclamen la dimissió– per les
declaracions que va fer
diumenge en una entrevista a El Punt Avui en què
deia: “És clarament una
operació d’estat que té

La consellera Meritxell Budó, ahir després de la reunió del govern ■ EFE / ANDREU DALMAU

com a objectiu final que la
capital de Catalunya no la
governi una formació independentista i que no hi
hagi un alcalde independentista al capdavant. Davant d’això el que cal de les
formacions independen-

tistes és una resposta de
país.” A les peticions de dimissió fetes per Miquel
Iceta i Jéssica Albiach s’afegien les crítiques del diputat d’ERC al Congrés
Gabriel Rufián, que va piular: “Per molt malament

que em sembli i per molt
poc que m’agradi veure
Colau probablement investida amb els vots d’un
tipus que va deportar
10.000 persones a França,
ella, ell i tot el que representen també és part del

país.”
En qualsevol cas, Budó
va subratllar que la “resposta de país” que reclamava en l’entrevista la defensa com a dirigent del
PDeCAT i no com a consellera i va remarcar que veu
l’operació d’estat a Barcelona per la seva capitalitat.
En el cas dels municipis,
on són les formacions independentistes les que
pacten per evitar que el
més votat obtingui l’alcaldia, Budó es remet a l’“autonomia local”.
D’altra banda, la consellera va qualificar de “surrealista” que la Junta Electoral (JEC) hagi avisat que
controlarà que tots els
electes dels ajuntaments
jurin o prometin el càrrec
manifestant la “voluntat
incondicionada” i explícita de complir la Constitució Espanyola: “Hi ha diferents fórmules i totes són
vàlides.” Budó va exigir
que es “respecti el sentir
de cada regidor” a l’hora de
prendre possessió del càrrec. ■

El canvi de
comarca de
Biosca i Torà,
al Parlament
Redacció
BIOSCA

Els alcaldes dels municipis
de Biosca i Torà, a la Segarra, compareixeran en
la comissió d’Afers Institucionals del Parlament per
tractar la seva petició de
canvi de comarca, en una
data encara per definir.
Els dos municipis fa nou
anys que van aprovar en
ple municipal la seva integració al Solsonès. El procés, però, es va paralitzar
pel canvi de la llei de vegueries que introduïa la creació de la regió del Penedès.
Els motius del canvi de
comarca tenen a veure, sobretot, amb la poca relació
existent entre Biosca i Torà i la comarca de la Segarra. Actualment, els vincles
amb la Segarra es limiten
a les reunions del Consell
Comarcal i als serveis d’agricultura. Segons l’alcalde en funcions de Biosca,
Corneli Caubet, “per a la
resta,
administrativament ja formem part del
Solsonès”. Entre d’altres,
“el bisbat és del Solsonès”,
i també “el partit judicial i
el servei d’aigües”. Un altre argument és la semblança geogràfica i econòmica amb el territori. ■

ERC s’obre a explorar un
pacte amb Colau i el PSC
a Els equips

negociadors de
Maragall i Colau
es troben avui

Jordi Panyella
BARCELONA

Ernest Maragall i Esquerra Republicana van redoblar ahir l’aposta en la seva
estratègia d’evitar que la
confluència dels comuns,
els socialistes i Manuel
Valls porti Ada Colau a l’alcaldia de Barcelona, i van
anunciar la seva disposició a reunir-se amb el representant del PSC, Jaume Collboni, per explorar
si hi ha marge d’acord en
una entesa que, evident-

ment, també ha d’incorporar Barcelona en Comú.
L’anunci de Maragall va
en la línia del pacte a tres
d’esquerra que sempre ha
defensat Colau, però amb
la diferència que en aquest
cas el republicà reivindica
per a ell l’alcaldia. Tot i
l’oferiment de diàleg, Maragall va confirmar que
presentarà la seva candidatura a la investidura i reconeix que el seu propòsit
és el de formar govern
amb els comuns perquè
veu molt difícil arribar a
pactar amb els socialistes.
Aquesta dificultat va
fer-se palesa ahir mateix
perquè la seva proposta
de negociació va ser rebutjada quasi immediata-

ment pel PSC, per mitjà
de Laia Bonet, que va fer
diverses piulades en què
referma la intenció del
partit de fer un acord només amb els comuns i de
deixar per després de la
investidura una trobada
amb els republicans.
Aquesta va ser la mateixa
reacció que Jaume Collboni va tenir la setmana passada quan va rebutjar
l’oferta de reunir-se amb
Maragall fins després de la
investidura, oferiment
que l’alcaldable d’ERC va
fer per mitjà d’una carta.
L’estat de les negociacions per a l’Ajuntament
de Barcelona passa avui
per la represa del contacte formal entre la delega-

Ernest Maragall, en la roda de premsa d’ahir al vespre a Barcelona ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

ció d’Esquerra i Barcelona en Comú, després que
la setmana passada el mateix Maragall va anunciar
que quedaven aturades
en espera que Colau aclarís els seus objectius.
En la trobada d’avui, la
delegació d’ERC portarà

un document en el qual es
dibuixa l’organització del
govern i es marquen les línies prioritàries d’acció
executiva. No s’hi concreta quina figura es reservaria per a Ada Colau, però sí
que desgrana dues grans
àrees d’actuació, amb una

acció de govern marcada
pel “compromís de progrés, l’equitat i la justícia
social” i també un “compromís per la llibertat i la
democràcia”. Pel que fa a
àrees de govern, Maragall
proposa una estructura
en sis grans àmbits. ■
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Menys queixes al defensor
per l’escola catalana
es queixen a Marugán
pel suposat
adoctrinament

Redacció
MADRID

Vint-i-sis famílies van queixar-se durant el 2018 al defensor del poble de l’Estat,
Francisco Fernández Marugán, pel suposat adoctrinament dels joves a les escoles i instituts de Catalunya, segons l’informe
anual del defensor.
Les dades del 2018 es-

Es convoca per al dia 27.06.2019, a les 16 h i 30 min,
al domicili social, plaça del Pati, número 2, de Valls,
Junta General Ordinària de MEDIAMAR DE DIFUSIÓ
COMARCAL S.L., amb el següent
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2018.
2. Memòria i informe de gestió.
3. Renovació de la Junta Directiva
4. Precs i preguntes.
Tots els socis podran obtenir de la societat, de manera gratuïta i immediata, els documents que han d’ésser sotmesos a aprovació, d’acord amb l’article 86.1
paràgraf segon de la LSRL.
El secretari del Consell d’Administració

devenen gairebé idèntiques a les del 2017, quan
28 famílies es van adreçar
al defensor del poble estatal per queixar-se del presumpte alliçonament. Diverses entitats en contra
del català a l’escola i Ciutadans van recomanar als
pares i les famílies de recórrer al defensor, perquè
consideren que el síndic de
greuges català no atén les
seves queixes lingüístiques. Les demandes s’han
mantingut cada cop que el
síndic, Rafael Ribó, presentava el seu informe anual
davant del Parlament, i

l’acusen de no vetllar prou
pels drets dels castellanoparlants a Catalunya.
El defensor del poble,
Marugán, va recordar ahir
durant la presentació que
“és en l’àmbit de la política i
no pas en el dels defensors
dels drets de les persones”
on s’han de resoldre els
conflictes lingüístics.
Les queixes per suposat
adoctrinament representen a penes un 0,002% respecte de la població escolar. El curs 2017/18 es van
matricular als centres educatius catalans un total
d’1.320.081 alumnes, si te-
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nim en compte tant les
franges de l’educació infantil, no obligatòries, com
les etapes postobligatòries.
El sindicat Ustec-STEs va

afirmar el març passat que
des de la celebració del referèndum la xifra de denúncies per adoctrinament havia arribat al cen-

tenar, en comptes de les 56
recollides pel defensor del
poble, i va assegurar que la
majoria s’havien fet de forma anònima. ■
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