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Els teatres
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milions
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L’oposició posa
més obstacles
a Johnson
L’obliga a publicar els seus
plans per al ‘Brexit’ abans de
la suspensió del Parlament
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L’Estat adverteix
AVÍS · El Tribunal Suprem
i la fiscalia donen per feta
una sentència condemnatòria
i alerten que s’ha d’acatar

El veredicte serà
abans del 16-O i no es
farà lectura pública

DESLLEIALTAT · La fiscal
qüestiona la imparcialitat de les
presons catalanes i obre la porta a
complir la pena fora de Catalunya
Nacional

P8

El jutjat deriva Lluís
Salvador al TSJC
Sosté que l’exsecretari d’Hisenda va
tenir un paper “bàsic” en el referèndum
Nacional

P11

177290-1215550L

Demanen cinc anys de
presó per a un activista

El rei Felip VI; el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i la fiscal general de l’Estat, María José Segarra ■ EFE

Avui, a partir
de les 19.00 h

Programació especial El Punt Avui TV · L’illa de Robinson (19.00) / Medalles del Parlament de Catalunya (20.00) /
Missatge institucional del president de la Generalitat (21.05) / Entrevista a Roger Torrent, president del Parlament (22.30)
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La vinyeta

Isabel-Clara Simó

Fer

Integració

E

stic atònita: el
desgavell que han
dit els feixistes, que
cal recompensar les
pobres famílies que
han “patit” la immersió lingüística, vol dir inequívocament
que no pensen. Sabeu què vol dir immersió lingüística? És avortar els guetos i integrar, com a ciutadans de primera, els qui han fugit de l’Espanya
pobra. Vol dir que tots som iguals.
Ara bé, convé aclarir que hi ha dos
termes en sociologia que són molt esclaridors: un dels dos termes és integració, i l’altre és assimilació. Els catalans, de Salses a Guardamar i de Fraga
a Maó, s’han declarat de sempre decidits a no practicar l’assimilació, sinó la
integració. Quina n’és la diferència?
L’assimilació s’entesta a fer que la gent
oblidi els seus orígens; la integració és
fer-los compartir llengua, cultura i feina al país on han emigrat, però això
significa que recordin sempre els orígens. Ho hem aplaudit i ho hem pagat,
perquè hi tenen tot el dret.
Ara bé, sense integració són uns

Sabeu què vol dir ‘immersió
lingüística’? És avortar els
guetos i integrar, com a
ciutadans de primera, els qui
han fugit de l’Espanya pobra
desarrelats definitius. La immersió lingüística ha estat un èxit: cap ciutadà
de Catalunya, escolaritzat, ignora el
castellà però s’ha format per usar la
llengua catalana. I tot i això és més
usat el castellà.
Hem actuat amb humanitat i amb
èxit pedagògic; ens mereixem un digne aplaudiment. I ara surten aquests
analfabets i ho consideren un mal irreparable, que hagin fet la immersió lingüística. Tot el contrari. Van marxar de
casa seva quan les condicions eren
molt adverses; hi han retornat els qui
ho han volgut. Però els ciutadans catalans que han nascut a fora, tenen dues
llengües. Aquests tergiversadors són
els mateixos que han votat, a Andalusia, Vox, la ideologia de la qual és aquella que va matar Federico García Lorca.
L’han tornat a matar.
I és en èpoques de crisi quan reneix
l’extrema dreta, que està molt interessada en la divisió en classes i en mèrits
sanguinis.
Perdoneu-me que ho digui, però això em fa ganes de perbocar. Ens cal un
altre Paco Candel. I amb urgència.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Errors al programa

D

issabte, a les set de la tarda, una
cobla s’enfila a l’empostissat de
la plaça i comença a tocar. “És
amb motiu de l’Onze de Setembre”, em
diu un senyor. Falten cinc dies per a la
data commemorada, que aquest any
cau en dimecres. “Amb motiu de l’Onze
de Setembre? Que no es fan en aquest
mateix lloc sardanes cada dissabte?”
“Tampoc cal exagerar: molts dissabtes
però no tots.” Observo que tots els balladors són grans. Cap novetat, fa molt
temps que els joves no s’uneixen a “la
mòbil anella”. “Veurà que les interpretacions són ara més curtes; és que els
balladors es cansen.” Els veig de totes
maneres entusiastes. La música de les
sardanes és engrescadora i converteix
en festa qualsevol dia. “Aquí diu que toca la cobla Premià i veig que als faristols hi diu «Granollers.»” “Hi ha hagut
un error en el programa.”
El programa també diu que el dia assenyalat hi haurà, al matí, una “ofrena
floral institucional” a la pedra que recorda Rafael Casanova. Hi havia anat,
fa molts anys. Hi vaig deixar d’anar tip
que els partits convocats i convocants
manifestessin divisions entre ells i

“
Aniré demà a
Barcelona

encapsulat, no cridat
per ningú

competència per veure qui oferia el
ram més gros i cantava Els segadors
amb més pulmó. Vaig decidir acostar-m’hi tot sol, quan els “institucionals” ja se n’haguessin anat. Un any
vaig arribar a casa al moment que els
avions esclataven a les Torres Bessones
de Nova York.
També diu el programa que l’endemà
de l’Onze, dijous, dissertarà a l’ajuntament Ferran Sáez Mateu, veu que sempre s’ha d’escoltar, crítica amb com
s’ha conduït el procés. És un acte organitzat per Òmnium, que té el seu president tancat a la presó.
Deixo les sardanes i m’encamino a

adquirir els bitllets que em faran desplaçar a la manifestació de Barcelona
amb un còmode autocar. Aniré a Barcelona perquè crec que hi haig d’anar, un
dia que em puc manifestar per Catalunya, però entotsolat, a títol personall.
No cridat per ningú ni per por que a
Madrid es freguin les mans si la manifestació fracassa. A Madrid, es poden
fregar les mans tant com vulguin i fins
fer-se sang. M’és igual, Madrid. M’és
igual? Acabo de llegir Assaig general
d’una revolta, de Francesc-Marc Álvaro. Entre tots els llibres dedicats al procés, aquest, magnífic, és tota una tesi,
potser la primera de les que el procés
mereixerà en el futur. Quants errors al
programa pel “tenim pressa”, quants
per tantes irreflexions, quants pels que
desconeixien què és Madrid i què és un
estat. I en volíem construir un. Quanta
maldat per part d’aquest Estat, administrador del monopoli de la violència i
no de la política. Dos anys en presó preventiva! I som on érem: a Arenys de
Munt reclamant un referèndum. Tot i
així, a la manifestació. Encapsulat, i a
rumiar i purgar. O a les sardanes d’“un
poble que avança donant-se les mans”...
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A la tres

“
Perplex, em va
deixar la insinuació

de la fiscalia que a
Catalunya els presos
reben tracte de favor

advertència? Temo que sí. Que com
que la sentència ja està en un “estat
avançat” de redacció i saben que no serà tova (no sé per què faig servir el terme tova, si tova a hores d’ara ja no ho
seria ni una absolució), posen la bena
abans de la ferida i l’advertència sobre
la taula. Però de tot el que vam saber
ahir, que déu-n’hi-do com els deia al
principi, hi ha una cosa que a mi em va
deixar perplex, per no dir amoïnat o
indignat. I és aquesta insinuació de la

De reüll
Eva Garcia Pagán

lgunes empreses privades estan acostumades que
els treballadors els regalin la feina. Abans del
registre de jornada (i ara, amb el registre, per
descomptat que també), les hores extres ni existeixen ni
es paguen, en molts casos. Però a la universitat també
passa. Els doctorands van sortir al carrer la setmana
passada per denunciar la seva situació, de baixos salaris
i contractes insuficients, que no els permet finalitzar el
seu doctorat. A la pràctica, acaben regalant un any de
treball de manera gratuïta, es queixen. I no és l’única
pràctica de precarietat laboral a la
Volem un
universitat. Dels investigadors que
han hagut de renunciar als seus
canvi de
programes o s’han expatriat, ja
model
n’estem al cas.
productiu
També els professors associats,
però no
que haurien de ser professionals del
tenim eines camp privat que aporten els
coneixements de primera mà com a
docents a la universitat mentre compaginen amb una
altra activitat principal, viuen a la pràctica d’aquestes
feines “complementàries” que ocupen la seva vida
laboral. Amb salaris de pena que han d’anar acumulant.
Ens omplim la boca amb la reivindicació que cal
canviar el model productiu i fins i tot apuntem que
aquest canvi s’ha de fonamentar en la societat del
coneixement, l’alta formació i la qualificació dels
treballadors, però després no tenim les eines per fer que
aquesta tecnificació sigui de qualitat. La precarietat,
mai, però sobretot, ben lluny de la universitat.

fiscal general de l’Estat en el sentit que
els presos estan rebent tractes de favor als centres penitenciaris de Catalunya. Com que les autoritats de la Generalitat de Catalunya, entre elles el
director general d’Institucions Penitenciàries, han mostrat el seu rebuig a
la presó provisional, diu la fiscal general que “això podria posar en qüestió
les condicions de tranquil·litat i imparcialitat que necessàriament han de
concórrer en les autoritats i funcionaris de l’administració penitenciària”. A
la fiscal no li ha agradat que els presos
rebin visites institucionals, que facin
manifestacions públiques i que hi hagi
concentracions davant de les presons,
i per això obre la porta a la possibilitat
que compleixin la condemna (i visca la
presumpció d’innocència!) fora de Catalunya. Esfereïdor. No deu ser, senyora fiscal general, que el que és estrany
és que siguin a presó, i no pas que rebin visites o que la gent es manifesti?

Les cares de la notícia
FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

María José Segarra

Precaris a la
universitat

A

http://epa.cat/c/fdpfa3

Un poder
judicial
caduc

Acarnissament

D

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

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

éu-n’hi-do, si un s’hi para a pensar, les coses que ahir es van saber durant l’acte d’obertura de
l’any judicial que (quin mal d’ulls que
em va fer) es va celebrar justament a
la mateixa sala del Suprem on mesos
enrere vam veure asseguts els presos
polítics catalans. La primera, que la
sentència de l’1-O és a la cantonada, ja
que no pensen esgotar els dos anys de
presó preventiva que s’esgoten el dia
16 d’octubre. La segona, que la sentència serà dura. Per què, si no, la fiscal
general de l’Estat, María José Segarra,
davant d’un rei impassible (el d’Espanya), ens ha d’advertir que les decisions dels jutges han de ser “respectades i acatades”? “Tots tenim l’imperiosa obligació d’acatar la sentència que
es dicti, sigui quina sigui”, va reblar.
Vostès creuen que si la sentència s’intuís absolutòria, com aquí tots voldríem, s’hauria fet aquest advertiment? Què van fer, doncs, ahir: una

Accedeix als
continguts del web

La fiscalia de la repressió

-+=

La fiscal general de l’Estat demana que s’acati la
sentència de l’1-O mentre la seva fiscalia pressiona perquè els dirigents independentistes catalans
hagin de complir penes de presó fora de Catalunya, en un acarnissament de la repressió que indica més sentit de venjança que de justícia.
PRESIDENTA D’ADETCA

Isabel Vidal

Recuperació teatral

-+=

Després de moments complicats, els empresaris de
teatres de Catalunya han aconseguit una recuperació en el nombre d’espectadors. Han assolit els 2,5
milions i s’insten a acostar-se als 3 milions a Barcelona. No tots els teatres ho viuen de la mateixa manera, però la tendència conjunta és molt positiva.
DIRECTOR DE L’INSTITUT CLÍNIC D’OFTALMOLOGIA

Alfredo Adán

Formació mèdica solidària

-+=

L’hospital Clínic de Barcelona impulsa la creació
d’un centre especialitzat en cirurgia ocular, el Clinic Eye Training Center (CETC) que tindrà caràcter capdavanter i vocació solidària. Es formarà en
les tècniques més innovadores metges locals, però també professionals de països del Tercer Món.

L’obertura de l’any judicial a
l’Estat espanyol va tornar a
ser ahir una nova mostra de la decadència democràtica i l’estat caduc
en què es troba el sistema judicial
espanyol. A setmanes de fer-se pública la sentència de l’1-O, s’ha escenificat un nou tancament de files
unionista dels aparells de l’Estat
amb els màxims representants de la
judicatura fent d’escuders del rei Felip VI. L’afirmació de la fiscal general
de l’Estat, María José Segarra, que
l’actuació dels tribunals espanyols
ha estat una resposta “serena, ferma i rigorosa” al “desafiament secessionista” de Catalunya situa clarament el sistema judicial espanyol
com un actor parcial destinat a la
preservació de preceptes polítics
partidistes com la sacrosanta unitat
d’Espanya. I això farceix d’un gran
cinisme l’apel·lació de Segarra a
l’obligatorietat d’acatar la sentència. Encara més quan la seva pròpia
fiscalia està forçant que s’hagi de
complir en presons de fora de Catalunya, arribant al paroxisme de
l’acarnissament.
Vist el desenvolupament del
judici de l’1-O, cap demòcrata pot
acatar una sentència contrària als
drets fonamentals dels acusats i
acusades però també dels milions
de persones a qui representen. Sense oblidar que el president en funcions del CGPJ, Carlos Lesmes, fa
prop d’un any que és al capdavant
d’un poder judicial caducat, després
de l’escàndol sobre la manipulació
del PP del que havia de ser el seu
substitut, justament el jutge Marchena que presideix ara el tribunal
de l’1-O. Tot plegat indica que les línies de la separació de poders estan
totalment corrompudes. El poder
judicial espanyol va demostrar ahir
un cop més que s’ha convertit en un
greu problema per arribar a una solució democràtica en el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol.
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Tal dia
com
avui fa...
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1
any

A punt
La manifestació de la Diada, a
punt. L’Assemblea Nacional
Catalana ultima la marxa, que
ja té més de 400.000 persones
inscrites.

Miquel Riera

20
anys

Crisi a Timor Est
L’ONU opta per mantenir
només una “presència
simbòlica” a Timor Est. Els
milicians maten el pare del líder
secessionista Gusmão.

Manel Larrosa. Arquitecte i urbanista

Un país que
desconeixem

L

anys

Zapatero vol recaptar 15.000
milions amb impostos. No
revela a qui afectarà la puja
però afirma que la pressió no
superarà la del PP.

Tribuna

Full de ruta

a periodista Júlia
Taurinyà, una de
les persones de la Catalunya del Nord més
actives a la xarxa, juntament amb el també
periodista d’aquesta casa Aleix Renyé i
l’escriptor Joan-Lluís Lluís, explicava
ahir a Twitter les dificultats que havien
tingut, ella i la seva família (tots catalanoparlants), per ser atesos en la seva
llengua durant una recent visita a terres
gironines. Segons relatava, els cambrers del restaurant on van celebrar un
àpat familiar els parlaven en castellà o
en francès, malgrat la seva insistència
que els parlessin en català. “Nos diuen
que no semblem catalans. Mon pare se
posa nerviós”, escriu. L’anècdota no
deixa de ser això, una anècdota, però
il·lustra molt bé el desconeixement de
la realitat del país, de tot el país, vull dir
(de Salses a Guardamar i de Fraga a
Maó, per no dir l’Alguer), que tenen
molts dels nostres conciutadans. Fins i
tot, entre els partidaris de la independència, en teoria més conscienciats sobre el tema.
L’Aleix Renyé va explicar aquest estiu
a Twitter una altra anècdota similar,
més greu, si fos possible. Durant una visita guiada al monestir de Poblet, programada en català, el guia va decidir de
fer-la en castellà a petició d’una parella
que no entenia la nostra llengua. Això
mateix, que ja és greu, ho va ser més
perquè alguns dels familiars que anaven amb l’Aleix no entenien el castellà.
Eren nord-catalans, educats en català i
francès. Un oxímoron per a molta gent
a qui no els cap al cap que algú que sap
català pugui no saber castellà.
Més. Aquest estiu a Vall-de-roures, a
la Franja de Ponent. Incomprensiblement, diferents taules de catalans es
dirigeixen en castellà als cambrers –un
noi de la zona, aragonès, i per tant catalanoparlant, i un de valencià, també catalanoparlant. Per què dos parlants de
català parlaven entre ells en castellà?
Per què abandonaven la seva llengua?
La situació s’hauria evitat si els catalans haguessin tingut consciència que,
tot i ser a Aragó, a Vall-de-roures, i a
Cretes i a Beseit i a moltes altres poblacions de la zona, gairebé tothom parla
en català. Potser més i tot que en molts
llocs de Catalunya.
Més desconeixement. Arran de la
mort del cantant Camilo Sesto molts
han descobert que era d’Alcoi, com
l’Ovidi, i que tenia com a llengua materna el valencià. Com el malaguanyat Nino Bravo i tants d’altres. Un país ben
gran i ben desconegut.
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15.000 milions

Meravelles ferroviàries 2019

A

Barcelona està previst l’acabament de l’L9, una nova llançadora de Sants a l’aeroport, també
connectar per sota Montjuïc l’L2 amb
l’L10, perquè aquesta no duu al centre.
I es redacta el projecte d’allargar els
FGC de Plaça Espanya fins a Gràcia,
amb l’excusa de la connexió amb la línia del Vallès, però el pla veritable és
continuar passejant la línia dins Barcelona, fins al Poblenou i més enllà... I no
oblidem el tramvia a la Diagonal. També està previst realitzar un nou túnel
cap al Vallès per un corredor que està al
límit de saturació, però que serà amb
més obra dins la capital que no pas més
enllà. I no fa gaire temps es parlava
d’una cua de maniobres als FGC de Plaça Catalunya i d’un megaenllaç a l’inici
del passeig de Gràcia. Un menú força
complet. La majoria d’aquestes obres
són a càrrec de la Generalitat, en una
visió que deixa el Ministeri de Foment
(Adif) les obres regionals, encara que la
gran prioritat de rodalies seria l’estació
de la Sagrera, i no el conjunt del país.
ÉS CERT QUE A LA RESTA DE CATALUNYA hi

ha grans idees, però no es faran mai.
Daten dels anys previs a la crisi, de
quan semblava que el diner públic podia anar a raig. Un temps del qual han
quedat meravelles com el bus-VAO del
coll de Montcada.
són
previsions com un túnel ferroviari al
Maresme, de Mataró a Barcelona per a
soterrar tota la línia de la costa, o una
nova línia Renfe, tota en túnel, de Castelldefels a la Diagonal, o el ferrocarril
orbital a la regió de Barcelona i també
un ferrocarril transversal de Lleida a
Girona, amb més túnels que el Sant Gotard. Aquesta pila de projectes són impossibles en la seva major part (salvaria algun tram de l’orbital), però con-

AQUESTS PROJECTES MEGALÒMANS

“
Una planificació
caducada serveix de
coartada a una
política arrossegada

trasten i serveixen per justificar els de
dins Barcelona, els quals contenen totes les benediccions oficials.
AMB TOT PLEGAT I DES DEL 2000, les obres

de la Generalitat, tot i que amb retard,
s’acaben fent, però les del ministeri no
es fan gaire bé mai. Al centre metropolità hi actua la Generalitat i a la perifèria, el ministre de torn, de forma que
els suburbans som ciutadans de Foment, no del nostre govern. I vivim el
retard des de fa anys, tot contemplant
com s’incrementa el diferencial.
ara
allargarem els FGC mètrics fins a Gràcia dins Barcelona, en comptes de canviar-los a ample internacional, que és el
que hi ha als FGC del Vallès. Més mètric, menys internacional! La Generalitat és incapaç de formular opcions ferroviàries raonables per al conjunt del
país, sigui a la perifèria de la capital
com al seu conjunt, mentre que al centre multiplica les intervencions. Una
planificació caducada serveix de coartada a aquesta política arrossegada.

EN UN PAÍS AMB TRES AMPLES DE VIA,

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

Només dos milions
de persones?
b A la Diada diuen que som
gairebé dos milions de persones. No soc ningú per rebatre
aquesta xifra perquè no puc
ser objectiu ni tinc cap mitjà
tècnic per comprovar-ho. Cada
any, quan miro el resum per televisió i veig els carrers de Barcelona plens de gom a gom i,
sobretot, tota la moguda humana que hi ha als seus vorals i
altres carrers que van i venen,
em fan dubtar molt que aquells
comptes siguin correctes. Però
hi ha un altre fet del qual quasi
no es parla. Deixant a banda les
manifestacions increïbles a
molts llocs de Catalunya de les
marxes de les torxes, no podem oblidar que el mateix dia,
Onze de Setembre, hi ha les
trobades a molts pobles i ciutats que celebren la seva Diada
local. Tot plegat diria que suma
molt més que els escassos dos
milions que donen els mitjans
de comunicació. La realitat és

que la majoria dels catalans volem decidir el nostre futur,
i malgrat les manipulacions
enemigues i que actualment
els nostres polítics semblen dividits, el poble català no abaixarà mai la guàrdia! Volem ser
lliures!
ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic (Osona)

“La fotocòpia”
b Ha passat prou temps per
verificar que Pedro Sánchez és
en els seus actes, no pas en les
formes, la fotocòpia de Mariano Rajoy, i per això ens recorda
que si no fem bondat reinstaurarà l’article 155. Malgrat les
aparences, el temps juga en
contra d’un poder espanyol
que, tot i que econòmicament
ens necessita, no ens estima.
Ras i curt, la cobdícia i l’encegament de l’Estat espanyol inevitablement obre de bat a bat les
portes a la república catalana...
JORDI PAUSAS
París

Ens n’hem de sortir
b I ens en sortirem. Estem a
un dia de la Diada i qualsevol
que ho conegui una mica de
prop sap les hores i hores que
milers de persones voluntàries
estan invertint, com cada any,
perquè la que serà, una vegada
més i malgrat els bastons a les
rodes de propis i estranys, la
manifestació més gran a tot
Europa (com a mínim) sigui
una vegada més un èxit, i no
tan sols de participació, que això ja és segur, sinó que també
ho serà en l’aspecte de civisme, educació, convivència i
correcció (sí, ja sé que alguns
diuen que de tot això en lluïm
massa i potser una mica més
de mala gaita no ens aniria malament). Tot això no es fa tot
sol, són tots aquests milers de
persones que fa setmanes que
van amunt i avall (amb els seus
vehicles); que ajuden a inscriure gent que no sap com fer-ho;
que s’ofereixen i es formen per
fer de voluntaris del servei d’or-

dre; que organitzen i noliegen
autocars; que venen samarretes per així ajudar a finançar-ho
tot; i sempre amb el segell del
voluntariat més absolut.
Aquesta és la nostra força, i
també és un dels aspectes que
més molesten els enemics del
nostre país, perquè per més bajanades que diguin de cara a les
seves galeries saben molt bé
que és així. I que consti que no
parlo dels milers d’actes que es
fan contínuament per tot el
país, ni del suport als presos i
exiliats polítics, ni de les recaptacions per a les caixes de solidaritat, ni de les mogudes de
tota mena; no, no parlo de tot
això –que també–, parlo de la
manifestació de la Diada propera. És per això que dic que
ens en sortirem. Tot l’esforç desinteressat de tanta gent no
pot ser que sigui en va. Dimecres, pel nostre país i també per
tota aquesta gent que ho fa
possible, tots cap a Barcelona!
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)
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La frase del dia

“El que em va passar es va planificar en un despatx i es va
executar amb precisió matemàtica”
Cristina Cifuentes, EXPRESIDENTA DE LA COMUNITAT DE MADRID

Tribuna

De set en set

Els del telèfon...

Demà

Andreu Mas. @Andreumasd. Periodista, escriptor i assessor en comunicació

R

econec que possiblement fa uns
anys no hauria escrit aquest article. Els mastegots que he rebut
per espai d’una dècada, i que no tinc cap
garantia que s’hagin acabat, m’han fet
perdre manies. Com sempre pregunta
el meu pare quan li diem, per exemple,
que la roba no li conjunta: ¿algú em donarà res per anar d’una altra manera?
Aplicat al cas que m’ocupa: ¿algú em donarà alguna cosa si amago el que he viscut i estic vivint, i segons com vagi, seguiré vivint? La resposta és clara: no. I,
francament, el que pugui dir la gent no
m’importa. He recuperat la rebel·lia de
l’adolescència, i estic feliç per haver-la
retrobat.
No un, o dos,
uns quants. Els puc justificar tots, però
això no és motiu d’un article d’opinió.
Em presento: soc el que els bancs defineixen com un morós; honrat però morós. He estat molts anys treballant, i no
pas sol a casa, per no ser-ho, fins que he
perdut les coses que realment importen, encegat en una carrera per no deixar penjat ni un cèntim d’euro.

TINC DEUTES ECONÒMICS.

QUAN PERDS ALLÒ QUE ÉS FONAMENTAL en

la teva vida; quan deixes de ser tu mateix per no saber ni qui ets, excepte un
pagador exemplar, aleshores t’adones
com de burro has estat. I decideixes deixar de pagar, entre altres coses perquè
hi ha un moment que, pels motius que
sigui, no pots. Aleshores és quan els
bancs retiren de la taula l’alarma
d’“oferta” i la propaganda dels mòbils a
pagar en “còmodes” quotes i treuen
l’artilleria. Comença la persecució.
El primer dia t’arriba un SMS on et demanen que contactis urgentment amb
una companyia desconeguda “por un
asunto de su interés”. Truques. Error
de novell. Abans que tinguis temps de
preguntar qui t’ha deixat l’herència o
quan t’ha tocat a la rifa (un sempre ha
de tenir pensaments positius) t’avisen

Sísif
Jordi
Soler

que t’estan enregistrant, “para mejorar la calidad del servicio” –mentida
podrida–. Aleshores t’informen que
tens un descobert o que no has pagat
una quota del que sigui, i ja directament et demanen que treguis una targeta de crèdit per pagar o et pregunten
quan penses fer-ho. Si no pots fer cap de
les dues coses, o expliques que ja estàs
negociant –com ha estat el meu cas–
amb l’oficina de l’entitat corresponent,
et pregunten quin dia hi aniràs i si pagaràs. Ja els pot donar tota classe d’explicacions, que la trucada acaba amb un:
“Le volveremos a llamar dentro de una
semana a esta hora”. És aleshores
quan penses,“dona, no m’ho diguis que
no agafaré el telèfon; on és l’efecte sorpresa!?”.
quan dels SMS
passen a les trucades. T’han agafat confiança i ja no cal avisar. Com que tenen
una àmplia gamma de números mòbils i
de telèfons amb prefix de Madrid o de
Barcelona, fins que no portes 15 trucades o més no els pots identificar o blocar aquells números. En el meu cas jo
les etiqueto amb el nom de “Tòxica” i el
nom del banc a qui correspon. Quan
menys agafes el telèfon més et truquen.
Els motives. S’inventen tècniques no-

LA COSA ES COMPLICA

“
Els bancs
practiquen

l’assetjament
telefònic contra els
més dèbils perquè
s’espanten i paguen,
ni que hagin de
deixar de menjar

ves: donen d’alta nous números; canvien la veu femenina per una de masculina (sempre en castellà...).
EL QUE FAN AQUESTES EMPRESES de reco-

brament és assetjament telefònic. El
problema és que tothom calla. Perquè si
ho denuncies poses en evidència que
deus diners i això està mal vist, per
molt que estiguem navegant per les turbulentes aigües de la crisi més greu del
capitalisme (i el que ve...).
no perquè
m’hagin de resoldre res, sinó perquè el
que em fan a mi, que puc tenir pell morta acumulada i recursos econòmics encara, ho fan a gent gran i a gent que no
té res perquè ho ha perdut tot; i no ho
ha perdut al casino, en molts casos, ho
ha perdut després d’anys de trencar-se
l’esquena treballant. La pressió és sistemàtica. Un amic m’explicava fa uns
dies que Verifica, el “braç armat” de
Bankinter, li va trucar 67 vegades en un
mes per un deute de 57 euros. A mi una
de les empreses que treballa pel Santander em va trucar tres cops en tres
minuts. Tot un rècord mundial. I una
del Banc Sabadell, sis cops en un dia: de
dos quarts de nou del matí a dos quarts
de deu del vespre. Tot per 84 euros. Les
dues darreres trucades van ser de regal:
feia hores que tot estava cobert.

M’HE DECIDIT A EXPLICAR-HO,

(és la
meva preferida!) són algunes de les que
fa servir CaixaBank. Va ser encantador
un dia que em van trucar dos cops en
dos minuts. Una en qualitat de titular
d’un préstec; la segona com a avalador.
Si voleu que us persegueixin feu que les
quantitats siguin petites, si el deute és
molt gran ja no truquen. És més fàcil escanyar els dèbils. Els que no hi arriben
per poc o perquè els ha tocat viure un
mal moment que s’ha allargat en el
temps. Cal legislar contra el bullying
bancari. Prou barra lliure.

DPOGESTIÓN, AXACTOR, COBRALIA

Enric Serra

M

antinc una llarga conversa
amb l’amic M, que té
una llarga trajectòria
com a escèptic militant només interrompuda per sumar-se a l’esperança d’una
Catalunya independent. Per això, en
aquests temps en què el sobiranisme
viu enmig de sacsejades, divisions i
contradiccions, li rebrota amb facilitat
la temptació de tornar a la seva confortable tribuna d’incredulitat i desconfiança. M considera que ens entretenim massa a analitzar els esdeveniments de l’agenda política i les estratègies que els acompanyen, en comptes
de dedicar les energies a accions que
provoquin directament el canvi. Creu
que la classe política pateix una crònica síndrome d’Estocolm amb relació
als mateixos grups econòmics que la
sotmeten i corrompen i que quan la
convertim en protagonista del nostre
interès no fem altra cosa que normalitzar un cercle viciós que no ens porta
enlloc: parlem de quelcom de què vol
que parlem i no fem altra cosa.
No li sé respondre prou bé perquè
una veritat simplificada sempre és difícil de rebatre. Però crec que la millor
resposta és la que trobarà demà als
carrers de Barcelona. Centenars de
milers de persones amb centenars de
milers d’arguments –perquè cada casa és un món i cadascú aporta matisos
propis a la mobilització i a la reivindicació– acudiran a la concentració de la
Diada passant per damunt d’auguris,
repressions, desmobilitzacions, divisions, desencisos, impaciències i temors. Tots ells, rics en la diversitat,
units en la persistència i tossuts en
l’objectiu, disposen de l’eina democràtica més poderosa per a qualsevol canvi: el vot. Això és el que ens ha permès
arribar fins aquí per damunt dels interessos de la política i de la seva agenda, i el que ens ha de permetre continuar. Perquè no hi ha demà sense avui,
amic M.
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Campanya
en favor dels
eurodiputats
exclosos

Es denunciarà a
Europa que els vots
per a Puigdemont,
Comín i Junqueras
s’han arraconat

Els partits
catalans,
davant de la
Diada del 2019

Crida del PDeCAT i
ERC a participar-hi
mentre Montilla
advoca per un nou
pacte autonòmic

La justícia de l’Estat
AVÍS El Suprem i la fiscalia alerten que
s’ha d’acatar la sentència dels presos
XOC La fiscal qüestiona la imparcialitat
de les presons catalanes i obre la porta a
complir la pena fora DATA El veredicte,
abans del 16-O i sense lectura pública
David Portabella
MADRID

Amb el saló de plens on es
va fer el judici als presos
polítics convertit en saló
d’actes i amb Felip VI al
tron que el jutge Manuel
Marchena va ocupar com
a president del tribunal en
les 52 sessions de la vista,
tots els estaments de la
justícia estatal es van citar
en l’obertura de l’any judicial per enviar un missatge a Catalunya i en particular a Quim Torra: la
sentència s’ha d’acatar.
Si bé el president del Suprem i del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ)
–amb el mandat caducat
des de fa 275 dies–, Carlos
Lesmes, i la fiscal general
de l’Estat, María José Segarra, van entonar a l’uníson l’obligat acatament
de la sentència, que arribarà abans del 16 d’octubre, la fiscalia va més enllà
i qüestiona la imparcialitat de les presons catalanes –competència de la
Generalitat des del 1983–
i obre la porta que una
eventual pena es compleixi fora de Catalunya.
El que a la primavera
era el banc dels acusats i el
púlpit dels magistrats i
dels advocats en el judici
més important de la història del Suprem, ahir eren
seients per a autoritats, al
capdavant de les quals, Felip VI, vestit amb toga tot i
no ser magistrat. El format de l’acte, presidit per
setena vegada per Felip
VI, dicta que el rei no hi
parla –“la justícia emana
del poble i s’administra en
nom del rei”, diu l’article

117 de la Constitució– i
que ell obre i tanca la sessió després d’escoltar la
memòria anual de la fiscalia i el discurs inaugural
del president del poder judicial. A l’acte, hi assistien
el president del Tribunal
Constitucional, Juan José
González Rivas; la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el del Senat,
Manuel Cruz; les presidentes del Consell d’Estat
i del Tribunal de Comptes,
María Teresa Fernández
de la Vega i María José de la
Fuente, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Per
sobre del protocol, la imminent sentència als presos
polítics i el clima que se’n
derivi als carrers catalans
van centrar els discursos i
converses posteriors.
“Imperiosa obligació”
La més emfàtica a l’hora
d’exigir obediència va ser
la fiscal general de l’Estat,
María José Segarra. “Tots
tenim la imperiosa obligació d’acatar la sentència
que es dicti, sigui quin sigui el sentit del veredicte”,
va avisar Segarra, cap dels
fiscals des del juny del
2018, quan Pedro Sánchez la va nomenar en
substitució del conservador Julián Sánchez Melgar. En una velada rèplica
a Quim Torra, que dijous a
Madrid va dir que no acceptarà res que no sigui
una absolució, la fiscal va
copiar Descartes: “La primera màxima de tot ciutadà ha de ser obeir les lleis
del seu país.”
Per Segarra, el judici
del procés mereix només
elogis. “Davant l’extraor-

La fiscal Segarra, Lesmes i
el rei Felip VI, ahir, en
l’obertura de l’any judicial
al saló de plens on es va jutjar
el procés ■ MARISCAL / EFE

Les frases

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

“Tots tenim la
imperiosa obligació
d’acatar la sentència,
sigui quin sigui el sentit
del veredicte”

“L’endarreriment en la
renovació del CGPJ és
una greu anomalia, i
contribuiria al descrèdit
si es prolongués”

FISCAL GENERAL DE L’ESTAT

PRESIDENT DEL SUPREM I DEL CGPJ
EN INTERINITAT DES DEL DESEMBRE

María José Segarra

dinària gravetat dels fets
objecte d’enjudiciament,
la resposta del sistema judicial ha estat l’aplicació
serena, ferma i rigorosa de
la llei”, va lloar. “La celebració del judici sota els
més amplis estàndards de
transparència, accessibilitat i garanties de les parts

Carlos Lesmes

només pot ser interpretada com la més viva afirmació del nostre estat de
dret”, va recalcar Segarra
davant del rei i Marchena.
Segons fonts judicials,
Marchena tindrà la sentència abans del 16 d’octubre per evitar raonar per
què Jordi Sànchez i Jordi

Cuixart superen el límit de
dos anys de presó preventiva, i no farà lectura pública del veredicte pel volum
del text, sinó que el traslladarà a les parts i prou.
Presons qüestionades
La fiscalia s’endinsa en la
crítica política i qüestiona
en la memòria del 2018
que la Generalitat sigui
“imparcial” en la gestió de
les presons pel fet que alts
càrrecs parlen de “presos
polítics” i Lledoners i Puig
de les Basses –no cita Mas
d’Enric– viuen “situacions
anòmales” com ara “manifestacions”. Es tracta de
judicis imputats al “fiscal
especialista de Barcelona”

Javier Faus i l’informe carrega la sospita sobre
Amand Calderó, identificat com el director general
penitenciari, quan és fals:
és secretari de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.
En nom del CGPJ, òrgan de govern dels jutges
que suma gairebé 275 dies
de caducitat perquè el seu
mandat va cessar el 4 de
desembre del 2018 i no ha
estat renovat, Lesmes va
encetar el discurs amb la
felicitació al tribunal del
procés i a Marchena per la
professionalitat en l’ofici.
“Les normes i els principis
no passarien de ser mers
enunciats retòrics sense
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El rei pot exercir de cap de l’administració de justícia o
militar, o de la política, pel caràcter de cap de l’Estat.
Ahir tocava el vestit de justícia i va inaugurar l’any judicial. Va presidir l’acte des de la mateixa sala on s’ha jutjat els independentistes i des de la cadira des d’on el
jutge Marchena dirigia la vista oral. Tota una coincidència del que ha estat el poder estatal en les seves dife-

Poders
Carles Sabaté

rents estratificacions treballant plegades per reprimir
els líders del procés. La separació de poders ha passat
a millor vida, i la mateixa fiscal general ahir s’encarregava d’ensenyar cap on anirà la dura sentència, la fermesa amb què s’exigirà el compliment i la possibilitat de
fer complir aquestes penes fora de Catalunya. Més que
avisats o advertits, gairebé amenaçats.

t avisa
El president del TSJC, Jesús María Barrientos, amb el diputat Nuet, en presentar la memòria al Parlament, l’any passat ■ ACN

Els magistrats recusats pel
president Torra respondran
a la seva reclamació
a El cap del govern acusa els jutges Barrientos i Armas de “falta d’imparcialitat”
a En haver-hi un president d’un TSJ, una sala hauria de resoldre si els aparta
M. Piulachs
BARCELONA

un instrument de garantia que els proporcioni
efectivitat, de manera que
el respecte al dret comporta, ineludiblement, el respecte a la decisió judicial”,
va assegurar el president
del Suprem i del CGPJ.
Descrèdit judicial
Si bé ell ha aprofitat els nou
mesos d’interinitat des del
desembre per col·locar a dit
jutges dretans afins, uns
nomenaments impugnats
per les associacions Francisco de Vitoria i Jutgesses
i Jutges per la Democràcia,
Lesmes va expressar ahir
el disgust pel fet que la classe política sigui incapaç
de renovar el poder judi-

cial. “Aquest endarreriment constitueix una greu
anomalia en el funcionament de les institucions i,
si es prolongués, podria
contribuir al descrèdit del
mateix òrgan de govern
dels jutges”, sosté Lesmes.
La por que té Lesmes
del “descrèdit” judicial ja és
una realitat per als espanyols. Segons el CIS del
juliol, el 50,8% valoren com
a “bastant baix” (33%) o
“molt baix” (17,8%) el grau
d’independència dels magistrats espanyols, i el Suprem desperta recels entre
un 42% per la politització.
El 47,7% dels enquestats ni
tan sols tenen cap notícia
de l’existència del CGPJ. ■

La llei orgànica del poder
judicial (LOPJ) fixa fins a
setze motius pels quals un
jutge ha d’abstenir-se d’investigar o de jutjar uns fets
i si no ho fa pot ser recusat,
com ara “amistat íntima o
enemistat manifesta amb
qualsevol de les parts”. El
president de la Generalitat, Quim Torra, tal com va
anunciar a El Punt Avui,
va presentar ahir un escrit
en què demana la recusació del president del TSJC i
que ha de presidir el seu judici pel cas dels llaços
grocs, Jesús María Barrientos, i de la magistrada
Mercedes Armas, la ponent. “Estem davant d’un
cas flagrant de falta d’imparcialitat”, afirma Gonzalo Boye, advocat de Torra. Segons la llei, els mateixos jutges recusats han de
respondre a la petició. I en
aquest cas, com que hi ha
un president d’un TSJ, i
són dos jutges del TSJC,
una sala decidirà si la fa
efectiva o no.

ERC respectarà
com es defensi

—————————————————————————————————

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va mostrar ahir el seu
“respecte” per la manera
com el president Torra vulgui
gestionar-se la defensa davant “l’ofensiva judicial” que
pateix. “Té el nostre explícit
suport”, deia, mentre lamentava que “és inaudit i denunciable” que el judici coincideixi amb un dels debats més
importants de l’any, el de política general, i el procés judicial “passi per sobre” de les
institucions polítiques. “És el
món al revés”, clamava.■ Ò.P.

Primer es donarà veu a
la fiscalia, que és qui va denunciar Torra per no haver retirat el llaç groc del
balcó de la Generalitat, per
si cal admetre-les a tràmit.
Recentment la secretaria
judicial del TSJC va fixar
les dates del judici pel proper 25 i 26 de setembre,
que coincideix amb el ple
del Parlament. La setmana passada, el tinent fiscal

Pedro Ariche manifestava
que no calia suspendre la
data de la vista, i instava el
president de la Generalitat
a proposar almenys una
data alternativa.
Jutjar-lo en absència
El president Torra també
va anunciar que es plantejava no assistir al judici en
el marc d’una acció de desobediència civil. El tribunal podria citar-lo novament, fer-lo detenir o jutjar-lo en absència, com
permet la llei en delictes
inferiors als dos anys de
presó. El delicte de desobediència pel qual s’acusa
Torra és d’inhabilitació, i
per tant podria ser jutjat
sense que hi assistís.
En l’escrit de recusació,
Boye argumenta que el
jutge Barrientos “s’ha definit sobre els presos polítics, sobre la suposada
neutralitat dels espais públics, sobre els llaços
grocs, sobre la resolució de
la JEC i fins i tot sobre la
ideologia i posició política”
del president de la Generalitat. “És difícil imaginar

una major falta d’imparcialitat que la que concorre en el recusat”, conclou.
De la magistrada Armas,
considera que coneix la
causa perquè va formar
part del tribunal que va admetre a tràmit la querella.
A banda, és qui va ordenar
als cossos policials aturar
l’1-O. El tercer membre del
tribunal és el magistrat
Joaquín Elías.
En aquest cas, el president Torra també va recusar el magistrat instructor, Carlos Ramos, en considerar que en el seu escrit
per enviar-lo a judici ja
prenia partit en excés. El
mateix magistrat el va refusar, tot indicant que es
plantejaven “indicis”. En
el judici al Suprem, els independentistes catalans
van recusar el president
Manuel Marchena pel polèmic missatge del PP de
controlar-lo pel seu nomenament al CGPJ, i els altres sis magistrats. Marchena va negar que hagués perdut la seva imparcialitat i la sala 61 de l’alt
tribunal el va avalar. ■
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Les frases

—————————————————————————————————

“Salvadó va tenir un
paper bàsic en la
preparació d’una
agència tributària
catalana per assumir
impostos no cedits”
—————————————————————————————————

“No hi ha fets nous
per considerar-los
membres d’una
organització
criminal”
Alejandra Gil

MAGISTRADA INSTRUCCIÓ 13 DE BCN

L’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó abraça l’ex-secretari general d’Economia, amb el suport dels dirigents d’ERC, en ser posats en llibertat el 2017 ■ A. PUIG

La magistrada de l’1-O
deriva Lluís Salvadó al TSJC

a Sosté que l’exsecretari d’Hisenda i diputat per ERC va tenir un paper “bàsic” en l’organització del
referèndum i en les estructures d’estat a L’acusació d’organització criminal, en mans de l’Audiència
Mayte Piulachs
BARCELONA

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) Maria
Eugènia Alegret ha de decidir si assumeix la investigació contra l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó,
tal com li acaba de demanar la magistrada del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona que va processar
una trentena de càrrecs
de la Generalitat i empresaris per l’organització de
l’1-O. La jutgessa de l’alt
tribunal català va assumir
investigar l’ex-secretari
general d’Economia Josep
Maria Jové, el novembre
del 2018, ja que va obtenir
l’acta de diputat per ERC
al Parlament, com Salvadó. Inicialment, el TSJC,
seguint el parer de la fiscalia, va acceptar Jové i va
refusar investigar l’actual
vicepresident, Pere Aragonès, i van deixar així
Salvadó en un buit processal, que ara es resoldrà.
L’informe motivat de
la jutgessa Alejandra Gil

comparteix els indicis incriminatoris envers Salvadó que el juny passat van
exposar els tres fiscals,
dos d’ells anticorrupció,
ara personats en la causa
de l’1-O. Per l’actual titular
del jutjat 13, Salvadó, en la
seva condició de secretari
d’Hisenda adscrit al Departament de la Vicepresidència i Economia, des del
gener del 2016, “va tenir
un evident paper en l’organització dels preparatius
i elements indispensables
per a la celebració del referèndum” de l’1 d’octubre
del 2017. Hi afegeix que
Salvadó també va tenir
“un paper bàsic en les estructures d’estat com és la
preparació d’una Agència
Tributària Catalana amb
aptituds per assumir impostos no cedits i impostos que corresponen a
l’agència estatal de tributs”, i per això demana a
la col·lega del TSJC que assumeixi el cas contra ell.
En l’informe motivat, la
jutgessa Gil exposa diversos indicis, trobats per la
Guàrdia Civil en els escor-

Nuet defensa l’acció de la mesa al TSJC

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

El diputat Joan Josep Nuet ha
al·legat davant el TSJC que la
mesa del Parlament, que va
integrar la passada legislatura
amb Catalunya Sí que es Pot
(CSQP), no ha d’“interferir” en
el “dret a la iniciativa política” i
ha recordat que ell va votar en
contra de totes les mesures
que anaven contra la resolució
del Tribunal Constitucional.
En el seu escrit de defensa,
al qual ha tingut accés Efe,
Nuet demana la seva absolució. Defensa que “s’havia de
fer prevaler el dret a la iniciati-

va política sense que hi hagués d’interferir la mesa” i argumenta que sempre ha cregut que “els fonaments inescindibles del procés constituent havien de transitar per
la via de la reforma constitucional”. Nuet i la resta dels llavors membres sobiranistes
de la mesa estan acusats de
desobediència per haver desoït les ordres del Constitucional que els obligaven a impedir la tramitació de qualsevol
iniciativa que suposés desplegar el full de ruta indepen-

dentista. Segons Nuet, va votar a favor de l’admissió a tràmit de la proposició de llei per
fer un referèndum –i es va
abstenir en la de transitorietat jurídica– el 6 de setembre
del 2017 perquè va entendre
que l’admissió aniria seguida
d’un “llarg” debat en què hi
hauria cabuda per a una “reubicació dirigida a la reforma
constitucional”. Tot i presentar l’escrit al TSJC, Nuet hauria de ser jutjat al Suprem per
la seva condició de diputat
per ERC al Congrés.

colls que va fer a casa de
l’exsecretari i al seu despatx oficial el 20 de setembre del 2017, que van provocar la seva detenció, a
més de les escoltes telefòniques, autoritzades pel
primer jutge del cas, el difunt Juan Antonio Ramírez Sunyer. Així, indica,
per exemple, que al seu
despatx es va trobar un
dossier amb 175 mesures
a executar per la Generali-

tat i el Parlament per a un
estat propi. En uns papers
trencats i reconstruïts
prop d’una fotocopiadora,
se sosté que Salvadó i Elsa
Artadi eren els escollits per
“organitzar els escenaris
posteriors” al referèndum.
I en un llapis de memòria
es va localitzar un document sobre “un full de ruta
de recaptació d’impostos”
a partir de l’octubre del
2017, amb “aplicacions

per recaptar impostos no
transferits” per l’Estat.
Precisament, en la causa contra el número 2
d’Oriol Junqueras, els investigadors de la Guàrdia
Civil, després de dos anys i
fet el judici del Suprem
amb els seus informes inculpatoris, han demanat
ara a la magistrada si poden desbloquejar un dels
mòbils (un iPhone 6S) comissats a Jové.

D’altra banda, la magistrada Gil ha refusat per segon cop citar a declarar els
trenta processats de l’1-O
perquè siguin acusats pel
delicte d’organització criminal com s’ha capficat a
fer la fiscalia. La jutgessa
argumenta que “no s’ha
produït cap fet nou” per
acusar-los d’aquest delicte, més greu que el de grup
criminal i que normalment s’imputa a traficants de drogues o en cas
de robatori violent. De
moment, se’ls acusa d’altres delictes: des de la prevaricació fins a la malversació de fons i la desobediència. En vista d’aquesta posició, els tres fiscals
repliquen que han enviat
la petició a l’Audiència de
Barcelona, ja que sostenen que causaria indefensió als trenta acusats si durant la instrucció no se’ls
interroga per aquest delicte abans de ser jutjats.
Una Generalitat criminal
En el seu escrit, els fiscals
Isabel Nevot, Teresa Duerto i Fernando Maldonado
equiparen el funcionament de la mateixa Generalitat al d’una organització criminal i indiquen que,
en la resolució de processament que va fer la magistrada Gil, ja s’hi recullen els
elements necessaris que
requereix aquest delicte.
“Hi havia una jerarquia”, ja
que els màxims responsables eren el president i el vicepresident de la Generalitat; “hi havia un repartiment de papers” i un “objectiu delictiu”, com és “la
celebració d’un referèndum cap a la independència i gastar-hi diners públics”, i era “permanent en
el temps”, ja que, al seu parer, “des del 2012 la Generalitat va expressar que volia fer una consulta referendària”. La via unilateral
no va ser assumida pels polítics fins al 2017. ■
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Contenciós per
les destrosses
de l’1-O a Sant
Julià de Ramis

a L’Ajuntament reclama una indemnització pels danys que la

Guàrdia Civil hi va causar per evitar que s’hi fes el referèndum
a Van ocasionar desperfectes per valor de 13.429 euros
Redacció
SANT JULIÀ DE RAMIS

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha presentat
un recurs contenciós administratiu a l’Audiencia
Nacional per reclamar
una indemnització pels
danys ocasionats al pavelló municipal durant l’1-O.
El consistori ha decidit
emprendre aquesta via sis
mesos després de formular la reclamació patrimonial i no haver obtingut
cap resposta del Ministeri
de Justícia. L’Ajuntament
valora els danys causats
en 13.429,55 euros i l’alcalde, Marc Puigtió, diu
que aniran fins al final per
aconseguir que se’ls reconegui la indemnització.
En l’escrit, asseguren que
“l’actuació d’alguns membres de la Guàrdia Civil
que es van personar l’1
d’octubre del 2017 al pavelló es va escapar dels límits de la proporcionalitat
que exigeixen aquest tipus d’actuacions i que, en

La frase

—————————————————————————————————

“Anirem fins al final
per aconseguir que
se’ns reconegui
aquesta
indemnització”
Marc Puigtió

ALCALDE DE SANT JULIÀ DE RAMIS

conseqüència, es podrien
haver evitat les destrosses
causades”.
“Es podria haver evitat”
En el recurs, el consistori
especifica que van presentar la reclamació el 31 de
gener del 2018 per “funcionament anormal de
l’administració” i que, onze dies després, el mateix
ministeri informava que
s’havia iniciat la tramitació de l’expedient informatiu i establia un termini
de sis mesos per resoldre’l,
que ja ha expirat. L’Ajuntament recorda que el 6 de
setembre del 2017, la Generalitat va convocar el

referèndum sobre la independència de Catalunya.
Per facilitar que es pogués fer la consulta, el
consistori de Sant Julià
va acordar el 7 de setembre donar suport a la llei
del referèndum “facilitant les instal·lacions del
pavelló” durant aquella
jornada per tal que els veïns i veïnes hi poguessin
exercir el dret a vot.
“Aquell dia, membres
del cos de la Guàrdia Civil
van irrompre a l’interior
del pavelló i van provocar
un seguit de desperfectes i
danys materials que entenem que es podrien haver
evitat si la seva actuació
s’hagués fet de manera diferent”, es remarca en el
recurs. En aquest sentit,
denuncien que l’actuació
de la policia, a més d’escapar-se dels límits de la proporcionalitat exigida, no
va ser coordinada amb cap
representant de l’Ajuntament, que no van tenir coneixement de la intervenció fins al mateix dia.

Desperfectes al vidre de la porta d’accés principal al pavelló ■ G.P.

Al maig, l’Ajuntament
va rebre una resposta sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial
que el consistori va presentar al Ministeri de l’Interior
pels desperfectes que la
Guàrdia Civil va causar al
pavelló on els agents van
impedir que se celebrés el
referèndum. El consistori
va incorporar en l’expedient administratiu unes
proves documentals per
avaluar els danys i va requerir a Interior una indemnització de 13.439 euros, que és la despesa que
va assumir la corporació
local per arreglar les destrosses. La Guàrdia Civil va
respondre al maig a l’Ajun-

tament que s’estudiaria la
reclamació. Per fer-ho, es
van designar dos membres
del cos estatal perquè fessin la instrucció, examinessin el contingut de la reclamació i, una vegada tinguessin les conclusions, es
notifiqués si Interior assumiria o no a la indemnització sol·licitada. S’assenyalava que aquests agents
avaluarien “la veracitat
dels fets, si s’havien produït uns danys i perjudicis
al consistori i si les destrosses al pavelló d’esports
van ser degudes a la intervenció de la Guàrdia Civil”. La instrucció tenia
una durada de sis mesos.
Aquest termini es compta-

va des del 12 de febrer
d’aquest any, que és just el
dia que la reclamació va
entrar al registre de la direcció general de la Guàrdia Civil.
L’1 d’octubre, la Guàrdia Civil va protagonitzar
una càrrega policial al pavelló, on, entre d’altres, havia de votar Puigdemont.
Per accedir-hi, els agents
van malmetre amb un
martell els vidres de la porta principal. Es van endur,
a més, els portàtils d’uns
veïns que eren a la mesa i,
a causa dels desperfectes
al recinte, l’Ajuntament va
haver de canviar diverses
portes d’accés, vidres i portes d’armaris. ■

Salvi Güell (ERC), alcalde de
Castelló d’Empúries ■

alcaldes”, diu Güell. L’alcalde ahir encara estava
pendent de parlar amb el
seu lletrat per acabar de
decidir com actuaran davant la citació. “Esperem
que acabi en no res, és el
que és normal i el que ha
passat en altres municipis,
però és prou estrany que
després de dos anys em citin per això”, hi afegeix. En
l’actual mandat Salvi
Güell, que va encapçalar la
candidatura més votada
(set regidors), ha format
govern amb la CUP (dos regidors), de manera que les
dues formacions sumen la
majoria absoluta. ■

El jutjat cita per desobediència
l’alcalde de Castelló d’Empúries
Esteve Carrera
CASTELLÓ D’EMPÚRIES

El jutjat d’instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar el 29 d’octubre Salvi Güell, alcalde de
Castelló d’Empúries (Alt
Empordà), per respondre
a una querella per desobediència de funcionari públic i prevaricació. L’alcal-

de, d’Esquerra Republicana, ho ha fet públic ell mateix a les xarxes socials
amb aquestes paraules:
“Un dia després d’acabar
un exitós Terra de Trobadors (el festival medieval
que s’ha celebrat el passat
cap de setmana al municipi), i just abans de la Diada, he rebut aquesta citació per anar a declarar als

jutjats pels fets de l’1 d’octubre del 2017. Dos anys
després se m’acusa de desobediència i prevaricació.
La repressió continua. Seguim.”
A diferència d’altres casos de la demarcació de Girona com Roses i Figueres,
on són veïns relacionats
amb formacions d’extrema dreta els que han de-

nunciat les edils, l’alcalde
de Castelló d’Empúries no
té constància que l’hagi
denunciat cap particular;
el mes de març passat, però, ja havia estat informat
que la fiscalia havia presentat un escrit de querella contra ell. “Suposo que
forma part d’una nova onada repressiva, la mateixa
que ha passat amb molts
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La fiscalia demana cinc anys de
presó per a un activista gironí

a L’acusen de sis delictes durant la celebració del primer aniversari de l’1-O, en què la ‘rojigualda’ es va
despenjar de la Generalitat a Girona a És l’únic acusat d’una acció en què van participar 300 persones
Jordi Nadal
GIRONA

182059-1216073L

La fiscalia demana un total de cinc anys de presó
per a l’activista gironí Jordi Alemany, al qual, en la
declaració d’obertura del
judici oral, acusa de sis delictes presumptament comesos durant la celebració del primer aniversari
de l’1-O. En concret, són
per ultratge a la bandera,
desordres públics, atemptat a agents de l’autoritat i
de vigilància privada, un
delicte de danys, un delicte menys greu de lesions i
dos delictes lleus de lesions. A part dels cinc anys
de presó, se li demana una
multa de 7.200 euros i

La frase

—————————————————————————————————

“La repressió no ens
ha de fer por. El que
ens ha de fer por és
quedar-nos a mig
camí”
Jordi Alemany

ACTIVISTA GIRONÍ MEMBRE DEL
SECRETARIAT NACIONAL DE L’ANC

3.338 euros de responsabilitat civil.
Alemany és l’únic encausat per l’acció a la seu
de la Generalitat a la ciutat
de Girona d’aquell dia.
Una acció en la qual, segons el mateix fiscal admet, van participar 300
persones i que va consistir
a entrar a l’edifici per des-

Alemany sortint d’un jutjat de guàrdia a Madrid, on va ser detingut el 16 de febrer en el marc
de la manifestació que els independentistes van fer a la capital de l’Estat ■ EPA

penjar la bandera espanyola. L’escrit de la fiscalia
diu que en aquella acció
només es va poder identificar Alemany, que és
membre del secretariat
nacional de l’ANC.
L’activista admet que
va ser present en l’acció,
però nega els delictes de lesions i danys que se li volen
imputar: “Era una protesta convocada pel CDR per
reclamar la implantació
de la República. Vam entrar amb una actitud festiva i reivindicativa. En cap
moment es va intimidar a
ningú.” Considera “demencials” les acusacions i
ho atribueix a la voluntat
de l’Estat d’espantar la
gent de cara a les mobilitzacions que pugui haverhi arran de la sentència del
judici als presos polítics.
Alemany recorda, a més,
que tot va començar per
unes actuacions obertes
d’ofici pels Mossos, i destaca la “paradoxa” que sigui
la policia del govern de la
Generalitat que actuï per
pròpia iniciativa per reprimir la reclamació ciutadana de fer efectiva la independència. ■
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Campanya europea pels
tres eurodiputats exclosos

a Mobilitzacions setmanals a Brussel·les per reivindicar el dret a representació dels catalans a

Una plataforma de votants denuncia l’absència de Puigdemont, Junqueras i Comín a l’eurocambra
Natàlia
Segura
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’independentisme es mobilitzarà setmanalment a
Brussel·les per reclamar el
seu dret a representació al
Parlament Europeu. Malgrat obtenir més de dos
milions de vots i tenir dret
a quatre seients a la cambra europea, els partits independentistes ara mateix només tenen una única eurodiputada que els
pot donar veu a l’eurocambra: Diana Riba, d’ERC.
Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras i Toni Comín
continuen sense poder
ocupar l’escó pel qual van
ser triats a les urnes per la
negativa de les autoritats
espanyoles.
Mentre la justícia europea estudia aquesta anomalia, un grup dels seus
votants ha creat la plataforma No ens robeu els
nostres vots per denunciar que han quedat “sense veu a l’única institució
democràtica de la Unió
Europea”. “El Tribunal
de Justícia de la UE, amb
seu a Luxemburg, prendrà
una decisió que podria
ser favorable als nostres
drets, però si el Parlament
Europeu ho vol, Carles
Puigdemont, Antoni Comín i Oriol Junqueras poden ser considerats euro-

Clara Ponsatí, amb els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín, en una trobada a Waterloo ■ JOSEP MARIA PADRÓS

diputats demà mateix”,
assegurava ahir en un
comunicat la plataforma,
que per ara no ha revelat
qui la impulsa. Arrenca,
així, una nova campanya
reivindicativa a escala europea per denunciar la situació dels tres polítics
que batallen per vies legals
diferents el vet espanyol.
El col·lectiu ha convocat
mobilitzacions setmanals
a la capital europea per defensar tant el dret dels líders de Junts i ERC a assumir el mandat d’eurodipu-

tats com el dels ciutadans
que els van votar.
Cada dimarts es concentraran davant les seus
del Parlament Europeu i la
Comissió Europea a Brussel·les per reclamar una
intervenció
d’aquestes
institucions. De moment,
hi ha fins a quatre concentracions consecutives previstes; la primera, el 17 de
setembre a l’esplanada de
l’eurocambra. Amb aquesta iniciativa, els organitzadors volen donar continuïtat a la manifestació d’Es-

Clam de CCOO i UGT per la
llibertat dels líders polítics
Redacció
BARCELONA

Els sindicats majoritaris
CCOO i UGT de Catalunya
van tornar a rebutjar l’empresonament dels líders
polítics catalans i l’“l’abús
de la presó preventiva” i en
van demanar la llibertat,
fet que segons el seu parer
permetria “gestionar mi-

llor la polarització de la societat catalana”. En un comunicat conjunt amb motiu de la Diada, demanen
que les relacions entre Catalunya i Espanya, la millora de l’autogovern i el finançament siguin assumits per la via política sense “delegar en cap de les
sentències pendents, tot
respectant la pluralitat

ideològica i democràtica”.
I de cara a la sentència del
Suprem pel judici de l’1-O,
volen que la societat organitzada en partits i entitats en facin una “lectura
compartida” des dels valors bàsics de la democràcia, però allunyada “dels
interessos polítics partidistes”.
Els sindicats es decla-

queras a sortir de la presó
per recollir la seva acta
com a eurodiputat, tot i
haver-ho permès quan va
sortir escollit en les eleccions espanyoles. Per la
seva banda, Puigdemont i
Comín tampoc van poder
fer aquest pas, ja que les
autoritats espanyoles no
els van permetre fer els
tràmits a distància. Tots
tres estan pendents dels
tribunals de la Unió Europea, que avaluen si aquesta exclusió és compatible
amb la llei electoral i els
tractats europeus. Ho fan,
però, per vies diferents.
En el cas de Junqueras,
va ser el Tribunal Suprem,
a petició dels seus advocats, el que va traslladar
una pregunta prejudicial al
Tribunal de Justícia de la
UE (TJUE), màxima instància judicial al bloc, sobre com s’havia d’aplicar la
immunitat europarlamentària. La seva vista ja està
prevista per al 14 d’octubre a Luxemburg, tot i
que s’espera que la sentència i possible inhabilitació
de Junqueras es produeixi
abans. Es tancarien, així,
les portes de l’eurocambra
per al líder d’ERC abans
que els magistrats europeus resolguessin els dubtes sobre els seus drets
com a eurodiputat electe.
Per la seva banda, Puigdemont i Comín van presentar una demanda directament al Tribunal General de la UE contra el
Parlament Europeu per
no haver protegit el seu
dret a ocupar l’escó. Paral·lelament, els caps de
llista de Junts tenen un recurs pendent al Suprem
pel vet de la JEC i també
podrien exigir una qüestió
prejudicial al TJUE. Si ho
fessin, podrien obrir dos
fronts judicials a Luxemburg pel mateix cas. ■

trasburg en què es va protestar per l’absència de
Puigdemont, Junqueras i
Comín el dia de la constitució de la cambra.

“L’Estat espanyol i el
Parlament Europeu ens
estan robant els nostres
vots i els nostres drets i
han violat els principis bàsics de la democràcia”, denuncia el grup que lamenta el buit de representació
a Brussel·les de l’independentisme. Consideren que
aquest dret ha estat “violat en nom d’un fals legalisme que considera la unitat” de l’Estat “un valor superior als drets humans”.
La Junta Electoral Central no va autoritzar Jun-

ren favorables a l’exercici
del dret a decidir entès
com “un dret democràtic
que inclou totes les qüestions individuals i col·lectives que ens afecten, socials, laborals i polítiques”.
En el manifest reclamen a les institucions que
abordin els grans reptes
climàtics, socials, democràtics, demogràfics, tecnològics i econòmics que
“sacsegen” la societat, i demanen que el Parlament
“recuperi la iniciativa política” i aprovi el pressupostos per revertir les retallades del 2011 i el
2012. ■

Els secretaris generals de la UGT i CCOO a Catalunya, Camil
Ros i Javier Pacheco, en la manifestació de l’1 de maig ■ EFE

La xifra

—————————————————————————————————

2,2

milions de ciutadans de
l’Estat van votar les llistes de
Junts i ERC en les eleccions
europees.
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I Turquia va acatar Estrasburg

PAS · La justícia turca ha decidit aquesta setmana fer cas del Tribunal dels Drets Humans i dictar la fi de la presó preventiva del
líder kurd Demirtas, tot i que no en sortirà CAS · Els presos polítics catalans han brandat la jurisprudència al TC, però sense èxit
Òscar Palau
BARCELONA

H

801175-1214752Q

o constatava dimarts
passat el vicepresident
del Parlament, Josep
Costa, en una piulada:
“Fins i tot Turquia acaba acatant les resolucions dels tribunals internacionals que demanen alliberar presos polítics.”
L’avís a navegants –que al·ludia
indirectament a les resolucions
del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU que
exigeixen la llibertat dels presos
polítics catalans, obviades fins
ara pel Suprem– feia referència, per la seva similitud, al cas
del diputat i líder kurd Selahattin Demirtas, per a qui el Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg va exigir, en una sentència al novembre, que se li aixequés la presó preventiva en què
estava des del novembre del

2016, quan amb set companys
més va ser engarjolat arran
d’aprovar-se una llei que permetia retirar-los la immunitat. La
setmana passada finalment el
19è Tribunal d’Assistència
d’Ankara decidia per unanimitat acatar Estrasburg i en decretava l’alliberament, fet que el
seu Partit Democràtic dels Pobles (HDP) ha aprofitat per exigir que es faci efectiu. Demirtas, però, no sortirà de la presó
perquè dues setmanes després
de la sentència del TEDH, el 4
de desembre, va ser condemnat
a quatre anys i vuit mesos de
presó per un primer delicte de
“propaganda terrorista”. I sobre
els altres de què l’acusen –vulneració de la llei de protestes,
incitació a l’odi i al crim–, el judici es farà al gener.
En tot cas, ni que sigui un mer
simbolisme, el dictamen ara del
tribunal turc admet de facto l’au-

Una manifestació de suport a Demirtas el novembre passat ■ ACN

toritat d’Estrasburg, que amb el
cas Demirtas es va pronunciar
per primera vegada, i per tant va
fixar doctrina, sobre els límits de
la presó provisional en electes. La
sentència assegurava que el dret
a unes eleccions lliures no afecta
només el sufragi positiu –que
qualsevol persona no condemna-

da és elegible–, sinó que també
val un cop escollit algú membre
actiu d’un parlament, ja que, si
no, es vulnera l’article 3 del protocol annex al Conveni Europeu
de Drets Humans. De fet, també
es vulnera el 23 de la Constitució, que fixa com a fonamental el
dret a la “participació en els afers

públics, directament o per mitjà
de representants”, fet que segons la jurisprudència del TC del
1983 inclou el dret a l’accés, l’exercici i la permanència en els càrrecs. I és que, a més, un electe representa tot el cos electoral, i la
seva acta és personal... El 23.2, a
part, també assenyala que els
ciutadans “tenen dret a accedir
en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics”, amb els
requisits que posi la llei.
La jurisprudència creada pel
cas Demirtas ja es va fer servir al
novembre per demanar la llibertat dels presos catalans, però en
una resolució al desembre, ratificada al març, el TC ho va desestimar, adduint que no era res sobrevingut al seu cas i no hi té res
a veure. No hi ha pitjor cec que
qui no hi vol veure, diuen, però
entretant la defensa va acumulant munició, i arribarà carregada al TEDH. ■
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L’independentisme debat
com valida el mandat de l’1-O

a Rovira admet que li va faltar reconeixement intern i extern i que cal un altre moment referendari,
i Bonvehí diu que falten “més passos” a Buscaran complicitats socials per respondre a la sentència
Ò. Palau
BARCELONA

Buscar com es pot ratificar el mandat polític de
l’1-O, un cop hi ha “un consens molt ampli” que caldrà tornar a passar per les
urnes. Aquest és un dels
jeroglífics que en les pròximes setmanes hauran de
resoldre els negociadors
de la unitat estratègica independentista, segons va
deixar intuir ahir la secretària general d’ERC, Marta Rovira, a Catalunya Ràdio. I és que, tot i que es va
“construir” perquè fos un
referèndum legítim, segons ella la realitat és que
l’1-O “van fallar coses”.
“No vam tenir el reconeixement suficient en l’àmbit internacional ni a nivell intern, i és molt important generar legitimitat
interna”, reflexionava la líder exiliada, que apostava,
com una de les respostes a
la sentència al procés, per
generar “un altre moment
referendari” que evidenciï
que el mandat de l’1-O és
vàlid, ara amb un reconeixement intern i exterior
reals. “En això hi estem
més o menys tots d’acord,
hem de començar a aterrar en el com”, desvelava.
El president del PDeCAT, David Bonvehí, no
diferia en el fons d’aquesta
anàlisi després del consell
nacional celebrat ahir, tot

Marta Rovira, durant una entrevista fa uns dies a Ginebra, i David Bonvehí, ahir després del consell nacional del PDeCAT ■ ACN

i que hi afegia alguns matisos. D’entrada, rebutjava
que anar a unes “eleccions
referendàries” hagi de ser
la resposta –fins i tot Rovira admetia que ara “no hi
ha eleccions a la vista” a
Catalunya, tot i que les hagin suggerit líders d’ERC
com el mateix Oriol Junqueras– i defensava també la “vigència” del resultat de l’1-O. “Va ser una
manifestació política i una
votació que s’ha de tenir
en compte políticament”,
sostenia, per bé que admetia que la seva validesa és
motiu de debat en l’independentisme. I per ell és

“compatible” pensar que
“l’1-O va donar un mandat
polític claríssim” i el fet
que “és evident que per fer
efectiu el mandat de la independència fan falta més
passos”, ja que això no ha
estat possible per culpa de
la “reacció de l’Estat”. El
mateix president Torra,
de fet, i altres dirigents de
JxCat, ja han posat sobre
la taula en les últimes setmanes que caldrà “tornar
a exercir” el dret a l’autodeterminació si el Suprem
el condemna, i no han tancat les portes a una nova
votació futura. En aquest
sentit, la portaveu d’ERC,
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“Només és possible
resoldre diferències
asseient-nos,
aprofundint en el debat
i generant consensos
estratègics”

“Creiem que és bona,
la pluralitat, però en
temes estratègics
l’independentisme no
ha de tenir posicions
diferenciades”

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

PRESIDENT DEL PDECAT

Marta Rovira

Marta Vilalta, també insistia ahir que quan Rovira
parla de moment referendari “posa sobre la taula
una qüestió que genera
molt consens: que caldrà
tornar a passar per les urnes per culminar el camí, i

David Bonvehí

que la millor eina és un referèndum”, que ERC seguirà posant la banya que
sigui pactat per facilitarne el reconeixement a
dins i a fora. “Hi ha la necessitat de convocar la ciutadania a exercir el seu fu-

tur polític”, insistia.
ERC i PDeCAT també
van coincidir en la necessitat de buscar complicitats més enllà de la política com a resposta al Suprem. Rovira, així, demanava que “no es posi més
pressió” perquè la lideri el
govern i proposava la
creació d’una “gran lliga
democràtica de defensa
dels drets civils i polítics”
que impliqui des dels ajuntaments fins al Parlament, passant per les diputacions, i alhora també
les entitats socials i els sindicats. Una lliga que hauria pogut iniciar-se amb la
manifestació de la Diada,
en què els comuns ja van
dir ahir que no participaran, fet que Vilalta troba
“una llàstima”, si bé els
convidava a continuar
buscant en futures reunions els “molts punts
d’acord” existents. Bonvehí, pel seu cantó, admetia
que una altra possible resposta és una aturada de
país, sempre, això sí, que
es pacti amb sindicats i patronals. “El PDeCAT políticament mai podrà acatar una sentència que no
sigui absolutòria, per molt
que ho digui el cap d’Estat”, deixava clar.
Vilalta es va mostrar
optimista sobre la unitat
estratègica i va indicar
que treballen “constantment” per tancar-la, ja que
s’han mantingut més contactes després de la reunió
de fa deu dies a Ginebra.
Això sí, des d’allà Rovira ja
havia advertit al matí que
ERC “no comprarà” crides
a una “falsa unitat amb
una clara voluntat electoralista, partidista i propagandista”, i tampoc debatrà propostes “que no
s’aprofundeixin, no es treballin i no es puguin realitzar”. ■

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

OPINIÓ

Lluís Falgàs

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

L’Onze de l’espera

A

la diada de demà es mantindran els mateixos dubtes
oberts d’abans de l’estiu.
En els darrers tres mesos han
crescut les mostres de discrepàncies dins l’independentisme.
S’han intentant apaivagar sobretot des de l’exili les darreres hores
i els darrers dies. Malgrat tot,
continuen els dubtes sobre la unitat i no sembla que la desunió

mostrada els darrers temps pels
partits polítics pugui fer tirar enrere els qui es volen manifestar
pels carrers del centre de Barcelona demà, dimecres, dia 11. Un
cop mes tot fa pensar que la manifestació independentista de
l’Onze no fallarà.
Aquest Onze de Setembre no
s’hauran conegut les sentències
del judici del procés, el president

de la Generalitat encara no haurà
estat jutjat pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
per desobediència, no s’hauran
dictat euroordres, es desconeixeran els acords pressupostaris entre ERC i JxCat i les altres forces
polítiques, no s’haurà celebrat el
debat de política general, previst
pels dies 25 i 26 de setembre, i
encara no hi haurà una decisió

clara de repetició d’eleccions generals, previstes pel 10 de novembre. Un Onze de Setembre en què
hi ha molt pel qual protestar sense que es pugui protestar per res
de concret que vagi més enllà de
la petició incrementada cada any
de demanar l’autodeterminació i
de mantenir la flama encesa de
l’independentisme.
El moment actual és d’espera.

El compte enrere de les sentències, que no serà de lectura pública, inquieta els partits unionistes i els partits independentistes.
Ambdues tendències saben que
s’hauran de pronunciar tan bon
punt es conegui la decisió davant
les seves respectives parròquies,
que els uns per poc i els altres
per massa no quedaran contents.
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Montilla crida a admetre
el “fracàs” unilateral i un
autogovern no ben resolt
a L’expresident reivindica un nou acord que requerirà un canvi constitucional a

Reclama fer possible el pressupost per a la Generalitat i un govern per a Espanya
Xavier Miró

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha parlat de la Diada
Nacional de Catalunya ■ QUIM PUIG

BARCELONA

L’expresident socialista
José Montilla veu arribat
el moment de fer balanç
del procés, que creu que
no ha aportat res de positiu per a Catalunya, sinó
“tensió, retrocés, divisió i
patiments personals” sobretot per als presos. Per
això en la seva declaració
abans de la Diada demana
“coratge” a independentistes i unionistes. Als primers els reclama “reconèixer honestament el fracàs
de la via” unilateral perquè
considera que saltar-se el
marc jurídic és un error.
Als altres els reclama entendre que el procés “ha
expressat un malestar”
pels “problemes reals” que
té l’autogovern de Catalunya. Dèficits que, segons
ell, “tenen solució en el
marc democràtic”, sense
entrar en més precisions.
El president Montilla sí
que explicita, però, que la
via de sortida és “un nou
acord per reforçar l’autogovern” que requerirà
“canvis necessaris” en l’ordenament constitucional.
I això obliga a tornar al diàleg, a la negociació i al pacte a pesar del “recel i el patiment”. Després de la sentència, que insta l’independentisme a acatar, demana recuperar la política
i deixar enrere la via
judicial. Per fer-ho possible, Montilla proposa trobar a Catalunya un “nou
espai de consens nacional
que faciliti canviar el
rumb”.
Fins que no s’aconsegueixi aquest consens, però, l’expresident reclama
un “govern efectiu” per a
Catalunya, que tingui un
pressupost i un programa
per afrontar els problemes
“del dia a dia” tot advertint
que no es pot descartar
una propera “recessió internacional” sobretot a
Europa. Després d’advertir que Catalunya ha perdut “influència, prestigi i

Els bisbes Pardo
i Novell volen
“reflexió” per la
Diada
a El bisbe de Girona diu que el país no
és propietat de ningú a El de Solsona

denuncia la situació dels presos

M.R
BARCELONA

El president José Montilla en una entrevista anterior a El Punt Avui ■ ANDREU PUIG

Els comuns no s’aixecaran de la taula per al pressupost

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

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, va assegurar ahir que la formació no
s’aixecarà de la taula de negociació amb el conseller
d’Economia perquè Catalunya “necessita de veritat” el
pressupost. Admetent que hi
ha “senyals d’esperança” per
a un acord a diferència del
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“No hi ha altra via
que un nou acord per
a l’autogovern i els
canvis necessaris en
l’ordenament”
José Montilla

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

reputació” a Espanya, reclama als partits catalans
fer possible una sortida
“als problemes de governança que travessa Espa-

novembre passat, Albiach adverteix al govern que haurà
de fer un “gir social” i convocar eleccions si no s’assegura
el suport majoritari. La formació dona suport al president Torra en la seva decisió
de recusar el president del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, i el portaveu
d’En Comú Podem, Jaume

nya” i, en suport a la investidura de Pedro Sánchez,
insta a fer possible “un govern que entengui la situació de Catalunya, la naturalesa dels problemes del
nostre autogovern”.
L’expresident també
crida els responsables polítics i socials a evitar que a
Catalunya es consolidin
“dos blocs separats per la
incomprensió i la incompatibilitat de projectes polítics”. Montilla, que assistirà a l’entrega de la Medalla d’Honor del Parlament

Asens, veu “certa fonamentació” quan la defensa de Torra denuncia que s’han produït “certes irregularitats processals” que apuntarien a
una “aparença d’imparcialitat”. D’altra banda, CatComu
no anirà a la manifestació
perquè, diu, representa l’independentisme, si bé admet
assistències a títol personal.

i a l’ofrena al monument
de Casanova, també alerta
que la Diada es pot devaluar “com més es converteixi en l’expressió d’una
part del país”.
Molt més expeditiu és el
PSC, que considera la Diada “segrestada per una
part del país” i lamenta
que l’altra part “no se senti
cridada a participar-hi”.
En responsabilitza el govern per un acte institucional que considera que
“divideix i exclou la meitat
de la població”. ■

“Valorar la pròpia nacionalitat, la pròpia singularitat, no ens ha d’encerclar
en nosaltres mateixos, sinó que ens ha d’obrir a tothom i ens ha de fer actuar
amb solidaritat i responsabilitat”, diu el bisbe de
Girona, Francesc Pardo
en la seva darrera glossa
dominical, amb la mirada
posada en l’Onze de Setembre. Pardo demana als
cristians catalans “responsabilitat” i que tractin
bé totes les persones,
“tant les més properes
com les més allunyades de
nosaltres a causa de les seves opcions i ideologia” i
recorda que “ningú és propietari del país, ni hi ha
una sola cultura, ni una sola manera d’estimar-lo i
organitzar-lo”. Considera
“prioritari esforçar-se per
cercar el bé comú per sobre de la pròpia manera de
pensar i per sobre de qualsevol estratègia” i demana
una relació de “fraternitat
i solidaritat amb els altres
pobles de l’Estat”.
També el bisbe de Solsona va parlar aquest diumenge sobre el país. Xavier Novell creu que l’estratègia d’assolir la independència de Catalunya a

través d’un referèndum
“no ha reeixit” perquè no
hi ha “la majoria social” i
en la glossa que va llegir diumenge assegura que “cal
acceptar” que “la nostra
societat està dividida en
aquest tema”. Novell lamenta la situació de presó
“abusiva” que viuen els líders
independentistes
empresonats, explica que
els ha visitat i que ha in-
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“La pròpia
nacionalitat, la pròpia
singularitat, no ens ha
d’encerclar en
nosaltres mateixos”
Francesc Pardo
BISBE DE GIRONA

tentat oferir el seu suport
als familiars perquè, diu,
pensa que té el deure “cívic” d’estar a prop dels que
van “assumir les conseqüències de l’intent perquè Catalunya pogués exercir el dret a l’autodeterminació”. Demana “reflexionar” sobre la situació
política i social, conscient
que el procés polític no s’ha
acabat i hi afegeix: “Com a
Església hem d’aportar alguna cosa que ajudi la nostra societat.” ■
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El PSOE i Podem se citen de
nou amb els recels intactes

a Iglesias ja sap que Sánchez no li accepta el sí gratis a la investidura si no avala també el programa
a Confia a rebre l’oferta de coalició ‘in extremis’ a Calvo telefona a Echenique després de quatre dies

La ministra Montero, Lastra i la vicepresidenta Calvo arribant dijous passat a la primera reunió amb l’equip de Podem al Congrés ■ KIKO HUESCA / EFE

David Portabella
MADRID

829430-1216211L

Les més de quatre hores
de reunió de dijous entre el
PSOE i Unides Podem van
deixar pas a quatre dies
d’incomunicació entre els
negociadors. A quinze dies
de la data límit del 23 de
setembre, ahir finalment
la vicepresidenta, Carmen
Calvo, va telefonar al secretari d’organització de
Podem, Pablo Echenique,
i tots dos van quedar per
celebrar una altra reunió

aquest matí al Congrés. La
cita no només arriba amb
els recels intactes entre
les parts, sinó que Pablo
Iglesias ja sap –com va
avançar ahir aquest diari–
que el president espanyol
en funcions, Pedro Sánchez, no acceptarà un sí
gratis a la investidura si
aquest no va acompanyat
d’un aval complet també al
seu programa de govern.
La cita d’avui a les onze
del matí al Congrés serà
tot just la segona reunió
entre el PSOE i Podem des
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“Confio que en l’últim
moment, igual que al
juliol, rectificaran i
oferiran un govern de
coalició”

“Hem dit [a Podem]
que no anirem a una
investidura sense un
acord: volem un
govern estable”

SECRETARI GENERAL DE PODEM

PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS

Pablo Iglesias

de la investidura fallida del
25 de juliol. El pròleg a la
trucada de Calvo a Echenique va ser l’equívoc sembrat per la mateixa Calvo,

Adriana Lastra

que es va dir a l’espera
d’una resposta de Podem
sobre els 370 punts del
Programa Comú Progressista i sobre els tres meca-

nismes de control de les
mesures (dues comissions
i una oficina adscrita al Ministeri d’Hisenda), quan la
socialista Adriana Lastra
havia augurat l’intercanvi
de documents durant el
cap de setmana.
En una entrevista a la
cadena russa RT, Iglesias
va confiar que Sánchez
rectifiqui in extremis la
determinació de governar
en solitari. “Confio que en
l’últim moment, igual que
al juliol, rectificaran i oferiran un govern de coali-

ció”, sosté. Després de citar exemples de coalició
forjats a les Balears, La
Rioja, les Canàries i el País
Valencià, Iglesias arribar
a una conclusió: “Sembla
que el problema és que on
hi ha Sánchez no hi ha
manera de negociar.” Pel
PSOE, però, la coalició va
morir el 25 de juliol. “Si
allò no era seriós, per què
ara és seriós? No se sap si
és seguir insistint en la situació o en aquest bucle en
què estem”, rebatia el secretari d’organització del
PSOE, José Luis Ábalos.
La represa del diàleg no
evita que Iglesias elevi el to
contra l’“arrogància” d’un
Sánchez a qui ell veu al
marge de la ideologia. “No
crec que la ideologia sigui
important per a ell. Quan
l’esquerra dona més caloreta s’hi acosta, però si la
dona Ciutadans, s’acosta a
ells”, el descriu Iglesias.
Paradoxa del rei i Batet
La decisió de Sánchez de
no acceptar un eventual
vot a favor de Podem a la
investidura si al minut següent el deixen sol i fan
oposició per llançar-lo als
lleons de la precarietat
parlamentària fa que el rei
Felip VI i la presidenta del
Congrés, Meritxell Batet,
es puguin veure atrapats
en una paradoxa. Tot i que
Batet confirmava ahir que
el Congrés no convocarà
un ple sense acord, Iglesias podria traslladar al rei
que Sánchez sí que té el
vot per ser investit i prou, i
aleshores el PSOE hauria
d’explicar per què no vol la
investidura. “Hem dit [a
Podem] que no anirem a
una investidura sense un
acord, i això ho mantenim: volem un acord perquè hi hagi un govern estable”, admetia la socialista
Adriana Lastra a TVE. ■

