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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,82
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 2.040
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 671
Les UCI haurien d’acollir un
màxim de 300 malalts
greus

0,81

1.983

666

Els nou principals candidats,
en el debat de La Sexta ■ ACN

Clou la campanya més
COVID La campanya més restringida acaba amb crides a la mobilització 14-F El resultat és molt incert, amb un terç dels votants
encara indecisos MESES La JE de Barcelona no respon a 2.500 excuses, que es resoldran avui o al mateix col·legi electoral
Carles Sabaté
BARCELONA

La campanya electoral
més atípica va acabar ahir
amb crides de tots els partits polítics a la participació i a la mobilització
dels votants i del gros d’indecisos. Les restriccions
a la mobilitat i la pràctica
absència de simpatitzants
en els actes i en els mítings
finals d’ahir han marcat
aquesta quinzena prèvia
a les eleccions al Parlament de demà.
La Covid-19 i la crisi
econòmica i social que se
n’ha derivat han fet
d’aquestes eleccions –a les
quals s’arriba perquè els
tribunals van inhabilitar
el president Quim Torra
la tardor passada– les més
incertes dels últims anys
per diversos factors: totes
les enquestes coincideixen a xifrar en un terç el
nombre d’electors indecisos, i aquest gros decidirà
el guanyador i el resultat.
També per l’abast de l’abstenció, tenint en compte
que les eleccions del 2017
van registrar un rècord de
participació del 79% dels
votants, però que demà se-

rà força més baixa. Aquest
fet afavoriria l’entrada al
Parlament dels partits
amb menys votants.
La incertesa sobre la
convocatòria
mateixa,
que el govern pretenia
ajornar per no agreujar la
pandèmia, fa pensar en
una participació més baixa. El rècord del nombre
de vots emesos per correu,
que superarà els 265.000,
compensarà
lleugerament el recel de molts ciutadans a personar-se als
col·legis electorals –molts
dels quals han canviat de
seu per evitar aglomeracions–, però caldrà veure’n l’efecte real.
Contribueix a l’enorme
incertesa
l’elevadíssim
nombre de ciutadans que
han presentat excuses
per no formar part de les
meses electorals. Més de
37.000 persones hi han
presentat inconvenients a
les respectives juntes electorals, gairebé un 40% dels
ciutadans convocats per
constituir les meses entre
presidents, vocals i suplents. La meitat de les excuses han estat acceptades, segons el Tribunal Superior de Justícia.

Les xifres

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

82.252

3

500

notaris estaran de guàrdia
demà per si algun ciutadà,
partit o entitat hi vol presentar una queixa electoral.

quilòmetres ha fet Maria
Àngels Chacón, del PDeCAT.
La candidata que n’ha fet més
en dues setmanes.

Contrasentit de la JEC
El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael
Peña-López, deia ahir que
totes les meses electorals
del 14-F ja tenen el mínim
de tres membres garantits, però admetia que hi
podria haver “imprevistos”. Sobretot perquè
2.500 persones que han
al·legat diversos motius
per no ser-hi no hauran rebut resposta, segons admetia el jutge president de
la Junta Electoral de Zona
de Barcelona, Santiago
García. “Fem tot el possible i l’impossible per cribrar les sol·licituds”, es va
excusar ahir. En un absurd més, la Junta Electoral Central instava ahir al
matí les juntes de zona a
resoldre les excuses abans

de demà, quan la de Barcelona ja havia alertat que
li seria impossible, tot i
que avui ho continuarà notificant. Les no respostes
afecten ciutadans de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant
Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Els qui
no hagin obtingut la resolució haurien de personarse al col·legi on estaven citats a les vuit del matí per
mirar de fer valer allà les
al·legacions i que les resolgui el responsable del centre de votació, per no arriscar-se a ser multats.
Les eleccions es duran a
terme en unes condicions
epidemiològiques més favorables que les temudes
inicialment pel govern. El
risc de contagi es troba en
el supòsit més favorable

dels tres que preveien els
departaments de Salut i
Exteriors quan el Tribunal
Superior de Justícia va suspendre l’ajornament que
havia proposat el govern.
El millor escenari previst
estava entre els 3.000 i els
4.000 contagis al dia i
aquesta setmana s’han situat al voltant dels 2.000.
Pel que fa als resultats, la citada abstenció prevista i la
bossa d’indecisos en complica les previsions. Les enquestes coincideixen a situar Junts per Catalunya,
ERC i el PSC al capdavant
i amb possibilitats de guanyar per a tots tres. La resta de partits lluitaran pel
quart lloc i alguns dels
quals, per accedir al Parlament, on sembla que debutarà folgadament la ultradreta de Vox.

Efecte i contraefecte
L’efecte Illa ha aconseguit
centrar la precampanya i
la campanya, de manera
que el cap de llista socialista ha generat els tres
grans eixos de les dues setmanes: la designació mateixa com a candidat i
l’abandonament del Ministeri de Sanitat en plena
tercera onada de la Covid-19, el document firmat pels partits independentistes en què es comprometen a no formar-hi
govern, i la negativa a ferse el test d’antígens previ
al debat de TV3. Un efecte
Illa que fins i tot podria
haver mobilitzat en gran
mesura l’electorat independentista. I que tampoc
hauria pogut trencar la dinàmica de blocs de la política catalana dels darrers

ciutadans estaven citats
per formar part dels col·legis
electorals i un 40% hi ha presentat excuses.

partits, Cs, els comuns i la
CUP, han fet campanya sense
públic. I només Vox incomplia
el protocol fent passejos.

3.600
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L’APUNT

Ni Felip VI
Jordi Panyella

A ritme de rap. Sopa de sigles, debats insofribles, nou
candidats, mal aparellats, propostes de govern, diuen
que per a tota la gent, grans declaracions, prometen
molts de milions, per la dreta i per l’esquerra sempre
és l’altre qui l’esguerra, independentistes, espanyolistes i, encara que sembli impossible, en prime time els
feixistes. Tot això i molt més ha estat la campanya

electoral, política massa superficial per un debat que
sempre és dual: Es tracta de fer un vot d’obediència
borbònica o un en contra del Borbó, de ser monàrquics o republicans, vassalls o voler tocar el dos.
Aquesta vegada la jornada de reflexió té una banda sonora fruit de la indignació.Ni Felipe VI, de Pablo Hasél,
per derrotar l’Estat del Borbó, per guanyar-se el cel.

Més de 265.000
electors ja han
votat per correu

a La meitat han optat per fer-ho des del domicili a Els

sindicats denuncien la falta de previsió de Correus, però
garanteixen que tots els vots arribaran a les meses

s incerta
Crida de l’AMI i de l’ANC a votar per
opcions independentistes

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

L’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) va
llançar ahir a les xarxes socials un vídeo en què alcaldes
d’arreu de Catalunya animaven a votar en les eleccions
de demà. Els batlles independentistes s’han unit per demanar de manera conjunta
que la ciutadania vagi a votar
i que ho faci pels partits “que
defensen Catalunya, les institucions catalanes, la llengua i
la cultura catalanes, i la seva
manera de ser”. El vídeo és
una acció que s’emmarca en
la campanya contra l’abstenció. També l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va ins-

tar ahir a votar i a aconseguir
“un resultat històric”. L’entitat
va desplegar una estelada a
les fonts de Montjuïc per animar els votants a “deixar clar
una vegada més el mandat
del poble de Catalunya” i per
mirar de “superar el 50% de
vot directe” en unes eleccions al Parlament, va dir la
seva presidenta, Elisenda Paluzie. L’entitat ja havia analitzat els programes electorals
dels partits, que, en general,
troba poc compromesos
amb la independència. De
l’anàlisi, en va sorgir que
Junts era el menys indefinit
en aquest objectiu.

anys. Demà es preveu un
transvasament de vots entre els partits dels blocs
unionista –pel retorn a la
normalitat de Ciutadans–
i sobiranista, però no pas
d’un bloc a l’altre.
El record de l’1-O encara
pesa prou, perquè, per fer
més atípica la campanya,
hi han pogut participar els
nou presos polítics catalans i els exiliats a Bèlgica i
Suïssa després d’accedir in
extremis al tercer grau penitenciari. El retorn al ter-

cer grau just abans de la
campanya serà impugnat
per la fiscalia i tornarà a
estar en mans del Tribunal
Suprem. Ningú no dubta
que la setmana que ve tornarà a demanar la denegació de la qualificació penitenciària. Gairebé tots els
presos van participar ahir
en els actes centrals dels
partits i en les crides a la
participació com a millor
recordatori i denúncia de
la repressió de què són objecte. ■

Cues de gent per sol·licitar el vot per correu, la setmana passada a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Marta Membrives
BARCELONA

Correus va notificar ahir
que s’havien enviat un total de 265.647 vots per
correu per a les eleccions
de diumenge. A aquesta
quantitat, faltava afegir-hi
els ciutadans que ahir van
portar la seva butlleta a les
oficines de Correus fins a
les dues del migdia, quan
va vèncer el termini. Un
total de 131.280 electors
han lliurat el vot als carters que els han portat la
documentació a domicili,
mentre que 134.367 ho
havien fet fins dijous a
les oficines de Correus. Es
tracta del procés electoral
amb més sol·licituds de
vot per correu i representa
un increment del 277%
respecte a les eleccions al
Parlament del 2017. Els
representants dels treballadors de Correus reiteraven ahir la seva denúncia
per la falta de previsió de
l’empresa davant d’una situació que els sindicats ja
van preveure el desembre
passat que es podia produir. Tot i que els representants de CCOO i la

Les frases

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

“Correus prioritza
el negoci per
sobre de la salut
pública i la dels seus
treballadors”

“A partir de dilluns
tindrem un problema
per repartir tot el que
s’ha deixat de banda
per les eleccions”

Pablo Antonio Rosa

Rubén Valdés

UGT admeten que s’han
contractat les 1.500 persones de reforç que va
anunciar l’empresa, indiquen que han estat contractes temporals només
per deu dies i alguns a
temps parcial.
Rubén Valdés, secretari general del sector postal
de Catalunya de la Federació de Serveis Públics de la
UGT, assenyala que la possibilitat de sol·licitar el vot
per correu de manera telemàtica i el fet que es pogués votar des de casa en
el moment en què el carter
lliurava la documentació
han multiplicat el volum
de feina. El procés de vot
a domicili, segons Valdés,
tenia una durada mitjana
d’uns quinze minuts i
l’han fet els carters que

també s’ocupaven del repartiment ordinari, a més
de la distribució de les trameses de targetes censals
i propaganda electoral.
L’altra qüestió que preocupa els treballadors és la
“improvisació” pel que fa a
les mesures de protecció.
“Els carters han fet de mesa electoral ambulant amb
molt poques mesures de
seguretat”, es lamenta Pablo Antonio Rosa, responsable de Prevenció de la
secció sindical de CCOO
de Correus de Catalunya.
Rosa considera que Correus “ha prioritzat el negoci per sobre de la salut pública i la dels seus treballadors” i recorda que molts
d’ells han anat a diversos
domicilis protegits només
per una mascareta i una

RESPONSABLE DE PREVENCIÓ DE LA
SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A CORREUS

SECRETARI GENERAL DEL SECTOR
POSTAL DE CATALUNYA DE LA UGT

ampolla de gel hidroalcohòlic, “amb el risc comunitari per a la salut que això representa”. Tot i això,
els dos representants afirmen que els ciutadans que
han votat per correu poden estar tranquils, perquè els seus vots arribaran
diumenge a les meses electorals. “Els treballadors de
Correus som uns professionals i farem la nostra
feina tot i la mala gestió de
l’empresa”, manté el representant de CCOO.
Jornada electoral
El desplegament logístic
per a la jornada electoral
de diumenge suma, segons Correus, 2.648 treballadors, entre personal
de repartiment i d’oficines, i 1.717 vehicles. A
primera hora es lliuraran
els vots en custòdia a les
9.139 meses electorals
que hi haurà distribuïdes
en 2.763 locals dels 947
municipis de Catalunya.
Durant la jornada, es repartiran els vots que vagin
arribant, i quan es tanquin
els col·legis es recollirà el
sobre que conté el resultat
final de l’escrutini. Rubén
Valdés explica que l’empresa finalment ha accedit que tots aquests treballadors tinguin equips de
protecció individual i pantalles, a més de la mascareta. També havien demanat que es poguessin
fer una prova PCR o d’antígens abans de la jornada
electoral, però no ha estat
possible. Els sindicats lamenten que no estiguin
inclosos entre els treballadors essencials que rebran
primer la vacuna.
El representant de la
UGT denuncia que des de
dimecres passat s’ha prioritzat el repartiment de
les trameses electorals.
“A partir de dilluns, tindrem un problema per repartir tot el correu ordinari que s’ha deixat de banda
per les eleccions”, denuncia Valdés, que hi afegeix
que la plantilla habitual
haurà d’assumir aquest
esforç extraordinari, ja
que el personal de reforç
haurà finalitzat el seu contracte. “Demanarem que
es renovin els contractes
temporals per poder fer-hi
front”, avança. ■
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La candidata Laura Borràs, ahir en l’acte final de campanya i envoltada d’una multitud de pantalles, darrere de les quals hi havia els afiliats ■ QUIM PUIG

Borràs demana als indecisos
“que el 155 no enterri l’1-O”

a Junts tanca campanya erigint-se en l’únic partit que pot frenar un govern del PSC a Puigdemont
assenyala que la repressió porta el segell socialista a Sànchez percep un estat d’ànim “similar a l’1-O”
Emma Ansola
BARCELONA

Si un partit ha fet exhibició de la tecnologia digital,
ha estat el de Carles Puigdemont. Fa tres anys, a
l’inici de l’actual legislatura fallida, Junts reivindicava les pantalles virtuals per poder investir,
des del Parlament, el 130è
president de la Generalitat, a l’exili.
Ahir, en l’acte final de
campanya del 14-F, Junts
va fer una bona demostració de la seva aposta
perquè el món virtual penetri en l’àgora política.
Centenars de pantalles
amb imatges dels afiliats,
algunes de repetides, envoltaven els principals
membres de la candidatura, encapçalats per Laura Borràs, que es trobaven
al Centre d’Arts Digitals
de Barcelona. La imatge
de futur i progrés contrastava, però, amb una

frase llançada pel cap de
llista de Tarragona, Albert
Batet, que recordava el
fracàs de fa tres anys: “Algun dia investirem telemàticament el president
de la Generalitat.”
Ahir, però, tocava fer
l’última crida i tancar una
campanya que no ha permès diferenciar blocs ni
assenyalar un partit guanyador en una societat
que, segons les enquestes,
continua força polaritzada políticament i danyada
per la pandèmia de la Covid-19. Per aquest motiu,
Junts feia ahir l’últim intent perquè els indecisos,
tant per motius polítics
com sanitaris, vagin a votar demà i ho facin amb
dues xifres al cap: la de
l’1-O i la del 155. La primera, per reivindicar-la;
la segona, per eliminar-la.
Aquesta era la petició generalitzada dels candidats
de Junts, que ahir van tornar a tenir a l’escenari tots

Les frases

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

“La repressió porta el
segell del PSC; sense
ells no hi hauria 155.
Que no us enganyin!”

“Algun dia investirem
telemàticament el
president de la
Generalitat”

“Emetem un
missatge clar al món
i a Europa que
som aquí, que no
ens hem rendit”

Carles Puigdemont

Albert Batet

Laura Borràs

130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

CANDIDAT DE JUNTS A TARRAGONA

CANDIDATA DE JUNTS A BARCELONA

Puigdemont diu que una victòria seria un terrabastall

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

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
es va afegir a la crida per mobilitzar l’electorat independentista que vol expressar un
missatge de “no rendició” i
causar un “terrabastall” que
l’Estat no s’espera, tal com
passaria si demà a la nit es
registrés un triomf de Junts
que, a més, propiciés la derrota del PSC. La crida a la
mobilització anava acompanyada d’expressions de satisfacció, com la del secretari

d’organització, Jordi Sànchez, per haver pogut “capgirar una realitat en què tothom donava per descomptada aquesta força política”.
Sànchez assegurava que els
darrers dies s’havia trobat
“un estat d’ànim similar als
dies previs a l’1-O”. Sànchez
reivindicava la importància
d’aquestes eleccions, que
s’han de traduir en “una resposta de dignitat i perseverança”. “Ens hi juguem molt”,
hi afegia. I, a canvi del vot,

Sànchez es comprometia a
treballar per “la unitat i la generositat” i, també, “a marcar
el ritme per recuperar el pols,
afrontar la pandèmia i fer
efectiva l’autodeterminació”,
finalitzava, no sense abans
demanar perdó “pels errors
comesos”. Batet, per la seva
banda, apel·lava a la memòria històrica “dels milers de
catalans que van lluitar contra el franquisme” i d’aquells
que van participar en el 9-N,
l’1-O i el 21-D.

els presos polítics de la formació que tenen concedit
el tercer grau i que, a diferència del que es preveia el
primer dia, han pogut arribar “a la cita amb les urnes”, celebrava Jordi Turull, en contraposició amb
“la cita amb la justícia”.
Junts arribava ahir a les
portes del 14-F amb un
torcebraç directe amb el
PSC, al qual fa responsable del 155, perquè “sense
ells no s’hauria aplicat”,
assegurava Puigdemont.
Per això, Junts es presentava com l’únic partit capaç de barrar-li el pas al
govern de la Generalitat.
I és que, per Junts, l’ombra
d’ERC darrere del PSC
continua viva. La candidata Laura Borràs apel·lava,
així, a la bossa d’indecisos:
“Que el 155 no enterri
l’1-O”, reclamava. Per la
candidata, que va de número dos, Junts és “l’únic partit en disposició de guanyar, i de guanyar bé”, i pronostica que, en lloc d’“efecte Illa” –amb referència al
candidat del PSC–, hi haurà un “efecte Junts”, que és
“transformador”.
Les referències velades
a ERC van ser una constant ahir en l’acte de
Junts, si bé no va pronunciar en cap moment el seu
nom. “Uns altres prefereixen la «via àmplia» [l’eslògan d’ERC], que incorpora partits no independentistes, i així no s’avança;
nosaltres som la garantia
que solament hi haurà un
govern independentista”,
subratllava la candidata.
Contra el PSC, a favor
de l’1-O i també per donar
un missatge a Europa, va
ser el tercer argument esgrimit per Junts per demanar ahir el vot. Davant
la propera votació del suplicatori de Carles Puigdemont a l’eurocambra el dia
23 de febrer, Borràs demanava aprofitar el 14-F per
donar “un missatge contundent al cor d’Europa”.
“Emetem un missatge clar
al món i a Europa que som
aquí, que no ens hem rendit, que Espanya no és una
democràcia plena, sinó
una monarquia buida d’escrúpols”, afirmava. “Als
que us ho estigueu pensant, jo us he representat
sempre, he estat la vostra
veu, la veu dels presos polítics. Sé que sou pragmàtics i el vot útil és el que no
es perd, el que mira endavant des d’un passat compartit”, afirmava Borràs
des d’un espai virtual que
pretén fer realitat el projecte de fa tres anys. ■
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La CUP es reivindica com a
“vot útil” per frenar Vox

aApel·la a la mobilització a les urnes per deixar enrere tres anys de paralització al Parlament i per
superar la crisi social aPregunta al comuns, ERC i JxCat cap a quin costat volen decantar la balança
Marta Membrives
BADALONA

Conscients que l’ascens de
l’extrema dreta els pot fer
perdre diputats per un
grapat de vots de diferència, la CUP va apel·lar ahir
els seus votants a mobilitzar-se diumenge a les urnes per frenar el feixisme.
“Cal que cap vot independentista, inconformista i
dissident es quedi a casa”,
van reclamar. Candidats
de les quatre demarcacions van acompanyar Dolors Sabater a l’acte final
de campanya, que es va fer
a Badalona. A la plaça Trafalgar del barri de Llefià,
Sabater va reivindicar el
poder de les lluites veïnals

186177-1238428L

La frase

—————————————————————————————————

“L’única opció
perquè al Parlament
passin coses diferents
és que la CUP tingui
una forta
representació”
Dolors Sabater

CANDIDATA DE LA CUP

i la importància que la força al carrer vagi acompanyada d’una àmplia representació al Parlament. La
candidata a presidenta va
tornar a presentar la formació com a garantia que
“passin coses diferents” i
va posar l’accent en la llui-

La CUP va tancar ahir la campanya a Badalona, la ciutat de Dolors Sabater ■ ROSER GAMONAL

ta per superar la crisi social i per avançar cap a la
independència. Sabater
va insistir en la mobilització i va animar els votants
a vèncer el “desencís” de
molta gent “que no es fia
dels polítics” per evitar
que l’extrema dreta capitalitzi aquest vot. “No hi
ha llibertat ni justícia si hi
ha por, cal enterrar la
por”, va dir .
“Serem un mur del feixisme”, va reblar el número 2 per Barcelona, Carles
Riera, que va reivindicar la
CUP com a “vot útil perquè
aquesta legislatura sigui la
de l’autodeterminació i
serveis públics per a tothom”. Va recordar que els
comuns havien fet de
“crossa” dels socialistes.
“Ens preguntem si JxCat
ens continuarà enviant la
Brimo i si ERC seguirà de
genolls davant del PSOE
per les molles.” Per aquest
motiu, Riera va instar els
comuns, JxCat i ERC a
“decidir cap a quin costat
volen decantar la balança”
i deixar clar que les úniques aliances possibles
són amb partits que no van
donar suport al 155. ■
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El candidat Aragonès va ser secundat en el míting final de campanya a Barcelona per tots els presos i exiliades d’ERC ■ ORIOL DURAN

ERC apel·la a la victòria per un
canvi de lideratge en el procés

a Aragonès tanca la campanya confiant en un triomf de la “via àmplia” sobiranista que vol articular
davant el front del 155 a Tots els presos i exiliades del partit van coincidir per primer cop en un acte
Òscar Palau
BARCELONA

Propiciar un canvi de lideratge en el procés sobiranista que permeti donarhi un nou impuls a partir
de visions progressistes.
Això és el que va demanar
ahir el candidat d’ERC, Pere Aragonès, davant unes
200 persones a les Cotxeres de Sants de Barcelona,
com a cloenda d’una campanya en què els republicans estan satisfets perquè creuen que han aconseguit fer arribar un missatge: que “l’únic canvi
que es discuteix” demà és
un lideratge d’ERC després de 40 anys de governs
socialistes i convergents.
Aragonès, que també va
voler emfasitzar el seu
“compromís de dècades de

treball silent” per la independència davant els que
l’acusen de tebi, afronta la
cita de demà confiant en
la victòria, d’ERC i, per extensió, de la “via àmplia”
que es proposa articular
amb tots els que defensen
els grans consensos de
l’autodeterminació i l’amnistia, davant un “front
del 155” que encarna el
candidat socialista, Salvador Illa, a qui va criticar
que no pari de dir que vol
“girar full” en relació amb
l’última dècada. “Aquí, senyor Illa, no ha acabat res,
tot continua!”, li etzibava.
“No ens van aturar amb
el 155 i no ens aturaran
aquest diumenge [demà]
a les urnes”, proclamava,
mentre retreia al PSC que
no hagi volgut signar el decàleg que ERC va proposar

Defuig fins al final la confrontació amb Borràs

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

En la presentació al matí del
programa en matèria de treball, en què destaca la creació
d’un marc català de relacions
laborals i ampliar els ajuts a
les empreses per contractar
els col·lectius amb més atur,
Aragonès va respondre a la
candidata Laura Borràs, que
ahir deia a aquest diari que el

14-F serà un plebiscit entre
JxCat i ERC. I ho va fer en la línia, seguida fins al final, de defugir el xoc. “Es torna a equivocar d’adversari, que és el bloc
del 155; això no és una guerra
entre independentistes”, insistia el republicà, que, això sí,
instava a “concentrar el vot”
per poder guanyar. “No hi ha

retrets a fer, sinó voluntats a
sumar”, remarcava, amb qui es
comparteix el clam per l’amnistia i l’autodeterminació.
Aragonès, a més, va confirmar
que compta amb la consellera
de Salut, Alba Vergés, per a
“totes les responsabilitats”
que hagi de tirar endavant en
la propera legislatura.

per establir un cordó sanitari a Vox. “Què estan
amagant?”, es preguntava,
per refermar la sospita que
buscaran una operació
com la que va evitar l’alcaldia d’ERC a Barcelona.
“Hem de fer que no puguin!”, concloïa.
El leitmotiv de situar el
PSC com l’únic adversari

en una batalla entre dos
no va canviar l’últim dia de
campanya, ja que al matí
Aragonès ja havia carregat
contra Illa per haver fet
l’ofès arran de la decisió
dels independentistes de
posar per escrit que no
hi faran govern, quan ell
va començar la campanya
dient el mateix. “Illa ha de-

mostrat políticament una
superioritat moral que els
catalans no haurien de
premiar”, etzibava Aragonès, que li retreia que parli
eufemísticament de “retrobament” quan el que vol
és fer desaparèixer l’independentisme. “ERC i el
PSC pensem tan diferent
que som incompatibles a

les institucions de Catalunya”, insistia un cop més.
ERC dona una importància cabdal al 14-F, no
només per a la propera legislatura, sinó per a la propera dècada, ja que en la
seva escala de prioritats
hi afegeix el desenvolupament d’una “agenda transformadora” per sortir de la
crisi. Per això ahir, en el míting final, va posar tota la
carn a la graella, i per primer cop des de l’octubre del
2017 va reunir en un mateix acte tots els seus presos i exiliades, que van ser
especialment aplaudits. El
president del partit, Oriol
Junqueras, va fer el discurs
més abrandat i emocional,
apel·lant a la trajectòria
històrica d’ERC en la lluita
antifeixista i per la república. “Si nosaltres no ens
hem rendit dins de les presons, menys us heu de rendir vosaltres davant d’una
urna, perquè les urnes són
la nostra arma”, apel·lava.
“Que cada bri de repressió
trobi a les urnes una resposta imparable”, animava l’exconseller Raül Romeva. També l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, les exconselleres Meritxell Serret i
Dolors Bassa, i la secretària general, Marta Rovira,
apel·laven a la necessitat de
no quedar-se a casa i vèncer
la “mandra” per no haverho de lamentar l’endemà.
“Ens han imposat una data
i ens han posat aquestes dificultats perquè ens costi
anar a votar”, denunciava
Rovira des de Ginebra.
Al matí, ERC ja havia
fet pública una carta oberta adreçada als indecisos.
Tant als que no saben si
votar o no –“cada vot independentista que es quedi
a casa serà per al bloc del
155”, advertia– com als
que dubten entre ells o una
altra opció política, gent a
qui recordava que pot decidir tenir “un president independentista i d’esquerres per primera vegada des
del restabliment de la democràcia”. “I també decidireu si l’estratègia que
proposem és la que cal seguir”, puntualitzava. Això
també es vota demà. ■

Les frases

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

“Sortim a votar! El
lideratge del procés
d’independència ha
de fer un canvi, i ha de
ser des de l’esquerra”

“Avui no s’acaba cap
campanya per a ERC;
continua la campanya
permanent fins a la
victòria i la república”

“Entenem que hi hagi
gent cansada, però ha
de saber que no anar
a votar és assumir un
risc massa elevat”

“Si guanya el front
del 155, tindran el
suport de Vox, que és
feixisme; no sé per què
en diuen populisme”

“Per als que sabem
que la república és
irreversible, la victòria
d’ERC no és una opció,
és una obligació”

“Els del 155 ens volen
tancats i silenciats,
però nosaltres som
aquí per la llibertat i
la república”

Pere Aragonès

Oriol Junqueras

Marta Rovira

Carme Forcadell

Raül Romeva

Dolors Bassa

CANDIDAT D’ERC

PRESIDENT D’ERC

SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

EXCONSELLER

EXCONSELLERA
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Illa veu incert governar si no
té una “victòria contundent”
a Reclama el vot dels que volen “tranquil·litat i estabilitat” i volien el canvi amb Ciutadans el 2017 a Tot

i negar-se a investir cap independentista, el PSC s’ofereix com el reconciliador entre els blocs

Pedro Sánchez feia costat a Salvador Illa en el míting de cloenda d’una campanya que el PSC ha fet telemàticament i amb un mínim aforament presencial ■ ACN

Xavier Miró
BARCELONA

“Només amb una victòria
contundent del PSC el
canvi està assegurat”, advertia ahir Salvador Illa en
el seu míting de cloenda,
per tal d’atreure el vot de
tot l’electorat que prioritza evitar un nou govern independentista, el vot dels
“que volien el canvi el
2017” amb Ciutadans.
“Ens votaran empresaris,
autònoms”, i no només socialistes, afirmava el president espanyol, Pedro Sán-

chez. Tot i que Illa ha tancat la porta a governar o ni
tan sols investir un candidat independentista, el
PSC es presenta a les urnes com l’única força que
trenca amb els dos blocs
nacionals i que, segons
Sánchez, representa “la
majoria farta d’odi, enfrontament i baralla eterna”. Apel·lant al seny en
contra d’una suposada
rauxa independentista,
Illa demana el vot “de la
gent que vol poder viure
tranquil·la i que es resolguin els problemes bé”, de

Les frases

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

“El compromís de no
pactar mai amb el PSC
és la proposta d’odi
etern i perpetu de
l’independentisme”

“Només amb una
victòria contundent
del PSC el canvi està
assegurat”
Salvador Illa

Pedro Sánchez

CANDIDAT DEL PSC A LA GENERALITAT

l’electorat que vol un “president reformista, progressista i dialogant”.
Durant la campanya, el
PSC ha acusat l’independentisme d’intentar sem-

brar dubtes i temor sanitari sobre la votació de demà
per tal de promoure l’abstenció –a diferència de fa
tres anys, històricament
la participació en les cata-

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

lanes havia estat menor
que en les espanyoles i el
PSOE obtenia més suport
que el PSC–. “El bucle independentista s’alimenta
de l’abstenció”, afirmava
Illa. Els socialistes han dedicat actes específics a les
dones i als joves cridantlos al vot massiu. “Vostès
posin els vots i jo posaré
el canvi”, ha estat una frase repetida per Illa i dirigida no només al seu electorat històric i perdut cap a
Cs, sinó també a “aquells
que no ens votaran mai
més” però que ara volen el

relleu al govern de la Generalitat.
Illa ha estat des del principi el candidat més atacat
pels rivals perquè, segons
les enquestes, disputa la
victòria a ERC i Junts, i
aglutina el vot contra l’independentisme que tenia
Cs. Ell ho ha aprofitat i ho
ha provocat fent propostes cridaneres que han forçat la resta a definir-se,
com prometre rebaixar-se
el sou si era president o
apostar perquè el secretari
de Salut, Josep Maria Argimon, continuï en el càrrec
en el seu govern. Ha defugit l’enfrontament personal i s’ha presentat com a
únic candidat capaç de girar full a “una dècada de
decadència” independentista. Adoptant actitud
presidencial, Illa ha anunciat qui nomenaria per als
dos càrrecs clau per superar la pandèmia i recuperar l’economia en un hipotètic seu govern: el conseller d’Aena, Maurici Lucena, com a vicepresident
econòmic, i la gerent del
Parc Salut Mar, Olga Pané,
com a consellera de Salut.
El PSC ha fet campanya
presidencialista des del
mateix nomenament sorpresa d’Illa. El seu líder,
Miquel Iceta, atribuïa a Illa
més talla presidencial que
la seva, que es requeria ara
perquè el PSC no es jugava
ser segona força sinó guanyar la presidència.
Ara bé, sense descartar
la victòria, i governi o no,
fonts socialistes diuen “ja
hem guanyat“ si, com sembla, poden disputar el primer lloc a l’independentisme i tornar a ser grup parlamentari de pes després
d’una dècada d’escissions,
mals resultats i desencís.
Iceta ha dit que, si no és ara
president, Illa és un bon
candidat de futur. ■

El PDeCAT espera tenir
la clau del nou govern
Redacció
BARCELONA

Àngels Chacón va acomiadar la campanya assegurant que votar el PDeCAT
demà “val per tres”, ja que
serveix per consolidar la
“majoria independentista”, per tenir un “bon govern” i per “frenar la CUP”
i impedir que torni a “con-

dicionar” el pròxim govern de la Generalitat. En
l’acte de final de campanya, al recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, la candidata va assegurar que el PDeCAT no
és “cap escissió” de Convergència, sinó que reconeix el seu llegat i el
“projectarà” cap al segle
XXI. L’expresident de la

Generalitat Artur Mas
també va assegurar que
el vot al partit servirà per
avançar “de manera realista” cap a la sobirania, així com per tenir un “bon
govern” i per “aixecar” el
país de la crisi. L’expresident va defensar la necessitat que el Partit Demòcrata sigui present en el
proper Parlament. ■

Àngels Chacón, acompanyada d’altres candidats del partit ■ MARTA PÉREZ / EFE
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Cs fa una última crida a la
mobilització per fer front al
procés o a un nou tripartit
a Carrizosa alerta que el Parlament sorgit de les urnes podria ser “més radical” que
l’actual a Els dirigents territorials del partit emparen el cap de llista en l’acte final

El PP es refugia
a Montjuïc per
cloure campanya

Francesc Espiga
BARCELONA

Des del primer dia fins a
l’últim, Ciutadans ha fet
de la seva campanya electoral un missatge polític.
Enmig d’una pandèmia inclement, el compliment de
les normes sanitàries ha
estat una exigència i, per
això, tots els seus actes,
tots, han estat sense públic i telemàtics. Partint
d’aquesta premissa, el
d’ahir no podia ser una excepció, tot i que, tractantse de l’últim, havia de tenir
un toc singular. I, per
aconseguir-ho, la líder del
partit, Inés Arrimadas, i el
candidat, Carlos Carrizosa, van fer des d’un plató
televisiu una trobada virtual amb diversos càrrecs
del partit que estaven escampats per diversos
punts de Barcelona i la
seva àrea metropolitana
que, per un motiu o altre,
tenen una connexió simbòlica o icònica amb l’unionisme. La redacció de
TV3, la comissaria de la
Policía Nacional de la Via
Laietana, la seu del TSJC i
l’avinguda Meridiana van
ser alguns dels indrets escollits per evocar, i reivindicar, el missatge de la formació taronja com a baluard, o tallafoc, davant de

Pablo Casado fent broma abans de començar a parlar ■ JPF

a Casado revela que Fernández ha fet

front a una operació greu de la seva dona
Jordi Panyella
BARCELONA

Arrimadas i Carrizosa, durant un moment de l’acte de tancament de campanya ■ CS

La frase

—————————————————————————————————

“És importantíssim
que ens mobilitzem
en aquestes eleccions,
perquè els extremistes
i radicals ho faran”
Carlos Carrizosa

CANDIDAT DE CIUTADANS

l’independentisme.
Arrimadas i Carrizosa
van ser, però, els encarregats de llançar el missatge
polític central de la jornada. Amb totes les enquestes augurant-los una forta
davallada, que es traduiria

en una fuga de vot més que
apreciable cap al PSC, els
intents de l’un i de l’altre
van anar encaminats a
fer una darrera crida a la
mobilització de l’electorat
que els va donar la victòria
en els comicis del 2017.
“Qualsevol que vulgui un
canvi real, i no un tripartit
o més anys de procés,
ha de votar Ciutadans”,
va manifestar Arrimadas,
per a qui no hi ha dubtes
que, arribat el cas, socialistes i ERC assoliran un
acord, diguin el que diguin
els papers signats enmig
d’una campanya. La intervenció de Carrizosa va se-

guir el mateix traç, posant
més l’accent en el risc que,
segons ell, hi ha que el procés sobiranista agafi una
nova embranzida en el cicle que s’obrirà després del
14-F. “En el proper Parlament ens podríem trobar
un escenari més radical i
extremista, si és possible,
del que hem tingut ara per
part de l’independentisme
més totalitari”, va proclamar el cap de llista taronja, per a qui l’aparent
desmobilització de l’electorat sobiranista obre una
“oportunitat per assolir
un govern constitucionalista a la Generalitat”. ■

La frase

—————————————————————————————————

El PP va elegir ahir Montjuïc, en un espai allunyat
del centre de Barcelona,
per tancar la seva campanya. Els populars han fet
molt poca campanya a
camp obert, han buscat
espais més aviat discrets
per acollir les freqüents
visites del seu líder, Pablo
Casdo, i ahir ho van tornar
a fer en l’acte que va tancar la seva campanya,
en un local a l’avinguda
Miramar.
Durant el seu parlament, Casado va ressaltar
les virtuts del candidat popular, Alejandro Fernández, de qui va revelar que
en plena campanya ha hagut d’absentar-se algun
dia per ser al costat de la
seva dona, operada d’un
tumor al cervell.

“Ens han robat la
Catalunya cosmopolita
que envejàvem els
nens de Palència, i la
volem recuperar”
Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP

Davant un grup reduït i
selecte de militants, Casado va rebre l’aplaudiment
més fort quan va dir que
volen fer el castellà llengua
vehicular a l’escola i que ho
puguin elegir lliurement
els pares.
El candidat, Alejandro
Fernández, va alertar del
pacte ERC i PSC, i va negar que es pugui establir
un diàleg a Catalunya sobre la base dels principis
de dret a decidir, amnistia
i presos polítics. ■

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

CRÒNICA

Jordi Panyella

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

Acte electoral dels de la junta electoral

L

a junta electoral prohibeix algunes manifestacions i d’altres les autoritza. Ahir tenia
el vistiplau de l’organisme que arbitra les eleccions una concentració del sindicat policial Jusapol,
que reclama una millora de sou
per a policies nacionals i guàrdies
civils. No era una mobilització de
caire laboral, per laboral que sigui
la reivindicació, va ser un acte polític amb tots els ets i uts, un alta-

veu electoral per a partits com
Ciutadans, habituats a utilitzar la
junta electoral per fer prohibir actes de caire independentista. Hi
van ser tots; Inés Arrimadas, Josep Bou –“viva el rey!”, va acabar
bramant– i el candidat a presidir
la Generalitat d’un partit racista,
feixista i espanyolista.
L’acte es va fer a la plaça Sant
Jaume i va acabar amb aplaudiments als Mossos d’Esquadra i a

la Guàrdia Urbana de part dels
seus companys policies agraïts
per l’espectacular desplegament
que van fer per impedir que una
manifestació d’antifeixistes pogués arribar fins a Sant Jaume.
Del balcó del Palau de la Generalitat hi penjava, com sempre, la
pancarta amb el lema llibertat
d’opinió i d’expressió. Només faltaria, Jusapol i els seus ahir es
van poder expressar. ■

Bou, del PP, confraternitzant amb el cap de llista del partit ultra ■ J. RAMOS
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L’Econòmic
analitza aquest
mes la situació
del sector cultural
aEs distribueix demà amb El Punt Avui

i, com és habitual, posa una especial
atenció en les empreses del territori
Ramon Roca
BARCELONA

Pablo Iglesias, Jéssica Albiach i Ada Colau a l’acte d’ahir al matí al Casino L’Aliança del Poblenou ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

Els comuns atien l’espantall
de la repetició electoral per
reclamar el vot d’esquerres
a Iglesias diu que són els garants de la veritat per millorar la democràcia a Albiach

alerta que el 14-F és un plebiscit entre un altre desgovern i un front d’esquerres
Jordi Alemany
BARCELONA

La cap de llista d’En Comú
Podem (ECP), Jéssica Albiach, va reclamar ahir “la
concentració de vot” a la
seva formació de la gent
d’esquerres i que volen un
canvi atiant l’espantall de
la repetició de les eleccions
per la impossibilitat de formar govern si es mantenen els vetos i enrocaments mutus entre ERC i
el PSC. Va preguntar-los
directament si seran capaços d’arribar a aquest punt
“per tossuts” en una situació en què “la gent està patint”, quan es necessita un

La frase

—————————————————————————————————

“Ens portaran el PSC i
ERC a una repetició
electoral per tossuts?
Seran capaços quan la
gent està patint?”
Jéssica Albiach

CAP DE LLISTA D’EN COMÚ PODEM

govern fort perquè no marxin les empreses ni facin
ERO, s’habilitin ajudes i
“es blindi la sanitat pública, l’educació i les residències”. En aquest sentit, va
alertar, també en un altre
acte al matí, que el 14-F “és
un plebiscit sobre el desgo-

vern, la repetició electoral i
Laura Borràs de presidenta o un govern transversal
d’esquerres”.
Al matí el líder d’Unides
Podem, Pablo Iglesias, va
lloar la figura d’Albiach
perquè va assegurar que
també diu “veritats” com
va fer ell assenyalant que a
Espanya “no hi ha plena
normalitat democràtica”.
Iglesias va reiterar l’afirmació conscient que dir la
veritat té “un efecte demolidor”, ja que provoca “la
mobilització dels que fan
apologia de la mentida”.
Per això va assegurar que
calia continuar-la dient
“encara que sigui dura”

amb l’objectiu de poder
“millorar la democràcia”.
Tant Iglesias com el president del grup al Congrés,
Jaume Asens, van recordar el cas de la condemna a
presó de Pablo Hasél com a
exemple de poca normalitat democràtica i li van
mostrar la seva solidaritat
malgrat que el raper va
qualificar Iglesias de “farsant” per no haver fet res
per evitar-ho.
Asens també va aprofitar per aconsellar ERC que
abans d’aspirar a la independència primer hauria
d“aconseguir la seva pròpia independència de
JxCat”. ■

A les eleccions municipals i
autonòmiques ja van poder
votar ■ EPA

necessitat de promoure
unes eleccions més accessibles i inclusives. Per això
s’insisteix en la importància de fer tota la informació electoral fàcil de comprendre i d’eliminar als
col·legis electorals qualsevol barrera que pugui dificultar o impedir l’acció de
votar. “És una qüestió de
dret democràtic, és un
deure de la societat i de
l’administració garantir
que tota persona que tingui la voluntat de votar
disposi de les eines i dels
recursos”, diu el director
de Dincat, Carles Campuzano. ■

Els discapacitats
intel·lectuals voten
per primer cop
E.F.
BARCELONA

El sector de la discapacitat
intel·lectual celebra que
per
primera
vegada
15.000 persones amb la
capacitat modificada judicialment, la majoria persones amb discapacitat intel·lectual, podran exercir

el seu dret al vot a les eleccions al Parlament. Mitjançant un comunicat
Dincat, representant del
sector de la discapacitat
intel·lectual, es felicita que
a finals del 2018 s’aconseguís recuperar aquest dret
després d’una llarga lluita
per modificar la llei electoral. L’entitat reivindica la

L’Econòmic
d’aquest mes de
febrer, que els
lectors d’El Punt
Avui rebran juntament amb el
diari de demà,
analitza en el reportatge d’obertura de la publicació la difícil situació que passa
el món de la cultura, un dels sectors més colpejats per la crisi Portada de L’Econòmic
econòmica com
La crisi originada per la
a conseqüència de la Copandèmia ha impactat en
vid-19.
La pandèmia ens ha l’empresa cultural quan
mostrat un paisatge cultu- s’estava recuperant de les
ral devastat, amb la can- conseqüències greus de la
cel·lació d’espectacles de crisi del 2008. Aquest fet
tota mena, amb el tanca- es tradueix dissortadament de sales d’exhibició i ment en el tancament
amb imatges en què els ac- d’empreses relacionades
tors escenifiquen les difi- amb el sector de la cultura.
L’Econòmic també pucultats extremes per poder arribar a final de mes. blica en l’edició d’aquest
Un paisatge de calamitats mes una entrevista a Raen què les febleses de l’eco- quel Ros, professora innomia vinculada a la crea- vestigadora de La Salleció s’han expressat amb URL experta en robots
que interactuen amb pertota la seva cruesa.
La major part de les per- sones. La doctora en robòsones amb qui s’ha parlat tica social diu que aquests
presenten una doble con- ginys estan avançant molt
clusió: per revertir aques- darrerament i que són màta situació serà essencial quines sofisticades per fer
l’increment de la despesa una feina repetitiva. El
pública del sector i, també, repte, però, és que un roun major compromís de la bot faci milers d’interacgent a l’hora de participar, cions diferents tal com les
com a espectadors o com a fem els humans. Aquesta
lectors, en les diverses és, doncs, la gran diferènàrees que configuren l’àm- cia entre els uns i els altres.
bit de la cultura.
Entre diverses inforÉs un reclam unànime
del sector que la dotació macions d’empreses del
L’Econòmic
pressupostària pugui ser, territori,
com a mínim, d’un 2 per d’aquest febrer destaca la
cent del pressupost de la multinacional catalana
Generalitat per al món de d’alimentació Borges, que
enguany celebra el 125è
la cultura d’aquest país.
L’altra premissa im- aniversari i que reinverprescindible per poder teix 10,5 milions en la resmantenir els espectacles tauració per ajudar a palamb un nivell de qualitat i liar les conseqüències de
dignitat suficients seria la pandèmia en el sector.
A més, a L’Econòmic es
l’increment de l’entusiasme de l’usuari, és a dir, del podran llegir una desena
públic, ja que els darrers d’articles d’opinió escrits
anys la despesa familiar en per experts de diverses
cultura ha baixat del 7 al 4 disciplines i àrees econòmiques.
per cent.

