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Llits d’UCI

Dada anterior: 3,21
Els nous contagiats
per cada positiu no
han de superar l’1

Dada anterior: 8.499
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 142
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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Joaquim Forn Exconseller de la Generalitat i exregidor de Barcelona

“Tothom ha de
reflexionar si,
posant-se al
davant, ajuda”

DIÀLEG · “Si, transcorreguts els dos anys, continuem sense poder fer un
referèndum acordat, hem de preparar una alternativa” UNIÓ · “Quan està
en joc una causa nacional, de país, és recomanable anar tots a l’una”
Xavier Miró
BARCELONA

J

oaquim Forn s’ha reincorporat immediatament a la feina d’advocat
al gabinet jurídic del grup
audiovisual Mediapro, on va començar a treballar mentre era a
la presó.
Com se sent després dels primers dies de llibertat?
Bé, bé. Estic bé però l’adaptació
és un procés. En el meu cas no
crec que sigui gaire llarg. Començo a recuperar els hàbits de
llibertat però és veritat que,
puntualment, hi ha coses que et
costen més. Tot el que és la tramitació de gestions que habitualment feies amb molta facilitat, bé, a vegades se’t fa una mica una muntanya, però de mica
en mica vas recuperant la normalitat. Diguem que passar
d’una cosa dolenta com la presó
a una de positiva com la llibertat costa menys. Hi ha moments d’adaptació a la família, a
les noves rutines. He intentat
reincorporar-me ràpidament a
la feina perquè això m’ajuda a
normalitzar la meva vida. Crec
que d’aquí a pocs dies o setmanes estaré plenament integrat,
amb plena normalitat.

❝

Malgrat els riscos
que comportava,
la declaració
d’independència
s’havia de fer

❝

Vull tornar a ser
el que era abans.
És una evidència
que han volgut
fer-nos agenollar

El va ajudar el fet de tenir feina?
Sí, perquè no he quedat desconnectat del tot. A part del moment en què teníem permisos,
el 100.2 i el permís de treball,
podia mantenir el contacte. En
el meu cas, poder reincorporarme ràpidament és positiu. Hi ha

gent que diu que necessita més
temps de descompressió. No hi
ha una fórmula màgica ni un
manual. Depèn de cada persona.
És més una qüestió de rutines
o ideològica, emocional?
Tot. A la presó tens unes rutines molt marcades i la manera
de desfer-les és substituir-les
per unes altres. Jo les he substituïdes per les hores dedicades al
treball, a la família i als amics.
Però, és clar, jo vull tornar a ser
el que era abans. I és la millor
manera. Nosaltres no ens hem
rendit. És una evidència que
han volgut fer-nos agenollar però jo he sortit amb les mateixes
ganes de continuar fent la meva
vida i per mi això era molt important. Sempre hem desitjat
sortir de la presó amb la mateixa força o més que quan vam
entrar.
Voler tornar a ser el que era
abans implica que el de la presó
no és exactament la mateixa
persona.
No, no. Una cosa és el que voldrien i una altra cosa és el que
aconsegueixen. És evident que
et fan passar per la presó per
convertir-te en un número més.
Mai hem deixat de pensar, raonar i estar compromesos. Sem-

pre hem dit que les nostres conviccions són encara més fortes.
Si teníem clar els nostres ideals,
sortim molt enfortits. Perquè la
presó ens ha servit per reforçar
el que ja sabíem.
Reforçar-ho en quin sentit?
Si estàvem convençuts que el
camí per al nostre país era la independència, encara ho tenim
més clar. No hem sortit ni amb
por, ni amb renúncies, ni amb
res de tot això. Tot això és el
que ens ha donat més força. Tu,
a la presó, li has de trobar un
sentit. Si et deixes abatre, controlar, i t’acabes convertint en
un simple pres, d’alguna manera la partida te l’han guanyada.
En el nostre cas no ha estat així.
Hem pres consciència de la nos-

tra situació, per què érem a la
presó. Sabíem perfectament
que el que volien era humiliarnos, rebaixar-nos com a persones i que sortíssim renunciant a
allò en què hem cregut i hem defensat tota la nostra vida. Hem
donat un sentit a la nostra presó perquè, quan sortíssim, havíem de continuar treballant
pels nostres ideals.
Ha estat una feina de presa de
consciència col·lectiva del
grup?
No. No és que hàgim fet una teràpia col·lectiva però sí que
n’hem parlat moltes vegades, i
tothom coincidia. Ens hem donat força els uns als altres. Nosaltres hem tingut la sort d’estar
gairebé sempre acompanyats
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Trepitjar el país
Mayte Piulachs

“Arrenquem!!!”, va piular ahir Jordi Turull en l’inici de la
Travessa per la Llibertat, una caminada de quinze dies
de Portbou a Arnes. L’exconseller assegura que vol recórrer “aquest país meravellós” i “amb enyorança
molt sentida”, que ha experimentat tancat tres anys i
mig a la presó. Trepitjar el país és estimar-lo i reivindicar-lo. El poeta Jacint Verdaguer pujava i baixava mun-

tanyes per trobar mots i rondalles de tots els racons, a
més d’inspiració i retrospecció personal, com apassionadament escriu Àlvar Valls a Entre l’infern i la glòria.
Turull assegura que vol “agrair l’esforç fet a tothom”.
I la nova proposta de l’ANC també ens fa créixer: Catalunya i el País Basc s’agermanaran a través de la Via
Pirinenca l’estiu vinent.

CONNECTAR
AMB LA
GENT QUE
LI HA ESCRIT
Entre els objectius
que Forn s’ha imposat en la nova
etapa de llibertat
personal, té contactar amb tota la
gent que li va escriure a la presó
per donar-li ànims.
No podrà localitzar-los a tots però
intentarà trobarse amb tots els
grups de persones
de diversos llocs
que se li van dirigir
conjuntament:
“M’agradaria veure’ls, no només
per agrair el que
han fet per nosaltres, sinó per animar-los a continuar. Hem de persistir. Això és el
més important.
Hem de mantenir
el país tensionat,
sobretot pensant
en clau de futur.”
■ JOSEP LOSADA

❝

El judici van ser
quatre mesos
molt intensos de
conviure, patir,
i crear vincles forts

d’una altra persona. Això ens ha
donat més força i ens ha ajudat
en els moments de debilitat,
que també n’hi ha. En els moments de baixada, ens hem pogut ajudar els uns als altres.
L’experiència conjunta estableix un vincle permanent?
Sí, segur. Hi ha dos moments
que estableixen un vincle: el de
la presó i el judici. El judici van
ser quatre mesos molt intensos
de conviure, de patir –perquè
també es va patir molt–, tot això crea un vincle molt important.
Fora de partits?
Sí, sí. Cadascú després militarà
on voldrà, farà el que voldrà, però això estableix uns vincles
personals molt grans i forts. És
una cosa difícil d’explicar però
inoblidable. Quan has patit el
que has arribat a patir i ho heu
fet junts, quan una persona ha
vingut quan estaves decaigut i

117084-1243381L

Continua a la plana següent
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Joaquim Forn Exconseller de la Generalitat i exregidor de Barcelona
Ve de la plana anterior

ses no han anat per on volem
nosaltres, si continuem sense
poder celebrar un referèndum
acordat, que realment puguem
tenir una alternativa. Dos anys
passen volant, és molt poc.
Aquest és l’acord i ara també
caldrà un acord de partits però
també que la societat civil estigui una altra vegada com ho va
estar l’any 12, 13, 14, tensionada, preparada per continuar
avançant. És evident que la
gent ho vol perquè això es tradueix en una majoria encara
més gran que la del 21-D.

t’ha ajudat, o tu l’has ajudat a ell
perquè un altre dia li ha tocat a
ell, això crea uns vincles gairebé
indestructibles.
Cuixart sosté que, si es grata
una mica, l’estratègia dels partits no és gaire diferent. Lligat
amb això, com ha vist el trencament amb el PDeCAT?
Jo mai criticaré el PDeCAT. És
un partit independentista i no
estem en disposició d’anar prescindint de cap vot, partit o grup
que vulgui la independència. És
veritat que hi ha matisos quant
a l’estratègia, però la voluntat
de veure una Catalunya independent és el que ens hauria
d’unir. Coincideixo bastant
amb en Cuixart que es posa més
l’accent en el que ens separa
que en el que ens uneix. Trobo a
faltar aquesta unitat des del respecte absolut a les diferències.
Quan està en joc una causa nacional, de país, és recomanable
anar tots a l’una. Això és una de
les coses que a mi m’agradaria.
Per això dic que faig un pas al
costat, perquè crec que puc ajudar. Es tracta de sumar ara, no
de buscar el que ens separa.
Com s’ajuda des de fora de la
primera línia?
Tots hem après de la situació de
discussió contínua dins el govern dels darrers tres anys.
Tinc l’esperança que no es reprodueixi. Però veiem indicis i
signes positius. La visita del vicepresident Junqueras a Waterloo al president Puigdemont és
important. Segur que les coses
no es canvien d’un dia per altre,
tothom arrossega una motxilla
de retrets però arriba un moment en què cal deixar-ho de
banda i continuar. I, si tu creus
que fas nosa perquè no pots
oblidar determinades coses,
també has de fer un pas al costat. Ara el més important és el
país, no les persones. Alguna
persona que se senti incòmoda i
no pugui treballar en equip,
amb la resta de partits, que no
sumi, doncs que s’aparti. És el
que la gent ens està demanant.
Ho diu per algú en concret?
No, ho dic per mi. Em poso al
capdavant. Tothom ha de fer la
reflexió de, si posant-se al capdavant, ajuda o no a la unitat i a
fer el full de ruta en comú. Són
preguntes que s’ha de fer cadascú i cadascú s’ha de saber respondre. Si la resposta és que sí,
endavant, però si és que no,
doncs millor que faci una altra
cosa.
La inhabilitació li sap més greu
per l’Ajuntament o per la Gene-

Una part de l’independentisme
diu que, amb mig país sense votar o votant no, no es pot fer la
independència unilateral.
Hem d’aprofitar els dos anys
per ser més del 52%. És evident
que necessitem ser més gent.
Tenim un avantatge, que coneixem els pros i contres d’algunes
de les coses que hem fet –no es
pot repetir exactament l’esque-

❝

Mai criticaré el
PDeCAT. No estem
en disposició de
prescindir de cap
independentista

Forn, fotografiat en un dels parcs del districte tecnològic 22@, del Poblenou barceloní ■ JOSEP LOSADA

ralitat?
No! Em sap greu perquè forma
part de la injustícia. A títol personal no em fa ni fred ni calor.
Si la meva vida no passa per
l’administració pública o un càrrec electe m’és absolutament
indiferent.
Es retira de la política?
No se m’ha interpretat bé. No
faré la política com l’he feta fins
ara perquè és impossible. No seré diputat, no seré regidor ni seré conseller, serà impossible
perquè tinc una inhabilitació.
Via de partit? Tampoc la faré.
Continuo militant a Junts. Són
molts anys de militància i el que
ara vull fer són altres coses. Ho
puc fer des d’entitats i no estrictament des d’un partit polític.
Ajudaré en el que calgui però he
fet un pas al costat en la vida po-

lítica tal com l’he feta fins ara.
Però les idees no s’abandonen i
vull continuar treballant per assolir els objectius de l’1-O. Això
no només es pot fer des d’un
partit polític sinó des d’altres
llocs.

de les campanyes que faci Òmnium. Hi ha un tema que sempre m’ha interessat, que és la
llengua, doncs m’agradaria
també poder-hi col·laborar. Soc
soci de la Plataforma per la
Llengua des de fa molt temps.

Des d’on? L’expresidenta Forcadell va posar l’èmfasi a treballar pels exiliats i represaliats.
Ens hem posat al servei del president Puigdemont i els consellers per treballar pel seu possible retorn. Tenim l’amnistia sobre la taula i, molt important, el
final de la repressió. Aquí hi ha
més de 3.000 persones encausades, gent que necessitarà suport, el mateix que hem rebut
nosaltres. Tot això per mi és
prioritari. El que no faré és
crear plataformes o grups. Ja
n’hi ha prou. Puc treballar des

Com es fa per “persistir” després de l’aturada de la pandèmia i el canvi d’urgències?
El que ens hem donat ara és
aquest acord entre els partits
del Parlament que representen
un 52%. Té el recorregut que té.
Ens donem dos anys per veure
els fruits que pugui donar la mesa de negociació. La nostra obligació no és esperar a comprovar
que no n’hi ha, de fruits. Hem
d’anar amb esperit positiu a la
mesa però també hem d’estar
preparats perquè, transcorreguts aquests dos anys, si les co-

ma que hem fet– i tot això ens
ha de donar les pistes perquè es
pugui preparar i realitzar l’alternativa que ens pugui portar a
l’èxit. El que no podem fer tampoc és menysprear el que va
passar l’1-O ni l’actual majoria.
Hem de saber-les utilitzar totes
dues.
L’1-O i el 3-O els ha reivindicat
tot l’independentisme però la
DUI, no. De fet, hi ha qui ho considera un error si no pots defensar la declaració.
És molt fàcil a pilota passada. Jo
reivindico el mandat de l’1-O, el
3-O i accepto el debat de si
aquell dia havíem d’anar més
enllà. Però el 27-O o bé anàvem
a eleccions anticipades o bé fèiem la declaració. Unes eleccions haurien creat una frustració molt gran en moltíssima
gent. Malgrat els riscos que això
comportava, la declaració s’havia de fer. Segurament va ser
una declaració amb poc èxit però que recollia, almenys en part,
allò que la gent va votar l’1-O. ■
Entrevista sencera a:
왁 www.elpuntavui.cat
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Agraïments ran de mar

MARXA Jordi Turull va començar ahir a l’Alt Empordà la ‘Travessa per la llibertat’ RUTA Durant dues setmanes
recorrerà a peu part del país per agrair el suport als presos polítics COMPANYIA Molta gent va caminar al seu costat
Ramon Estéban
LLANÇÀ

A

118220-1246202L

dos quarts tocats d’onze
d’ahir al matí, els aplaudiments d’unes desenes de
persones aplegades al passeig marítim de Llançà van donar la
benvinguda a un emocionat Jordi
Turull, que arribava caminant pel
camí de ronda –samarreta blava,
motxilla a l’esquena, barret per
protegir-se del sol– junt amb un
centenar llarg d’acompanyants
procedents de Colera. Als primers
aplaudiments s’hi van afegir els
dels excursionistes del seguici, eufòrics malgrat que hi havia signes
evidents de cansament.
L’exconseller havia començat a
les set a Portbou la Travessa per la
llibertat, una caminada de 15 dies
per bona part del país, fins a la Terra Alta, per agrair el suport que la
gent li ha ofert –a ell i a la resta de
presos polítics catalans– mentre ha
estat a la presó. S’hi podien veure
moltes samarretes reivindicatives i
algunes estelades portades pels que
feien costat a Turull a la ruta. La
majoria eren de la zona, però n’hi
havia de força lluny. Per exemple,
en Pep de Reus, un excursionista
experimentat que poc abans havia
arribat en un tren que havia agafat
a les cinc del matí. “L’1 d’octubre jo
vivia a Toronto [Canadà] i vaig volar a Catalunya per poder votar”,
ens va explicar. Tenia previst fer el
tram de Llançà al Port de la Selva,
que començaria al cap d’uns minuts, i l’endemà [avui, per al lector], la ruta fins a Figueres. A la
motxilla porta la tenda en què dormirà. “Ho faig per mostrar el meu
suport i la meva admiració a Jordi
Turull, per la seva valentia i per

ANUNCI
En data 5 de juliol de 2021 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona l’edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats temporals de
tècnic especialista informàtic (C1).
Les bases de la convocatòria es podran obtenir també a l’adreça
https://www.baixemporda.cat/ca/cartade-serveis/recursos-humans/contractacio-de-personal/, i al Consell Comarcal
del Baix Empordà, C. Tarongers,
Núm.12 de la Bisbal d’Empordà.
El termini de presentació de sol·licituds
expira el dia 20 de juliol de 2021.

L’entrada de Turull i els acompanyants al passeig marítim de Llançà, i l’exconseller adreçant-se a la gent en l’acte de benvinguda ■ QUIM PUIG

mantenir els seus ideals”, afirma.
Turull no aparenta gaire fatiga.
“Estic en forma, pensa que a la presó fer exercici és una de les poques
distraccions que tens”, ens respon
quan li preguntem si estava preparat per cobrir les distàncies previstes, tenint en compte on ha hagut
de passar els últims anys. Mentre
parlem, molts es retraten al seu
costat o li demanen que signi samarretes i banderes. L’home hi accedeix, pacient. No paren de donarli les gràcies, com havia fet poc
abans, en els parlaments de benvinguda, l’alcaldessa, Núria Escarpanter (“Gràcies pel que heu suportat injustament”). El fet que fossin
els ciutadans els que expressessin

la seva gratitud no formava part del
guió original, ja que el projecte de
Turull s’encamina precisament a
ser ell qui doni les gràcies als ciutadans. “Els aplaudiments han de ser
per a vosaltres”, els va dir l’exconseller en el seu discurs.
Haver escollit una caminada per
mig país per expressar aquest agraïment és degut, d’una banda, a l’afició de Turull per l’excursionisme;
però, sobretot, al que representa
caminar almenys per a ell. “Caminar és un dels símbols més exactes
de la llibertat, decideixes per on
passes, avances, t’esforces. I també
relliga amb el procés: n’hi ha que
volen anar més de pressa, d’altres,
més a poc a poc... però escolteu, el

Caminar
Per Turull, el fet de
caminar és una expressió de llibertat:
decideixes la ruta i
avances. Sempre ha
estat aficionat a l’excursionisme i assegura que a la presó
s’ha pogut mantenir
en forma perquè
–diu– fer exercici era
una de les poques
distraccions que tenia.

que és bonic és arribar. Estic segur
que si persistim i si hi som hi arribarem. Per tornar-ho a fer s’hi ha
de tornar a ser, i jo vull tornar-hi a
ser.”
Al cap de mitja hora, la marxa va
enfilar cap al Port de la Selva, on
van arribar al migdia. L’acte de
benvinguda i els parlaments, però,
es van deixar per al vespre, per evitar la calor intensa d’ahir. “És cert
que la gent de l’ANC d’aquesta zona
no ha fallat mai a l’hora de donar
suport als presos, però els hem de
donar les gràcies a ell i a tots els que
han estat empresonats, als que són
a l’exili i a tots els represaliats per
aquesta causa”, va dir l’alcalde, Josep Maria Cervera. ■

ERC aposta per la
“transformació
feminista del país”
Redacció
BARCELONA

Unes 500 dones d’ERC
van participar ahir en l’Assemblea de Dones que el
partit va celebrar a la ciutat de Tàrrega, governada
per l’alcaldessa republicana, Alba Pijuan. En l’acte,
hi van poder participar

l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i
l’exconsellera Dolors Bassa, un cop ja són fora de la
presó amb l’indult que els
va atorgar el govern espanyol.
Amb aquesta jornada
també de treball, les dones
d’ERC exhibien la fortalesa i els lideratges feme-

La consellera Tània Verge, ahir a Tàrrega amb Dolors Bassas
i Carme Forcadell i l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan ■ ACN

nins, i més des que el partit
va dissenyar i posar en
marxa en el si del govern la
conselleria d’Igualtat i Feminismes, dirigida per Tània Verge. Un dels objectius és treballar ara per la
“transformació feminista
del país”, en paraules de la
diputada Raquel Sans.
Forcadell va posar en relleu la “feminització del
partit” gràcies a “l’esforç
extraordinari i la convicció
dels homes i especialment
de les dones d’ERC”. La secretària d’organització,
Marta Rovira, hi va participar de manera telemàtica
des de l’exili a Suïssa. ■
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Una Via Pirinenca unirà el
2022 Catalunya i el País Basc
a L’ANC i Guru Eusko Dago il·luminaran els principals cims de punta a punta de la serralada per
reivindicar la llibertat i l’autodeterminació a L’acció es va presentar ahir a la nit amb un tast al Pedraforca
Òscar Palau
SALDES

120059-1246244L

Catalunya i el País Basc
s’agermanaran simbòlicament l’estiu del 2022, en
concret el dissabte 2 de juliol, a través de la Via Pirinenca, una espectacular
acció per reivindicar la llibertat i el dret a l’autodeterminació de tots dos països que farà que els principals cims de la serralada
s’il·luminin simultàniament de punta a punta.
L’ambiciosa
iniciativa,
que es batejarà amb el lema de Llum per la independència, serà la primera que organitzaran conjuntament l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) i

el seu referent basc Gure
Esku Dago, que la van
anunciar ahir tot oferintne un primer tastet, ja que
a la nit van il·luminar alhora dues de les muntanyes
més emblemàtiques de
Catalunya i el País Basc: el
Pedraforca i l’Aiakp Harria (Peña de Haia). L’acció
va tenir la col·laboració
imprescindible de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
(FEEC), que també es va
fer responsable de la seguretat. La centenària entitat, de fet, serà també la
que canalitzarà l’organització logística de l’acció de
l’any vinent, per a la qual
encara no s’han iniciat les
reunions tècniques i de la

Més d’una cinquantena d’excursionistes van il·luminar ahir a la nit la silueta del Pedraforca ■ ANC

qual, doncs, ahir poc més
es va poder avançar. Això
sí, a més de servir com a
mostra, l’acció, en què van
participar més d’una cinquantena d’excursionistes que es van repartir
amb fanalets per cobrir tota la silueta del Pedraforca, ja va servir també com
a primera i valuosa prova.
La il·luminació es va poder veure des de diversos
punts al peu de les dues
muntanyes, com ara un
mirador al poblet de Sant
Ponç de Molers i un altre a
la ikastola basca Orereta,
des d’on just abans es va
fer un acte polític simultani en què van intervenir
Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, i Amalur
Alvarez, portaveu de Gure
Esku Dago, a més de Marcel Mauri, vicepresident
d’Òmnium; Jordi Pons, de
la FEEC, i membres d’Artistes de la República.
L’acció ja té un espectacular precedent l’1 d’octubre
del 2019, quan uns 500 escaladors i excursionistes
van il·luminar 131 agulles
de Montserrat en homenatge a tots els presidents
de la Generalitat. ■

