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Junqueras defensa
al Suprem la seva
aposta pel diàleg
DECISIÓ · El tribunal debat
si atén el recurs d’apel·lació
del líder d’ERC, que es presenta
com un home de pau
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Cuixart presideix Òmnium des del 2015 ■ O.D.

24.000 noves altes
a Òmnium des que
Cuixart és a la presó

DURESA · La fiscalia sosté que
el vicepresident és responsable
de “comportaments violents” i
demana que continuï a la presó
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entitats civils amb més base social
P20

Nacional

La grip ja és una
epidèmia a Catalunya
Es tripliquen els casos en només una
setmana i hi ha hagut 111 ingressos greus
Punt de Vista

Arreu del país es van celebrar ahir concentracions per la llibertat dels presos. A la foto, la de Sant Vicenç dels Horts ■ O. DURAN
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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

Pluja de
milions

A

finals de març,
quan el referèndum de l’1 d’octubre
encara estava a l’horitzó, el president espanyol, el nom del
qual concorda sospitosament amb la
inscripció “M. Rajoy” de les llibretes
de Bárcenas, anunciava una “pluja de
milions” per a Catalunya que s’havia
de concretar en 4.200 milions d’euros
invertits en infraestructures fins a
l’any 2020. A finals del mes de setembre del mateix any, ja en plena campanya electoral del referèndum, Luis de
Guindos obria les portes a reformar el
sistema de finançament i a dotar Catalunya de més recursos si es renunciava a la idea de la independència.
Ara que el referèndum ja ha passat i
que, de moment, han pogut imposar
el seu autoritarisme colonial a través
d’una interpretació imaginativa de
l’article 155 de la sagrada Constitució
Espanyola, sembla que la pluja de milions l’havia presagiat un meteoròleg
d’estar per casa. No només això, sinó
que el ministre d’Hisenda, Cristóbal

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Rajoy va prometre diners i
inversions, però la realitat és
que Montoro ens retalla el
pressupost i la culpa encara
serà nostra
Montoro, ha anunciat, per sorpresa i
per la cara, una retallada de 780 milions d’euros als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. “Espanya és
la solució”, deia el lema electoral del
PP en les eleccions del 21 de desembre. La solució per a ells mateixos, segur: molts d’ells han viscut tota la vida
de l’Espanya que diuen que estimen.
Però no per als catalans. Mentre ens
collen econòmicament, controlen els
nostres comptes i centrifuguen els
problemes econòmics estatals, van
entonant la cantarella de centrar-se
en la recuperació econòmica i les necessitats reals de la ciutadania. Gran
relat. Primer, ja tenen ase dels cops
per als propers daltabaixos econòmics espanyols: la culpa serà nostra
per no acatar el “paga i calla”. Segon,
les necessitats reals de la ciutadania
no les podrem resoldre sense recursos ni inversions. Com cada cop que
algú anuncia una “pluja de milions”, ja
sigui en un casino, en una casa
d’apostes, en una loteria o en un producte financer porqueria, tu hi sols
perdre i ells hi solen guanyar.

Argentins a Tàrraco

Q

uan nosaltres anem a Buenos
Aires aprofitem que ja som a
l’Argentina per arribar-nos a Ushuaia, lloc remotíssim de la Terra del
Foc, la ciutat més austral del món, on
la majoria d’argentins de Buenos Aires
no han estat mai. S’ha de pensar que
de Buenos Aires a Ushuaia hi ha tanta
distància com d’aquí a Oslo, i em sembla que em quedo curt. Quan els argentins venen a Barcelona aprofiten
que ja són a Europa per anar a Itàlia,
sobretot els que hi tenen els orígens
familiars, que són molts. És el cas dels
parents argentins que s’han passat
tots els dies de Nadal amb nosaltres. A
Itàlia ja hi havien estat, en un altre
viatge explorador de l’arbre familiar.
Ara volien anar a Galícia. No hi tenen
lligam, però a l’Argentina es parla molt
de Galícia perquè el contingent humà
que va emigrar-hi en provenia en major part. Tant, com és sabut, que els
argentins d’origen espanyol són anomenats “gallegos” sense més distincions. Els vam convèncer que Galícia
era un altre viatge, i aquest cop els
hem dut a passejar per Catalunya. La
Vall de Boí el dia de més neu de tot

“
A falta d’Itàlia o
Roma, a Tarragona
també troben
orígens

l’any, Cadaqués el dia de més tramuntana... Com que ha fet vent pertot,
s’enduen la sensació que aquest país
és molt ventós, fins i tot el Maresme,
on altres hiverns no es mou ni una fulla. De totes maneres, Itàlia els estira, i
a falta d’Itàlia i de Roma els hem conduït a Tarragona. Davant l’aqüeducte
queden en estat de suspensió anímica.
Dos mil anys els contemplen. “Allà tot
és tan nou...”, diuen. L’arc de Berà, la
torre dels Escipions, el circ i l’amfiteatre... L’arcaica filiació italiana els fa
pensar que tot és una mica obra seva.
Els expliquem l’esforç de manteniment i reconstrucció dels monuments

que veiem. “Deu ser car.” La geriatria
ho és. La puericultura no tant, i tot això que us estalvieu. Es tornen a meravellar del fet que Amèrica, del Canadà
a Ushuaia, es regeixi per l’antic Dret
romà i practiqui la religió emanada de
les catacumbes, i que aquesta corrupció del llatí que és el castellà sigui parlat per ells i el seus semblants des de
l’Atlàntic al Pacífic, on cap camí de pedra o d’asfalt du a Roma.
En un restaurant de la plaça de la
Font fem balanç i quedem en pau després de la formulació d’aquesta pregunta: “Què devien menjar els romans
d’Itàlia o de Tàrraco?” Garum, carn,
ametlles, aquestes gambes, aquests
calamars.., però ni papas ni molts dels
ingredients que concorren en l’arròs
disgustat que ens mengem o en la coca
de recapte, tan pròpia de Tarragona.
Tan pròpia i tan vulgar que el restaurant no es digna d’oferir-la a la carta.
En altres punts del país, els restaurants situats en llocs de tan privilegi
són millors i tracten amb més reverència els aliments “americans”.
Són els consogres. Una altra mixtura transatlàntica s’ha produït.
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Justícia justa

“
Veient alguns
moviments, em
pregunto si el pla B
que anuncien
alguns no és el pla A
de La Moncloa
dici (si n’hi ha), sinó que era simplement una declaració perquè el Suprem
decideixi si manté la mesura cautelar
de presó incondicional. No hi ha arguments per mantenir-la. Si al Suprem el
preocupa allò de la credibilitat i la confiança en la justícia, hauria de permetre el dret de representació política de
Junqueras. Junqueras ha de prendre
possessió com a diputat, no hi ha risc

De reüll
Odei A.-Etxearte

de fugida (ell mateix va decidir anarse’n a Madrid i no a Brussel·les) i a hores d’ara és poc probable que hi hagi
cap risc de destrucció de proves. Junqueras ha de sortir de la presó. Qualsevol altra decisió costaria d’entendre i
perjudicaria la mateixa credibilitat de
la justícia perquè, és clar, no seria just.
Junqueras ha de sortir de la presó simplement perquè no hi ha arguments
perquè hi sigui. Ni que sigui només per
això, Junqueras (i la resta) han de sortir de la presó. Per justícia. No pas,
com diu Rufián, perquè sigui cap pla B
del govern. Perquè a mi em sembla,
Gabriel, que si quinze dies després de
les eleccions, només quinze dies després, ja parlem d’un pla B, és que hem
renunciat al pla A massa precipitadament. I em pregunto, és clar, si aquest
pla B que poseu sobre la taula no és el
pla A de La Moncloa, que passa per poder dir que, finalment, han decapitat
Puigdemont i ha tornat la normalitat.

Les cares de la notícia
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

Jordi Cuixart

Costi el que
costi

Suport social creixent

L

a fiscalia defensa que Oriol Junqueras ha de
continuar a la presó perquè hi veu un risc evident de
reiteració delictiva. Entre altres raons, esgrimeix
“l’absència d’un compromís amb la legalitat
constitucional” i el fet que, al seu criteri, no ha renunciat
“a l’ús de vies il·legals per a la defensa del seu projecte
polític”. A més, reitera que hi ha indicis d’un possible
delicte de rebel·lió pels “comportaments violents” que
assegura que hi va haver el 20 de setembre i l’1-O. Pel
que fa a la jornada del referèndum, no es refereix,
evidentment, a les càrregues contra
No hi ha
els votants de les forces policials
espanyoles. L’arbitrarietat està
solucions
servida i Junqueras, com els altres
màgiques,
presos polítics que encara són a
tampoc per al Estremera i Soto del Real, no tenen
retorn de
cap garantia legal davant d’un Codi
Puigdemont Penal que es modula a conveniència
i d’uns fets que es manipulen i
reinventen per ajustar-los a la buscada tipificació
delictiva o als supòsits de presó provisional. Les
eleccions del 21-D no han alliberat els presos ni han
permès el retorn dels exiliats, encara que la majoria
independentista ha exhibit una solidesa inèdita en les
pitjors condicions objectives per fer-ho. No hi ha
solucions màgiques, tampoc per al retorn de Carles
Puigdemont. El conflicte polític s’endurirà, amb la
seguretat aritmètica que al Parlament no hi ha cap
majoria alternativa i l’obligació de JxCat, ERC i la CUP de
pactar una investidura i un govern, costi el que costi.

http://epa.cat/c/qlp5zm

Només hi ha
una decisió
possible

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

S

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

EDITORIAL

A la tres
i alguna credibilitat té la justícia
espanyola (no ho dic jo; aquesta
mateixa setmana el Consell d’Europa qüestionava la independència del
poder judicial espanyol), a mi em fa
l’efecte que se la juga amb decisions
com la que ha de prendre en breu el
Tribunal Suprem en relació amb el vicepresident Oriol Junqueras. No hi ha
a hores d’ara –si més no, així m’ho
sembla a mi– cap argument sòlid en
defensa que el vicepresident Junqueras continuï a la presó. El líder d’ERC
va apostar clarament ahir per una via
negociada amb l’Estat (hem de suposar que, com en el cas de Forcadell,
aquesta és una estratègia de defensa, i
no pas que hi hagi cap possibilitat real) i ell mateix va dir davant del jutge
que no hi ha cap risc de reiteració en
els fets suposadament delictius que li
atribueix (i amb quina contundència!)
la fiscalia. La declaració d’ahir de Junqueras no era pas la que farà en un ju-

Accedeix als
continguts del web

-+=

La mobilització catalanista, evident els darrers
anys al carrer i a les urnes, ha impulsat l’anomenat procés i també ha multiplicat el suport social
a les entitats que hi tenen un paper destacat, com
ara Òmnium, que el 2010 tenia 23.737 socis i ara,
amb el president a la presó, va cap als 100.000.
MINISTRE D’HISENDA ESPANYOL

Cristóbal Montoro

Finançament segrestat

-+=

L’economia creix, diuen, i les previsions d’ingressos fiscals també, però els diners que Madrid
transferirà al finançament català seran menys
que al 2017 (125 milions) i molts menys (780) dels
pactats. Si no s’aproven els pressupostos del PP,
el ministre segresta els calés. Tal qual.
POETA

Valentí Puig

Un any profitós

-+=

El 2017 ha estat un any fructífer per al prestigiós
escriptor mallorquí. El va començar publicant la
novel·la El bar de l’AVE, va seguir amb la reedició
del Diccionari Pla de literatura i l’acaba amb poesia (Oratges de la memòria), i dietaris dels seus
anys britànics, La bellesa del temps (1990-1993).

El Suprem anunciarà, previsiblement, avui si deixa en llibertat el vicepresident del govern
català Oriol Junqueras, empresonat injustament des del 2 de novembre. Els tres jutges del Suprem,
dos de conservadors i un de progressista, només tenen al davant
una decisió possible, la de deixar en
llibertat Junqueras, de qui s’estan
conculcant els drets més bàsics
mantenint-lo en presó preventiva.
Drets tan elementals per a algú que
no ha estat declarat culpable, com
el de la participació política o el de
poder estar amb la seva família. Tot
això sense tenir en compte que les
acusacions de la fiscalia se sustenten en un relat dels fets totalment
allunyat de la realitat com quan, per
exemple, s’assegura que es van
produir comportaments violents
per part dels independentistes els
dies 20 de setembre i 1 d’octubre.
Una violència que si algú va exercir
van ser, justament, les forces de seguretat espanyoles. Violència desproporcionada i totalment fora de
lloc. La fiscalia va mantenir ahir
aquest relat fora de lloc, obviant
que, com va posar en relleu l’advocat d’Oriol Junqueras, el que es debatia en la vista d’ahir no eren pas
els fets sinó les raons per les quals
es manté a la presó el vicepresident
català.
El Suprem ha de valorar també, a
l’hora de prendre la seva decisió,
fins a quin punt no estarà interferint si, per exemple, manté Junqueras empresonat, en la vida política
catalana. I si no condiciona, de manera totalment arbitrària, el que el
passat dia 21 de desembre van decidir a les urnes els catalans. Tot
plegat, sense oblidar que allò just
seria deixar en llibertat també avui
mateix els altres tres presos polítics
catalans, tancats també injustament per una justícia espanyola cada cop més desacreditada al món.
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Tal dia
com
avui fa...
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Nova promesa
Foment ignora els acords del
passat per millorar Rodalies i
ara proposa un nou pla. Rull
reclama el traspàs del servei
ferroviari.

Full de ruta

Com serà el Parlament el 17
de gener i com serà d’aquí a
dos anys? Només ho sap ell.
Qui podrà ser investit
president i on podrà dormir
aquella nit? Només ho sap ell
dormir la nit de la investidura? Només
ho sap Llarena. Quins diputats podran
recollir l’acta i votar als plens? Només
ho sap Llarena. Podran Elsa Artadi i
Marta Rovira ocupar els escons quan
el ministre de l’Interior, Juan Ignacio
Zoido, ja fanfarroneja ara que “si se les
ha de detenir, se les detindrà”? Només
ho sap Llarena. Que el jutge tingui una
legislatura a la mà no hauria de fer por
si la justícia obeeix la màxima de mirar
els fets i no les persones, però Llarena
ha escrit en una interlocutòria que les
“aportacions” dels presos “estan directament vinculades a una explosió
violenta” (un lingüista o un Tedax li dirien que adjectiva amb molta alegria,
perquè no hi ha explosions pacífiques),
ha dictat i retirat odres de detenció internacionals al gust de La Moncloa, ha
ampliat la causa incloent-hi “Arthur
Más” [sic] i rep informes de la guàrdia
civil amb frases tan rotundes com ara
“es pot afirmar que possiblement...” I,
sí, perdó pel desvergonyiment de no
anar enlloc i acabar amb la pregunta
inicial, però: qui ha votat Llarena?

20
anys

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Qui ha votat
Llarena?

P

anys

Crisi a Israel
El ministre d’Exteriors hebreu
plega i deixa en situació crítica
Netanyahu. El primer ministre
israelià assumeix la cartera que
Levy deixa vacant.

Tribuna

David Portabella

er si algú encara
confon la jutgessa Carmen Lamela
amb el jutge Pablo
Llarena, ell és el que
treballa al Suprem i té
la decència de no jugar amb la pantalla
del mòbil com un adolescent quan al
davant hi té un adult que s’enfronta a
la privació de llibertat sense judici. I la
pregunta de l’article és retòrica: no, no
hi havia la papereta de Llarena als collegis electorals el 21 de desembre i ni
el més pèrfid podia traduir la del PP
com la del Partit de Pablo. La cocció de
la investidura més enrevessada vista
mai al Parlament, però, té un guionista
a l’ombra. Tot i viure pendents de Brussel·les i d’Estremera, cap legislatura
catalana havia nascut sota l’amenaça
constant de ser escrita i alterada en un
despatx de la plaça Villa de París de
Madrid per la lleugeresa de les presons
preventives. Com serà el Parlament el
dia de la constitució, el 17 de gener, i
com serà d’aquí a dos anys? Només
ho sap Llarena. Qui podrà ser investit
president de la Generalitat i on podrà
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Crisi al París-Dakar
La cursa s’atura per primer cop
en trenta anys pel risc d’atacs a
Mauritània. L’est d’Europa i
Sud-amèrica apareixen com a
nous escenaris possibles.

La UE i els fosfats

E

l Parlament Europeu, en una ajustada votació, ha decidit autoritzar l’addició de fosfats al kebab, és a dir, a la
carn, normalment de xai, vedella o pollastre, premsada al voltant d’un punxó de ferro o de fusta, i rostida en un forn vertical.
Amb la quantitat de temes transcendents
que hi ha sobre la taula, els nostres representants a Brussel·les s’han dedicat a debatre l’ús d’aquests additius en una carn feta
a la manera pròpia del Mitjà i del Pròxim
Orient, ara present a molts mercats i carrers europeus.
L’OBJECTIU D’AQUESTA ADDICIÓ és facilitar

que aquesta carn tingui una textura melosa. Des de fa temps diversos fosfats i polifosfats, derivats de l’àcid fosfòric, que dona
acidesa a les begudes de cola, es fan servir,
com a additius estabilitzadors, en derivats
carnis –el pernil cuit, per exemple–, formatges, llet i cacau en pols i greixos. Precisament acaba de publicar-se la memòria
anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya, i, pel que fa als fosfats, les mostres analitzades són correctes.
ELS FOSFATS SÓN COMPONENTS propis de

la majoria d’aliments, sobretot fruita seca,
carn, formatge, peix, llet, llegum, cereals i
ous. Per al nostre organisme, que té uns
700 grams de fòsfor, sobretot en forma de
fosfats, aquest mineral és essencial. Necessitem ingerir-ne uns 800-1.000 mil·ligrams al dia.

i les persones amb problemes de ronyó. Fa
uns anys algunes dades suggerien possibles efectes cardiovasculars negatius dels
fosfats, però l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha descartat aquest perill si la dieta és correcta.
A LA VISTA DEL REBOMBORI CAUSAT,

EL FÒSFOR ES TROBA A TOTES les cèl·lules i

als ossos, i intervé en el metabolisme energètic i en el funcionament del sistema nerviós, per bé que no cal mitificar el seu paper
beneficiós sobre la memòria. És important
el seu equilibri amb el calci. Com amb tot,
s’ha de tenir present la dosi, i la que aporten
aquests additius és petita. Una dieta pobra
en fosfats causarà efectes negatius, però
tot i que són poc tòxics, també una que en
tingui en excés, especialment a la gent gran

“
Necessitem
ingerir-ne uns
800-1.000
mil·ligrams al dia

l’experta Victòria Castell, de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, confirma la
meva percepció que es tracta d’una tempesta en un vas d’aigua, i que no hi cap raó
per alarmar-se si el kebab porta fosfats,
sempre que es facin servir correctament.
Si se n’afegissin en excés, incorporarien
massa aigua a la carn i es produiria un frau,
no sanitari però sí econòmic. Segurament
és més preocupant la higiene d’alguns establiments o parades de carrer on fan kebabs, o si s’acaben rostint massa, perquè
en els aliments molt torrats es formen
compostos que, ingerits amb excés i amb
freqüència, són cancerígens. En definitiva,
els consumidors de kebab no s’han d’alarmar. És una carn correcta i de bon preu. No
tothom es pot permetre vedella fresca dels
Pirineus que no necessita fosfats per ser
tendra i melosa.

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

La vigència
de Pedrolo
b Manuel de Pedrolo (19181990) va escriure novel·les,
poemes, assajos, articles, contes i obres de teatre; diferents
manifestacions literàries que
van divulgar la seva vasta obra.
Seria injust reduir una creació
de tal magnitud a l’èxit popular
de Mecanoscrit del segon origen. Va ser un escriptor crític i
prolífic, que va defensar, sempre des de l’esquerra, la independència dels Països Catalans, l’alliberament de la dona i
la justícia social. Censurat durant el franquisme, a partir dels
anys vuitanta es va convertir
en un personatge incòmode
per al poder (només reivindicat per l’esquerra independentista), a causa del seu rebuig
de l’autonomisme i de la modèlica Transició espanyola. Un
intel·lectual íntegre, insubornable i coherent, obsedit amb la
llibertat, la seva veritable raó
d’ésser, d’existir. Premi d’Ho-

nor de les Lletres Catalanes el
1979; l’any abans, va deixar escrit: ”Jo i molts morirem com
uns forasters a casa nostra; hi
moriren els nostres pares, els
nostres avis, generacions senceres... No és raó que hi visquin
i hi morin els nostres fills, els
nostres nets, i a nosaltres incumbeix la tasca de fer que
puguin viure i morir en terra
lliure, com a ciutadans de llur
nació.” Any 2018, l’any Pedrolo.
La lluita continua.
JOAN XURIACH FUSTÉ
Barcelona

Alemanya
proposa
b En el termini d’una setmana,
l’entorn polític més proper a la
Sra. Merkel ha fet dos comunicats reconeixent la victòria
dels independentistes i instant
el govern de Rajoy a dialogar i
resoldre el contenciós. La portaveu del seu govern, Ulrike
Demmer, demana que els deixin formar el govern que desit-

gen i desescalar el conflicte. El
comissari europeu per a la Planificació i Pressupost i exministre del land Baden-Württemberg, Gunther Oettinger, també reclama que els deixin formar govern i que s’atorguin
més competències a la Generalitat amb un sistema de
“constitucions pròpies” com
tenen els sistemes federals
d’Alemanya i Àustria. Ell creu
que Rajoy serà prou hàbil per
refer el diàleg i ajudar a la reconciliació. En definitiva, Alemanya proposa al govern espanyol que solucioni la situació
dels presos i exiliats perquè
puguin formar govern, i que
obri negociacions per a un millor encaix de Catalunya dins
d’Espanya. El pes d’Alemanya
dins de la UE és més que evident i farà bé Rajoy de fer seves aquestes propostes. Per la
seva banda, els independentistes hauran de treure el pedal
de l’accelerador i buscar, ara
per ara, un acord per a un millor autogovern. Després del

que ha passat, bé està que Alemanya es pronunciï i demani
sentit comú.
Dionís Bel López
Barcelona

Defensar el
nostre futur
b Els dirigents espanyols comencen l’any igual que el van
acabar, atiant l’odi cap els catalans, amb la criminalització de
les idees, de l’independentisme, quan l’única sortida que
tenim per escapar d’aquest estat i bona part de la seva població és la independència. Això o
viure de genolls, humiliats, perseguits per la nostra identitat,
llengua, cultura..., viure en repressió per les seves lleis i tribunals. Hem de lluitar, de plantar cara, de sacrificar-nos el
que faci falta per defensar un
futur amb llibertat, dignitat, i
molt millor per a tots, també
per als que vindran al darrere.
LLUÍS VANTOLRÀ
Solsona (Solsonès)
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La frase del dia

“No vull ni pensar a entrar a la presó”
Fèlix Millet, EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

Tribuna

De set en set

On ets, Europa?

Un mort
ben viu

Xavier Cortadellas

Quim Torra. Periodista i editor

L

a impressionant Oda a Espanya de Maragall acaba amb
aquest vers:
“On ets, Espanya? — No et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua —que et
parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus
fills?
Adéu, Espanya!”

tat la nostra, la llengua catalana, i
també els nostres artistes, els nostres valors, el nostre treball, la nostra solidaritat i els nostres anhels.
Certament, Catalunya no s’entén
sense Europa, però tampoc Europa
no s’entén sense els catalans.
O ÉS POSSIBLE ENTENDRE

Europa sense
Antoni Gaudí, sense Pau Casals o

LA TEMPTACIÓ DE CANVIAR els

mots “Espanya” per “Europa” és alta, i, certament, enmig de tots els perills viscuts l’any 2017, l’últim que podíem
esperar-nos és que Europa es desentengués dels seus fills. Hi ha avui a la
societat catalana un sentiment ferit
per una certa Europa que no ha sentit les càrregues policials ni els cops
de porra de l’1 d’octubre, ni ha vist
les reixes que han tancat els nostres
polítics, ni s’ha sentit commoguda
per la tristesa de l’exili. On ets, Europa, quan més t’hem necessitat?

PERÒ LA RESPOSTA AVUI,

més que mai,
no pot ser “Adeu, Europa”, sinó “Retrobem-nos, Europa!” Ciutadans
d’Europa i del món, la nostra llibertat és vostra. Sigueu els nostres ulls i
la nostra veu. No tenim res a oferirvos, excepte nosaltres mateixos.
Catalunya és Europa i Europa és la
casa dels catalans. No hi som tan sols
geogràficament, sinó que les nostres
arrels s’hi enfonsen profundament, i
ens lliguen a la seva ànima de manera indestructible. Els catalans som
nets de Grècia, Roma i l’imperi carolingi de Carlemany; i som fills d’Erasme, Shakespeare i Goethe; i som germans de Tolstoi, Thomas Mann i Vaclav Havel.

PELS CATALANS EUROPA

és una vibració, un clam, una paraula encesa i viva. I en aquest concert de cultures i
de llengües, nosaltres hi hem apor-

Sísif
Jordi
Soler

“
Més Catalunya
és més Europa. Ella
ha representat
sempre les nostres
aspiracions
col·lectives a un país
nou i millor. I és
precisament a
Europa a qui oferim
la causa de
Catalunya, que ha
estat sempre la
causa de la llibertat

sense Salvador Dalí? La nostra llengua, parlada a més a més a València,
les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, Andorra i el Rosselló i la Cerdanya, és a dir, per més
d’11 milions de persones, no és una
de les llengües europees més esteses? Els nostres escriptors i pensadors, Ramon Llull, Ausiàs March, Josep Pla, Mercè Rodoreda o Jaume Cabré, no formen part del cànon literari europeu? La nostra capital, Barcelona, una ciutat cosmopolita i
d’avantguarda, no és una de les ciutats de les quals tots els europeus
n’estan més orgullosos? Els nostres
centres de recerca, les nostres universitats, els nostres investigadors,
no treballen amb els seus col·legues
europeus per a la creació de valor, talent i excel·lència arreu de tot el continent? Les nostres empreses i les
mercaderies que produïm, no les exportem a Europa, que és el nostre
mercat més important? No és, en definitiva, Catalunya, un dels principals motors econòmics d’Europa, la
regió més pròspera del Mediterrani i
un contribuent net de recursos al
pressupost de la Unió?
LA REPÚBLICA CATALANA

no ha de canviar res. O potser sí. Més Catalunya
és més Europa. Ella ha representat
sempre les nostres aspiracions collectives a un país nou i millor. I és
precisament a Europa i a tot el món,
a qui oferim el millor que tenim, la
causa de Catalunya, que ha estat
sempre la causa de la llibertat. On
ets, Europa? Retrobem-nos, lliures.
L’ideal de l’esperit de ciutadania de
tantes generacions d’europeus és el
mateix que ha irradiat el procés democràtic, pacífic i constituent de Catalunya que ens ha portat fins aquí.
PS. Molt Bon Any, estimats lectors, i
a Catalunya, vida nova.

R

ellegeixo els Dietaris de Jules Renard aprofitant que són
festes. Un home troba
casualment un altre
home: “Em pensava
que havies mort!”, diu sorprès. Bo i que
encara sigui ben viu, l’altre home calla.
Resulta que ara a ell la sorpresa també
l’aclapara. Però, com que no pot deixar
que la conversa acabi d’aquesta manera,
l’únic dels dos homes que ha parlat es
justifica: “En fi! Tot vindrà, segur que serà
un altre cop.” Any Nou, problema vell.
Pràcticament vam acabar el 2017 amb
unes eleccions pensades per liquidar l’independentisme. Hi varen abocar la saca,
no hi van estalviar esforços: el 155, les
amenaces, els piolins, Juncker i els de la
Unió Europea, els de l’Ibex, el rei, el suport quasi incondicional de tants mitjans
de comunicació públics o semipúblics
perquè de privats ja no en queden. No es
pot pas dir, però, que el resultat hagi justificat tants d’esforços. Seríem allà mateix on érem si no fos que tenim quatre
presos tancats, el president i uns consellers massa lluny, molta gent, massa,
pendent de judici. I sobretot, que tenim
també molt clar que anem creixent i cap
a quina banda van tustant amb l’estaca
que volem fer caure. Serà interessant
aquest 2018 perquè la voluntat d’uns de
voler-nos aturats com morts coincideix
amb l’entrada a la majoria d’edat de l’independentisme, que passa per la convicció que hem d’eixamplar la majoria social. I també, pel convenciment que els
esculls que haurem d’esquivar no arribaran només de Madrid, sinó dels interessos partidistes que puguin tenir la CUP,
ERC, Junts per Catalunya i potser En Comú Podem. Si ens en sortim, l’any 2018
serà l’any que ens vam fer grans. També
l’any que vam perdre la ingenuïtat, però
no la il·lusió. El carbó serà sempre per a
tots aquells que es pensen que la primavera arriba tancant les portes.
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Òmnium creix
en 80.000
socis amb el
gir sobiranista

L’entitat ha registrat
24.000 noves altes
arran de
l’empresonament
del seu president

Es tripliquen
els casos de
grip en només
una setmana

Amb 248 casos per
100.000 habitants,
Catalunya ja ha
entrat en fase
d’epidèmia

El Suprem
medita el fre
a Junqueras

PAUSA El tribunal es dona temps per justificar que pugui continuar pres, després
que el fiscal alerti que ni ser president l’eximirà de la presó VEU El líder d’ERC pren
la paraula per defensar que és un home de pau i creient que vol una via negociada
David Portabella
MADRID

Un “home de pau”, creient
i que en el conflicte polític
de Catalunya amb l’Estat
espanyol promou una “via
negociada”. Amb aquestes
credencials es va presentar ahir el vicepresident
destituït pel 155 i líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
davant dels magistrats de
la sala d’apel·lacions del
Tribunal Suprem, que ha
de revisar la presó preventiva que compleix des del 2
de novembre. Després
d’una vista de dues hores
en què el polític republicà
va ser autoritzat a prendre
la paraula per reivindicar
la seva posada en llibertat,
el Suprem es dona ara
temps per justificar que
continuï pres un candidat
que des de les eleccions del
21 de desembre té un escó
reservat al Parlament i
que alhora aspira a governar la Generalitat. En la
decisió de revisar la presó
pesa en el Suprem, el dur
al·legat de la fiscalia, la mà
acusadora del govern espanyol, que alerta Junqueras que “ni el possible nomenament com a president de la Generalitat no
afecta la situació de presó
provisional”.
Traslladat en furgoneta

Les frases

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

“Soc un home de pau
i que aposta pel diàleg
i per la via negociada, i
per això els prego la
meva llibertat”

“Ens trobem, per part
dels fiscals, un informe
d’acusacions de judici
oral, i no s’ha iniciat ni
el procediment”

Oriol Junqueras

Andreu van den Eynde

policial des d’Estremera,
penal a 75 quilòmetres de
Madrid que és a la frontera
amb Castella-la Manxa,
fins a l’Audiència –perquè,
a diferència del Suprem,
té calabossos– i més tard
ja al Suprem, Junqueras
va comparèixer davant
dels tres magistrats de la
sala d’apel·lacions a dos
quarts d’onze del matí. Es
tracta dels magistrats Alberto Jorge Barreiro –etiquetat com a progressista
pel fet de pertànyer a Jutges per la Democràcia–,
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca –conservador fins al punt que Mariano Rajoy el va sospesar
com a nou fiscal general
abans de preferir Julián
Sánchez Melgar–, i Francisco Monterde Ferrer
–patrocinat pel PP com a
vocal del CGPJ i membre
de la conservadora APM.
Abans de finalitzar les
dues hores de vista i que

sala es retirés a deliberar
el pronunciament amb
Colmenero com a ponent,
la fiscalia –representada
per Javier Zaragoza i Consuelo Madrigal– va combatre la posada en llibertat
de Junqueras aferrant-se
al supòsit que hi ha “evident risc de reiteració delictiva” després dels “comportaments violents, en
particular dels dies 20 de
setembre i 1 d’octubre”.
La duresa de la fiscalia
no s’estova ni pel fet que el
candidat pres hagi rebut
930.000 vots ni pel fet de
representar els votants al
seu escó del Parlament.
“El dret a la participació
política, que li ha permès
ser diputat electe, no suposa prou justificació per
eludir la presó”, va etzibar
la fiscalia. Tot i escoltar de
viva veu el clam de Junqueras a favor del pacte i la
“via negociada”, la fiscalia
no es creu el que sent i de-

VICEPRESIDENT DE LA GENERALITAT

ADVOCAT D’ORIOL JUNQUERAS

nuncia que el líder d’ERC
té una “absència de compromís amb la legalitat
constitucional” i “no ha fet
cap renúncia a l’ús de les
vies il·legals per a la defensa del seu projecte polític”.
Igual de dura va ser l’acusació popular representada pel partit ultradretà
Vox. “Junqueras forma
part d’una organització
delictiva”, va dir el lletrat
de Vox, Javier Ortega.
Judici oral abans d’hora
Escoltada la severitat dels
fiscals, l’advocat de Junqueras, Andreu van den
Eynde, va denunciar que
l’acusació estatal faci ja un
judici condemnatori sobre
el delicte de rebel·lió quan
el jutge Pablo Llarena no
ha iniciat ni la instrucció.
“Ens hem trobat un informe d’acusacions de judici
oral, han iniciat el judici
abans del procediment”,
va denunciar el lletrat.
Tot i l’afany dels fiscals
de situar la lupa en actes
pretesament
violents
–que no van precisar – per
justificar el supòsit de la
rebel·lió, condemnat amb
penes de fins a 30 anys de
presó però que exigeix un
“alçament violentament i
públicament”, el lletrat es
va focalitzar en la situació
personal d’un pare de dos

fills i d’un diputat electe
que ara és privat dels seus
drets polítics i de representació. Els nous arguments de pes sorgits de les
urnes, però, no esvaeixen
el pessimisme de la defensa de Junqueras perquè si
avui o en els propers dies
els magistrats de la sala
d’apel·lacions del Suprem
revoquen la presó, el que
farien seria desautoritzar
frontalment el jutge instructor Llarena, que ha arribat a parlar d’una “explosió violenta” i a invocar el
risc de reiteració delictiva
d’un Junqueras a qui veu
com el líder d’un comitè
clau del procés recollit en
el document Enfocats.

Pendent de rebre la notificació del Suprem avui o
dilluns a tot estirar, el lletrat Van den Eynde es va
voler aturar un instant en
el tràngol del reclús. “En
dies com avui és quan
t’adones que hi ha un home empresonat que, tot i
venir emmanillat, per una
casualitat tècnica surt en
llibertat i torna per unes
hores a tenir una mica de
llibertat després de dos
mesos”, va subratllar Van
den Eynde sobre un Junqueras a qui els presents
van trobar més prim després de seixanta dies pres i
del qual no hi va haver cap
imatge, però que vestia texans i calçat esportiu. ■
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L’APUNT

Oriol Junqueras ja va assumir l’article 155 en el recurs
presentat a l’Audiencia Nacional per demanar el seu
alliberament. De res va servir que deixés clar que acceptava les normes imposades pel govern espanyol.
Tampoc que ahir insistís que sempre ha buscat el diàleg amb l’Estat. La fiscalia demana que es mantingui
en presó preventiva. Argumenta, un cop més, que el

Relat construït
Anna Serrano

Junqueras va ser
enviat de nou a la
presó d’Estremera a
primera hora de la
tarda, en un vehicle
policial ■ ACN

20 de setembre i l’1 d’octubre hi va haver comportaments violents –i no fa referència a la repressió policial, precisament–, que Junqueras n’és un dels promotors i que hi ha risc de reiteració delictiva atès que el
vicepresident no s’ha compromès amb la legalitat
constitucional ni ha renunciat a les vies il·legals. El
relat està construït. Per sostenir el que calgui.

El PDeCAT no hi era
XOC · Cap membre del partit va al Suprem el dia de Junqueras, en plena pugna
per refer el govern legítim RUFIÁN · “El pla A era Puigdemont, el B és l’Oriol”
David Portabella
MADRID

E

El diputat d’ERC Gabriel Rufián va ser un dels membres de la delegació
republicana aplegada ahir davant del Suprem per fer costat a Junqueras ■ ACN

plegar una àmplia representació,
amb els diputats Gabriel Rufián i
Ester Capella, els senadors Mirella
Cortés i Bernat Picornell, i electes
del nou Parlament com ara Bernat
Solé, Ruben Wagensberg i Jenn
Díaz. Lluny de l’espectre estrictament republicà, també hi van acudir el veterà antifranquista José María Chato Galante, pres polític del
franquisme i víctima del comissari
torturador Antonio González Pacheco –àlies Billy el Niño–, i la jove
madrilenya Beatriz Talegón.
Amb la notòria absència del
PDeCAT com a teló de fons, el diputat republicà Gabriel Rufián es
va adreçar a la premsa amb una

849821-1162908w

142920-1124154w

l carrer Marqués de la Ensenada, on hi ha la seu del Tribunal Suprem, és un carrer
resguardat de qualsevol raig
del sol on al gener regna el fred per
decret, però ahir la fredor encara
va caure uns graus en el termòmetre de la concòrdia sobiranista.
Després que els diputats i senadors
del PDeCAT i els d’ERC compartissin esperes i llàgrimes els dies dels
empresonaments dels Jordis i els
del vicepresident Junqueras i els
consellers Turull, Rull, Forn, Mundó, Romeva i Borràs i Bassa, ahir, el
dia en què el líder d’ERC es jugava
el futur personal i polític davant la
sala d’apel·lacions del Suprem, cap
membre del PDeCAT va acudir a
les portes del tribunal i l’escalf,
abans transversal, va ser només republicà i prou.
Tot i que el Congrés i el Senat estan de vacances parlamentàries i
ahir era un dijous en vigílies del dia
de Reis, ni el republicà més misericordiós disculpava la sorollosa absència del PDeCAT. “Dijous que ve
nosaltres tornarem a ser aquí i aleshores, dels tres presos, dos seran
dels seus...”, lamentava un republicà amb amargor tot anticipant la futura solidaritat amb els electes de
Junts per Catalunya Joaquim Forn i
Jordi Sànchez quan siguin citats
juntament amb Jordi Cuixart al Suprem. ERC, no obstant això, va des-

808741-1130104®

distinció nítida del mateix verb en
passat i en present que no passava
desapercebuda. “El pla A era el president Carles Puigdemont i restituir l’statu quo previ al cop d’estat
del club del 155; el pla B és l’Oriol
Junqueras”, va dir Rufián tot conjugant deliberadament Puigdemont en passat i Junqueras en present. Finalitzada la vista amb l’allegat final de Junqueras i en espera
que el Suprem faci pública la deliberació, el vicepresident va tornar
a la cel·la d’Estremera que comparteix amb el conseller Forn. Un cru
recordatori que a la porta del Suprem no havia estat possible la
unió que la presó imposa. ■
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Emili Bella

LA CRÒNICA
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Un poble de pau
O

riol Junqueras es declarava
un home de pau al matí al
Tribunal Suprem. A la tarda,
Sant Vicenç dels Horts el secundava a la plaça de la Vila. I a la
mateixa hora a totes les capitals
de comarca, els catalans proclamaven ser un poble de pau. Coincidint amb la compareixença del
vicepresident, Òmnium Cultural i
l’ANC havien convocat concentracions arreu del país, però amb
epicentre al municipi de Junqueras, on va ser alcalde.
En Josep, l’altre Josep i en
Francesc són de Sant Vicenç. Seien en un banc de la plaça mirant
com penjaven al balcó del consistori una pancarta que diu Llibertat d’expressió per acompanyar la
que diu Llibertat presos polítics.
Venen cada dia 2 i 16 del mes a
les vuit del vespre. El primer, per
recordar la data en què van empresonar Junqueras i el seu company de cel·la a Estremera, Joaquim Forn. El segon, pels Jordis.
Potser pel bastó, potser pels cabells blancs, el Josep, l’altre Josep
i en Francesc feien cara de saberho tot en general, i del poble i de
l’Oriol en particular. Efectivament.
“I tant, és molt proper amb tothom”, remarcava el primer Josep.
“Em sembla una marranada si no
el deixen anar, però no m’estranya gens”, lamentava l’altre. “Ja
no hi hauria de ser, a la presó,
perquè ell és una bella persona,
com ell no n’hi ha”, rematava en
Francesc. “És un tio de pau. A
més, ja se li veu a la cara, d’una
hora lluny”, coincidien els Joseps.
De mica en mica la plaça es va
anar omplint de llaços i bufandes
grocs. Van passar unes noies joliues repartint llibertat, és a dir,

Tardà, Alcoberro, Aymerich, Mauri i Turull, ahir a Sant Vicenç dels Horts ■ ORIOL DURAN

cartells amb el lema Freedom political prisoners. El trànsit rodat va
acabar tallat per la concentració.
Primer, en silenci. Després, amb
crits d“estat opressor” i “no hi ha
dret, no hi ha justícia”.
“Som un poble de pau”, va condensar el portaveu d’Òmnium,
Marcel Mauri. “Malgrat els atacs,
la nostra resposta és sempre serena”, hi afegia, abans de llegir un
missatge del president de l’entitat, Jordi Cuixart, empresonat a
Soto del Real: “No permetrem
que ens venci el desànim.”
Entre els assistents hi havia representació del Partit Demòcrata
i d’Esquerra, com ara el conseller

Jordi Turull i el diputat al Congrés
Joan Tardà. “Avui no podrem celebrar res. Estem a l’espera que
tres jutges resolguin la situació de
l’Oriol”, explicava l’alcaldessa del
municipi, a qui Junqueras va passar el testimoni, Maite Aymerich.
“Li demanen que abjuri dels seus
principis i que renunciï als seus
drets polítics que es va guanyar el
21-D”, va denunciar.
El vicepresident de l’ANC,
Agustí Alcoberro, va rememorar
quan Junqueras va ser alumne
seu i després company docent a
la universitat i va lloar la seva humanitat, sentit de l’humor i capacitat divulgativa. “A Estremera se-

La CUP es reuneix amb
JxCat a Brussel·les
Redacció
BARCELONA

El cap de llista de la CUP,
Carles Riera, la diputada
electa Natàlia Sànchez i la
portaveu del secretariat
nacional, Núria Gibert, es
van reunir aquest dimecres a Brussel·les amb el
president Puigdemont i el
seu equip de Junts per Ca-

talunya (JxCat) en la primera trobada bilateral per
negociar la investidura
després de les eleccions del
21-D. La CUP, que qualifica la trobada com un “intercanvi d’impressions”,
també assabenta en un comunicat que va demanar
al president com JxCat
pensa afrontar la legislatura i “començar el procés de

desplegament de la República”. Els anticapitalistes
consideren que retornar a
l’autonomisme significaria “un trencament amb la
voluntat popular mostrada al referèndum de l’1
d’octubre”. En una entrevista, ahir, a El matí de Catalunya Ràdio, Riera va
deixar clar que “si el 155
no s’aixeca i el diàleg amb

gur que ja ha muntat una acadèmia i està explicant el passat
d’aquest país. Amb tota seguretat
està creant a Madrid mateix
————————————————————————————————————————

Que Junqueras “és un
‘tio’ de pau, ja se li veu a
la cara”, constata un veí
de Sant Vicenç dels Horts
————————————————————————————————————————

molts independentistes catalans”,
va imaginar Alcoberro.
L’historiador va revelar per què
l’independentisme guanyarà el
procés: “Un estat és un instrument de coerció, però els estats

l’Estat no funciona, cal
desobeir-lo”. En l’entrevista, Riera també va confirmar que encara no hi ha
hagut cap reunió conjunta
entre JxCat, ERC i la CUP
perquè tot just es fan les
primeres trobades per explorar la composició de la
mesa i la presidència del
Parlament, així com la investidura. El cap de llista
de la CUP treu importància al fet que no hi hagi encara cap pacte perquè “és
aviat”, tot i admetre que
caldrà espavilar-se per arribar a acords amb vista al
dia 17, en què hi ha el ple
de constitució. ■

es fonamenten també en la cohesió i l’adhesió dels ciutadans.
Quan un estat ha perdut tota credibilitat, com l’Estat espanyol a
Catalunya, quan una majoria entén que l’Estat espanyol ja no és
el nostre i ens és adversari, és impossible mantenir a llarg termini
la situació de domini, perquè només es pot fonamentar en la coerció i la violència, i això és caríssim.
Si ens mantenim ferms, no ho
dubteu, la victòria serà nostra.”
En direcció a l’estació de Sant
Vicenç, al mur per on passa la via
dels ferrocarrils catalans, una pintada sembla escrita per Junqueras: “Casa meva és casa vostra.”

Carles Riera, diputat de la CUP, en una entrevista durant la
campanya electoral ■ JUANMA RAMOS
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Els docents acusats
per l’1-O neguen
cap atac a la policia
a Els professors de Sant Andreu de la Barca declaren que

el debat de les càrregues policials va sorgir dels alumnes
Redacció
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

142017-1179497w

Els professors de l’institut
El Palau, de Sant Andreu
de la Barca, investigats
pels suposats comentaris
despectius que haurien fet
a classe contra la policia
arran de la violència de l’1
d’octubre, van negar ahir
els fets davant de la Guàrdia Civil. En la declaració
davant de la fiscalia per les
denúncies de diverses famílies del centre, els sis
docents dels onze que han
de declarar van explicar
que el debat sobre les càrregues policials que es va

dur a terme el dia 2 d’octubre va sorgir dels alumnes,
després que es fes un minut de silenci a l’institut
contra la violència.
La fiscalia va citar ahir
els sis professors en el
marc d’una investigació
oberta per un delicte d’incitació a l’odi i, en casos
puntuals, també d’amenaces, després que alguns
pares d’alumnes van denunciar que els nens, fills
de guàrdies civils, van arribar a casa plorant pels comentaris en contra seu
que havien sentit a classe.
Els docents van contestar durant dues hores les

preguntes de la fiscalia a la
Ciutat de la Justícia, que
van ser “molt concretes,
sobre els fets ocorreguts
en una hora i una classe
determinades durant el 2
d’octubre”, segons va explicar la directora dels serveis territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, Núria Vallduriola, a
les portes de l’edifici judicial. Vallduriola va remarcar que aquell dia l’institut
El Palau va fer una concentració silenciosa “en
defensa de la no-violència,
com es va fer pràcticament a tot arreu”. La directora va afegir que no

Núria Vallduriola, directora de serveis territorials d’Ensenyament al Baix Llobregat, ahir a la
Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat ■ TONI ALBIR / EFE

s’hi va llegir cap manifest.
Davant les acusacions
d’algunes famílies del centre pels suposats comentaris despectius dels professors cap a la Guàrdia Civil,
Vallduriola va assegurar
que el debat va ser “democràtic” i que cap professor
va cometre cap falta, i que
si hi va haver algun comentari “efusiu” per part d’algun alumne, aquest va ser
reconduït pels docents per
garantir el respecte entre

tots els estudiants. També
va negar que cap professor
assenyalés cap alumne per
ser fill de guàrdia civil, com
algunes famílies han dit
per les xarxes socials, i va
recordar que al centre no
hi ha hagut mai cap problema pel fet de tenir tants
alumnes fills d’agents
d’aquest cos armat, que té
una comandància molt a
prop de l’institut.
Vallduriola va sortir en
defensa de la professiona-

litat dels docents i va lamentar que els pares
haguessin optat per la via
judicial per fer arribar
les seves queixes en lloc de
la del Departament d’Ensenyament.
La comunitat educativa
ha denunciat en els últims
mesos l’assetjament de
què són objecte els mestres, amb nombroses acusacions d’adoctrinament
i atacs al model d’escola
catalana. ■
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‘A por Sant Josep, oé’
PRESENT · Un home envia un pessebre a Joaquim Forn a la presó i l’hi retornen destrossat i amb una inscripció de “‹viva
España›” a la capsa INDIGNACIÓ · Denuncia l’“odi” de l’Estat espanyol i la persecució de ciutadans per les idees polítiques
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

A

ntoni Bargalló té 82 anys,
està jubilat i és un de tants
aficionats als pessebres.
Cada any en fa un per a ell i
un altre, que el regala. Els fa amb
fusta, suro, molsa i unes figuretes
de fang molt petites que enganxa
amb molta cura perquè quedin ben
fixades. Com que està molt conscienciat amb la situació dels presos
polítics, aquest any va decidir regalar-ne un al conseller Joaquim Forn.
“Com que comparteix cel·la amb el
vicepresident Junqueras, el podran
compartir”, explica.
Bargalló va enviar el pessebre,
construït a dins d’una capsa de cartró, a la presó d’Estremera. Hi va adjuntar una carta adreçada a Forn,
“en castellà, per si de cas” i sense
cap referència política, també “per
si de cas”, en què li explicava com
està fet el pessebre i li desitjava bones festes. El va enviar el 21 de desembre i el va rebre a casa el 27 de
desembre. D’entrada li va estranyar
que l’hi retornessin, amb un segell
que deia: “Motiu de devolució: s’ha
produït una interrupció del servei.”
El que el va indignar, però, va ser
l’estat en què l’hi havien retornat
–el contingut de la caixa, que amb
tanta cura havia enganxat, ballava–

Antoni Bargalló
mostra el pessebre
destrossat que
havia enviat al
conseller
Forn ■ ORIOL DURAN

i la inscripció que va trobar al paquet, “viva España”.
“L’havia enganxat de manera que
la caixa podia girar-se del dret i del
revés que no es movia res”, relata
Bargalló, que va reprimir les ganes
d’obrir el paquet perquè volia fer-ho
al davant de periodistes perquè ells
mateixos comprovessin l’estat en
què l’havia rebut. “Està tot trinxat
–diu mentre examina Sant Josep,

els Reis d’Orient i els pastors escampats per la caixa, les piles de la il·luminació arrencades i la molsa i el
suro trossejats–. Em sap molt greu,
perquè això no entra en cap lògica.
Si s’havia de retornar, l’havien de
retornar bé”, lamenta.
Bargalló no es va entretenir a informar-se de les normes que s’han
de seguir per enviar paquets a la
presó. La idea li va venir de manera

espontània com a mostra d’agraïment a Forn i, tal com ho va pensar
ho va fer.
Resulta, però, que les normes de
recepció de paquets a les presons
són molt restrictives. Segons va explicar Serveis Penitenciaris de l’Estat a aquest diari, quan es rep un paquet del qual no es té constància
que havia d’arribar es retorna directament sense obrir. Se’n poden acceptar alguns, si abans s’ha avisat
que s’enviarien. En aquest cas, cal
una contrasenya per comprovar-ne
la procedència i s’obren per assegurar-se que no contenen cap producte prohibit als centres penitenciaris.
Pel que fa a la inscripció de “viva
España”, diuen que “la pot haver fet
qualsevol”: a la presó, a l’empresa de
paqueteria o a qualsevol altre lloc, i
adrecen el remitent a tres possibles
llocs per fer una denúncia: al jutjat
de vigilància que correspon a la presó d’Estremera, a l’empresa de paqueteria o a la inspecció penitenciària.
Bargalló no sap què farà. Només
té clar que reconstruirà el pessebre i
l’oferirà a la família de Forn. Lamenta l’“odi extraordinari” que el seu
cas revela “per part dels qui ens acusen de delictes d’odi” i se’n va a la
concentració que cada dimecres es
fa a la plaça del Rei de Barcelona en
suport als presos polítics. ■

170551-1179522w

ETNIA, S.C.

183406-1178103w

Anunci de transformació de
Societat Civil en Societat Limitada i canvi de denominació social
Conforme a l’article 14.1 de la
Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre
Modificacions Estructurals de
les Societats Mercantils, es fa
públic que la Junta General,
Extraordinària i Universal de
l’entitat ETNIA SC, en reunió
celebrada el dia 1 de gener
de 2018, va decidir per unanimitat la transformació de la
Societat Civil en Societat Limitada, aprovant-se igualment
per unanimitat el balanç de
transformació de la societat,
tancat el 30 de setembre de
2017, els nous Estatuts Socials adequats a la nova forma social i canviar la denominació social per la d’ETNIA
FASHION DESIGNS SL.
Olot, 1 de gener de 2018
Albert Jordà Costa
Administrador
108522-1179472w
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Òmnium creix en 80.000
socis amb el gir sobiranista

a L’entitat ha registrat 24.000 noves altes arran de l’empresonament del seu president fa dos
mesos i mig a Amb 95.359 associats es converteix en una de les entitats civils amb més base social

sostinguda fins a situar-se
en els 63.000 a començaments del 2017. Amb la
campanya específica per
captar socis del setembre
aconsegueix el rècord d’altes en un mes: 3.500 –fins
aleshores el màxim assolit
en un mes havien estat
2.000 socis.
Però el 16 d’octubre és
empresonat el seu president, Jordi Cuixart, sota
l’acusació de sedició per
haver fet una crida a la
protesta pacífica del 20 de
setembre contra les detencions d’alts càrrecs i
tècnics de la Generalitat.
Aquella nit es donen d’alta
mil persones a través de la
pàgina digital. Durant tot
l’octubre ho fan 9.200 i al
novembre, 8.800. En dos
mesos i mig han fet 24.000
nous socis i avui ja en su-

La frase

—————————————————————————————————

“Amb la sentència de
l’Estatut, Òmnium
entén que tenim un
estat que ens va
en contra”
Marcel Mauri

VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, a les escales de la seu central de l’entitat al districte barceloní de l’Eixample ■ JOSEP LOSADA

Xavier Miró
BARCELONA

179099-1176623w

Amb l’aposta sobiranista i
el compromís amb el procés independentista dels
darrers anys, l’entitat Òmnium ha guanyat 80.000
socis en una trajectòria inèdita entre les associacions cíviques, una trajectòria que li ha permès revertir una imatge i funcionament anquilosats i convertir-se en una de les entitats amb més base social
del país. El revulsiu inicial

arriba amb la presidència
de Jordi Porta del 2002 al
2010, que suposa un canvi
generacional en l’equip
que l’envolta, i també d’imatge i objectius. L’entitat, que va néixer sota el
franquisme en defensa de
la llengua i la cultura catalanes decideix apostar per
la sobirania del país en un
moment en què el catalanisme social i polític evoluciona cap a l’independentisme.
La sentència del Tribunal Constitucional que no

reconeix Catalunya com a
nació després que ho hagi
aprovat la ciutadania en
referèndum suposa el gir
definitiu. Aquell juliol del
2010, Òmnium lidera la
manifestació Som una nació. Nosaltres decidim ja
sota la nova presidència
de Muriel Casals. La protesta per la retallada estatutària es converteix en la
primera gran manifestació a favor de la independència de Catalunya.
L’entitat aprova el 2012
la Declaració de Santa Co-

loma de Gramenet en què
defensa la consecució d’un
estat propi com a condició
indispensable per poder
continuar defensant la
llengua i la cultura catalanes com a eines d’educació
i cohesió social del país,
que són els objectius fundacionals de l’entitat.
El vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, recorda que Òmnium no es defineix com a independentista als estatuts perquè
aquesta no és la seva raó
de ser: “Si Espanya fos un

estat plurinacional i plurilingüístic probablement
estaríem en una altra situació, però amb la sentència de l’Estatut Òmnium va entendre amb la
ciutadania que tenim un
estat que ens va en contra i
que necessitem estructures pròpies d’estat”.
Fins a l’etapa de Jordi
Porta l’entitat manté entre 12.000 i 14.000 socis,
un nombre molt inferior al
que té actualment. Durant
els darrers anys ha anat
guanyant socis de manera

men 95.359, un cas únic
entre les entitats cíviques.
Mauri destaca el rejoveniment de la base social tenint en compte que s’ha
trencat la tendència històrica que les noves altes
eren de persones de més
de 50 anys. Les adhesions
dels darrers mesos són de
menys de 40 anys i, en
molts casos, són de famílies que han inscrit també
als seus fills.
Avui uns 30.000 socis
tenen menys de 45 anys i,
encara que predominen
els homes, més de la meitat de les noves altes són
dones. ■

