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Sànchez, Cuixart
i Forn insisteixen
en la via pactada
SUPREM · Avalen davant del
jutge Llarena la legalitat en un
intent d’aconseguir la llibertat

GESTOS · El conseller i l’exlíder
de l’ANC sostenen que deixaran
l’escó si s’opta per la unilateralitat

Carme Forcadell, ahir al Parlament ■ ANDREU PUIG

Forcadell
no repetirà
La presidenta del Parlament
continuarà a la cambra com a diputada

La grada del Camp Nou, en el moment de començar el partit en què el Barça va golejar el Celta ■ ALBERT GEA / REUTERS

Crit de llibertat al Camp Nou
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Els CDR, en el punt
de mira del Suprem
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La punxa d’en Jap

Josep M. Fonalleras

Joan Antoni Poch

Vexacions i
puritanisme

L

a polèmica ve de
França. De fet, és
l’únic lloc des del qual
podia provenir. Davant
la campanya #MeToo,
de denúncies de les
actituds masclistes en el món de l’espectacle i, per extensió, en qualsevol
àmbit laboral, algunes dones franceses, entre les quals, Catherine Deneuve, el rostre més emblemàtic, han
llançat una proclama en la qual es diu
que la proliferació d’acusacions contra
els homes que s’han excedit des de
posicions de poder en realitat amaga
una rèplica conservadora contra la llibertat sexual. França, així, recupera el
lideratge de l’elogi de la seducció, almenys de la manera convencional,
com l’entenen Deneuve i les seves
companyes. El text que han publicat
aquesta setmana té una virtut i, com a
mínim, un defecte. El defecte és que
tendeix a banalitzar el gruix del que
critica #MeToo, és a dir, els excessos
masculins en situacions de privilegi.
Oposar seducció a puritanisme és una
fal·làcia, perquè el moviment contra

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

No es pot dir que lluitar
contra la vexació signifiqui
emparar el puritanisme
els abusos es basa justament en la
manca d’equilibri. La seducció és
opressió si no es desenvolupa en uns
paràmetres d’igualtat, i el joc deixa de
ser-ho (i esdevé manipulació i domini)
quan una part –la masculina– intervé
amb la percepció íntima d’impunitat i
prepotència. Quan una dona confessa
que ha hagut de callar en un sopar perquè un home li tocava el genoll (i ho ha
fet perquè les circumstàncies li impedien de denunciar l’excés no tolerat)
no estem parlant de “la llibertat d’importunar dels homes” sinó d’un atac
intolerable del mascle.
La virtut del manifest de Deneuve i
companyia és que, errant el tret en tota la resta, carrega contra “els enemics
de la llibertat sexual” i denuncia els
atemptats dels extremistes contra les
obres d’Egon Schiele o Balthus. La tendència de la societat és la d’abaixar el
llistó quant a l’amplitud de la representació artística, que hauria de ser (segons sectors cada dia més bel·ligerants) ajustada a unes determinades
regles de moralitat. Això és malauradament cert, però no es pot dir, em
sembla, que lluitar contra la vexació
signifiqui emparar el puritanisme.

Un llibre a les mans

A

quests Reis, el gran èxit de venda a les llibreries no ha estat un
llibre sinó un artefacte que en
facilita la lectura. Sembla una motxilla
per dur-la a l’esquena però és una mena de faristol de tela, farcit d’un material que no pesa gens i que fa que no
pesin gens els llibres que s’hi acomoden. Posat a la falda, pots llegir amb
els braços plegats, amb les mans al clatell o fent-te la manicura. Posat sobre
la panxa, pots llegir estirat al llit els llibres que més oprimeixen el procés digestiu. La història de la Revolució Russa, El Quixot o Incerta glòria són de
pes ploma o de pes mosca un cop acomodats al faristol en qüestió. És una
invenció australiana, i, ara que ho dic,
sí que sembla la butxaca d’un cangur.
Els australians sempre troben una
butxaca per a qualsevol cosa. La meva
llibretera m’explica que el faristol el
distribueix a Espanya una empresa
d’Àvila. Miro les instruccions i les trobo escrites, també, en català. No sé si
és una francesilla del fabricant australià o del distribuïdor de la ciutat de
Santa Teresa de Jesús, però en qualsevol cas a l’un o a l’altre no li ha fet por

“
Venen un
faristol que no pesa
per llegir assegut
o al llit

cap mena de boicot. De moment, les
pàgines s’han de passar a mà. Ja va bé:
és un invent pensat per als lectors als
quals els agrada tocar paper. En toquen menys perquè s’estan fent la manicura o prenen un gelat, però en toquen.
A la ciutat de Sigüenza (Guadalajara) es pot admirar el famós Doncel: la
figura d’alabastre d’un jove soldat ajagut que té un llibre obert a les mans. A
l’arcaica Televisió Espanyola havien
fet un programa de llibres que es titulava Tengo un libro en las manos i que
tenia el Doncel com a símbol. D’uns
anys ençà havia arribat a pensar que

el llibre electrònic, que té tanta acceptació i que converteix en llibres transportables de butxaca la Revolució Russa, El Quixot o Incerta glòria, faria incomprensible l’actitud del Doncel a les
generacions futures i que, davant seu,
els guies de Sigüenza haurien d’explicar que hi va haver una època en què
els llibres eren de paper i s’obrien i
anaven sense bateries i no es “descarregaven”, de la mateixa manera que
aviat haurem d’explicar que abans la
gent no tenia mòbil i que per enviar-se
missatges havia de refiar-se del servei
de correus i, per telefonar, havia d’esperar a arribar a casa. La motxilla o el
faristol que dic i que tinc el gust de
presentar-los fa útils els llibres de paper de tota la vida i els dona vida, i per
això els llibreters de tota la vida, que
amb el llibre electrònic veien el negoci
en perill, han rebut amb molta alegria
la creació australiana i aquests Reis
s’han estimat més vendre faristols de
llegir llibres que llibres. Els lectors no
tindran ben bé un libro en las manos,
però en tindran un davant i hauran
d’anar a la llibreria a trobar material
de recanvi per a la butxaca del cangur.
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El què i el com

“
No entenc a
què treu cap tanta
discussió sobre què
hem de fer a partir
d’ara. Anar fent, no?
guéssim del mapa. Aquest va ser el
gran objectiu per a les formacions independentistes del 21-D: salvar les
institucions, impedir que el tripartit
del 155 aniquilés la immersió lingüística, per posar un exemple, i revalidar
el govern que Madrid va destituir per
decret. I això és el que va passar fa
quatre dies, que la suma va sumar i
que el govern espanyol ara ja no té cap
excusa per continuar aplicant el 155.
Per això ara, un cop guanyades les

De reüll
Odei Etxearte

eleccions i salvades les institucions, el
full de ruta del govern no pot ser diferent del que ja tenia el govern anterior, que és el de “nosaltres anem passant” si no hi ha cap proposta política
damunt la taula. Vull dir amb tot això
que no acabo d’entendre a què treu
cap tanta discussió sobre què hem de
fer a partir d’ara. Perquè l’objectiu del
21-D no era pas fer cap canvi de rumb;
era el que els deia: salvar els mobles o,
dit d’una altra manera, impedir que el
155 fos permanent. Una altra cosa és
que, vista l’experiència d’aquests darrers mesos, i vista la ràbia i el sentiment de venjança amb què actua l’Estat, aquest “nosaltres anem passant”
no s’hagi de fer a una altra velocitat.
Amb relleus, perspicàcia i amb els mínims danys col·laterals. Però no s’enganyin: el què, el què hem de fer, ja ho
vàrem decidir el 2015. Ara, un cop superat l’escull –i no menor–, del que es
tracta no és del què sinó del com.

Les cares de la notícia
PRESIDENTA DEL PARLAMENT

Carme Forcadell

Involució
i impunitat

Sobirania parlamentària

D

imecres vinent es constitueix el Parlament i no
sabem si Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Joaquim
Forn podran assistir al ple. Els consellers a l’exili tampoc
no han aclarit si renunciaran als seus escons perquè la
seva absència a l’hemicicle no amenaci la majoria
absoluta independentista. En total, són vuit diputats
prorepública amb un interrogant. En l’estrena del nou
Parlament s’haurà d’elegir el nou president o presidenta
de la cambra i la resta de la mesa que obrirà la legislatura
amb l’intent de l’enrevessada investidura telemàtica de
Carles Puigdemont des de
Hi ha
Brussel·les, amb el criteri en contra
dels lletrats. La incertesa s’ha
mitjans
al Parlament i mentrestant,
especialistes instal·lat
a Madrid, Forn, Sànchez i Cuixart
a avançar
havien d’abraçar la legalitat
què decidiran espanyola com a prova que no
reincidiran en els presumptes
els jutges
delictes que se’ls atribueixen i
avançaven les seves renúncies a futurs càrrecs públics
en cas que l’independentisme intenti desplegar la
República. La vergonyosa desfilada argumental (de què
es vantaven els mitjans espanyolistes per humiliar
encara més els empresonats) difícilment convencerà el
jutge Pablo Llarena perquè els deixi en llibertat. Hi ha
mitjans especialistes a avançar què decidiran els jutges, i
diuen que aquest cop, tampoc. El respecte als drets dels
electors, al Codi Penal, a les lleis, a la democràcia, no
importa a ningú. La impunitat s’ha fet la veritable reina
del règim monàrquic espanyol.

http://epa.cat/c/ol8bx5

Els embats
al model
educatiu

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A

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

EDITORIAL

A la tres
ra està de moda entre periodistes, especialistes, articulistes i
tertulians (que no sempre són
la mateixa cosa) dir que la gran incògnita d’aquesta legislatura vinent, i de
la qual depenen tantes coses, és saber
què farà el nou govern, si optarà per la
unilateralitat, la bilateralitat o ves a
saber què. I jo no dic que no sigui important; perquè ho és, i molt. Però només els voldria recordar una cosa: i és
que aquestes eleccions, les del 21-D,
no es van pas fer perquè el govern català ho volgués, sinó perquè les va convocar Rajoy en aplicació del famós article 155. I que si els partits independentistes hi van concórrer, i hi van
concórrer amb il·lusió (que deia
aquell), va ser no pas perquè tinguessin un gran programa electoral, nou
de trinca i amb grans novetats; sinó
que hi van concórrer amb un únic objectiu: evitar que el 155 liquidés les
institucions catalanes i que desapare-

Accedeix als
continguts del web

-+=

La defensa de la sobirania i la llibertat del Parlament per debatre qualsevol qüestió que afecti els
ciutadans, malgrat les ferotges pressions polítiques i jurídiques, és el seu llegat com a presidenta
de la institució més important de la política catalana i un dels parlaments més antics d’Europa.
DIRECTOR DEL CATSALUT

David Elvira

Trasplantaments a l’alça

-+=

La xarxa pública que vetlla per la donació d’òrgans i els trasplantaments ha tornat a superar les
xifres d’anys anteriors, de manera que en tres
anys s’ha passat de 34 a 44 donants per milió
d’habitants, mentre que els trasplantaments
(1.106) van augmentar un 8,8% respecte al 2016.
CORONEL DE LA GUÀRDIA CIVIL I NÚM. 3 D’INTERIOR

Diego Pérez de los Cobos

Un relat irreal

-+=

L’informe del coordinador de l’operació policial de
l’1-O no reconeix, malgrat les proves, ni errors ni
desproporció en la violència policial contra ciutadans pacífics i transforma la resistència pacífica
en “violència directa” contra l’acció policial. La
mentida s’imposa al relat governamental de l’1-O.

La defensa del model educatiu català ha de ser una prioritat davant els embats d’un Estat
que s’ha proposat destruir-lo. La inacceptable persecució que estan
patint els docents exigeix respostes
clares i contundents de la ciutadania, com ara les concentracions de
dimecres convocades per Docents
per la República i els CDR d’arreu
del país. Caldrà respondre tantes
vegades com calgui, perquè ens hi
juguem el futur com a país.
Els atacs a l’escola catalana, que
les últimes setmanes s’han intensificat fins a límits insuportables, són
premeditats i venen de lluny. Responen a una estratègia concebuda i
covada des de fa anys als tancs de
pensament de l’extrema dreta espanyolista, que ara veu el terreny
adobat per als seus propòsits. Ja ho
va dir en el seu moment l’exministre
de Cultura, Educació i Esports, José
Ignacio Wert, quan exposava la necessitat d’espanyolitzar la mainada
catalana. El mateix discurs que fa
avui Ciudadanos, a través d’Albert
Rivera.
L’ofensiva no es limita a l’àmbit
polític, és clar. Des de l’1 d’octubre
ha estat constant el degoteig de denúncies contra professors pel simple fet d’haver comentat a classe el
que va passar el dia del referèndum.
Que mestres i directors d’escola hagin hagut de declarar davant d’un
jutge per aquesta raó, només es pot
entendre com un intent matusser
de coartar-los la llibertat. Com un
lamentable avís per a navegants.
La determinació de la comunitat
educativa a mantenir el model de
què ens hem dotat és tan forta, tan
potent, que resistirà els embats.
Però és important que mestres i
professors tinguin tot el nostre suport i notin l’escalf de la gent per
educar sense por. ■
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avui fa...
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Setge judicial
La fiscalia del Tribunal Suprem
demana que s’inhabiliti
Francesc Homs durant nou
anys per haver mantingut el
procés del 9-N.

Full de ruta

20
anys

Atac a Euskadi
Uns encaputxats intenten linxar
una patrulla de I’Ertzaintza a
Gernika. Atutxa prepara un pla
de protecció dels càrrecs del
PP.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

Una història
visual

C

anys

Per primera vegada, una atleta
de nivell mundial, Marion Jones,
és condemnada a presó per
haver mentit en un afer lligat al
seu dopatge.

Tribuna

Imma Merino

onsiderant que l’exposició Mediacions, que mostra a la Fundació
Tàpies part de l’obra de la fotògrafa i
també cineasta documental Susan
Meiselas, s’acaba aquest diumenge, 14
de gener, potser és massa tard per recomanar-la, en el cas que no l’hagin
vist, i fins i tot per escriure’n. Tanmateix, ho faré perquè alguna cosa del
que hi vaig veure ha quedat dins meu.
Hi vaig anar poc abans de Nadal i hi
vaig trobar el director de la Fundació
Tàpies, Carles Guerra, que em va explicar que una qüestió fonamental de
Susan Meiselas, nascuda l’any 1948 a
Baltimore, és la relació que ha mantingut amb moltes de les persones que
ha retratat: com si la fotografia no fos
una finalitat en ella mateixa, sinó una
mediació per conèixer persones, amb
la seva alteritat, i per relacionar-s’hi;
una diversitat de cartes presents a l’exposició testimonien un compromís
moral i afectiu amb les persones retratades. Aquesta actitud em va commoure especialment, com també ho
va fer una sèrie de fotografies de les
quals Meiselas no és l’autora.
Abans d’explicar-ho comentaré que
Susan Meiselas, vinculada a l’agència
Magnum, va començar a ser reconeguda com a fotoreportera arran del
seu seguiment de la revolució sandinista a Nicaragua: és l’autora d’una fotografia icònica (Molotov men, en què
un revolucionari amb un fusell en una
mà llança un còctel Molotov amb l’altra) i també d’una que en principi va
ser censurada pels mitjans de comunicació en mostrar el cadàver mutilat
d’una víctima de la dictadura somozista. Meiselas, sobretot als anys vuitanta
i noranta, va cobrir altres revolucions,
guerres i altres formes de violència,
com ara a El Salvador, Colòmbia, Xile,
Mèxic, l’Afganistan i el nord de l’Iraq. Va
ser en aquesta última destinació on, el
1991, va documentar els pobles que
havien sigut destruïts durant l’anomenada campanya d’Anfal en què, tres
anys abans, el règim de Saddam Hussein va assassinar milers de kurds. Hi
va tornar l’any següent per registrar-hi
l’exhumació de les fosses comunes.
Aleshores va iniciar un projecte: reunir
fotografies de kurds, buscar-ne als arxius i a la diàspora kurda. La idea era
testimoniar l’existència d’un poble víctima d’un genocidi: contribuir a la seva
pervivència a través de la conservació
de la seva imatge fotogràfica. Aquesta
història visual del poble kurd (creada
per Meiselas en bona part amb fotografies familiars) és matèria de memòria.
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A la presó

Majoria absoluta

G

ener de 2018. Abans de votar el
21-D, amb en Puigdemont a
Brussel·les i en Junqueras a la
presó, fèiem comptes per veure qui
succeiria el president Puigdemont, en
cas que guanyés. En Junqueras ja havia
nomenat la Marta Rovira com a successora. En Puigdemont no havia nomenat ningú. Ens centràvem, doncs, en el
seu grup perquè la lògica ens duia a
veure que, si ell no podia venir, algú altre de la llista el podria succeir. De sobte, l’encara president va fer un discurs
que complicava el panorama. “Calia refer el govern que el 155 ens havia robat.” El president –segons el discurs–
no podia ser substituït. Havia de ser ell,
Carles Puigdemont, i tot el govern, si
no volíem fer el joc a Rajoy i companyia.
I ell vindria. Seria de nou escollit al Parlament per la majoria independentista.
Va ser aquest discurs unívocament
presentat durant ben bé mitja campanya, la del final, que ens duia a veure els
nostres dones i homes escollits, treballant als seus llocs de govern. Un govern
que tenia tota la nostra estima. (Jo diria que mai havíem estimat tant un go-

vern com aquell. Amb el president i el
vicepresident i el llarg etcètera de consellers. Un govern proper que sabíem
que treballava per nosaltres i que feia
conferències per tot arreu per explicar
com estava el procés d’estructures
d’estat.)
PERÒ, COM S’ INVESTIRIA el president des

de Brussel·les? Només hi havia una lleu
esperança d’alliberament del vicepresident Junqueras. Doncs, i seguint la lògica del discurs amb què Puigdemont
es va projectar davant la ciutadania,
ERC exposa que seria el vicepresident

“
Abans del 21-D
fèiem comptes per
veure qui succeiria
el president
Puigdemont

qui substituiria el president a l’exili.
Hi ha un moment perillós per la bona
entesa: Junts per Catalunya, o potser
Puigdemont, prefereixen que el president sigui un o una de la seva llista.
DIMARTS, 4 DE GENER. L’Oriol Junqueras

ha reclamat un nou acarament. Tres
magistrats faran la sentència... Culpable. De delictes aliens al vicepresident.
Diries que els magistrats s’han equivocat de cas. La conseqüència és immediata. L’Oriol no podrà recuperar el lloc
al Parlament. A Brussel·les, els grups
independentistes no lliguen caps.
Dijous, 11 de gener del 2018, al matí.
Tenim govern! Un pacte entre Junts
per Catalunya i ERC..., tot esperant la
CUP. Però, el president Puigdemont
seguirà a Brussel·les, i podrà ser elegit i
jurar el càrrec telemàticament? Si li’n
priven deurà fer un anacronisme. Una
meva besàvia, el primer dia que van tenir la ràdio i mentre es calçava les mitges, va sentir una veu de la ràdio...
aquella capsa misteriosa... que deia
“para medias, medias Pompeya”. Mai
més s’hi va asseure al costat.

El lector escriu
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Jubilats
empobrits
b Els pensionistes amb bona
memòria recorden el superàvit de la guardiola de les pensions en el moment que el govern Rajoy va agafar les regnes d’Espanya. Aquella valuosa lladriola en aquest moment
és plena de teranyines; els diners s’han evaporat com per
encanteri. El futur dels gairebé
deu milions de jubilats espanyols és fosc com l’estalzí. El
govern espanyol va aprovar
una pujada de 0,25% i l’aplicarà, sense cap recança,
aquest gener del 2018. Tant li
fa que l’IPC hagi pujat més del
2% i que segueixi remuntant.
Tant li fa que la llum, el gas, el
transport públic, etc. s’hagin
apujat molt; tant li fa que els
jubilats hagin de sobreviure
amb un augment de 3 euros
al mes. Amb la incertesa afegida de no saber si cobraran la
propera paga extra.
Des del 2012 el govern es-

tatal ha anat traient diners de
la guardiola de les pensions;
ha gastat 71.000 milions d’euros i, per primer cop des dels
anys noranta, la Seguretat Social s’ha hagut d’endeutar. Escoltant els discursos de la ministra d’Ocupació i Seguretat
Social, María Fátima Báñez,
per tranquil·litzar els milions
de persones grans i funcionaris, ens adonem de l’extrema
gravetat de la situació actual.
El problema principal no és la
manca de diners de l’erari públic, que també, sinó les prioritats dels mandataris en la distribució dels pressupostos. El
govern estatal sempre es decanta cap a una mateixa banda; i no precisament cap al
costat més dèbil.
CECILIA LLESUY
Barcelona

Què és odi?
b Uns quants carais com a
elements per a la reflexió. Les
manifestacions pacífiques

són expressions d’odi? Carai,
carai... Demanar a la gent que
es manifesti pacíficament és
fomentar l’odi? Carai, carai...
Debats a les escoles sobre la
repressió policial de l’1 d’octubre és fomentar l’odi? Carai,
carai... Un senyor recollint milers de firmes contra l’Estatut
de Catalunya no és fomentar
l’odi? Carai, carai... Que el
Constitucional anul·li les lleis
catalanes contra la pobresa
no és odi? Carai, carai... Empresonar gent pacífica com
els dos Jordis no és odi i és
justícia? Carai, carai... Empresonar governs que compleixen els acords parlamentaris
no és odi i és justícia? Carai,
carai... La violència policial
contra els que volien votar (1
octubre) no és odi i és justícia? Carai, carai... Cridar “a
por ellos!” és llibertat d’expressió i no és manifestació
explícita d’odi? Carai, carai...
Si fóssim els catalans que cridéssim “a por ellos” sí que seria delicte d’odi? Carai, carai...

A Catalunya milers de policies
per reprimir els catalans és
justícia i no és odi? Carai, carai... Dir a la fiscalia que ajudi a
“afinar” el sistema sanitari català no és odi i és justícia? Carai, carai... Voler desmantellar i
“sanejar” mitjans de comunicació catalans no és odi i és
justícia? Carai, carai... Que
mitjans de comunicació d’Espanya falsifiquin informacions
contra Catalunya no és odi i
és llibertat d’expressió? Carai,
carai...
Amics lectors, no feu gaire
cas d’aquests carais. En canvi,
sí que heu de fer molt cas del
que ens va dir el ministre Sr.
Zoido: “La represión policial
que dicen los catalanes no es
cierta. Fueron los tumultuosos
que agredieron a la policía y
ésta tuvo que defenderse. Hubo policías heridos.” Segurament aviat ens diran que les
porres policials eren fetes de
cotó fluix.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)
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La frase del dia

“El senyor Puigdemont és un zombi,
perquè el procés està mort”
Rafael Hernando, PORTAVEU DEL PP AL CONGRÉS

Tribuna

De set en set

Un ‘Merlí’ empresarial

Contra el rei

Guillem López i Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra

E

l cap d’any ens porta problemes
nous que se sumen als del passat
i que, contràriament al que pensa el registrador major del regne, Sr.
Rajoy, no s’esvaeixen amb el temps, sinó que d’una manera recurrent hi afegeixen complicacions. La incertesa que
això genera en la presa de decisions és
enorme, però la vida continua i exigeix
assumir que són les accions, i no els
dubtes permanents, el que ens fa avançar com a societat.

EN LES CIRCUMSTÀNCIES ACTUALS em po-

so avui a les sabates dels nostres responsables empresarials, dels emprenedors de veritat, no dels que ocupen
llocs suposadament representatius i
que fan la viu-viu als polítics. Són empresaris de mena de qui del seu saber
fer depèn la continuïtat de molts llocs
de treball, i que serveixen alhora els
seus interessos, els dels accionistes i
els del país. Aquesta gent rep avui en el
seu dia a dia una pluja de factors d’elevada complexitat que per força desestabilitzen. Sense un reordenament robust de criteris per fer-los front, fàcilment els han de portar, penso jo, a una
angoixant inanició.
i
mitjà, que compta amb una consolidació mínima en el sector i que, per tant,
no es pot permetre improvisacions ni
fer el kamikaze amb iniciatives de tot o
res. Li agrada el que fa, és la seva vida, i
tampoc se la vol jugar al just one takes
all, al pelotazo, per així passar amb l’incert èxit a millor existència. Tampoc té
prou ventrell perquè els estralls dels errors generats per les situacions de risc
no li deixen seqüeles ni de responsabilitat individual ni social. No estic pensant tampoc en directius de grans multinacionals que ballen amb la música
de les fusions o de les exigències del capital aliè. El nostre empresari té una reputació guanyada a la comunitat, s’hi

ESTIC PARLANT DE L’EMPRESARI PETIT

Sísif
Jordi
Soler

juga uns diners propis i sent la responsabilitat de donar continuïtat a l’activitat amb treball per a la seva gent i el seu
entorn.
AQUEST EMPRESARI NOSTRE es troba avui

amb un triple vector d’incerteses: un
desenvolupament tecnològic que qüestiona el què i el com del que està fent,
contra les rutines i les inèrcies; una
competència global que no coneix gairebé condicionaments locals ni respecte de drets socials assolits, i finalment
un context polític d’elevada inestabilitat, tant en previsibilitat de regles i
transparència de les relacions mercan-

“
No toca altra
cosa que
rearmar-se un
mateix per fer front
a l’avenir a través
d’un criteri propi
que doni
fonament i
estructura a les
diverses decisions

tils com en malestar social. D’una banda, el referent vertical de com afrontar
la nova situació (com ho feia en el passat ell mateix o els seus antecessors) ha
perdut tot el sentit per la molt diferent
circumstància viscuda, la innovació
tecnològica, l’internet de les coses, la
gestió de les dades.
D’ALTRA BANDA, l’agafador referent horitzontal (fer el que fan els altres emprenedors del mateix mercat) és infactible quan preval la competència davant la col·laboració. De manera que no
toca altra cosa que rearmar-se un mateix per fer front a l’avenir a través d’un
criteri propi que doni fonament i estructura a les diverses decisions. Un
pensament format amb la valoració
efectiva i informada dels pros i contres
de cada situació, però sota la robustesa
d’un criteri d’ètica empresarial. Una
mena d’infraètica dels límits del que es
pot fer i el que no es pot fer per a l’assoliment dels objectius, de manera que seguint el procés degut en justa causa,
mai es perdi la tranquil·litat de consciència en el cas del desencert.

jo no trobo cap
altre referent que el de l’algoritme ètic.
De preparació i coneixement primer, i
de guia de decisió després. Estalviaré al
lector el meu judici del que entenc que
és la contribució de les escoles de negocis a aquella preparació, de la vàlua de
les assignatures segmentades d’ètica
empresarial, o del màrqueting procedent d’alguns estudis de casos prefabricats. Buscaria jo la proposta en la filosofia, no en l’economia; en el pensament propi i no en les prescripcions de
consultors. Un Merlí a petita escala
que faciliti la reflexió i ajudi a la virtualitat de les decisions que l’avenç social
requereix, amb les angoixes mínimes
per a qui ha de poder dormir amb el
sentit del deure complert sobretot
quan venen maldades.

PER A AQUEST PROPÒSIT

Josep Maria Casasús

R

ajoy, president
del Partido Popular (PP), va interposar el 31 de juliol
del 2006 un recurs
d’inconstitucionalitat contra la llei orgànica de l’Estat
que havia promulgat el rei Joan
Carles I deu dies abans. El monarca havia posat la seva signatura en
aquest text: “A todos los que la
presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han
aprobado, los ciudadanos de Cataluña han ratificado en referéndum
y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:”
Aquella llei fonamental que el rei
va dictar a tots els ciutadans de
l’Estat era el nou Estatut de Catalunya. Els caps del PP van desautoritzar, moralment i institucionalment, el rei que havia sancionat
l’Estatut. Els va faltar temps per
portar-lo davant el Tribunal Constitucional (TC). El partit que ara
s’omple la boca amb apel·lacions a
la “unidad” i a obeir els poders va
pledejar durant quasi tres anys
contra la majoria de catalans que
havia participat en un referèndum
legal, contra el Parlament i les
Corts espanyoles i, en definitiva,
contra el rei.
Un rei –ara emèrit– a qui divendres passat van permetre assistir
a un acte oficial després d’amagarlo durant anys. Cal recordar que
part del PP és hereu ideològic
d’aquella Alianza Popular que el 31
d’octubre del 1978 va votar contra
la Constitució monàrquica que ara
diuen ells defensar. No es pot deduir d’això que tot el PP sigui republicà. El cert és que en portar al TC
l’Estatut sancionat pel rei el PP va
encendre el foc que dotze anys
després no sap com apagar.
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Forcadell
deixa la
presidència
del Parlament

Seguirà com a
diputada en
considerar que cal
donar pas a algú
no imputat

Més donacions i
trasplantaments
d’òrgans que
mai

En tres anys s’ha
passat de 34 a 44,1
donants per milió
d’habitants a
Catalunya

Acatament per convènce
GEST · Forn, Sànchez i Cuixart avalen la
legalitat, la bilateralitat i el referèndum
pactat en l’últim intent per ser alliberats
VET · El TS no preveu la sortida de la
presó i sospesa permisos puntuals per
als diputats FI · El conseller no repeteix
David Portabella
MADRID

El Tribunal Suprem es
vanta que Espanya no és
una democràcia militant
però cada nova sessió de la
macrocausa per rebel·lió i
sedició que segueix contra
els líders del procés independentista es converteix
en una sessió d’invitació
als investigats a abraçar
l’ordenament vigent. En
l’últim intent per ser posats en llibertat abans de
la constitució del Parlament el dimecres 17 de gener, tant el conseller de
l’Interior destituït pel 155,
Joaquim Forn, com Jordi
Sànchez –també Jordi
Cuixart (Òmnium), però
ell sense la urgència d’ocupar un escó– van acatar la
legalitat constitucional, es
van desmarcar de la via
unilateral i van abonar un
referèndum pactat amb
l’Estat espanyol. En el cas
de Forn i Sànchez, futurs
diputats de Junts per Catalunya, fins i tot es van
comprometre davant del
jutge Pablo Llarena a deixar l’escó si el partit aposta per la unilateralitat. Tot
i aquests gestos dels acusats, el Suprem no preveu
per ara la seva sortida de la
presó i es dona fins dilluns
per dir si obre una escletxa
a l’excarceració o si dona
permisos puntuals als presos que són diputats per
assistir al Parlament, un
extrem que sí que sospesa,
segons fonts judicials.
Les declaracions de
Forn, Sànchez i Cuixart
obeïen a la seva voluntat
d’explicar-se davant del
jutge instructor, Pablo
Llarena, perquè en les anteriors ocasions o bé es

van negar a declarar –per
considerar que la jutgessa
de l’Audiencia Carmen Lamela no era competent– o
ho havien fet amb l’objectiu d’evitar la presó i sense
entrar en el detall de les
acusacions. Amb aquest
objectiu van ser traslladats Sànchez i Cuixart des
de Soto del Real –on són
des del 16 d’octubre– i
Forn des d’Estremera –on
és des del 2 de novembre–
a les nou del matí fins al
Suprem, on les declaracions es van allargar fins a
les quatre de la tarda.
“Actes vandàlics”
Responent tant als fiscals
Fidel Cadena i Jaime Moreno com als seus advocats, els tres acusats en
presó provisional van coincidir a declarar que el referèndum de l’1 d’octubre
es va convocar al marge de
la legalitat espanyola i que
tant aquell dia com el 20
de setembre, en l’escorcoll
de la conselleria d’Economia fet per la Guàrdia Civil, es van produir actes
“violents” o “vandàlics”.
Si bé l’advocat de l’acusació popular del partit ultradretà Vox, Javier Ortega, sortia del Suprem exultant perquè “el buenismo
de parlar de pau, concòrdia i negociació deixa pas a
l’assumpció de la il·legalitat i de molta violència”, el
cert és que, segons les
fonts presents, amb el terme violència els acusats es
referien a les càrregues
policials i amb els actes
vandàlics a la destrossa
dels tres vehicles de la
Guàrdia Civil a la Rambla
de Catalunya. L’abast de la
pretesa violència és clau
per sostenir el supòsit de

Les frases

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

“Sembla mentida que
calgui reiterar-ho tant:
els Jordis són homes
de pau i allò del 20-S
és obra d’uns brètols”

“Forn ha parlat de
revisar estratègies
i de defensar la
independència per
vies constitucionals”

Jordi Pina

Daniel Pérez-Esqué

ADVOCAT DE JORDI SÀNCHEZ

ADVOCAT DE JOAQUIM FORN

rebel·lió, que exigeix un
“alçament violentament i
públicament” contra la
Constitució i té penes de
fins a 30 anys, mentre que
la sedició és un “alçament
públic i tumultuari” i té penes de fins a 15 anys.
“Sembla mentida que ho
haguem de reiterar tantes
vegades, però els Jordis

son homes de pau, parlen
sempre de civisme i de pacifisme i el succeït el 20 de
setembre és una taca en la
trajectòria immaculada
d’ANC i d’Òmnium i sembla que l’únic que compta
és que uns brètols van
trencar els vidres i van
punxar les rodes de cotxes
de la Guàrdia Civil quan ja

ho han condemnat quatre
vegades”, va resumir Jordi
Pina, advocat de Sànchez.
No repetirà a Interior
En el cas de Forn, el jutge
fa pesar sobre ell la sospita
de buscar la passivitat dels
Mossos d’Esquadra i ell ho
va negar tant pel que fa al
dispositiu del dia 20 de setembre per escorcollar la
conselleria d’Economia
–en què la Guàrdia Civil no
va ni tan sols informar els
Mossos– com en el dispositiu de l’1 d’octubre. “Tot el
que havien de fer, ho van
fer”, va defensar Forn sobre la policia catalana. Segons Forn, hi havia una
“dissociació” entre el compromís polític de celebrar

un referèndum i el fet que
ell dirigís els Mossos. I, per
si el jutge Llarena tem el
risc de reiteració delictiva,
Forn li va avançar que no
repetirà com a conseller
d’Interior i que no ocuparà
cap càrrec al govern més
enllà del seu escó de diputat de Junts per Catalunya. “No preveu cap altra
via que no sigui una reforma de la Constitució pels
camins que la mateixa
Constitució preveu. Si es
manté la unilateralitat, ell
baixaria del tren i deixaria
l’escó”, va ratificar l’advocat de Forn, Cristóbal
Martell.
Si bé Cuixart no va ser
tan empès a abraçar la via
constitucional pel fet de

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 12 DE GENER DEL 2018

L’APUNT

Ells sí que saben
fer riure
David Brugué

Ja se sap que els espanyols no tenen el mateix sentit
de l’humor que els catalans. Per això a ells segurament els fa tant de riure i a nosaltres tan poc. Ells poden incitar a la violència però no van a la presó perquè
ho diuen amb gràcia. Una chirigota de Cadis no és motiu de sanció. Per molt que hi decapitin un president
escollit en unes urnes. És que ho diuen amb aquell sa-

lero i fa riure. Ara, a tu no se t’acudeixi esparracar un
retrat del rei espanyol, que és delicte. No convoquis
una manifestació independentista, que acabaràs a la
presó. No preguntis al poble com vol que sigui el seu
país, que acabaràs a la garjola, exiliat o davant un tribunal. No facis piulades que els ofenguin, que et perseguiran. Però és clar, és que ho fem sense gràcia.

er el Suprem
El senador Cleries (PDeCAT), ahir en la concentració davant el Suprem ■ ACN

Junts (ara sí)
pels presos
UNIÓ · Junts per Catalunya i el PDeCAT es retroben amb ERC
en l’aplec de solidaritat davant el Suprem després de faltar-hi
el dia de Junqueras BUIT · La CUP i Podem no hi van
El furgó
policial
sortint del
Tribunal
Suprem amb
els tres
empresonats
■ EFE

ser un ciutadà ras i no un
futur diputat, el líder
d’Òmnium va opinar que
“l’únic referèndum amb
validesa seria el que convoqués l’Estat”. Prenent
com a base les explicacions, els lletrats presentaran entre avui i dilluns
les peticions de llibertat.
Fonts judicials, però, no
preveuen que Llarena es
rectifiqui a si mateix ara
que fins i tot la sala d’apellacions del Suprem no l’ha
desautoritzat amb el manteniment a la presó d’Oriol
Junqueras i s’obre a concedir permisos puntuals
per acudir al Parlament en
sessions importants com
ara la de l’obertura. ■

Una sola cita en l’agenda de Jové
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les defenses de la causa que
el Tribunal Suprem instrueix
contra els líders del procés
conviuen amb l’anomalia
d’abordar l’estratègia amb
els defensats a través del vidre que separa el pres i el seu
visitant als penals de Soto del
Real i d’Estremera. Una altra
anomalia, però, és que el jutge instructor, Pablo Llarena,
ha agafat l’agenda de Josep
Maria Jové, mà dreta d’Oriol
Junqueras, com si fos la pedra angular per a totes les
acusacions d’un procés que
ja té 28 imputats i la teòrica
prova acusatòria no podia ser
consultada ni pels advocats.

A la sortida del Suprem,
l’advocat de Jordi Sànchez, el
lletrat Jordi Pina, va revelar
que els últims dies finalment
ha pogut accedir al contingut
de l’agenda de Jové i que s’ha
convertit en un comodí de la
defensa dels Jordis. El motiu:
Sànchez i Cuixart només
apareixen en la Moleskine en
una sola ocasió i amb motiu
d’una reunió celebrada el 7 de
gener previ a la investidura de
Carles Puigdemont. Pina hi
veu la prova que no hi podia
haver un comitè estratègic en
què Sànchez i Cuixart fossin
tan rellevants si només hi
apareixen una sola vegada.

David Portabella
MADRID

E

l bar El Supremo és l’únic refugi
que hi ha al carrer Marqués de la
Ensenada quan l’implacable fred
del gener madrileny conviu amb
l’ombra durant tot el dia i ahir, a quarts
de nou del matí, els cambrers començaven a assumir que el dia seria el d’un nou
desembarcament de clients catalans
com els que afavoreix des del novembre
el jutge Pablo Llarena. “Ei, Rafa, mira
qui tenim a fora!”, cridava un dels cambrers al seu company de barra coincidint amb l’hora del cafè i les porres. “Mare meva!”, li corresponia aquest. La sorpresa que els cambrers compartien amb
sobreactuat estupor era l’aparició del
portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà,
que va fer que els propietaris del taulell
s’esglaiessin quan va entrar a demanar
un tallat. “Llet freda o tèbia?”, van dir els
cambrers fingint que no sabien qui era
mentre Tardà saludava en el taulell el diputat del PDeCAT Jordi Xuclà.
La salutació de Tardà i Xuclà era la
primera estampa del desglaç després
que el PDeCAT hagués faltat a la cita del
4 de gener, quan Oriol Junqueras es jugava la posada en llibertat davant la sala
d’apel·lacions i només els diputats, senadors i parlamentaris d’ERC es van con-

centrar davant el Suprem enmig de les
negociacions per restituir el govern. Set
dies després, ahir la imatge davant el Suprem era la d’Eduard Pujol (Junts per
Catalunya) compartint amb Tardà un
auricular a cada orella quan els dos entraven en directe a El matí de Catalunya Ràdio. “No desitgem res més que
equivocar-nos, però som pessimistes.
Veient el que va passar amb Junqueras,
vam dir que a la figura de ser presos polítics els afegien la de ser ostatges”, va dir
Tardà amb resignació sobre la possible
posada en llibertat de Joaquim Forn,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A més
dels ja habituals Joan Olòriz, Teresa Jordà, Joan Capdevila i Ester Capella per
part dels republicans i d’Antoni Castellà
per part de Demòcrates, ahir es van
aplegar al rectangle precintat per la policia rostres del PDeCAT com la coordinadora general Marta Pascal, els diputats
Carles Campuzano i Sergi Miquel, el senador Josep Lluís Cleries i futurs parlamentaris de JxCat com la historiadora
Aurora Madaula. Els qui van faltar a la
cita van ser la CUP, Podem i els comuns,
un buit que contrastava de nou amb la fidel presència del senador basc de Bildu
Jon Iñarritu. I tot, el dia en què la unió
que la presó ha imposat, convertint
Forn i Junqueras en companys de cel·la,
es va reproduir al carrer.
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El jutge Pablo Llarena posa
el punt de mira en els CDR
a El magistrat del Suprem comença a donar forma de causa general a la investigació als impulsors
del procés a El jutge cita a declarar com a testimonis els exconsellers Munté, Jané, Ruiz i Baiget
Jordi Panyella
BARCELONA

La causa judicial que instrueix al Tribunal Suprem
el magistrat Pablo Llarena
i que manté a la presó els
consellers Oriol Junqueras, Joquim Forn i els líders d’Òminum i l’ANC,
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, comença a agafar
forma de causa general
contra l’independentisme.
L’última providència dictada per l’instructor amplia les investigacions als
comitès de defensa de la
República, organitzacions
ciutadanes de caire popular que es van gestar a l’escalf de l’organització del
referèndum de l’1 d’octubre i que s’han mantingut
actives participant, per exemple, en mobilitzacions
com ara les vagues generals del 3 d’octubre i el 8 de
novembre.
En concret, el magistrat
vol que la policia judicial
l’informi de la convocatòria, les sol·licituds i les autoritzacions administrati-

sel·les. Es tracta de dues
transferències realitzades
entre els dies 21 de setembre i 10 d’octubre a un centre internacional amb seu
a Holanda que va enviar
observadors a la cita de l’1
d’octubre i una tercera
amb destinació a la Delegació del govern a Croàcia. El
jutge vol saber si aquests
traspassos de diners es
van fer al marge del bloqueig econòmic de les finances de la Generalitat
decretat pel govern de l’Estat i que monitoritza tots
els moviments.
El nou impuls de la investigació decidit pel jutge

La xifra

—————————————————————————————————

120.000
euros és la xifra de transferències bancàries fetes per la
Generalitat des de Brussel·les
que vol investigar el jutge.

Els CDR van ser molt actius en la vaga general del 8 de novembre passat ■ JOAN SABATER / ARXIU

ves que van fer possible les
reunions dels CDR de Sabadell, el 14 d’octubre;
Igualda, el 21 d’octubre, i
Manlleu, el 4 de novembre.
Vol saber les conclusions i
els acords als quals es va
arribar en aquestes troba-

des i no detalla per què vol
informació d’aquests CDR
i no d’altres que també actuen al país.
Aquest no és l’únic objectiu d’investigació que
s’ha marcat Llarena, que
té el propòsit d’investigar

una informació extreta del
web de l’Associació de Municipis per la Independència, AMI, en relació amb el
“full de ruta unitari”. També reclama informació relativa a l’AMI com ara els
estatuts i informes.

Una de les noves línies
d’investigació que vol impulsar Llarena té a veure
amb unes transferències
bancàries d’uns comptes
corrents de la Delegació de
Catalunya davant la Unió
Europea, amb seu a Brus-

suposarà també la declaració en qualitat de testimonis dels exconsellers Neus
Munté, Meritxell Ruiz,
Jordi Jané i Jordi Baiget i
de l’exdirector de la policia, Albert Batlle.
També compareixerà
com a testimoni el general
de la Guàrdia Civil, Diego
Pérez de los Cobos, que va
ser el responsable de dirigir el dispositiu policial el
dia del referèndum de l’1
d’octubre. ■

Interior identifica els
policies de les càrregues
a El jutge investiga

200 lesionats i vol
aclarir quin agent va
disparar a l’ull del ferit

Mayte Piulachs
BARCELONA

El Ministeri de l’Interior ha
identificat, amb els seus
números de carnet professional, els 1.152 agents antiavalots de la policia espanyola que van actuar contra 27 punts de votació a
Barcelona durant el referèndum d’independència
de l’1 d’octubre passat.
El titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, el
magistrat Francisco Miralles, va requerir aquesta in-

formació al ministeri de
Juan Ignacio Zoido per
aclarir l’autoria de les més
de dues-centes lesions denunciades per ciutadans
quan defensaven les escoles per exercir el seu dret a
vot. El primer identificat
és el sotsinspector (amb el
número orgànic 4U21),
denunciat per Marta Torrecillas, la dona vexada a
l’IES Pau Claris, que assegura que va ser magrejada i
que li va fer mal als dits
d’una mà. Amb aquesta
llista també es podrà aclarir qui va ser l’escopeter
que va disparar una pilota
de goma que va fer perdre
un ull a Roger Español, als
voltant de l’escola Ramon
Llull. Per la seva part, el co-

mandament únic d’Interior, Diego Pérez de los Cobos, ha aportat un informe
al jutge en el qual justifica
les càrregues policials durant l’1-O perquè assegura
que hi va haver “accions de
violència directa” de certs
veïns i que investiguen els
CDR per les seves accions
“coercitives”.
En l’informe, Interior
exposa que va crear un dispositiu per fer complir l’ordre de la magistrada del
TSJC, que dictava als Mossos d’Esquadra, a la policia
espanyola i a la Guàrdia Civil que aturessin el referèndum, amb criteris de proporcionalitat. Detalla que
van “sectoritzar” la ciutat
perquè actuessin els nuclis

Desallotjament d’un centre electoral de Boldú, l’1 d’octubre passat ■ SANTI IGLESIAS

operatius formats per
agents de les unitats d’intervenció policial i les unitats de prevenció i reacció,
amb un responsables de
grup. El ministeri no detalla per què es van escollir
punts de votació de l’Eixample i cap de Sants o de
Gràcia, i només exposa
que els nuclis operatius

eren variats en el seu nombre, en funció dels col·legis
electorals a la zona i “la
conflictivitat previsible”.
Així, s’indica que al CEIP
Ramon Llull van actuar les
unitats Camel, 10, 40 i 50,
mentre que a l’escola Projecte, on van fer destrosses
i es van endur ordinadors
que no s’usaven en la vota-

ció (i que continuen comissats amb informació escolar valuosa) van actuar les
unitats Raya 10, 30 i 50 i
Bronce 20. És previst que
els advocats demanin la
imputació i declaració dels
caps policials.
Els Mossos han aportat
al jutjat una recopilació de
vídeos dels fets. ■
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Forcadell
cedeix el
lideratge
a La presidenta del Parlament renuncia a repetir en el

càrrec i aposta perquè agafi el relleu una persona “lliure
de processos judicials”a Assegura que no abandona la
política i es mostra satisfeta d’haver garantit el debat
Emma Ansola
BARCELONA

La pròxima legislatura la
presidenta Carme Forcadell seguirà les sessions a
la bancada del grup parlamentari d’ERC. Serà la primera vegada en la història
de la cambra catalana que
la persona que n’ha ostentat la presidència abandoni la mesa per situar-se a la
llotja dels diputats. Una
nova imatge de l’excepcionalitat que travessa la política catalana els darrers
anys i que ahir, després de
les renuncies de l’exconseller Carles Mundó, el president Artur Mas i l’alcaldessa Neus Lloveras va afegir
una nova baixa.
L’encara presidenta del
Parlament va anunciar
ahir al migdia el que ha estat un secret sabut amb especial intensitat els darrers dies, quan la victòria
de Puigdemont el 21-D i els
esforços del president per
tornar a ser investit el pròxim 31 de gener auguren
noves tensions en la mesa
del Parlament a l’hora de
prendre decisions i permetre, per exemple, una investidura a distància forçant la interpretació del
reglament.
Forcadell, investigada
per un delicte de rebel·lió,
sedició i malversació i en
llibertat sota fiança, ha optat finalment per “tancar
un cicle” en una legislatura
que, sabia, havia de ser
“curta i excepcional” i ha
acabat sent també “molt
intensa”. Tant, que Forca-

Les frases

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

“Orgullosa de la feina
feta, no hem cedit a la
censura i hem permès
que es pugui parlar de
tot en el Parlament”

“En una situació de
normalitat Forcadell
tornaria a ser
presidenta, ha servit
amb honor al càrrec”

Carme Forcadell

Eduard Pujol

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

DIPUTAT ELECTE DE JXCAT

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“Aquesta nova
dimissió és un campi
qui pugui del procés i
la mostra del seu
fracàs”

“ Per primera vegada
una presidenta només
ha obeït la majoria i ha
vulnerat els drets de la
minoria ”

Inés Arrimadas

Eva Granados

CAP DE L’OPOSICIÓ CIUTADANS

PORTAVEU DEL GRUP DEL PSC

dell ahir es va mostrar partidària que al capdavant de
la institució se situï “una
persona lliure de processos judicials”, malgrat que,
com també va afegir-hi,
“encara no sabem quines
iniciatives” hauran de
prendre els diputats.
Forcadell ja va haver de
mesurar les seves intervencions durant la campanya electoral, en la qual va
participar amb mesura i
certes reticències a causa
de la seva situació judicial.
Ara, com a futura diputada, també haurà d’anar
amb compte a l’hora d’exercir el seu vot en propostes que alterin o sobrepassin l’entramat constitucional i estatutari. Tanmateix, Forcadell no va voler
avançar ahir quin serà el
seu futur paper com a diputada, si bé fonts pròximes a la presidenta assenyalen que està il·lusionada i amb ganes de dedicar-

se a partir d’ara a una tasca
pròpia del Parlament com
és la redacció de lleis que
ajudin a millorar la vida
dels ciutadans.
I quan queden tres dies
hàbils per celebrar el ple i
quan encara es desconeix
si podran votar els diputats a l’exili i els que són a la
presó, el focus està posat
en la persona que hauria
de substituir Forcadell. En
aquest cas, els ulls s’han fixat en el diputat d’ERC Ernest Maragall, tot i que
fonts de la formació asseguren que no hi ha res tancat. Al contrari. L’escenari
és ben obert, perquè els
vuit diputats del grup de
Catalunya en Comú Podem poden ser importants
si els vuit elegits que són a
l’exili i en presó preventiva
no poden agafar l’acta o be
els impedeixen d’exercir el
dret a vot. En aquest cas, el
bloc
independentista
(JxCat, ERC i la CUP) que-

Tres dies més de tensió a la feina
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’anunci de comiat ahir de la
presidenta Carme Forcadell
encara no significa el punt final a una tasca complexa al
capdavant del Parlament. Tot
just aquest matí el grup parlamentari del PSC té previst
registrar una sol·licitud adreçada directament a la presidenta perquè autoritzi als lletrats de la cambra a realitzar
un informe sobre els nous
punts polèmics amb què es
podria engegar la nova legislatura. Aquests són: la investidura del president per via
telemàtica, la delegació del
vot i la necessitat que hi hagi
un quòrum de diputats per
poder obrir la sessió del ple
de constitució del Parlament
el pròxim dia 17.
Forcadell haurà de decidir
si dona llum verd a aquesta
sol·licitud, tal com li reclama
el PSC després que ahir la

portaveu d’aquest grup, Eva
Granados, critiqués durament l’actuació de la presidenta quan va denegar en el
passat als grups constitucionalistes la petició d’altres estudis jurídics que podien posar en qüestió algunes decisions que van comportar fortes polèmiques a l’hemicicle,
algunes de les quals van acabar de forma reiterada amb
els diputats de C’s, el PSC i el
PP abandonant la cambra. La
cap de l’oposició també va
ser molt dura en les crítiques
a Forcadell, que sí que va rebre elogis del bloc independentista. L’encarregat va ser
el diputat electe de Junts per
Catalunya Eduard Pujol, que
va recordar que en situació
de normalitat Forcadell podria repetir en el càrrec i que
si no ho fa és a causa de les
pressions judicials.

daria amb 62 diputats,
contra els 57 de Ciutadans, el PSC i el PP, i els comuns haurien de fer decantar la balança. Per això
la configuració de la mesa
els pròxims dies marcarà
també el camí que se seguirà la pròxima legislatura
després de dos anys “d’alt
voltatge” i “polarització”,
amb paraules de la presidenta del Parlament per
qualificar el seu període al
capdavant de la institució.
Durant aquest temps, i
tal com Forcadell va defensar ahir en la seva roda de
premsa de comiat, la presidenta ha treballat amb
l’objectiu de “garantir el
debat sense censura“ i “la
iniciativa parlamentaria”
de tots els diputats, perquè, segons Forcadell, un
fet de “normalitat” com
aquest a Catalunya esdevé
“excepcional” per la “fòbia
de l’Estat espanyol a la paraula i al diàleg”. “En un
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Forcadell ahir
en la roda de
premsa per
anunciar que no
repetirà com a
presidenta.
■ ANDREU PUIG

Marc Bataller

LA CRÒNICA

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

La presidenta de les urnes

Forcadell sortint de declarar al Suprem. Al costat, en el polèmic ple del 6 i 7 de setembre, i amb Anna Simó, que va ser la seva mentora ■ ANDREU PUIG / ANC

Parlament s’ha de poder
parlar de tot, si ens obrim a
la censura ja no la tanquem”, va alertar la presidenta en senyal de missatge per als qui han de liderar la pròxima legislatura
el Parlament. Forcadell
també va recordar les 26
lleis que s’han aprovat a la
cambra catalana durant
aquests dos darrers anys i
va posar en relleu que 12
normes continuen suspeses pel TC. Durant el breu
balanç ofert ahir, la presidenta es va referir a les
347 audiències i al centenar d’actes públics que ha
portat a terme a la cambra
i que s’han quadriplicat
per tot el territori. També
va fer menció al suport rebut per part d’altres cambres davant el fet “insòlit i
sense precedents” que significa la censura en un parlament que dimecres vinent Forcadell deixarà de
presidir. ■

C

arme Forcadell va pronunciar
durant la Diada del 2014 una
de les seves proclames més
cèlebres: “President, posi les urnes.” Eren les setmanes prèvies al
9-N i Forcadell, que llavors era presidenta de l’ANC, pressionava, juntament amb l’enyorada Muriel Casals, perquè el cap de l’executiu,
Artur Mas, convoqués la consulta,
com així va ser. Forcadell, doncs,
va posar el seu gra de sorra perquè les urnes sortissin al carrer
aquell dia, el mateix que ha fet ara
com a presidenta del Parlament.
La seva tenacitat, sobretot en el
famós ple del 6 i 7 de setembre, va
donar cobertura perquè es pogués
celebrar el referèndum de l’1 d’octubre. Forcadell, doncs, serà recordada com la presidenta de les urnes i per haver pilotat la legislatura
més difícil que segurament ha viscut la cambra les últimes dècades.
Nascuda el 1956 a Xerta, Forcadell va ser regidora per ERC a
l’Ajuntament de Sabadell (20032007) i ha estat vinculada a diverses associacions en defensa de la
llengua i la nació catalana: membre de l’executiva de la Plataforma
per la Llengua; vocal d’Òmnium
Cultural de Sabadell; fundadora de

la Coordinadora Nacional per la
consulta sobre la independència o
vicepresidenta de la Plataforma
pel Dret a Decidir. L’abril de l’any
2012 va ser escollida presidenta
de l’Assemblea Nacional Catalana.
Reelegida el 2013 i el 2014, ho va
ser fins al maig del 2015 –quan va
ser rellevada per Jordi Sànchez– i
en la seva etapa va ser quan l’ANC
va tenir la màxima esplendor amb
manifestacions tan concorregu——————————————————————————————————————————

Forcadell, des de l’ANC, va
ser clau en la consulta del
9-N i, des del Parlament,
en el referèndum de l’1-O
——————————————————————————————————————————

des com ara la del 2012, la Via Catalana del 2013 o la V del 2014.
El mes de juliol del 2015 va acceptar concórrer com a número
dos a la llista de Junts pel Sí i el 26
d’octubre del mateix any va ser
nomenada presidenta del Parlament. Encara que en la seva primera entrevista a El Punt Avui assegurava que seria “la presidenta
de tots, pensin el que pensin”,
l’oposició li ha recriminat durant
tot aquest mandat que només tre-

ballés pel procés independentista.
El punt culminant d’aquesta tensió
va ser la sessió plenària del 6 i 7 de
setembre de l’any passat, quan es
va aprovar la llei del referèndum, la
de transitorietat i el govern va signar el decret de convocatòria de
l’1-0. Van ser unes jornades maratonianes amb contínues interrupcions, bregues entre els diputats,
consultes del reglament i demandes de tota mena d’informes, però
que Forcadell va conduir amb mà
de ferro. Una mà de ferro que a
l’inici de la legislatura alguns havien qüestionat perquè consideraven que tenia poca experiència i
que no podria dirigir una institució
tan complicada, que té una maquinària complexa i alguns cops enrevessada. Però Forcadell se’n va
sortir, amb l’ajuda inestimable de
la secretària primera de la mesa,
Anna Simó, que li va fer de mentora i li va ensenyar com funcionava
l’engranatge de la cambra.
Des del minut zero, Forcadell va
defensar l’esperit de la democràcia i que al Parlament es podia debatre de tot –i, per tant, també
d’independència– i això va provocar que estigués en l’ull de l’huracà de les instàncies judicials. Qual-

sevol declaració o llei relacionada
amb l’estat català era impugnada
al Tribunal Constitucional i ella i els
seus companys sobiranistes de la
mesa havien de declarar al Tribunal Superior de Justícia o al Suprem. En aquest context es produeix una de les moltes imatges
icòniques que ens ha deixat
aquest mandat, quan el govern en
ple, diputats i alcaldes van acompanyar Forcadell i Simó fins a les
portes del TSJC.
La nit més negra, però, és la del
9 al 10 de novembre, quan va haver
de dormir entre reixes a Alcalá Meco després que el jutge Pablo Llarena ordenés presó sota fiança de
150.000 euros i que la fiscalia
l’acusés de rebel·lió, sedició i malversació. Forcadell no es va enfonsar, perquè, com expliquen alguns
dels seus amics, “és una dona molt
forta, que des de la base ha arribat
molt amunt”. Va anar a la llistes
d’ERC i va participar en la campanya del 21-D, tot i que sempre havia
de mesurar les seves paraules perquè l’espasa de Dàmocles de la justícia espanyola podia caure-li a sobre en qualsevol moment. Una
amenaça ben real i injusta que encara pesa sobre ella. ■
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Informe de l’Estat contra la
investidura telemàtica
a Assegura que el reglament del Parlament no preveu una presentació no presencial del projecte
de govern a El PSC demanarà un pronunciament formal als lletrats de la cambra
Redacció
BARCELONA

El govern espanyol està
disposat a recórrer al Tribunal
Constitucional
qualsevol intent perquè
Carles Puigdemont sigui
investit a distància, incloent-hi una eventual reforma del reglament del
Parlament. Segons un informe de l’executiu espanyol, les normes de la cambra no permeten una investidura telemàtica perquè es posaria “en qüestió” la “mateixa existència
del Parlament com a seu
física de representació
dels ciutadans de Catalunya”. A més, argumenta
que no és possible una presentació no presencial del
programa de govern pel
“caràcter personalíssim”
de l’exposició. El PSC va
anunciar ahir que demanarà un pronunciament
als lletrats del Parlament,
que es decanten per assenyalar la inviabilitat que
Puigdemont sigui investit
des de Brussel·les però rebutgen emetre un informe
d’ofici. Els comuns es van
afegir a les crítiques de Cs,
el PSC i el PP per la possibilitat que el president de
la Generalitat intenti una
investidura a distància, ja
sigui per teleconferència o
delegant en un altre diputat l’exposició que ha de
precedir la votació del nomenament. Elisenda Alamany, diputada electa de
Catalunya en Comú-Podem, va avisar del risc que
es bloquegi la legislatura si
la nova mesa de la cambra
fa una “interpretació excessivament creativa” del
reglament i es presenta recurs immediatament al
TC.
El reglament del Parlament no precisa que el
candidat a la investidura
hagi de ser present a l’hemicicle, i la llei del president i del govern fixa que
el candidat o candidata ha
de presentar el seu programa davant del ple. L’informe del govern espanyol assenyala que si els debats
parlamentaris han de fer-

membres del govern. “El
candidat a la presidència
de la Generalitat pretén
formar un govern els
membres del qual tenen
l’obligació d’acudir presencialment al Parlament
quan siguin requerits, raó
per la qual no s’entén que
no sigui capaç de presentar-se físicament en el moment en què sol·licita la investidura de la cambra.”
El PSC registrarà
aquest matí la petició perquè els lletrats del Parlament es pronunciïn sobre
la qüestió. A banda de la investidura
telemàtica,
també exigeix que valorin
els efectes jurídics i la possibilitat que el candidat sigui substituït, per delegació, per un altre diputat
del mateix grup. També
pretén que analitzin els
efectes que pot tenir l’absència d’alguns diputats a
la sessió constitutiva del
Parlament a efectes del

Les frases

—————————————————————————————————

“Farem tot el
possible perquè
el que és un criteri
jurídic s’imposi”
Eva Granados
DIPUTADA ELECTA DEL PSC
—————————————————————————————————

“Una interpretació
excessivament
creativa del reglament
sabem que tindrà un
recurs al TC”
Elisenda Alamany
DIPUTADA ELECTA DELS COMUNS

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, amb Josep Maria Jové, ahir al Parlament ■ ANDREU PUIG

se presencialment “amb
caràcter general”, el debat
d’investidura “requereix
l’especial presència del
candidat”. Explica l’absència de concreció sobre
la presència física pel fet
que el mateix sistema parlamentari exigeix un debat presencial i el candidat
té el “deure” d’assistir-hi,
com així ho demostra el
costum constitucional i
parlamentari. A més, l’informe recorda que, d’acord amb l’article 73.2 de
l’Estatut, el Parlament pot
requerir la presència dels

Millo no dona per fet el final de la intervenció financera
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo,
va mantenir ahir la porta
oberta al fet que la intervenció de les finances de la Generalitat es mantingui després que s’aixequi l’aplicació
de l’article 155. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Millo
va advertir que el Ministeri
d’Hisenda mantindrà les mesures de control de la despesa si considera que persisteixen els riscos que van moti-

var la intervenció. D’aquesta
manera, Millo no donava per
fet el final del control de les
arques catalanes després
que el mateix Ministeri d’Hisenda va unificar el control financer amb tota la intervenció de l’autonomia regulada
en l’article 155 de la Constitució, que hauria de caure de
manera automàtica un cop
es constitueixi un nou govern,
tal com figurava al decret del
Consell de Ministres.

“Si és un govern independentista que actua en defensa de la legalitat, és totalment democràtic, no passa
res. Si fa el contrari, estaríem
en el mateix supòsit que estàvem abans de l’aplicació
del 155”, va advertir. Satisfet
de l’efectivitat de la mesura,
Millo va constatar que “ara ja
sabem què passa quan un es
devia del camí”, en referència
al compliment de la legalitat
espanyola.

quòrum necessari perquè
es desenvolupi el ple, tenint en compte la situació
dels diputats electes que
són a l’exili i a la presó. Finalment, demanen que es
pronunciïn sobre la votació del candidat no present a l’hemicicle i les possibilitats de la delegació de
vot. L’article 93 del reglament limita les possibilitats de delegació del vot a
casos de baixa per maternitat o paternitat, hospitalització, malaltia greu o
“incapacitat perllongada”
degudament acreditades.
Alamany va alertar dels
perjudicis que es faci una
lectura “creativa” del reglament que acabi al TC,
cosa que portaria a un bloqueig de les institucions i a
“dos mesos més de processisme gratuït”. Els comuns no s’han pronunciat
sobre què faran en cas que
els diputats a l’exili o a la
presó no puguin exercir el
vot dimecres vinent. ■
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Lloveras acabarà el mandat
com a presidenta de l’AMI
a La també alcaldessa de Vilanova i la Geltrú deixarà l’ens i la política després de les municipals a Un

grup de treball definirà les pròximes accions de l’entitat prenent com a base els resultats del 21-D
Lluís Arcal
ALELLA
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La presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú,
Neus
Lloveras
(PDeCAT), va assegurar
que no deixarà la presidència de l’entitat municipalista fins que no s’arribi al
final de mandat, quan
també abandonarà la política. D’aquesta manera va
voler respondre als rumors que indicaven que
podria deixar ara la presidència d’aquest ens. Lloveras va concretar que farà
efectiva la seva sortida de
l’entitat un cop deixi també l’alcaldia de Vilanova i la

La frase

—————————————————————————————————

“No soc persona
d’abandonar els
projectes a mitges i no
he plantejat ara cap
relleu a l’AMI”
Neus Lloveras
PRESIDENTA DE L’AMI

Geltrú, després que dimecres va anunciar que no aspirarà a la reelecció al municipi que ara governa
amb vista als comicis locals del 2019 i que renunciarà a ser diputada en cas
que corri la llista de JxCat.
“No soc persona d’abandonar els projectes a mitges i
no he plantejat ara cap re-

Lloveras, entre dos dels vicepresidents de l’AMI, Calvo (esquerra) i Francisco (dreta) ■ LL.A.

lleu a l’AMI”, va manifestar
ahir a Alella (Maresme)
durant la reunió de l’executiva de l’entitat. “No
m’agrada enganyar la
gent. No puc assegurar
que d’aquí a final de mandat passi alguna cosa que
faci que les coses canviïn,
però avui no ho he plantejat”, va sentenciar.
Pel que fa a la reunió de
l’executiva de l’AMI, Lloveras va explicar que es va
acordar la creació d’un
grup de treball que serà
l’encarregat de definir i posar sobre la taula un seguit
de propostes per adaptar
les accions futures de l’entitat al nou context polític
sorgit arran dels resultats
de les eleccions del 21-D.
Segons la presidenta de
l’AMI, aquestes línies d’actuació es presentaran en la
pròxima assemblea de
l’entitat, que se celebrarà
cap al març. Finalment,
Lloveras també va voler
analitzar els últims resultats electorals i va manifestar que la majoria absoluta aconseguida per les
forces independentistes
valida els objectius fundacionals de l’AMI. ■
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Cs projecta l’assalt
a Barcelona empès
pel triomf del 21-D
a La formació vol millorar la seva penetració a l’Eixample
Gràcia i Sants a Mejías aspirarà a repetir com a candidata
Francesc Espiga
BARCELONA

Esperonats pels resultats
obtinguts a Barcelona ciutat en els darrers comicis
al Parlament, on van ser
primera força amb un total de 218.746 vots, Ciutadans ja ha començat a
orientar el seu objectiu
cap a les municipals del
2019 amb la perspectiva
de protagonitzar un sorpasso a la capital catalana.
Malgrat que el comportament dels votants en cada
elecció respon a interessos no només diferents, sinó sovint contraposats,

La frase

—————————————————————————————————

“L’objectiu és que les
persones que han
escollit la papereta de
Cs el 21-D, ho tornin a
fer a les municipals”
Carina Mejías
PRESIDENTA DEL GRUP MUNICIPAL DE
CIUTADANS

els suports assolits el 21-D
i, sobretot, la seva distribució territorial, han disparat les expectatives de
la formació taronja. En
primer lloc perquè va guanyar en set dels deu districtes de la ciutat amb

perfils sociològics molt
distants. Una peculiaritat
que també s’observa en el
còmput barri per barri, i
en què s’aprecia la victòria
de Cs en enclavaments de
la zona alta –Pedralbes
(41,3%), Tres Torres
(37,2%) i Sant Gervasi
(33,1%)– i, per altra banda, en d’altres de rendes
més baixes com Ciutat
Meridiana (38,9%), Trinitat Vella (36,4%) i Verdun
(34,6%). Aquests últims
són alguns dels graners de
vots que van fonamentar
la victòria d’Ada Colau el
2015, i ja s’albira que seran territoris on es jugarà

Carina Mejías a la galeria gòtica de l’ajuntament de
Barcelona, en una imatge d’arxiu ■ ANDREU PUIG

una partida decisiva en les
pròximes municipals. Un
altre punt, però, que sol
ser estratègic en tots comicis a Barcelona és l’Eixample, el districte més
poblat de Barcelona, on el
partit taronja va ser tercer

en les últimes eleccions al
Parlament. Millorar posicions en aquest enclavament igual que a Sants i
Gràcia, dues de les places
locals on el sobiranisme
està més arrelat, serà una
prioritat tàctica que el

partit taronja s’ha fixat
d’aquí fins a finals de mandat. Com? Fent política de
carrer i multiplicant contactes, i acostaments,
amb entitats de la zona.
Per concepció estatutària, Ciutadans triarà el seu
alcaldable per primàries.
Sobre això l’actual presidenta del grup municipal,
Carina Mejías, expressa la
voluntat inicial de concórrer a l’elecció intern, tot i
que a aquestes altures prefereix centrar el debat en
el relat polític a defensar
en els pròxims mesos. I,
sobre això, Cs també té un
pla. Posarà l’accent en les
propostes de reactivació
econòmica, un flanc que
en l’actual conjuntura promet ser una qüestió cabdal
en la pròxima campanya.
La defensa d’un model
educatiu trilingüe i de la
col·laboració publicoprivada en àmbits com el tercer sector, seran altres
vèrtexs del discurs que
s’escoltarà de Ciutadans,
juntament amb la necessitat d’incrementar el parc
d’habitatge públic. I sobre
la connexió del tramvia?
Un no rotund. ■
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