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CONTRA P44

Gerard Porras.
Atleta

“Els atletes
que es dopen
ens roben
diners i
oportunitats”

CULTURA P30, 31

Troben a la Catalunya del Nord
documents del pare del català modern,
protagonista avui del suplement Cultura

Pompeu Fabra va
quedar registrat
com a “refugiat”

Avui amb
El Punt Avui

CALENDARI · El nou full de
ruta de l’entitat per als propers
dos anys planteja fer efectiu
l’Estat propi i afrontar la repressió

RELLEU · L’assemblea general
de diumenge vinent haurà de
donar-hi el vistiplau i triar els
substituts de Sànchez i Alcoberro

POBLACIÓ · Posa en mans de
la mobilització pacífica al carrer la
defensa d’una República que
considera proclamada el 27-O

Obrint portes
a la República

P12, 13

El Barça s’imposa a l’Eibar (0-2) després de dos empats seguits

L’ESPORTIU

Retorn a la victòria
Els dos golejadors d’ahir, Jordi Alba i Luis Suárez, celebrant el gol del primer a Ipurua ■ AFP

NACIONAL P6-10

Fins a cinc mesos
d’espera per
demanar asil
Les entitats denuncien el temps que
triguen els refugiats a obtenir cita,
quan fa un any del ‘Volem acollir’
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El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
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firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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ada minut que
passem sense un

govern propi és un mi-
nut que patim un go-
vern imposat. I ja ho
hem vist al darrer

Consell de Ministres: Rajoy aprofita
l’avinentesa per aplicar el seu progra-
ma electoral encara que a Catalunya
només hagi tingut un minso quatre per
cent de suport a les urnes; cada dia
pren decisions que afecten greument
els pilars de l’autogovern i dinamiten
els grans consensos de país, com el
model d’immersió lingüística que ha
estat columna vertebral de la cohesió
social.

El col·lectiu de funcionaris Servi-
dorsCat fa inventari dels efectes de-
molidors del 155 (el trobareu a la web
servidorscat.cat) i la llista de danys ca-
da vegada és més llarga. Perquè el mal
no sigui irreversible cal que es formi un
govern de la Generalitat que es posi a
treballar de seguida per recuperar les
institucions. Ja sabem que costarà fer
desaparèixer el 155 —tan arrapat com
està a cada despatx de cada conselle-
ria—, però com més aviat ens hi po-

sem, millor.
No se m’escapa que la conjuntura fa

que formar govern sigui molt compli-
cat. Si no ho fos, de complicat, no faria
quasi dos mesos que estem empanta-
negats amb aquest debat sobre go-
verns i presidents legítims. És compli-
cat perquè l’onada repressiva de l’Es-
tat ha traspassat tots els límits, i segu-
rament també perquè l’independentis-
me no té en aquests moments una es-
tratègia unitària sobre com enfocar la
legislatura.

Miquel Sellarès, un lluitador incan-
sable que n’ha vist de tots colors, deia
divendres a les pàgines d’aquest diari
que la lluita per la llibertat ha de ser
una cursa de relleus. Ho deia des de la
perspectiva de saber que venim de
lluny i que la lluita serà llarga, i que ara
comencem una nova etapa que reque-
rirà nous lideratges. Segurament té
raó. Així doncs, qui hagi de passar el
testimoni que ho faci. I qui l’hagi de re-
collir que el reculli i es posi a córrer per
recuperar tots els llençols que hem
perdut en tantes bugades començant
pel més important: el model d’escola
catalana.

C

Keep calm
Marina Llansana

Cal Govern

Qui hagi de passar testimoni
que ho faci. I qui l’hagi de
recollir que el reculli i es posi
a recuperar els llençols que
hem perdut

La vinyeta
Fer

a vingut en Jordi Llavina a pre-
sentar Ermita. Ja els en vaig
parlar quan va sortir: mil qua-

tre-cents octosíl·labs que expliquen la
seva ascensió, a tors nu, a Sant Pere
del Puig, elevació coronada amb una
esglesiola del terme de la Selva del
Camp. És una excursió amb excursos:
Llavina descriu el paisatge, però tam-
bé s’enfila pels arbres de la memòria:
ell de jove fent el mateix itinerari, l’ofi-
ci d’escriure, el pas del temps, la reli-
gió, la família, l’amor, els fills, la vida,
la mort... Llavina farà ara cinquanta
anys. Com que és molt vital i ha culti-
vat a fons la joventut i no se’n vol des-
prendre, troba que és una edat que fa
respecte i se la mira amb aprensió. Mil
quatre-cents versos, són pocs o són
molts? Segons com es miri es queda
curt. Podrien ser infinits...

Va confiar la presentació a Ramon
Bassas i Joan Safont, que ho van fer
molt bé. Homes més o menys de la se-
va edat –en Safont bastant més jove–
coneguts, segons van dir, a través de
les xarxes. En Llavina hi manté un
blog literari. Haig de confessar que
m’havia pensat que em demanaria que

H

fos jo qui li fes la presentació. Però en
Llavina i jo ens coneixem de forma
presencial –trobades al London Bar, a
Gelida, a Vilafranca del Penedès, a
l’Espluga de Francolí...– i això avui en
dia té menys força amical o comunica-
tiva que el Facebook. No passa res, és
clar: ja va bé que el “jove” Llavina, i no
diguem jo, donem pas al pa tendre.

M’havia arribat a preparar la pre-
sentació. Al Quixot, novel·la itinerant,
Sancho es pregunta si Adam va ser el
primer a gratar-se el cap com ho fa ell.
Li responen que també va ser el pri-
mer dels cuiners, dels arquitectes...
Més tard, Jorge Luis Borges reprèn

l’enumeració i diu que també va ser el
primer arqueòleg. Amb poca feina, afe-
geix, perquè només tenia sis dies per
investigar. Borges devia tenir un mal
dia. El comentari no és digne de qui va
fer de la paradoxa d’Aquil·les i la tortu-
ga una constant de la seva obra. Quan
Adam hagi estudiat el primer dia de la
creació, ell mateix ja es trobarà en el
dia vuit. O en el nou o el deu, si hi ha
entrat a fons. No atraparà mai la tor-
tuga. Situem-nos ara en el camí de
Jordi Llavina (“un camí, quina cosa
més curta de dir / un camí, quina cosa
més llarga de seguir”, deia el seu admi-
rat Sagarra). Com més anys acumu-
lem, més camí com el que Llavina ens
proposa tenim al davant: més evoca-
cions i reflexions ens queden per fer
abans d’arribar a l’ermita. El camí no
s’escurça amb l’edat, sinó que es dila-
ta. Hi ha camí per córrer a condició
d’haver-ne corregut. Als vint anys que-
da menys camí que als cinquanta. No-
més la mort el barra, però un segon
abans de morir és quan el camí físic
per emprendre és o seria el més llarg.

“M’agrada, això que dius.” D’alguna
manera ens hem de consolar, Jordi.

“Nova i més
dilatada ascensió a
l’ermita de Jordi
Llavina

Vuits i nous

La paradoxa del camí
Manuel Cuyàs
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emà la judicatura espanyola
torna a citar gent innocent.
Quan un jutge processa un in-

nocent, trontolla la justícia; quan pre-
tén criminalitzar-ne milers, és l’Estat
sencer el que trontolla. Hi ha prou pre-
cedents de la tossuderia dels inno-
cents que a força de no abaixar el cap
han aconseguit imposar la seva raó i
fer-se respectar per l’imperi de la llei.
Perquè una cosa és la llei i una altra la
justícia. Fins i tot les dictadures poden
presumir de tenir un imperi de la llei,
ferreny i al servei dels manaires, però
només les democràcies de veritat pro-
tegeixen els seus ciutadans amb la jus-
tícia. Per això a vegades l’imperi de la
llei s’acaba doblegant davant un tsuna-
mi cívic. L’octubre del 1991 va ser pre-
cisament l’inconformisme pacífic con-
tra les imposicions del govern espa-
nyol el que va desencadenar la victo-
riosa campanya contra la “GE” de les
matrícules dels cotxes gironins. Hi va

D “Hi ha prou
precedents de la
tossuderia dels
innocents que a
força de no abaixar
el cap guanyen

tenir molt a veure la campanya impul-
sada per El Punt, durant la qual es van
arribar a distribuir cent cinquanta mil
adhesius de la “GI”. Desbordats per la
ciutadania, que va tapar la “GE” amb
la “GI”, primer es van anul·lar les mul-
tes imposades als presumptes infrac-
tors i després es va acabar aprovant la

llei que empara la retolació en català.
Hi ha un altre cas igualment exemplar,
quan el 2001 es va abolir la mili obliga-
tòria després d’una llarga resistència
juvenil. Tot va començar amb el pri-
mer noi que el 1989 va negar-se a pas-
sar un any a la caserna. Després va
continuar amb el primer que va negar-
se a acceptar la prestació social substi-
tutòria. Fins que el 1998 el nombre
d’objectors ja superava el de soldats de
lleva. De cop, els delinqüents van esde-
venir vencedors i la seva causa va pas-
sar a la història de les conquestes jus-
tes. El mateix imperi de la llei que va
estavellar-se contra aquella realitat so-
cial ara pretén silenciar dos milions
cent mil votants i arraconar candidats
triats legítimament. En diuen estat de
dret, però és l’estat de cap per avall.
Uns, empresonats per haver fet tot el
contrari d’allò de què els acusen. Al-
tres, passant de víctimes a sospitosos
per haver denunciat els cops de porra.

L’imperi de la llei
Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat/@xsala_puig

A la tres

Ni els compromisos contrets
a Europa ni la pressió ciuta-

dana al carrer han evitat el menys-
preu amb què el govern de l’Estat
espanyol està gestionant l’acolli-
ment de refugiats. De les 17.337
persones que s’haurien d’haver re-
allotjat segons l’acord adoptat en el
marc de la Unió Europea, tan sols se
n’ha permès l’entrada a 2.716, una
xifra que representa el quinze per
cent del total. Però és que del con-
junt de les persones que aconse-
gueixen penetrar de manera legal
per les fronteres espanyoles tan
sols un 3,4 per cent obtenen l’esta-
tut de refugiat, que els reconeix uns
mínims drets. No es tracta d’una
desídia exclusiva del govern espa-
nyol, és clar, d’ençà que la fam i la
guerra a Síria van empentar allaus
humanes cap a Grècia, Itàlia i Hon-
gria. Europa ha fracassat a l’hora de
ser fidel als seus principis fundacio-
nals i, malgrat la fermesa amb què
Alemanya va afrontar inicialment la
qüestió, les institucions comunità-
ries no han pogut o no han volgut
cridar a capítol els països que han
vulnerat de manera ostentosa els
drets humans tractant els refugiats
com a criminals.

Fa un any la plataforma Casa
Nostra Casa Vostra va mobilitzar
més de mig milió de persones amb
el lema ‘Volem acollir’ i encara ara
continua denunciant la manca
d’implicació real a tots els nivells.
Els ajuntaments i el govern de Cata-
lunya han fet feina, però no la sufi-
cient, sens dubte perquè no hi ha
ajudat l’actitud obstruccionista del
govern estatal. Allargar la mà als
que ho necessiten i combatre les
temptacions xenòfobes d’algunes
minories exaltades ha de ser una
prioritat del Primer Món, sobretot
perquè no es tracta només dels que
no aconsegueixen arribar, sinó tam-
bé dels 15.000 que han mort en l’in-
tent des del 2014.

Menyspreu
pels
refugiats

EDITORIAL

Les cares de la notícia

El mandat interí d’Alcoberro arribarà la setmana
entrant al final, en l’assemblea general de diumen-
ge en què es presentarà el full de ruta per als pro-
pers dos anys i la renovació de la direcció. Un man-
dat atípic marcat per l’empresonament del presi-
dent legítim, Jordi Sànchez, i l’aplicació del 155.

LINGÜISTA CATALÀ

Perseverança

La commemoració de l’Any Fabra ha vingut acom-
panya per la descoberta de documents inèdits a la
Catalunya del Nord que certifiquen que el pare del
català es va registrar el 6 de febrer del 1939 com a
refugiat al costat d’altres intel·lectuals, i també per
la millora de la seva tomba. Donant-li dignitat.

-+=

-+=

Demagògia perillosa
Begoña Villacís

Restablint una figura
Pompeu Fabra

-+=

Agustí Alcoberro

La portaveu municipal a Madrid ha demanat al go-
vern espanyol que “es desperti i comenci a defen-
sar els drets educatius dels nens” a les aules cata-
lanes. Justament en una escola, la catalana, que fa
dècades que demostra ser un model d’èxit. Els
drets, per a Cs, es basen en els seus interessos.

MEMBRE DE L’EXECUTIVA ESTATAL DE CIUTADANS

VICEPRESIDENT DE L’ANC

De reüll
Montse Oliva Vilà

Socialisme
‘missing’

edro Sánchez s’ha esvaït. La reflexió podria resultar
incongruent l’endemà d’haver celebrat un comitè

federal. Però no es tracta d’una aparició puntual del líder
en un acte de consum intern, és la constatació que des
de fa mesos el PSOE ha caigut en la irrellevància. I la dura
pugna que mantenen el PP i Cs al Congrés els ha acabat
d’eclipsar encara més. Mariano Rajoy –i la seva firma
conservadora– és el polític a batre, i l’escollit per fer-ho
és Albert Rivera i la seva marca taronja. En aquesta
batalla pel transvasament de vots, Sánchez n’ha quedat

totalment al marge. Perquè, havent
estat el partit hegemònic del
centreesquerra i el seu líder el cap
indiscutible de l’oposició, a hores
d’ara ja faria prou frenant una fugida
d’electors cap a la dreta, perquè
recuperar vot de l’esquerra no
sembla que sigui l’objectiu. Tant és
així que tampoc no és capaç

d’aprofitar la dificultat de Pablo Iglesias per encaixar en
una escena política sacsejada per Catalunya. L’absència
del líder del fòrum de debat per excel·lència, el Congrés,
cada cop és més difícil de gestionar. De ser la gran
esperança de l’esquerra combativa, des de l’1-0 s’ha
acabat veient com un apèndix del PP. Perquè un cop va
participar activament en el del 155, el PSOE va decidir
fondre’s renunciant a tenir un discurs propi. Però de tant
jugar a cuita a amagar, el pitjor ara és que cada vegada hi
ha menys interès per saber què opina el PSOE de tot
plegat. No hi és, però tampoc no se l’espera.

P

En l’escena
política,
Sánchez
no hi és però
tampoc no se
l’espera
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La ciutadania està convocada
avui a una gran manifestació a
la ciutat de Barcelona pels
drets de les persones
refugiades.

10
anys

20
anys

Neix el 14è Estat europeu des
del 1990. Prudència del govern
kosovar, festa al carrer i crides a
la contenció des de la Unió
Europea i els EUA.

L’Audiència veu irregular
l’actuació del govern en la
compra d’Antena 3. Suspèn
cautelarment l’adquisició per
part de Telefónica.

Prou excuses! Neix un nou estat Compra d’Antena 3Tal dia
com
avui fa...

alcaldessa de
Girona, Marta

Madrenas, va signar,
el 5 d’octubre passat,
dos oficis en què do-
nava per trencades

les relacions institucionals amb l’Estat
i la casa reial arran de les brutals càrre-
gues de l’1-O i el discurs del rei del 3-O.
D’aquesta manera, Girona era la pri-
mera ciutat gran que expressava, de
forma inequívoca, el seu rebuig als ac-
tes de repressió de l’Estat espanyol
contra l’expressió democràtica dels
catalans. Des de llavors, els membres
del consistori gironí eviten ser en qual-
sevol acte on hi hagi presència institu-
cional de l’Estat i, òbviament, no els
conviden. Hi ha anècdotes d’aquests
mesos que exemplifiquen que la deci-
sió es manté en tots els casos. Fa unes
setmanes, el subdelegat del govern es-
panyol a Girona va anar a veure un par-
tit de bàsquet femení i es va trobar que
el van advertir que si entrava a la llotja,
tots els que hi eren en marxarien. Di-
vendres, va ser l’alcaldessa de la quar-
ta ciutat de Catalunya, Dolors Sabater,

de Badalona, qui va decidir plantar el
delegat del govern espanyol, Enric Mi-
llo, que visitava la seva ciutat, en pro-
testa pel 155 i els presos polítics.

Són gestos simbòlics, sí, però amb
una càrrega política de gran profundi-
tat que posa en valor la valentia de les
dues alcaldesses. Per tant, seria inte-
ressant que tots els alcaldes que con-
sideren que cal treure els Jordis, Oriol
Junqueras i Joaquim Forn de la presó,
que cal evitar, per exemple, que Marta
Rovira o Marta Pascal hi entrin demà
per haver fet política, que el 155 està
desballestant la Generalitat i creant
una administració paral·lela ideada per
un grup que només té quatre diputats
al Parlament, que les càrregues de l’1-
O i la repressió posterior han de tenir
una resposta, etcètera, en prenguessin
nota. Hi haurà qui dirà que l’alcalde ha
de defensar els seus conciutadans
anant a negociar en totes les circums-
tàncies. I potser tenen raó, però, i
quins han estat els beneficis, més enllà
de promeses buides, d’aquestes con-
verses darrerament?

L’

Full de ruta
Joan Rueda

Les alcaldesses
marquen la ruta

Badalona i Girona han
plantat Millo per les
càrregues de l’1-O, els presos
polítics o el 155. Mesura
simbòlica? Doncs potser 
que el simbolisme s’estengui

“Existeix una
dreta judicial que
esdevé sempre
més implacable que
la dreta política

associació judicial espanyola més
gran és l’anomenada Asociación
Profesional de la Magistratura

(APM). Es diu d’ella que és “conservado-
ra”, negligint benèvolament que en el seu
si hi conviu des de gent més o menys mo-
derada fins a altra políticament ultrance-
ra. Dic políticament perquè és del tot fal-
laç que algunes seràfiques veus dibuixin
dels jutges una imatge impol·luta, de qui-
rúrgica asèpsia, d’exquisida neutralitat
ideològica, gairebé asexuada política-
ment. Una imatge tota ella esperit i des-
lliurada del carregós pes de la terrenal
carn política; una imatge mentidera com
poques, ja que existeix –i tant que exis-
teix!– una dreta judicial, amb la particula-
ritat, per exemple, que esdevé sempre
més implacable que la dreta política, la
qual, mal que li pesi, ha hagut d’aprendre
l’art de la transacció política, aspecte al
qual resta immune el món judicial.

DE L’ESMENTADA ASSOCIACIÓ va ser-ne
president, no només a àmbit català, sinó
de tot l’Estat, Pablo Llarena. Dic català
perquè són conegudes les vinculacions de
Llarena amb Catalunya, on ha estat exer-

L’ cint moltíssims anys i des d’on va ascendir
al Suprem en fa menys de dos. Si no vaig
errat viu a la nostra terra, on treballa tam-
bé la seva dona, ni més ni menys que com
a directora de l’Escola Judicial. Va fer-me
molta gràcia allò publicat per un diari ca-
talà sobre l’especial idoneïtat de Llarena
per assumir la instrucció del “procés” ate-
sa “la seva profunda coneixença de la rea-
litat catalana”. I em va fer gràcia perquè,
per exemple, poca gent dubtaria de “la
profunda coneixença de la realitat catala-

na” d’un partit nascut precisament a Ca-
talunya com ho és Ciudadanos.

DONCS BÉ, EN UN DELS PRIMERS manifes-
tos sobre Catalunya de l’APM es deia:
“¡Basta ya! No son presos políticos”, afe-
gint, respecte al dolor per l’empresona-
ment dels líders polítics, que “entén”
aquest dolor, si bé en part “és conseqüèn-
cia de la il·lusió d’impunitat creada per
l’independentisme durant aquests dar-
rers anys”, al·ludint a “l’enorme responsa-
bilitat que pot arribar a suposar cridar
una part de la població a prendre el carrer
i rebel·lar-se contra la Constitució”.

FINS I TOT EL MÉS QUE DESACREDITAT TC
ha hagut d’admetre que no pot obligar-se
ningú a ser “militant” de la Constitució. Pe-
rò per als membres de l’APM, de la qual en
va ser president Llarena, pot ser una irres-
ponsabilitat “enorme” incitar la gent a re-
bel·lar-se contra la Constitució. Però no cal
patir: el judici que farà el TS –on abunden
els membres de la, com s’ha vist, tan pon-
derada, equilibrada i equànime associació
judicial– se celebrarà sota les garanties de
la total asèpsia política abans esmentada.

Ponç Feliu. Escriptor

Llarena
Tribuna

Els fets d’Haití

b En fer-se públic el fet que
després del terratrèmol del
2010 treballadors d’Oxfam van
contractar prostitutes a Haití,
ara es comencen a fer públics
altres casos d’abusos sexuals
de part d’altres treballadors
d’ONG britàniques, cosa que
ha portat el govern britànic a
congelar els fons públics desti-
nats a les ONG qüestionades si
no expliquen els fets i prenen
mesures en el tema. Aquestes
organitzacions estan formades
per persones que defensen,
protegeixen i ajuden. Per
aquest motiu els abusos dels
seus treballadors són del tot
rebutjables. Per sort són mol-
tes les persones que donen el
seu dia a dia a la cooperació en
aquestes organitzacions i no
tenen res a veure amb els fets
narrats. Explicar el que fan i
com ajuden a les poblacions
on estan també estaria bé per
contrarestar el mal fet per uns
pocs i no caure en la generalit-

zació sempre injusta i, a la fi,
portadora només de la inacció.
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí i l’Estartit
(Baix Empordà)

L’odi discrimina

b L’odi no ha estat mai un bon
company de viatge, però quan
aquest es fa extensiu a tot un
poble per reclamar un dret que
cap estat per poc democràtic
que sigui pot obviar, com em-
presonar ideologies, empreso-
nant la llibertat d’expressió,
fent ostatges i demanant pe-
nes de per vida, sense cap ti-
pus d’error podem afirmar que
el feixisme a l’Estat espanyol
disfressat de falsa democràcia
és ben viu. Franco no ha mort,
si més no ideològicament
quant a les formes i als contin-
guts polítics. El PP, el més ex-
ecrable exemple de corrupció,
és el fill putatiu del franquisme
més pur i dur. Amb l’odi, la re-
pressió i destruint l’autogovern
de Catalunya es pensen que

solucionaran un problema,
quan ells són el problema. Fat-
xes, prepotents i creguts de si
mateixos, es pensen que em-
prant polítiques d’odi destrui-
ran el sentiment d’un poble es-
panyolitzant les escoles, l’ad-
ministració... quan l’únic que
aconseguiran és fer més exten-
siu aquest odi que ells matei-
xos han conreat. L’odi i la discri-
minació per part del PP, Cs i el
partit socialista contra Catalu-
nya és un objectiu moralment
injustificat per destruir el senti-
ment de pertinença d’un poble
per una aversió i repulsió fona-
mentada pel que ells anome-
nen el fet diferencial català.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llobr.)

Legitimitat
democràtica
b Es diu que si Puigdemont vol
ser president és per persona-
lisme. Que “primer és el país;
després, el partit, i per acabar,
la persona”. Però no és així.

Sent president va ser destituït
pel govern del PP, amb la com-
plicitat del PSOE i de Cs. Des-
prés, en aplicació del 155, van
convocar unes eleccions en
què Puigdemont va ser el cap
de la llista guanyadora. Repre-
senta, doncs, la voluntat del
poble. Això inclou: complir
amb la voluntat democràtica
dels catalans i mantenir la dig-
nitat com a poble i de les seves
institucions.  A Indigneu-vos! S.
Hessel diu: “Només amb la in-
dignació i la rebel·lia pacífica
s’evitarà sucumbir a qui, amb
la injustícia i allò inacceptable,
pretén destruir una minoria
social. La violència de tot tipus
és el fracàs de la política.” Puig-
demont ha de ser elegit presi-
dent. Per legitimitat democrà-
tica i per dignitat. Si primer és
el país, entre el pragmatisme i
la legitimitat democràtica, cal
trobar una solució consensua-
da i vàlida, respectant la volun-
tat del poble.
XAVIER BIGATÀ
Matadepera (Vallès Occ.)

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

Rafael Ribó, SÍNDIC DE GREUGES

“Una qüestió tan important com la immersió lingüística
no es pot promoure sota el domini del 155”

La frase del dia

“El missatge
independentista és
avui un missatge de
republicanisme i de
política progressista

xisteix una oposició en ferm a to-
ta temptativa que Catalunya ar-
ribi a assolir el ple autogovern. La

via unilateral va ser la ruta triada per
superar la impossibilitat d’arribar a un
acord amb l’Estat espanyol per cele-
brar un referèndum d’autodetermina-
ció a Catalunya. Però tot i així es va ce-
lebrar un referèndum l’1 d’octubre de
2017 amb totes les conseqüències que
el fet va desencadenar, declarant-se
una independència mai proclamada. El
govern espanyol estava decidit a fer el
que fos necessari per mantenir Catalu-
nya dins de l’Estat com a membre re-
gional de la nació espanyola, ja que no
reconeixien Catalunya com a nació.
L’actuació repressiva empresonant po-
lítics com a presumptes delinqüents
fou un fet, accelerat el 2 de novembre.
Poc importava si la gent que va anar a
votar el dia 1 d’octubre parlava català o
castellà, anglès, francès, àrab o urdú.

EL REFERÈNDUM fou considerat il·legal
pel Tribunal Constitucional i Catalu-
nya reduïda a les lleis d’Espanya i al
control dels ministeris del govern cen-
tral. Les institucions polítiques catala-
nes dirigides discretament des de Ma-
drid i la Generalitat sota el control total
de la vicepresidenta del govern espa-
nyol, Sra. Soraya Sáenz de Santama-
ría, no han fet res més que indignar en-
cara més els catalans, generant a més
divisions d’opinió. L’ocupació no ha fet
desaparèixer les reivindicacions sobi-
ranistes davant l’estat de fet que és Es-
panya davant Catalunya.

CATALUNYA, MALGRAT els silencis oficials
de la Unió Europea, creu més en l’Euro-
pa Unida que en les bondats de l’estat
que la governa. Des de 1982 existeix
una representació de la Generalitat a
Brussel·les que il·lustra de la precocitat
del compromís europeu de Catalunya,
país ara sense altra projecció exterior
que l’empresarial.

E Al marge dels partits polítics que han
participat a les eleccions del 21-D i ob-
tingut escons al Parlament de Catalu-
nya, s’han construït moviments i enti-
tats que atrauen més gent que els
membres o adherits als partits, creant
una vida política ben diferenciada de la
piramidal que es practica a la resta
d’Espanya. Tant el govern com l’oposi-
ció, mort el bipartidisme, es conjuguen
avui en el pluralisme. Ha nascut
d’aquesta manera una nova història
que canvia la idea que la vida política
catalana era un ressò de la política es-
panyola.

L’ANÀLISI DE LA SITUACIÓ es pot fer avui
amb el mètode de la geopolítica que in-
trodueix l’expert Cyril Trépier amb la
publicació de la seva tesi doctoral sobre
geopolítica de l’independentisme a Ca-
talunya llegida el 5 de desembre de
2011 a París. La implantació dels par-
tits, l’evolució electoral i el pes lingüís-
tic i comercial dels immigrants als ter-
ritoris són matèria d’estudi. L’indepen-
dentisme ha sigut presentat com a ele-

ment de ruptura i també, des de setem-
bre de 2012, com quelcom imminent.
Però la consulta del 9 de novembre de
2014 no va donar aquest resultat. Ni
ruptura ni Estat. Una nova embranzi-
da amb les eleccions al Parlament del
27 de setembre del 2015 porta la coali-
ció de Junts pel Sí a obtenir el 25% dels
vots emesos i 62 diputats. Però no és
suficient per superar la rivalitat insti-
tucional. Ruptura frustrada.

LA FÓRMULA DE COALICIÓ electoral de
partits va demostrar que cap partit po-
dia obtenir per si mateix aquests resul-
tats. Com va tornar a passar el 21-D
2017, amb la diferència que el partit re-
presentant el govern d’Espanya es va
ensorrar donant vida a una jove forma-
ció distant del catalanisme interior,
que va saber explotar sentiments pa-
triòtics espanyols, lligams familiars
dels immigrants a Catalunya proce-
dents d’altres territoris d’Espanya.
Van guanyar en vots, però van perdre
en escons. Els és impossible aconseguir
democràticament el poder.

EL MISSATGE INDEPENDENTISTA és avui
un missatge de republicanisme i de po-
lítica progressista. És un objectiu de
primer ordre recobrar ara les institu-
cions i reconstruir tot el que ha desfet
l’administració espanyola en ocasió de
l’aplicació del 155, reivindicant més
endavant el dret a la celebració d’un re-
ferèndum sota la supervisió interna-
cional. Però el que manca afegir a l’ar-
gumentari és el dret de Catalunya a re-
cobrar l’Estat propi arrabassat fa tres
segles, el seu Dret basat en l’equitat i el
parlamentarisme com a font de la llei
en aplicació del dret. Aquesta és la for-
ça històrica que el govern central i els
partits unionistes no entenen, perquè
segueixen sense acceptar el fet català.
No cal doncs buscar referències ni al
Quebec, ni a Escòcia, ni a Montenegro
ni a Kosovo.

Pau Miserachs. President del Grup d’Estudis Polítics

Sobiranisme plural
Tribuna

ire And Fury (Foc i
fúria) és un llibre

del periodista americà
Michael Wolff, el qual,
durant els primers
nou mesos de la pre-

sidència de Donald Trump, visitava la
Casa Blanca més o menys a pler (atès
que no hi havia cap protocol d’accés).
La raó perquè des del mateix dia de la
seva publicació (el 5 de gener) el llibre
ha estat el més venut tant a la llista del
New York Times com a Amazon, és
perquè ens ofereix una descripció es-
borronadora del mateix president i del
caos i nepotisme que l’envolta. A tall
d’exemple, Wolff cita un e-mail de l’as-
sessor econòmic de Trump, Gary
Cohn, enviat a uns amics d’aquest, i
després àmpliament difós. “És pitjor

del que et pots imaginar. Un idiota en-
voltat de pallassos. Trump no llegeix
res, ni memoràndums d’una sola pàgi-
na, ni els breus documents de política:
res. S’aixeca al mig de reunions amb lí-
ders internacionals perquè s’avorreix. I
la plantilla tampoc no dona per més.
Kushner [el gendre de Trump] és un
nen privilegiat que no sap res de res.
Bannon [aleshores, l’estrateg en cap
ultradretà de la presidència] és un tor-
racollons arrogant que es creu més
llest del que és. Trump, més que una
persona, és una col·lecció de trets per-
sonals esgarrifosos…” Déu n’hi doret.
Ara bé, potser la cosa més interessant
del llibre és que ens demostra que els
poderosos són capaços de dedicar-se
tant de temps als conflictes propis i
personals que perden de vista la reali-
tat del país que governen i fins i tot del
món en què viuen. I no només a Was-
hington.

F

De set en set
Matthew Tree

Fums i fúria

Els poderosos són capaços
de dedicar tant de temps a
conflictes personals que
perden de vista la realitat
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“Aquesta batalla es gua-
nya al carrer”, afirma Jor-
di Pairó, coordinador de la
comissió d’incidència polí-
tica de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC), que
ha elaborat la proposta de
full de ruta per als propers
dos anys que haurà d’apro-
var l’assemblea general
diumenge vinent. El nou
camí que planteja el secre-
tariat nacional posa en
mans de la mobilització
pacífica al carrer la defen-
sa d’una República que
considera proclamada el
27-O i que demana al Par-
lament i al proper govern
català que facin efectiva
amb normes, decrets i
lleis.

És un plantejament
clar que suposa una pres-
sió afegida al difícil con-
sens entre JxCat, ERC i la
CUP però també entre els
diversos actors civils del
sobiranisme. Sense utilit-
zar explícitament l’ex-
pressió, l’ANC aposta cla-
rament per continuar des-
obeint el marc constitu-
cional espanyol. “No te-
nim cap altra alternativa.
No podem estar condicio-
nats per decisions judi-
cials. Si optem per un altre
camí ens quedarem en el
marc autonòmic”, con-
clou Pairó.

La proposta de full de
ruta ha estat aprovada per
unanimitat al si del secre-
tariat nacional i algunes
esmenes presentades fins
ara demanen més concre-
ció, però en cap cas esto-
var l’estratègia i adaptar-
la al marc estatutari per
evitar conseqüències pe-
nals al nou govern, als di-
putats o al moviment in-
dependentista: “Només
guanyarem mantenint-
nos ferms. Si això suposa
anar a la presó, cal assu-
mir-ho.” El full de ruta par-
teix de la conclusió que no-
més amb mobilització, ac-

ció i protesta al carrer es
poden afrontar les repre-
sàlies polítiques, judicials i
policials de l’Estat espa-
nyol contra l’independen-
tisme i es poden legitimar
les iniciatives del govern i
el Parlament per fer reali-
tat la República. Es tracta
de fer ara el que el govern
català va renunciar a fer
l’endemà de votar la decla-
ració d’independència, el
27 d’octubre.

El que calia fer el 28-O
Enmig de la perplexitat
general de l’independen-
tisme l’endemà del 27-O i
davant el degoteig d’em-
presonaments de líders
socials i polítics, l’ANC
també va actuar i respon-
dre amb dubtes, però va
llançar dues idees que ha
anat repetint: restituir el
president Puigdemont al
capdavant del govern des-
tituït per Rajoy i fer reali-
tat la República proclama-
da. El full de ruta que es po-
sarà a votació entre els
50.000 socis de l’entitat
amb dret a vot no fa res
més que confirmar l’estra-
tègia de desobediència
que ha dut l’independen-
tisme fins al referèndum
de l’1-O, la declaració del
27-O, però també fins als
empresonaments i encau-
saments judicials. Davant
les represàlies polítiques,
judicials i policials, l’ANC
afegeix ara a la desobe-
diència el recurs a la resis-
tència civil per forçar un
reconeixement de la ne-
cessitat d’un diàleg polític
per part d’actors interna-
cionals i de l’Estat.

El document que es por-
tarà a votació al pavelló
barceloní de la Mar Bella el
dia 25 diagnostica que la
societat civil organitzada
ha de ser “la punta de llan-
ça del procés” i que el seu
marc d’actuació ha de ser
la societat i l’opinió públi-
ca europea. La UE no pot
ser l’únic marc de referèn-
cia perquè, fins ara, no-

més ha defensat els inte-
ressos dels estats, però
s’ha obert la porta dels
“drets humans”. L’ús de la
força policial ordenat per
l’Estat el dia del referèn-
dum va suposar un trenca-
ment i les mateixes insti-
tucions europees van res-
pondre condemnant la

violència. Cal aprofitar
aquesta línia vermella ex-
plicitada per la UE.

Amb les limitacions del
marc autonòmic, els par-
tits polítics i les institu-
cions catalanes han de le-
gislar per tirar endavant la
llei de transitorietat jurídi-
ca. “L’Estat espanyol no

ens deixa un altre camí
que forçar l’exercici de la
plena sobirania”, s’escriu
en el document polític.
L’ANC recorda que l’inde-
pendentisme ha revalidat
la majoria en escons i que
les forces favorables a un
referèndum vinculant
han obtingut una “victòria
incontestable” en el 21-D.

El paper de l’ANC
Convençuda que el govern
del PP no oferirà diàleg i
mantindrà la confronta-
ció amb la complicitat del
PSOE i Ciutadans, l’ANC
vol promoure amb el su-
port d’entitats especialit-
zades que els ciutadans es
formin en acció i protesta

pacífiques, així com de-
nunciar aquelles provoca-
cions que intentin causar
violència. També es propo-
sa dissenyar una estratè-
gia de resposta a la repres-
sió per mitjà de l’apodera-
ment de la gent. En darrer
terme, el full de ruta apun-
ta a una nova estratègia
comunicativa per contra-
restar el relat de fractura
social i desastre econòmic
que impulsa l’unionisme.

Pel que fa a l’avança-
ment cap a la República, el
document del secretariat
de l’ANC insta el govern i el
Parlament a construir un
“marc real amb poder
efectiu” en hisenda, justí-
cia i força pública. En

Resistència cap a l
Xavier Miró
BARCELONA

aEl nou full de ruta de l’Assemblea
Nacional (ANC) planteja fer efectiu
l’estat propi i afrontar la repressió
a Crida a organitzar-se per defensar
pacíficament la República al carrer

Restitució del govern 
legítim i derogació o 
confrontació del 155

Instar govern i Parlament 
a legislar i decretar per 
implementar la República 
proclamada (sobirania fiscal, 
judicial i seguretat pública)

Eleccions constituents, 
participació ciutadana en 
el procés constituent i 
referèndum per aprovar
la Constitució

Compromís del món local 
sobiranista amb la República

Poder per a la gent i 
coordinació de l’ANC 
amb entitats i nous actors 
independentistes en la 
construcció i defensa 
pacífiques de la República

Estratègia comunicativa 
per contrarestar el relat 
negatiu que l'unionisme fa de 
la independència per arribar 
a més ciutadans

Ofensiva de denúncia 
a tribunals nacionals 
i internacionals per 
contrarestar la repressió 
judicial i policial de l'Estat

Establir vincles amb 
organitzacions socials 
d’Europa i campanya política 
a les institucions i governs de 
la UE i a l'opinió pública 
europea i internacional 

Unitat d’acció de partits i 
moviments independentistes

Intensificar la 
mobilització, acció i protesta  
pacífiques per alliberar els 
presos, fer tornar els exiliats 
i assolir el reconeixement 
efectiu de la República

Línies mestres del full de ruta 
2018-2019 de l’ANC

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

882
esmenes s’han presentat
dins de termini a la proposta
de full de ruta 2018-2019 de
l’Assemblea

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

Les xifres

50.000
socis amb dret a vot podran
participar el diumenge 25 de
febrer en l’assemblea general
ordinària de l’ANC
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aquest darrer àmbit, des-
taca una precisió relativa
implícitament als Mossos
d’Esquadra: la Generalitat
ha de tenir el control de la
seguretat en el dia a dia or-
dinari però també en “les
situacions de conflicte”.
L’ANC demana la llei frus-
trada de la comunitat ca-
talana a l’exterior, unes
eleccions constituents i
un procés d’elaboració
d’una constitució catalana
obert a la ciutadania
–aquesta constitució
s’hauria de ratificar poste-
riorment en referèndum.

L’ANC també demana
el compromís amb la Re-
pública “proclamada”
d’ajuntaments, consells

comarcals i diputacions i
es compromet a treballar
coordinadament amb
nous actors socials sorgits
de l’1-O, com ara els comi-
tès de defensa de la Repú-
blica (CDR), Somescola i
altres.

Denunciar als tribunals
L’estratègia que planteja
el full de ruta també inclou
denunciar als tribunals
nacionals i internacionals
els encausaments i empre-
sonaments de líders polí-
tics i socials, i també de
particulars, “atiats pel
PP”. Segons l’ANC, es trac-
ta de defensar-se també
davant de la justícia con-
tra la falsa imatge de movi-

ment violent que es pretén
construir de l’indepen-
dentisme per tal de poder-
lo acusar de rebel·lió i sedi-
ció en una estratègia d’“ar-
raconar amb tècniques de
codi penal predemocrà-
tic”.

En darrer terme, també
defensa replantejar la
campanya política a Euro-
pa. Sense abandonar el
diàleg amb els governs es-
tatals i les institucions co-
munitàries, proposa en-
fortir els lligams amb orga-
nitzacions polítiques i so-
cials dels estats membres,
crear una xarxa de forces
polítiques favorables a
“l’Europa de les nacions i
pobles”, a més de conti-

nuar difonent el projecte
independentista entre els
mitjans de comunicació
internacionals.

Unitat i més carrer
Pel que fa als objectius co-
muns de tot el moviment
independentista, el full de
ruta de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana insisteix en
la imprescindible unitat
entre partits i entitats so-
cials però també creu arri-
bat el moment d’intensifi-
car la mobilització al car-
rer per alliberar els presos,
permetre el retorn dels
consellers de Brussel·les i
aconseguir un “reconeixe-
ment efectiu i legítim de la
República”. ■

la República
Quan insta el govern a fer
passos cap a la República,
l’ANC es refereix al govern
sorgit del 27-S del 2015 i pre-
sidit per Carles Puigdemont.
Així, el document que posarà
a votació de les bases plante-
ja la “restitució del govern le-
gítim” i la derogació de la in-
tervenció de l’Estat que su-
posa l’article 155. Conscient
que aquesta estratègia de
desobediència del marc
constitucional espanyol pot
provocar una nova destitució
del futur govern català i la
dissolució del Parlament,
l’ANC no descarta haver
d’afrontar noves eleccions
catalanes convocades pel go-
vern de Rajoy. Per això dema-
na estar preparats per revali-
dar la majoria “sobiranista i
republicana” que s’ha repetit
el 21-D. Situada de nou en
aquest escenari crític, l’enti-
tat es proposa denunciar
“amb tots els mitjans legí-
tims a l’abast les vulnera-
cions en els processos elec-
torals”, així com dotar-se
d’una estratègia comunicati-
va “més eficaç” per arribar
als sectors de població no in-
dependentista. L’ANC consi-
dera que els missatges de
l’independentisme no han ar-
ribat a aquests ciutadans
perquè han estat “sistemàti-
cament silenciats o manipu-
lats per la potència mediàtica
de l’unionisme”.

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

Preparats per a
noves eleccions
forçades pel 155

Deixant de banda l’ambi-
ció dels objectius del full de
ruta, la seva execució
afrontarà dos obstacles
que tots els membres de
l’ANC consultats qualifi-
quen de “delicats”. D’or-
dre extern el primer, fonts
de l’entitat reconeixen
que les diferències estra-
tègiques entre JxCat, ERC
i la CUP suposaran un obs-
tacle si no són capaços
d’arribar a un acord sobre
el que cal fer i com. En
aquest cas, però, si bé l’ob-
jectiu de mantenir l’estra-
tègia de desobediència del
marc legal i de legitimar el
govern de Puigdemont és
avui font de conflicte en-
tre els partits, el secreta-
riat nacional considera
que la proposta de full de
ruta és prou flexible per
adaptar-se a les circums-
tàncies. Així, Pairó explica
que la raó de desestimar la
majoria d’esmenes al do-
cument ha estat que con-
cretaven molt quines ac-
cions calia dur a terme i
com. El secretariat ha pre-
ferit marcar línies gene-

rals per donar marge a la
gestió que haurà de fer la
futura direcció i el secreta-
riat. I aquí sorgeix el repte
més “delicat”, segons els
consultats.

Al consolidat lideratge
de l’empresonat Jordi
Sànchez s’hi afegeix que
en el ple del secretariat del
17 de març s’acaba el man-
dat del vicepresident
Agustí Alcoberro i de vuit
més dels tretze membres
del comitè permanent. Pe-
rò fins a trenta-tres secre-
taris nacionals han de ple-
gar per estatuts. I, és clar,
part dels quaranta-quatre
restants no repetiran. Ai-
xò suposa la renovació de
gairebé la meitat quan cal
afrontar l’etapa més com-
plexa. Han començat a so-
nar noms com el del perio-
dista i exdiputat de la CUP
Antonio Baños, que ja for-
ma part del secretariat, i el
de David Minoves, exalt
càrrec d’ERC i president
del Ciemen, que acaba de
publicar algun article so-
bre el futur de l’ANC. La di-
recció sortint voldria un
nom de consens, però ho
haurà de decidir molta
gent nova. ■

L’ANC afronta el
delicat relleu de
Sànchez i de
mig secretariat

X.M.
BARCELONA

a Baños i Minoves s’entreveuen entre
els relleus en una direcció que deixen
Alcoberro i 32 membres més

Jordi Sànchez, expresident de l’ANC, en una entrevista a
El Punt Avui TV de fa dos anys ■ JOSEP LOSADA



EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 18 DE FEBRER DEL 201814 | Nacional |

L’exdiputada de la CUP,
Anna Gabriel, s’ha refu-
giat a Ginebra (Suïssa) per
preparar la seva defensa,
abans de la seva declaració
al Tribunal Suprem (TS)
prevista per dimecres. La
CUP va confirmar, ahir a
la nit, aquesta situació a
través d’un comunicat, pe-
rò no va aclarir si Gabriel
es presentarà davant del
jutge Pablo Llarena. Si op-
tés per no anar a la cita ju-
dicial, s’iniciaria possible-
ment un procés judicial
semblant al de Puigde-
mont i els quatre conse-
llers exiliats a Bèlgica.
“Considerem absoluta-
ment central la dimensió
internacional que puguem
donar a la nostra campa-
nya antirepressiva”, apun-
ta el comunicat.

D’altra banda, si diven-
dres van ser l’ANC i Òmni-
um qui van pressionar
JxCat i ERC perquè tan-
quessin al més aviat possi-
ble un acord per desenca-

llar la investidura, ahir
també ho va fer la CUP. Els
cupaires van reclamar a
les formacions que arribin
a un pacte i van continuar
defensant la candidatura

de Carles Puigdemont, tot
i que no es van tancar ro-
tundament a altres possi-
bilitats. En aquest sentit,
van assegurar que fins que
no hi hagi cap canvi “subs-

tancial” no ho tornaran a
debatre.

El consell polític de la
CUP es va reunir a Alcover
per analitzar els esdeveni-
ments de les últimes set-

manes i com estan avan-
çant les negociacions. La
formació de l’esquerra in-
dependentista no va arri-
bar a cap conclusió clara
perquè tots els escenaris

continuen oberts i va ins-
tar JxCat i ERC a fer un
pas endavant i a segellar
un acord. “Tenen a la mà
un canvi de perspectiva
amb una política més cla-
ra; que no ens passi com
ara, que hem hagut de ges-
tionar massa frustracions
i opacitats”, va remarcar
la portaveu del secretariat
nacional, Núria Gibert,
que va recordar que la
principal aposta per ser
president continua essent
Carles Puigdemont, tot i
que, a diferència d’altres
cops, van obrir la porta a
altres camins. “Fins que
no hi hagi canvis substan-
cials no ho tornarem a de-
batre, perquè entenem
que els principals actors
del bloc republicà s’han de
posar d’acord. Hi ha d’ha-
ver un acord de mínims al
qual ens sumarem”, va
afegir-hi Gibert.

Els cupaires, però, van
ser bastant crítics sobre
com s’estan portant a ter-
me les negociacions per
formar govern perquè, se-
gons la seva opinió, tenen
més pes les estratègies i
els consells “jurídics” que
els polítics. “Ens inquieta
que es faci política amb ad-
vocats xiuxiuejant a les
orelles”, va subratllar. Ai-
xò sí, la CUP insisteix que
per aconseguir el seu su-
port el més important no
són els noms sinó formar
un executiu que treballi
per la República i no per
perpetuar l’autonomis-
me. ■

Redacció
BARCELONA

Gabriel es refugia a Suïssa
abans de la declaració al TS
aL’exdiputada de la CUP està preparant la defensa, però la formació no confirma si tornarà per
presentar-se davant del jutge a Els cupaires continuen defensant la candidatura de Puigdemont

La portaveu de la CUP, Núria Gibert, ahir amb Eulàlia Reguant i Vidal Aragonés, a Alcover ■ ACN

JxCat i ERC treballen per
estructurar un govern que
superi les “restriccions”
que imposa l’Estat. En una
entrevista a l’Agència Ca-
talana de Notícies (ACN),
la portaveu del grup parla-
mentari de JxCat, Elsa Ar-
tadi, va explicar que es ne-
gocia la creació d’una figu-
ra amb rang superior que

estigui al Palau de la Gene-
ralitat per suplir l’absèn-
cia física de Carles Puigde-
mont, un cop el candidat
sigui investit de nou. Així,
el debat entre les dues for-
macions evoluciona amb
el supòsit que hi hauria
una part de l’executiu a
Brussel·les i una altra a
Sant Jaume. Sigui com si-
gui, la portaveu de JxCat
va defensar que Puigde-
mont ha de poder tornar a
Catalunya després de ser
investit, sempre que tin-
gui prou “garanties” de no
anar “directament a la
presó”.

Elsa Artadi va sostenir

que Puigdemont ha de
“manar, ser executiu i te-
nir tota la legitimitat”, i
que el rol del govern que hi
hagi a Bèlgica ha de ser
“executiu i de lideratge”
per marcar “cap a on va el
país”. D’altra banda, va
reiterar que la seu física

dels departaments ja “és
on és”, i que els treballa-
dors, funcionaris i alts càr-
recs continuaran treba-
llant des d’on ho fan nor-
malment. Pel que fa al pa-
per dels consellers, va ser
taxativa assegurant que
es respectaran “profunda-

ment” les voluntats de tots
els consellers “legítims”,
independentment de si te-
nen causes obertes o no.
“Cadascú ha d’estar on li
correspongui legítima-
ment”, va opinar, abans de
manifestar que “no s’apar-
tarà ningú”. ■

Redacció
BARCELONA

Una figura a
Palau per suplir
Puigdemont
a JxCat vol crear un
càrrec superior per
solucionar l’absència
del president

Carles Puigdemont va remar-
car ahir que té “plena con-
fiança en els negociadors” de
cara a la investidura. “Estan
avançant bé i, en allò que és
essencial, amb discreció”, va
dir a Catalunya Ràdio, i tam-
bé hi va afegir que totes les
forces independentistes vo-
len “el mateix” i que els punts
en comú són aixecar l’aplica-
ció de l’article 155, que es
constitueixi un govern que tiri
endavant “les polítiques que
la gent ha votat” i que “es
mantingui el mandat de l’1-O”.
Pel que fa als atemptats, dels
quals ahir va fer 6 mesos,
Puigdemont va demanar al
CNI que dediqui més esfor-
ços a compartir informació
sobre el terrorisme en lloc de
vigilar que ell no entri a l’Estat
en el maleter d’un cotxe.

Puigdemont, amb Puig, Ponsatí, Artadi i Pujol, a Brussel·les ■ ARXIU

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

Negociacions
que avancen
amb discreció



Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va tor-
nar ahir a ser present al
Camp de la Bota per fer-hi
un acte polític amb un do-
ble objectiu: per un costat,
reivindicar la dignificació
del lloc on el franquisme
va afusellar 1.717 perso-
nes entre els anys 1939 i
1953 i, per un altre, aler-
tar de la situació que es
produeix avui al país amb
una nova causa general
oberta per motivacions
polítiques. Antoni Bou,
responsable de la sectorial
de memòria històrica del
partit, va enllaçar la re-
pressió d’aleshores amb la
que pateix avui el país as-
segurant que “encara te-
nim causes obertes, no es
diuen consells de guerra
però quasi”.

El d’ahir és el segon acte
en dos anys que el partit fa
al mateix lloc, a Sant Adrià
de Besòs, i el regidor repu-
blicà per aquest municipi,
Antoni Vélez, va alertar
que hi tornaran tantes ve-
gades com faci falta fins
que no s’hagi aconseguit
l’objectiu d’alçar un monu-
ment al lloc on es van dur a
terme els afusellaments.
En l’acte d’ahir es va fer un
especial esment de les 12
dones que van ser execu-
tades al Camp de la Bota.

Els parlaments els va
cloure la diputada al Con-
grés Ester Capella, que va
transmetre als assistents
un missatge de fermesa
d’Oriol Junqueras, a qui vi-
sita cada setmana, segons
va revelar. “Està fort i ens
demana que perseverem i
que la presó no sigui impe-
diment per tirar endavant
el projecte de república”,
va explicar Capella.

La diputada va fer al·lu-
sió a la repressió del fran-
quisme basada a sembrar
la por arreu del país, i va
recordar que avui torna a
haver-hi gent a la presó
per les seves idees políti-
ques i pel fet de “complir el
mandat de les urnes”. ■

Jordi Panyella
BARCELONA

ERC alerta d’una
causa general
aUn acte del partit republicà al Camp de la Bota equipara
la repressió del franquisme amb la del moment actual

Els militants d’ERC van fer un homenatge als afusellats al Camp de la Bota ■ ORIOL DURAN
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