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Necessiten millorar

ADVERTIMENT · L’Estat
espanyol avisa els mestres
catalans exhibint la duresa de
la llei i la força de la policia

REUNIÓ · Dos secretaris d’estat
ho escenifiquen reunits amb
autoritats policials i amb guàrdies
civils de Sant Andreu de la Barca
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PERSECUCIÓ · El PP proposa
denúncies anònimes contra
docents i indica 134 suposats
casos d’assetjament a les aules
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El Suprem no prova
les despeses de l’1-O
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El TC manté vius els dos
vots delegats de l’exili
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Mireia Boya, acompanyada del seu advocat, a punt d’entrar al Tribunal Suprem, ahir ■ ACN

“Si vol, la processo per rebel·lió”
El jutge Llarena interpel·la la cupaire Mireia Boya amb fatxenderia

130187-1184130T

Artadi no es descarta en
la recta final per al pla D
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La vinyeta
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Fer

Llibertat
garantida

E

ls nostres drets i
llibertats pateixen una regressió tan
salvatge que no ens
pensàvem que ho
veuríem perquè –digueu-nos il·lusos– crèiem que del
passat n’aprendríem i que certes
pràctiques s’haurien superat. Però
no. No en va una regressió és justament això, un retorn a una situació
anterior, política, social o religiosa, ja
superada. A la vista del que ens passa des que hem manifestat que volem ser lliures, des que hem fet ús de
la nostra condició de qui no vol estar
subjecte a un poder estrany, a una
autoritat arbitrària, de qui no està
constret per una obligació més enllà
del que surt de les urnes. Les generacions anteriors a la nostra se’n fan
creus, de reviure aquest malson. Perquè creien que les lluites que s’havien dut a terme per conquerir uns
espais de llibertat que mai l’haurien
d’haver perdut era per sempre. D’expressió, d’opinió, de pensament, de
reunió i de concentració, de movi-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

L’escola és l’espai on s’ha de
promoure i difondre la
llibertat. No retallar-la
ments. I quan veus que es persegueixen colors, cançons, llibres, piulades,
no me’n sé avenir perquè no tenen
aturador i fan –perquè el llenguatge
és pervers– lliurement. I més encara
quan el despropòsit arriba als nostres fills. Quan a l’escola es vulnera la
llibertat de càtedra, que és la llibertat
del professor per elaborar el seu programa i triar l’enfocament de l’assignatura. Penso en el que comporta.
L’amenaça, la coacció genera la por i
la limitació i la censura d’un mateix,
davant d’aquesta situació que algú
amb l’empara de la llei se sent en la
llibertat de disposar del teu dret més
preuat, la teva llibertat, em fa basarda. Què pretenen? Anar covant la
confrontació als patis i a les aules de
les escoles? S’ha de ser realment recargolat per buscar això i rabejar-se
en el fangar de la misèria humana. I
no entendre que la mainada se l’ha
d’informar però mantenir-la al marge. No poden ser ni hereus, ni molt
menys esclaus d’aquesta situació.
L’escola és l’espai on s’ha de promoure i difondre la llibertat. No retallar-la. Aquí, la llibertat ha d’estar garantida. Pel bé de tots.

Les petjades de Pujol

U

na colla d’amics i incondicionals de Jordi Pujol van aconseguir dilluns d’arrencar-lo del
despatxet del carrer Calàbria on es
mig consumeix i dur-lo a l’acte d’homenatge en honor seu que es va celebrar en un centre acadèmic de dalt de
tot de la Via Augusta, aquest carrer
serpentejant que arrenca de la Diagonal i que mai no he acabat d’entendre
on va a morir. A Sant Cugat? En tot
cas, Pujol va ser conduït lluny del centre i l’exposició pública. A l’entrada hi
havia sis furgonetes dels Mossos i un
grup fosc de gent. “No té res a veure
amb el nostre acte”, m’assegura una
senyora. La sala, de dimensions regulars, tota plena. La mitjana d’edat,
pels núvols. En acabat, quan aniré al
lavabo perquè l’acte ha durat més de
dues hores, un senyor que fa la mateixa evacuació em dirà: “La pròstata
apreta, oi?”, i m’ofendré una mica.
El juliol farà quatre anys que Pujol
va divulgar la confessió que l’ha enclaustrat al despatxet de Calàbria. Només n’ha sortit per anar a casa i a missa i assistir a actes triats i mesurats:
un sopar amb amics, un altre amb

“
Surt del
despatxet del carrer
Calàbria per rebre
un homenatge

gent propera, una conferència indefugible –com a oient–, un funeral... Un?
Els amics i molts consellers dels seus
governs se li moren. Ell farà vuitantavuit anys el mes que ve.
Introduïts per Carles Duarte, van
parlar col·laboradors seus i historiadors. Molt bé, Carme Laura Gil. L’historiador Roig Rosich va mencionar els
famosos diners evadits a Andorra. En
va carregar la possible responsabilitat
a la família. Alguns membres de la família hi eren. Al meu costat, un senyor
de l’organització va quedar garratibat.
Al final, Pujol va ser convidat a pujar a
l’escenari. Es va treure de la butxaca

els paperets de sempre amb els apunts
de sempre. El Pujol de sempre, es va
dir la gent, que s’havia alarmat una
mica veient-lo acostar-se ranquejant al
micròfon. També hi feia haver estat
tanta estona assegut. Es va agafar a
una narració de Manuel de Pedrolo
–és l’Any Pedrolo–, la va barrejar amb
una de pròpia continguda en el seu llibre de presó i va parlar de les petjades.
De les petjades seves, les que ha deixat
amb la seva obra de govern: l’escola,
els Mossos, els hospitals, l’europeisme... Hi ha el perill que les esborri un
cop de vent. Hi ha el perill que no es
vulguin seguir a causa d’una desviació,
una falta... La seva falta, l’esguerro
que purga. S’ha prohibit parlar sobre
la independència, els presos, els exiliats... “No estic en condicions polítiques de dir res, ni públicament ni confidencialment”, m’ha dit algun cop. Els
actuals agents polítics tampoc no li
consulten res. Les petjades: el seu testament en un acte crepuscular. Em va
fer l’efecte que s’hauria sentit més
confortable si no l’haguessin rescatat
del despatxet de Calàbria. Que hi passin d’un en un.
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A la tres

Tenim (tenen) PP per estona

T

“
El CIS d’ahir no
fa res més que
confirmar que res,
que d’eleccions a
Espanya l’any vinent
no n’hi haurà pas
nim, (o tenen) PP per estona. Ho dic
perquè fins ara jo era dels que pensaven que l’any vinent probablement no
tindríem només eleccions municipals i
europees, sinó que en tindríem al Congrés. Perquè el PNB no els aprovaria
els pressupostos (sí, ja ho sé, soc un illús) i perquè el líder del PSOE (encara
és Pedro Sánchez, no?) potser es despertaria (sí, ja ho sé, soc encara més
il·lús). Però no. Res d’això passarà. I si

De reüll
Anna Serrano

“

amb tot a la contra, i amb Ciudadanos
en la seva màxima esplendor, el PP
continua encapçalant les enquestes,
preparin-se perquè és de lògica (i Rajoy style) que no facin res de res. Si en
condicions adverses el CIS els diu el
que els diu, a aguantar toca perquè la
perspectiva només pot ser la de millorar. O això és el que es pensen. Per això, dic, tenim (tenen) PP per estona. I
si vostès es pregunten per què cada
cop que dic tenim hi afegeixo un tenen
entre parèntesi, és molt clar. El PP el
tenen ells. Fixin-s’hi bé. El PP es manté a Espanya com a primera força política (amb una estimació de vot del
24%) quan a Catalunya fa quatre dies
els populars (de PP) van obtenir al
Parlament un 4,2% dels vots i quatre
tristos diputats. Per això dic que el PP
el tenen ells. Nosaltres, de PP, pràcticament no en tenim. En tenim molt
poc. En tenim poc però el patim molt.
Si més no, les seves decisions.

Les cares de la notícia
FISCAL GENERAL DE NOVA YORK

Eric Schneiderman

Anormalitats
Avui, la persona que m’ho ha donat tot en
aquesta vida torna a Madrid a declarar, t’espero
per sopar! @texborras.” Bernat Asensio, fill de
l’exconsellera de Governació, escrivia aquesta piulada
ahir a primera hora. Borràs compareixia davant del jutge
del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè l’informés de
l’ordre de processament dins la causa de l’1-O. També hi
van anar els exconsellers Carles Mundó i Santi Vila i
l’exdiputada de la CUP Mireia Boya. La desfilada de
dirigents catalans pel carrer Marqués de la Ensenada ha
passat a ser una imatge gairebé
Polítics que
quotidiana. Les anormalitats
s’acumulen en el dia a dia del
no hem vist
català. Dirigents polítics que
als ministeris procés
no hem vist mai entrant a La
són quasi
Moncloa o difícilment accedint als
habituals
diferents ministeris espanyols han
esdevingut habituals del Suprem. El
del Suprem
conflicte de l’Estat amb Catalunya
s’explica, també, amb les fotografies. Les últimes
instantànies de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són del 16
d’octubre; les d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn, del 2 de
novembre, i les de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa,
Carme Forcadell i Raül Romeva, del 23 de març. Nou
dirigents catalans a la presó. Amb l’extrem patiment
que la presó comporta per a les seves famílies. Asensio
ho coneix bé, la seva mare va estar més d’un mes privada
de llibertat, igual que Mundó. La presó preventiva és una
mesura excepcional difícilment justificable quan es parla
de polítics. I aquí, una anormalitat més.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/czmx99

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

enim (o tenen) PP per estona.
Ahir hi va tornar a haver un nou
baròmetre del CIS (del Centre
d’Investigacions Sociològiques), i va
tornar a quedar clar. En un sondeig fet
a principi del mes passat, en plena crisi política a la comunitat de Madriz,
enmig de la polèmica pel famós i inexistent màster de Cristina Cifuentes,
els enquestats van tornar a fer confiança al PP. Els populars (de PP, no
pas de populars) es mantindrien a hores d’ara com a primera força política
a l’Estat espanyol. La primera! Farcits
de casos de corrupció, amb jubilats
manifestant-s’hi en contra i amb un
Ciudadanos disparat, el PP es manté,
ni que sigui pels pèls, com a primera
força política a Espanya. No es pot pas
negar que és ben cert, que cada país té
el que es mereix. Fa un mínim històric, sí; són els deu dies més baixos, sí;
però es manté com a primera força política. Preparin-se, doncs, perquè te-

Accedeix als
continguts del web

Caçador caçat

-+=

Després de liderar la causa contra el cineasta
Harvey Weinstein, d’abanderar el moviment #MeToo i de rebre elogis i reconeixements per la seva
defensa de les dones, el fiscal general de NY ha
estat acusat per quatre dones d’agressió sexual i,
lògicament, ha hagut de dimitir.
DIRECTOR EN FUNCIONS DEL CYBERCAT

Josep Domingo-Ferrer

Reforçar la recerca

-+=

El Centre de Recerca en Ciberseguretat (Cybercat) coordinarà els grups de recerca de sis universitats per impulsar la recerca en ciberseguretat i
privadesa de la informació a Catalunya, enfortirne la projecció internacional i reforçar i estendre
la formació d’alt nivell en aquest àmbit.
ARTISTA

Antoni Llena

Art català universal

-+=

L’exposició retrospectiva d’Antoni Llena a càrrec
de la galeria barcelonina A34 és una magnífica iniciativa que dona valor a l’obra del pintor i escultor
català, pioner de l’art conceptual a Catalunya i a
l’Estat espanyol i un dels nostres artistes contemporanis de referència al món.

Desmuntant
Llarena
La causa general contra l’independentisme s’ha convertit
en una veritable prova d’estrès per a
l’estat de dret espanyol, que no està
resistint la comparació amb el d’altres països europeus que s’hi han
vist implicats, com Bèlgica, Alemanya o Suïssa, i que perd credibilitat
cada dia que passa sense poder
aportar proves dels delictes que imputa als polítics i líders socials processats. La internacionalització de la
causa, amb l’emissió d’euroordres
de detenció i extradició dels polítics
catalans a l’exili, ja ha servit per evidenciar que els fets jutjats no es corresponen amb l’acusació de rebel·lió
i cada cop és més clar que tampoc hi
ha proves que avalin la malversació
de fons públics, com han reconegut
ja el ministre d’Hisenda Cristóbal
Montoro, el president del govern Mariano Rajoy –tots dos en seu parlamentària– i el mateix magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo
Llarena en les seves comunicacions
amb l’Audiència de Schleswig-Holstein, a la qual sol·licita l’extradició del
president Carles Puigdemont.
Els fets i les proves motiven i fonamenten les acusacions en qualsevol procés judicial homologable. En
aquest cas, en canvi, preval la voluntat de derrotar el procés sobiranista
català i d’escapçar el moviment independentista, traient de la circulació els seus líders i dissuadint els
seus seguidors. Per això se’ls imputen delictes que impliquen penes importants de presó sobre la base d’un
relat policial ple d’interpretacions,
omissions i manipulacions, que no
troba proves ni concorda amb els
fets. Això no fa res més que confirmar que les nou persones que estan
tancades a la presó fa mesos, sense
judici ni sentència, són presos polítics, víctimes de la repressió de l’Estat. I aquesta realitat, sostinguda pel
jutge Llarena i poc contestada en general a Espanya, colpeja cada dia la
imatge d’Espanya i la seva credibilitat com a estat democràtic de dret.
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Tal dia
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avui fa...
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1
any

Al TSJC
Carme Forcadell i Anna Simó
apel·len a la seva inviolabilitat
parlamentària i critiquen que el
debat es persegueixi als
tribunals.

Carina Filella

20
anys

Jaume Rocabert i Cabruja. Membre de Justícia i Pau i d’Església Plural

El patrimoni
no es toca

E

anys

Espanyolitat i PSOE
El portaveu del govern
espanyol, Miguel Ángel
Rodríguez, qüestiona
l’espanyolitat del PSOE
recordant el ‘sí’ al català.

Tribuna

Full de ruta

n un minúscul lavabo que hi ha en
un bar musical de la
Part Alta de Tarragona s’hi conserven restes romanes. Aquest
bar ocupa el que fa dos mil anys era el
gran circ de Tàrraco, aquell espai amb
capacitat per a més de 20.000 persones on s’hi celebraven les curses de
cavalls, de les bigues i les quadrigues.
L’any 2000, quan Tarragona feia temps
que intentava que la Unesco declarés
la ciutat patrimoni mundial, va haver-hi
un fet que va ser determinant per obtenir la distinció: un dia, els representants de la Unesco havien visitat la ciutat acompanyats dels arqueòlegs i dels
polítics que els havien de cantar les excel·lències del patrimoni romà. Els van
ensenyar els grans monuments de
Tàrraco i els van explicar les grans actuacions de reforma fetes o encara per
fer. Al vespre, van decidir tancar la jornada intensa amb un cert relaxament
en aquell bar musical. Allà, en anar al
lavabo, van quedar astorats, diuen els
que els acompanyaven, en veure que

10

Rendibilitat
La ramaderia catalana deixa de
ser rendible. La pujada del preu
dels cereals aboca a la crisi
milers de ramaders al nostre
país.

Això és una guerra!!!

E

n la UE actual, ni es respecten els
drets bàsics de tota democràcia
ni els propis principis fundacionals. Per alguna raó inconfessable, fàcil
d’intuir, s’ha permès el ressorgiment
de règims autoritaris, com els d’Espanya, Polònia i Hongria. El que encapçalen Felipe VI i M. Rajoy ja no dissimula
la seva fidelitat franquista, car segueix
el guió històric de l’arrogant Castella esdevinguda l’Espanya autoritària i immobilista de sempre. Les seves “maneres” no només són antidemocràtiques,
sinó que ja són una amenaça per a la
mateixa Europa. Els catalans, des del
1714, som l’objectiu de la seva fòbia, i el
1938, Franco amb el suport de l’aviació
de Mussolini i Hitler, en bombardejar
Barcelona, ens va aixafar de nou, però
no va aconseguir ni eliminar-nos, ni fernos novament mesells.
EN PLE SEGLE XXI, l’objectiu

de M. Rajoy
és defensar “la unidad de España” i
derrotar Catalunya. Des de l’Estatut del
2006 i especialment des del 2011, ho
intenta, no amb una guerra convencional (que no pot), sinó judicial en la qual

La convivència entre el
patrimoni romà i l’evolució
de la ciutat moderna de
Tarragona no és fàcil. Però el
vandalisme és la pitjor opció
de protesta

El lector escriu

les restes romanes romanien immenses, encara, en aquella petitíssima latrina moderna. En aquell lloc mundà es
van acabar de convèncer que poques
ciutats com Tarragona tenen tan integrat en el seu tramat urbanístic i arquitectònic actual les restes antigues. Però la convivència entre el patrimoni romà i l’evolució de la ciutat moderna no
ha estat fàcil. I les decisions que s’han
pres per a la conservació i la restauració d’alguns dels monuments no han
estat sempre encertades. I menys en
els darrers anys. Ja vam dir que la intervenció que s’està duent a terme a la
plaça dels Sedassos, on l’Ajuntament
ha decidit cobrir amb planxes de ferro
les graderies del circ, ha estat força
discutida pels especialistes i pels mateixos tarragonins, que no entenen
com es poden tapar les graderies romanes. Però fa uns dies el monument
va aparèixer amb un gran grafit que en
criticava la reforma. I això no beneficia
ningú. El vandalisme és la pitjor manera per fer arribar les queixes al consistori i fer evident la protesta. ■

b Quan comencem a llegir en
un llibre que una noia es troba
sola, a la nit, en una zona de
l’extraradi d’una ciutat, la nostra ment ja s’imagina que li
pot passar un seguit de possibilitats escabroses: la persegueixen, la increpen, la violen o
la maten. L’opció que arribi a
casa sana i estàlvia és impensable. Potser aquest imaginari
és alimentat pel fet que a les
pel·lícules sempre passa això
mateix quan es donen aquestes circumstàncies. Cal tenir
en compte, però, que el cinema sol ser un reflex del que
passa a la vida real. Sembla increïble que, en ple segle XXI,
una dona pugui estar tan indefensa. Que potser no pot caminar lliure quan vulgui i per
on vulgui sense la necessitat
de tenir algú a la vora que li
doni seguretat? Crec que ja va
essent hora que els homes
ens impliquem per canviar

el ministre de Justícia (?) instrumentalitza els poders de l’Estat, per tal que fiscals, magistrats i la força policial “reinterpretin” la Constitució i el Codi Penal, de manera que, definitivament, puguin tenir-nos sotmesos, humiliats i degudament espoliats. Ens voldrien submisos, però no ho som, d’aquí els ve el
problema, car ni M. Rajoy, que, per sistema, no fa cas de les recomanacions
europees, ni el govern corrupte que lidera, tenen capacitat de resoldre’l:
Montoro afirmant que l’1-O no es va
gastar ni un euro, l’esperpèntic Zoido i
la GC afirmant el contrari i, a més, volent fer creure que el groc incita a l’odi
(no els símbols feixistes no confiscats

“
Ens voldrien
submisos, però no
ho som, d’aquí els
ve el problema

en la final de copa). Enmig d’aquest desori, fiscals i magistrats demanen la dimissió de Catalá. La paranoia de M. Rajoy és greu, ja que manté el seu patètic
lema “persistir fins a morir, abans que
cedir o pactar”. Grotesc!!!
TOTA REPRESSIÓ que intenta destruir
l’oponent és una guerra. La de l’autoritarisme espanyol també, malgrat sigui
consentida per la passivitat dels dirigents de la UE que, aferrats a ves a saber quins interessos, no han donat resposta a la revolució pacífica, transversal i civilitzada dels catalans: el pacifisme, al servei de la democràcia; els drets
humans i les institucions, al servei de la
ciutadania. Però, ves per on, allò que esperàvem de la UE, ens ho està confirmant Wolfgang Kaleck, president del
CEDH, que els demana que intervinguin. També la justícia d’Alemanya i
Bèlgica i, ben segur, la de Suïssa i Escòcia, deixen clar a M. Rajoy i a la UE que
la utilització dels tribunals és una guerra bruta i venjativa per derrotar-nos.
Tard o d’hora, aquesta política tindrà
conseqüències greus per a Espanya.

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

On són
els homes?

aquest relat. Els homes tenim
l’obligació de manifestar-nos.
Plantar cara i erradicar els instints més primaris i masclistes
que mouen alguns dels membres de la nostra societat és
una feina en la qual ens hem
d’involucrar tots. Hem de tenir
clar que quedar-nos callats
ens fa còmplices de qualsevol
tipus d’abús, assetjament o
violació. Ha arribat l’hora
d’anar tots a una. Ha arribat
l’hora d’alçar la veu. Qui s’hi
uneix? On som els homes?

privacitat i la transparència.
Sembla una competició per
demostrar qui ha canviat més
coses en les seves condicions
d’ús i política de privacitat. Em
pregunto quants de nosaltres
en seguirem fent cas omís. Em
pregunto fins a quin punt la
nova llei serà capaç de protegir-nos de nosaltres mateixos
que, inconscients, confiats i
ignorants, seguim acceptant
qualsevol política de privacitat
i casella d’acceptació que
se’ns creua pel camí.

FRANCESC BES
Batea (Terra Alta)

CARLA VIDAL DE LLOBATERA
Barcelona

Protegir-nos de
nosaltres mateixos

Llarguíssim
procés

b Obro la bústia de correu
electrònic i em venen ganes
de tornar-la a tancar. Falta menys d’un mes per a l’entrada
en vigor de la nova llei de protecció de dades i el bombardeig de notificacions s’intensifica amb el compte enrere. De
cop i volta, tothom valora la

b Se’m fa, se’ns fa, molt pesat
haver d’esperar la meva, nostra, independència de Catalunya, perquè cada vegada estic
veient que entre nosaltres els
independentistes, no som capaços de posar-nos d’acord a
combatre amb eficàcia intel·ligent l’estratègia adient perquè

ni els tribunals puguin tombar-la. Cada vegada estem
fent experiments, quan en
realitat això hauria de ser l’acció definitiva perquè el procés
culminés satisfactòriament
sense cap inseguretat ni refiaments que l’adversari no reaccionarà, i ens deixarà fer lliurement la desconnexió. La nostra ben demostrada ingenuïtat
ens està costant exilis, presons i inhabilitacions, quasi
per a tota la vida, i no ens ho
podem permetre en absolut.
Cal fer-ho sense romanços i
guardant el secretisme, que
fins ara no n’hem sabut. La
sorpresa, com es fa en tot enfrontament, és un factor molt
important perquè l’enemic no
sàpiga què fer, i llavors tenir-lo
desconcertat i segurament,
disposat a aquell diàleg que
fins ara no ha volgut. Fora innocències i anem de cara al
gra!, perquè si no, haurem
d’esperar 300 anys més.
LLUÍS VINUESA SERRATE
Terrassa (Vallès Occidental)
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La frase del dia

“Tots estem a disposició del president Puigdemont”
Elsa Artadi, DIPUTADA DE JXCAT AL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Barcelona a la vista

Un altre maig
francès

Ignasi Riera

Jordi Font. Llicenciat en geografia i història

B

arcelona és un fruit cobejat pels
dos remolins inversos que, d’un
temps ençà, ho engoleixen tot i
desfan l’ordit nacional que havíem teixit pacientment durant anys com el
més preuat dels béns. El pol que s’endugui Barcelona al sarró marcarà la diferència. Pura instrumentalitat, lluny de
tot projecte seriós, a l’altura de Barcelona, dels seus problemes i de les seves
potencialitats.

DES DE LA TRANSICIÓ democràtica, hi ha

hagut tota mena de confrontacions polítiques, algunes de molt dures, però
sense deixar de preservar els consensos bàsics que fan la nació. Aquesta
contenció, avui, ha desaparegut en
mans dels dos maximalismes confrontats, predestinats a excloure’s mútuament, en una pulsió dissolvent de la nació. En fer-ho, l’espanyolisme rampant
de Cs o del PP és coherent; no en va la
seva finalitat és dissoldre, assimilar, la
nació catalana. En canvi, és paradoxal
veure el nacionalisme català minant
les bases mateixes de la nació. S’assembla a allò de “La maté porque era mía”.
COMENCEN A SENTIR-SE VEUS

de l’independentisme que ja ho assenyalen.
Dins d’ERC, dins del PDeCAT i més enllà. Esperem que prosperin i que no facin massa tard, que tinguin la capacitat
de revertir les eufòries desbocades que
no van enlloc. L’Estat espanyol, certament, no hi ajuda: ben al contrari, sembla entestat a promoure la radicalització màxima, per exemple amb la perpetuació d’uns empresonaments cautelars que clamen al cel. Com si volgués
que la radicalització augmenti indefinidament fins a fer irreversible la fractura interna i legitimar l’ús definitiu de
la piconadora sobre Catalunya. Quin
disbarat fer-li el joc!

RAIMON OBIOLS, no fa gaire, mostrava la

seva “estupefacció per la situació polí-

Sísif
Jordi
Soler

tica, un xic delirant”, i també “per la
darrera ocurrència” de Manuel Valls.
“Hi ha quelcom de brutalisme, més impulsiu que impetuós, en la trajectòria
de Valls”, deia. I hi afegia que hi veia
un “capitano di ventura, fallit a França
i buscant ara noves batusses dins de la
bel·ligerància divisiva a Catalunya”. Així estem: deliri crida deliri. Cal redreçar les coses abans que els dos remolins
ho engoleixin tot. A Barcelona, li cal
una contesa electoral sense parasitacions, on litiguin projectes seriosos, a
l’altura dels reptes que té plantejats.

amb la seva naturalesa oberta, plural,
mestissa. Barcelona és cruïlla de camins i no castell ni fortalesa, on conviuen realitats diverses que interactuen i
es fecunden. És el nucli central d’un
conglomerat urbà, demogràfic i econòmic carregat de futur, un node reconegut de la xarxa global que formen les
grans metròpolis, on pot ambicionar
un paper innovador, pioner de les
transformacions necessàries. No ens
podem permetre que Barcelona perdi
peu.
SI BARCELONA PERD PEU,

BARCELONA NO POT reduir-se a la “bel·li-

gerància divisiva”. No es correspon

“
Si Barcelona
perd peu, també en
perd Catalunya. No
en va Barcelona és
una clau essencial
de la singular
pervivència de la
nació catalana, en
un context en què
tantes altres nacions
han decaigut

també en perd
Catalunya. No en va Barcelona és una
clau essencial de la singular pervivència de la nació catalana, en un context
en què tantes altres nacions han decaigut, abandonades al pairalisme i assimilades per un progrés i una esperança
que els venia de fora i, generalment, en
una altra llengua. Barcelona ha estat
un gresol decisiu de modernitat, econòmica i cultural, en la qual Catalunya
s’ha fet forta i ha actualitzat la seva vigència. La Catalunya Nord, per no anar
més lluny, seria el cas invers.

L’ECONOMISTA XAVIER VIVES,

en un article recent, constata: “Tant el nacionalisme català com l’espanyol han vist
Barcelona com una entitat que cal controlar més que potenciar. Recordem la
desconfiança de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte metropolità de
l’alcalde Maragall. Tampoc mai han reeixit les propostes de bicapitalitat a Espanya. Temo que aquestes actituds
dels nacionalismes en pugna no han
canviat.” I acaba advertint: “La consecució d’objectius ambiciosos implica
[...] que les organitzacions polítiques
posin Barcelona al capdavant de les seves prioritats, i no sucumbeixin a la
temptació de fer-la servir per a altres
objectius. La societat civil barcelonina
hauria d’empènyer en aquesta direcció
de manera més decidida.”

S

om a París. Com fa
cinquanta anys.
No hi era, aleshores,
els dies dels aldarulls,
a estones festius, al
carrer. Dues setmanes
després del “final de tot plegat”, ens trobàvem a París representants d’editorials
autoqualificades d’esquerra: New Left
Rewiev, Neue Kritik Verlag, François
Maspero, Feltrinelli. Moltes hores de feina revisant papers de tota mena: de les
declaracions de protesta fins a les anàlisis, generalment molt negatives, del PCF
o els articles dels pensadors habituals...
quan encara no havia fruitat la collita
dels nous filòsofs. La nostra feina era la
de preparar, amb aportació documental,
llibres per a després d’una batalla (i
d’una ressaca) que no es limitava a París i que també parlava del Vietnam i de
Praga i de Sicília, on a finals d’agost
s’havien reunit anarquistes d’arreu. No
ens imaginàvem que els ministres franquistes –venien d’executar Grimau, els
faltava un any per declarar l’estat d’excepció del gener del 69 i pocs anys per a
la condemna a mort de Puig Antich–
prohibissin tota mena de llibres (n’hi havia un de molt bo de Víctor Mora, obligat
aleshores a viure a París) sobre aquell
Maig del 68, tot i que en banalitzaven els
efectes. I aquest va ser l’acord tàcit dels
comentaristes de més estrelles (no sé si
Michelin).
No acabo d’entendre que després
els comentaristes del 15-M tinguessin
tan clares les similituds entre els dos
fets. A les poques setmanes, a la
Frankfurterbuchmesse –trobada per a
mi dels posteriors quaranta anys–, la
presència de Daniel Cohn Bendit suscitava enrenou. El vaig poder veure sovint, a partir d’aleshores, perquè ell tenia llibreria a Frankfurt i jo m’escapava
de la fira per visitar-lo. Goso dir que era
millor que la majoria dels meus polítics
d’esquerres.
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El TC no
suspèn el vot
de Comín i
Puigdemont

Accepta el recurs de
Cs, i Llarena comunica
a Mundó, Borràs i Vila
el processament per
malversació

Cap a la
despenalització
de l’eutanàsia a
l’Estat espanyol

El Congrés aprova
una proposta
que apel·la al dret
a decidir sobre la
pròpia vida

Avís de mà de ferro contra
MARCATGE L’Estat mobilitza les
màximes autoritats policials a Catalunya
pel cas de l’institut de Sant Andreu
de la Barca REUNIÓ Els pares, amb
l’uniforme de gala de la Guàrdia Civil,
es troben amb dos secretaris d’estat
Jordi Panyella
BARCELONA

Avís per a navegants o, en
aquest cas, avís per als docents que exerceixen en
escoles i instituts de Catalunya. L’Estat no en deixarà passar ni una i actuarà
amb tota la duresa de la
llei, i també amb tota la
policia que faci falta, per
combatre qualsevol indici
del que el relat oficial anomena “adoctrinament polític” de nens a l’escola per
part dels mestres partidaris de la independència.
Aquesta és la lectura que
es pot fer de la reunió que
ahir es va celebrar a la seu
de la delegació del govern
espanyol a Catalunya per
analitzar el cas dels guàrdies civils que han denunciat que els seus fills van
ser víctimes de vexacions
per part del professorat
de l’institut El Palau de
Sant Andreu de la Barca
l’endemà del referèndum
de l’1 d’octubre.
Per la trobada –amb la
presència destacadíssima
del número dos del Ministeri de l’Interior i del número dos d’Educació, José
Antonio Nieto i Marcial
Marín, respectivament–,
hi van desfilar totes les
condecoracions al mèrit
policial imaginables, ja
que també hi van assistir
el cap de zona de Catalunya de la Guàrdia Civil, el
tinent general Ángel Gonzalo, i el cap superior de
policia de Catalunya, Sebastián Trapote.
Per part dels pares, van
ser nou els que es van presentar a la cita, vuit homes i una dona. Els homes
vestien tots l’uniforme de
gala de la Guàrdia Civil,

amb el tricorni corresponent. La comitiva de pares va arribar i va marxar
a bord d’un minibús de
color blau fosc, amb els vidres tintats, que procedia
de la caserna de Sant Andreu de la Barca. Els pares
van ser inaccessibles per
als mitjans de comunicació que van estar esperant a l’exterior de la delegació del govern espanyol
a Catalunya durant les
dues hores que va durar
la reunió, ja que la furgoneta va entrar directament a l’interior del recinte. Tampoc van tenir cap
contacte amb els periodistes els dos secretaris d’estat, que van entrar i sortir
del lloc de la reunió a bord
d’un cotxe oficial.
L’evidència que l’Estat
vol tractar l’afer com una
qüestió policial i no educativa rau en el fet que fins
ara ha estat el Ministeri
de l’Interior el que ha pres
la iniciativa i ha informat
del cas, parlant en representació dels dos ministeris afectats. En aquest
sentit, va ser el departament presidit per José Ignacio Zoido el que el dia 1
de maig va difondre un comunicat de premsa per
anunciar la reunió que es
va dur a terme ahir. En
el comunicat s’explicava
que els dos secretaris d’estat es desplaçarien a Catalunya amb l’objectiu de fer
costat als pares que havien denunciat les presumptes humiliacions als
seus fills i per informarlos de l’estat de les investigacions policials. Entre
els temes a tractar, també
hi havia informar d’altres
supòsits d’adoctrinament
a les escoles investigats a

Ángel
Gonzalo, un
dels que van
participar en
la reunió
d’ahir sobre
l’institut de
Sant Andreu
de la
Barca ■
ORIOL DURAN

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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progenitors (vuit pares, amb
l’uniforme de gala de la Guàrdia Civil, i una mare) van assistir a la reunió d’ahir.

professors de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca estan investigats pel seu
tracte a fills de guàrdies civils.

Catalunya.
El comunicat, tot i advertir que són uns fets que
estan sota investigació judicial i que cal preservar
la presumpció d’innocència, deixa clar que l’Estat
ja ha decidit qui són els
bons i qui són els dolents

en l’afer, perquè l’objectiu
dels secretaris d’estat en
la reunió d’ahir era “manifestar-los [als pares]
que, independentment de
les actuacions judicials
en curs, sempre els faran
costat, i que comparteixen
la seva indignació per ac-

tituds tan antidemocràtiques, sectàries i impròpies
d’un centre educatiu”.
Segons la nota del dia 1
de maig, José Antonio Nieto i Marcial Marín estan
seguint el cas de Sant Andreu de la Barca “des de fa
setmanes”, tot i que la decisió d’organitzar la trobada d’ahir no es va fer pública fins que la fiscalia de
delictes d’odi va obrir diligències i el cas va ser degudament esbombat per la
premsa, amb la difusió inclosa de les fotografies dels
mestres acusats de protagonitzar els actes vexatoris. Tot plegat va comportar una dura reacció de

Ciutadans, amb una polèmica piulada del seu líder,
Albert Rivera, que exigia
mà de ferro contra els
mestres. I tot seguit es va
anunciar la reunió d’ahir a
Barcelona.
Tot i que la trobada havia tingut aquests antecedents i havia estat feta pública pel mateix govern espanyol, el tractament mediàtic que ahir en van fer
va anar en un sentit totalment contrari. Es va produir una total opacitat informativa amb l’argument
que es tractava d’una “reunió de caràcter privat”.
Tot i aquest caràcter de
privacitat, la presència
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L’APUNT

Realitat
David Brugué

“La realitat és el conjunt de tot allò que efectivament
existeix, en contrast amb tot allò que és imaginari o allò
que sembli altra cosa del que és.” Aquesta és la definició
del diccionari de la paraula realitat. Però la realitat és
subjectiva segons els ulls de qui la mira. I és manipulable.
Probablement per això el delegat de l’Estat, Enric Millo,
no envermellia en parlar del 155 i qualificar-lo de “norma-

litat d’una actuació estatal prudent i amb sentit comú”.
És a dir: és normal tenir gent a la presó per haver tirat endavant el que van prometre a les urnes, que era posar urnes? És normal que un partit sense ni tan sols grup parlamentari català mani un país i que hi hagi d’haver gent a
l’exili davant la impossibilitat d’un judici just? Realitat o
manipulació de la realitat?

a els mestres

també del delegat del govern espanyol, Enric Millo, i el fet que els guàrdies
civils que hi acudien en
qualitat de pares de l’institut portessin l’uniforme
de gala, van conferir a l’acte un to d’oficialitat, si més
no en l’aparença.
L’agència Efe va atribuir aquest mutisme informatiu a una decisió
dels mateixos pares de no
voler parlar amb la premsa per “rebaixar la tensió”
que s’ha generat a l’entorn
dels fets, segons van explicar fonts coneixedores
de la reunió. Aquestes mateixes fonts citades per
l’agència Efe rebaixaven a
sis el nombre de pares que
hi van assistir.

Pujol i Rigau donen suport a l’escola
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El que va ser president de la
Generalitat durant 23 anys,
Jordi Pujol, i la consellera
d’Ensenyament durant els
governs d’Artur Mas, Irene
Rigau, protagonitzaran el dia
30 de maig un acte que té
com a objectiu posar de manifest el seu ple suport al model d’escola que funciona a
Catalunya. L’acte tindrà lloc
a l’Ateneu Barcelonès amb el
títol La llengua catalana, una
acció de govern. Diàleg entre
Jordi Pujol i Irene Rigau.
Precisament el tema de
l’escola i la defensa del model

català ha motivat l’últim article que Jordi Pujol ha publicat en el seu lloc web, associacioserivol.cat. En aquest
article, titulat Sobre llengua i
convivència, Pujol recorda
que l’escola catalana s’ha fonamentat en un model d’inclusió a través de la llengua.
En el seu escrit, Pujol adverteix que en els moments actuals hi ha persones rellevants de l’Estat espanyol
que s’han marcat l’objectiu
de posar fi a la immersió lingüística per afeblir la realitat
nacional de Catalunya.

Concentració al matí
La celebració de la reunió
a la delegació del govern
espanyol no va aixecar cap
mena d’expectació ciutadana, tret de la concentració al carrer Mallorca
d’un nombrós grup de periodistes. Al matí, la zona
va estar una mica més animada, ja que hi va tenir
lloc una concentració convocada per Comissions
Obreres per protestar contra la criminalització de
l’escola catalana que perpetra l’Estat espanyol.
“Venim a denunciar la
campanya de pressió i
d’assetjament de què estem sent objecte els treballadors de l’educació a Catalunya”, va afirmar el secretari general de la Federació d’Educació de CCOO
de Catalunya, Manel Pulido, davant la cinquantena
de persones que es van afegir a la protesta. Pulido,
acompanyat de la responsable d’Ensenyament Públic, Marta Tejedor, i la
responsable d’Ensenyaments Privats, Lourdes
Sindreu, es va reunir amb
el subdelegat del govern,
Emilio Ablanedo, per reclamar a l’executiu de Mariano Rajoy “un pronunciament clar de defensa
dels treballadors de l’educació a Catalunya”. ■

La diputada del subgrup del PP, Andrea Levy, ahir al Parlament ■ ACN

El PP proposa ara
denúncies anònimes
antiadoctrinament
a Levy diu que s’investiguen 134 casos de suposat assetjament
a les aules a Méndez de Vigo acusa el PDeCAT de “victimisme”
Redacció
BARCELONA

El PP va fer un pas més
ahir en l’espiral de criminalització dels docents catalans amb la presentació
d’una proposta de resolució en contra del suposat
adoctrinament a les aules
que anima a fer una caça
de bruixes amb un sistema de denúncies anònimes. Segons va assegurar
al Parlament la diputada
del subgrup popular Andrea Levy –el PP té quatre
diputats–, s’estan investigant 134 casos d’“adoctrinament i assetjament” a
Catalunya. Els populars
detecten una “falta de
neutralitat en el procés
d’aprenentatge dels alumnes catalans”. Levy no va
concretar de quins casos
es tracta ni què s’investiga
exactament. “S’està trencant l’espiral de silenci
dels alumnes catalans”, es
va congratular.
La diputada fins i tot va

acusar el síndic de greuges, Rafael Ribó, de mirar
cap a una altra banda, després que aquest hagi conclòs que la majoria d’aquestes denúncies són “inconsistents” i hagi criticat
que el govern espanyol
avala queixes a les aules
sense “verificar”. Ribó veu
del tot normal i necessari
que a l’escola s’abordi la situació política que viu el
país. “Una cosa és que
s’expliqui l’actualitat o es
parli de política, cal parlar
del que passa a la societat.
El que vull és que no es faci
fonamentalisme polític”,
va replicar Levy.
El mecanisme de persecució del professorat ideat
pel PP seria una “bústia”
de denúncia perquè qualsevol pugui incriminar de
manera anònima els centres o docents que utilitzin
les aules per adoctrinar els
alumnes en el “fonamentalisme nacionalista” i els
casos en què “s’assenyali
el discrepant”.

Encara més: els populars demanen al Parlament que condemni “la
instrumentalització política” a les aules. El text de
la proposta insta el pròxim
govern a personar-se en
les causes d’actes de discriminació per raons ideològiques, instrumentalització política i accions similars en escoles i centres
d’ensenyament i sol·licita
la inhabilitació dels professors que incorrin en
aquests fets.
Des del Senat, el ministre d’Educació, Íñigo Mendez de Vigo, es va vantar
d’haver-se “ocupat” de l’escola catalana, per exemple, amb l’obertura de
nous centres educatius o
la convocatòria d’oposicions per a professors universitaris. El senador del
PDeCAT Josep Lluís Cleries li preguntava sobre
l’atac sistemàtic a l’escola
catalana i al professorat.
El ministre ho considera
“victimisme”. ■
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L’exdiputada de la CUP Mireia Boya i l’exconseller de Justícia Carles Mundó, ahir a Madrid, en el moment d’accedir al Tribunal Suprem ■ ZIPI / EFE

Llarena replica a Boya si vol
que la processi per rebel·lió
a L’exdiputada de la CUP acusa el jutge de falta d’imparcialitat i d’organitzar una “pantomima”
a El magistrat conclou amb la cupaire i amb Borràs, Mundó i Vila la tanda de compareixences
Montse Oliva
MADRID

Mireia Boya va tancar el
torn de compareixences
davant el jutge Pablo Llarena per a la comunicació
dels processaments i no es
va estar de dir-li, al magistrat del Tribunal Suprem,
què és el que pensa del que
interpreta com una falta
d’imparcialitat en les seves actuacions mentre posava com a exemple algunes de les “paradoxes” que
s’han produït. Així, va voler evidenciar el fet que
ella, com a presidenta del
grup parlamentari de la
CUP, i havent enregistrat
a la cambra iniciatives del
programa electoral, s’enfronti només a un delicte
de desobediència i que a
l’expresidenta Carme Forcadell, pel fet d’haver-les
tramitat, se l’acusi de rebel·lió, un delicte castigat
amb penes de fins a 30
anys de presó. En aquest
punt, Llarena li va etzibar

si volia que li canviés la
desobediència –que implica només inhabilitació per
a l’exercici càrrecs públics– per rebel·lió. “Jo li he
respòs que no. Que el que
penso és tot el contrari,
que Forcadell és innocent”, subratllava, tot incidint en el fet que se l’acusa
d’un delicte que no existeix perquè no hi va haver
violència.
Correctiu internacional
No és el primer cop que el
jutge del Suprem ha replicat als processats pels seus
al·legats, sobretot davant
la duresa dels arguments
expressats en els interrogatoris dels dirigents que a
hores d’ara estan empresonats. L’exdiputada de la
CUP va relatar aquesta topada amb Llarena després
que hagués estat l’única
dels quatre compareixents d’ahir que va optar
per respondre a l’interrogatori judicial. A diferència dels antics membres
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“Esperaré amb
resignació una
sentència que, de fet,
ja està escrita”

“Ni jo ni cap altre
membre de l’executiu
català no vam gastar
ni un euro en l’1-O”

“Esperem que algun
dia es pugui acabar
aquest malson per al
poble de Catalunya”

Mireia Boya

Santi Vila

Eduard Pujol

EXDIPUTADA DE LA CUP

EXCONSELLER DE CULTURA

PORTAVEU DE JXCAT

Poca esperança que hi hagi excarceracions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem –formada per
tres magistrats– revisarà
avui les ordres d’empresonament dictades per Pablo Llarena el mes de març passat i
que van afectar Jordi Turull,
Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell.
Els precedents, però, atorguen poques o nul·les possibilitats que aquest òrgan judicial reverteixi els actes dictats pel magistrat instructor,
segons admetien alguns dels
dirigents independentistes

que s’havien traslladat a les
portes del tribunal per donar
suport als compareixents
d’ahir. Així doncs, tots ells recordaven que no només s’havia confirmat la presó d’Oriol
Junqueras, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart en considerar
que es mantenia el risc de reiteració delictiva, sinó que en
el cas de Joaquim Forn el tribunal també s’hi va oposar i
ni tan sols va tenir en compte
que el ministeri fiscal, adduint raons humanitàries –havia donat positiu en una pro-

va de turberculina– per primera vegada s’havia avingut
a permetre que l’exconseller
d’Interior podés sortir de la
presó. Forn, si més no, prèviament havia renunciat a l’acta
de diputat i havia deixat palesa la seva intenció d’abandonar la política de manera definitiva. La vista pels darrers
cinc casos se celebrarà a les
11.30 h i serà a porta tancada.
Alguns dels cinc empresonats, però, han sol·licitat ser
traslladats al Suprem per poder ser-hi presents.

del govern que també van
acudir al Suprem per conèixer la seva situació i
que van optar pel silenci
–Meritxell Borràs, Carles
Mundó i Santi Vila–, Boya
es va mantenir en la mateixa línia de la seva primera compareixença davant el magistrat, el febrer
passat, i ahir ho aprofitava també per denunciar
que estan sent sotmesos a
un judici polític, mentre
posava en dubte la imparcialitat del procés. Boya va
ser força explícita a l’hora
de lamentar-se també del
que considera un “teatre” i
una “pantomima”, incidint en el fet que no n’espera res, de la sentència que
pugui sorgir d’aquest procés. Tot al contrari, l’exdiputada només confia que
al final del trajecte la justícia espanyola acabi rebent
un correctiu de les instàncies internacionals.
Per la seva banda, Borràs, Mundó i Vila van optar
per rebutjar el processament i reafirmar-se en la
seva primera declaració,
sense acceptar un nou interrogatori. Tots estan
acusats d’un delicte de
malbaratament de diner
públic i d’un altre de desobediència. Només Vila va
fer declaracions a la sortida de la seu judicial per incidir en el fet que ni ell ni
cap altre membre de l’executiu van malversar ni un
sol euro en l’1-O. ■
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El Suprem no té proves que
el govern pagués res de l’1-O

a Admet en un informe a la fiscalia alemanya que no li pot concretar la suposada malversació, i no
pot assegurar que s’hagi consumat cap despesa a La defensa denunciarà la parcialitat de Llarena
Òscar Palau
BARCELONA

Ni una sola factura abonada que demostri que el govern va gastar-se un euro
en res relacionat amb l’organització de l’1-O, ni cap
més concreció que avali la
petició d’extradició de
Carles Puigdemont per un
suposat delicte de malversació. El jutge del Suprem
Pablo Llarena admet, en
un escrit de nou planes enviat a la fiscalia alemanya
el 23 d’abril que va transcendir ahir, que no pot
aportar tota la informació
addicional que el tribunal
de Schleswig-Holstein li
requeria en la seva primera resolució el 5 d’abril, en
què ja va descartar una extradició per rebel·lió. Llarena justifica en l’escrit
que està en espera d’un informe que ha demanat al
Ministeri d’Hisenda per
aclarir les declaracions de
Cristóbal Montoro el 16
d’abril a El Mundo, en què
assegurava que no s’havia
gastat un sol euro públic
de la Generalitat en el referèndum. El jutge diu que
vol aclarir si del sistema de
control emprat pel ministeri es pot deduir que podia detectar qualsevol
frau, i també si el ministre
es referia al fet que el govern no va assumir obligacions de pagament, o és
que en va assumir però no
les va abonar, dubte que el
tribunal alemany ja indicava, i que Llarena admet
que tindria un “molt diferent abast des d’un punt
de vista juridicopenal”.
Tot i això, el magistrat
destaca la “força dels indicis” que aporten els informes policials, que tot seguit detalla, i que indiquen
despeses en publicitat als
mitjans, enviaments, fulls
i cartells i presència d’observadors internacionals.
En cap, això sí, tampoc admet el jutge cap pagament
realitzat per la Generalitat per a l’1-O, més enllà de
651,8 euros abonats per
sobres que després es van
suposadament
omplir
amb documentació electo-

de càrrecs per presentarlo al tribunal, s’espera que
en breu. Quan el tingui, el
plec es passarà a la defensa perquè pugui preparar
les seves al·legacions i es fixarà data per a una vista
per decidir sobre l’extradició o no, tot plegat en qüestió de setmanes.
Citat sense defensa
En l’escrit del 23 d’abril, el
jutge Llarena sí que aprofita novament, de fet, la investigació que realitza el
jutjat 13, però per altres
fets. Aquest cop, però, el
magistrat cita noms i accions de testimonis i investigats quan encara ni
tan sols han passat a declarar pel jutjat, informa
Mayte Piulachs. I és que
entre els “indicis” que Llarena fa arribar a la justícia
alemanya també n’hi ha
que parteixen de les declaracions parcials d’uns empresaris per fer cartells de

Les frases

—————————————————————————————————

“El de malversació
és un delicte que
requeriria algun acte,
un rastre documental
que no existeix”
Jaume Alonso-Cuevillas

ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT
—————————————————————————————————

“Qüestionem la falta
d’imparcialitat del
jutge instructor, i
aquest informe n’és
un clar símptoma”
Gonzalo Boye

El jutge Llarena, en la visita que va fer a l’abril a Barcelona per a un acte judicial ■ EFE

COORDINADOR DE LA DEFENSA

ral que, de fet, tampoc mai
es va arribar a distribuir.
Llarena defensa en diversos punts que, encara que
la despesa no s’hagués
efectivament produït, sí
que constituiria una
“temptativa” que “en cap
cas suposaria una minoració penalògica” del delicte.
I és que, segons ell, “el perjudici patrimonial” es genera amb l’obligació de pagament, “amb independència que el pagament
hagi estat transitòriament retingut”.
Tant Jaume Alonso
Cuevillas, advocat de Puigdemont, com Gonzalo
Boye, que coordina la defensa amb la resta de consellers a l’exili, negaven un
cop més ahir a El Punt
Avui que en cap cas el govern adquirís cap obligació de pagament (“si la tesi
és que han generat despesa pública, quedaria rastre
documental de tot, però
no hi ha res”, subratllava

publicitat de l’1-O. En concret, en l’escrit assegura
que Enric Vidal, que és coordinador d’ERC a Badalona, va anar a les impremtes i els va fer els encàrrecs
a nom d’un tal Toni, de qui
el jutge fins i tot reprodueix el mòbil i assegura
que és el d’Antoni Molons,
secretari general de Difusió de Presidència. Molons
ha estat citat a declarar
com a investigat el 16 de
maig pel magistrat de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, i Vidal ho farà com
a testimoni, igual que Enric Martí Yriarte. Llarena
afirma que Vidal va assegurar a Martí que l’encàrrec el faria Òmnium Cultural però que ho pagaria la
Generalitat, com també
ho va afirmar, segons indica, un responsable de Global Solution 2014 SL. Afirmacions totes aquestes
que encara no han estat
mai contrastades amb els
afectats. ■

Bèlgica descarta l’extradició per desobediència
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La fiscalia belga ha enviat un
escrit al Suprem per demanar
més explicacions sobre la petició d’extradició dels consellers Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. La fiscalia
constata que la primera euroordre que al novembre va
formular la justícia espanyola
–la jutgessa de l’Audiencia Na-

cional Carmen Lamela, si bé
Llarena després la retiraria–
no coincideix amb l’actual acte de processament del Suprem, ja que n’han caigut els
delictes de prevaricació i sedició. La fiscalia ja subratlla en
tot cas que no lliurarà els consellers per desobediència,
acusació que es manté en l’ac-

te però que no figura a la llista
oficial europea en no comportar penes de presó, i per tant
no és tècnicament possible.
“Era un absurd”, diu Boye, que
recorda que ja per això no es
va demanar l’extradició d’Anna
Gabriel. La fiscalia belga ja va
descartar també una extradició exprés per “corrupció”.

Cuevillas), i en tot cas rebatien que les acusacions
de Llarena no se sostenen
per enlloc. De fet, a més del
seu “poc rigor” per partir
d’una entrevista en un
mitjà, acusen que el jutge
va obviar volgudament
moltes informacions de
mesos anteriors en què el
mateix ministeri ja negava que s’utilitzessin diners
públics per sufragar l’1-O,
inclosos els informes que
Hisenda ja va remetre a
petició del jutjat d’instruc-

ció número 13 de Barcelona –que manté una investigació paral·lela pels mateixos fets–, uns informes
que ja certifiquen que no
hi va haver cap mena de
despesa. Per això les noves
explicacions de Llarena
han causat “sorpresa” als
advocats, que ho utilitzaran “sens dubte” en una
estratègia de defensa que
denunciarà la seva manca
d’imparcialitat. De fet, lamenten que ells accedissin a l’escrit del 23 d’abril a

través de la justícia alemanya i no del Suprem, i asseguren a més que Llarena ja
té sobre la taula des del 30
d’abril l’informe demanat
a Hisenda que, si com és
lògic diu el mateix que el
remès al jutjat 13, suposaria una prova exculpatòria
més. Segons el seu propi
relat, el jutge també hauria de fer arribar aquest informe, que tampoc s’ha facilitat encara a les parts, a
la fiscalia alemanya, que
està elaborant un nou plec
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“Cortès, acati en castellà”
BREGA · El president del Senat amonesta la senadora d’ERC Mirella Cortès en tres ocasions exigint-li que no utilitzi el català per
acatar la Constitució CLAM · Ella i Picornell recorden els presos i exiliats i llueixen el “Free Junqueras” en samarretes grogues
David Portabella
MADRID

Q

Cortès ahir al Senat
acatant en català la
Constitució davant
un somrient GarcíaEscudero i lluint el
“Free catalan
political prisoners”
■ JAVIER LIZÓN / EFE

mer senador català de tots els designats pel Parlament el 4 de maig convidat ahir a jurar o acatar la Carta
Magna fos Francisco Javier Alegre,
de Ciutadans. “Ho prometo. Lo prometo”, va dir Alegre fidel al paradigma del bilingüista actiu que tradueix cada frase a l’instant. A Gar-

cía Escudero la fórmula li va plaure,
però aleshores va arribar el torn de
Cortès i ella no va voler ser tan breu.
“Treballarem per la llibertat dels
presos i les preses polítiques, pel retorn dels exiliats i les exiliades i fins
a la consolidació de la República catalana. Prometo per imperatiu le-

Cs queda sol honorant els
policies “herois” de l’1-O
a El Congrés tomba

la idea de Rivera de
donar creus al mèrit
al dispositiu Copèrnic

David Portabella
MADRID

119170-1187890T

uan en l’inici del ple d’ahir
el president del Senat, Pío
García-Escudero, va instar
la portaveu d’ERC al Senat,
Mirella Cortès, a acudir al faristol
per formalitzar la seva condició de
senadora i va veure que vestia una
lluent samarreta groga amb el lema
“Free catalan political prisoners”,
el rostre del popular madrileny es
va posar en guàrdia i els senadors
del PP murmuraven. “Excel·lentíssima senyora doña Mirella Cortès:
jureu o prometeu acatar la Constitució?”, va recitar Pío García-Escudero complint el formalisme. “Per
l’alliberament dels presos i preses
polítics, pel retorn dels exiliats i
exiliades...”, va arrencar Cortès
quan la seva veu es va apagar de
cop pel que ja no era un murmuri
sinó una increpació fervorosa dels
senadors populars. “En castellano.
Por favor”, va exigir el president
del Senat aixecant una primera
ovació de les senyories.
La brega del president del Senat
a l’hora d’imposar el castellà com a
llengua única i vehicular per acatar
la Constitució del 1978 va ser el moment àlgid previ a la sessió de control al govern a la cambra alta. El capritxós protocol va voler que el pri-

gal”, va poder recitar Cortès al tercer intent en què es va sobreposar
als crits i menyspreus de veus del
PP. “Així jo no puc donar-li per acatada la Constitució”, va rebatre García-Escudero amb gest estoic i exigint el castellà com a únic salconduit que li podia obrir les portes de
l’acatament. “En aquesta cambra,
sempre he promès per imperatiu legal en català. I, com que vostè m’ho
demana, ho tornaré a fer, en català i
en castellà”, li va concedir Cortès,
així que García-Escudero va obligar
els seus enervats companys del PP a
tornar a escoltar per enèsima vegada el “per l’alliberament dels presos...” en versió totalment bilingüe.
El breu “sí, prometo” de Lorena
Roldán com a nova senadora de Cs
va ser només un bàlsam efímer per
a García-Escudero, perquè aviat va
arribar el torn del republicà Bernat
Picornell, abillat amb la samarreta
groga del lema “Free Junqueras”,
que va repetir –ell sense interrupcions– la fórmula “treballaré per
l’alliberament dels presos i preses...”
tant en català com en castellà. Els
devots d’interpretar escenes
d’aquestes com a metàfora d’una
fractura social van encaixar com
García-Escudero obsequiava Cortès
i Picornell amb càlids petons a la
galta i encaixades de felicitació entre somriures. ■

Ciutadans va portar ahir al
Congrés la croada per honorar els policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya per reprimir l’1-O.
La idea d’Albert Rivera de
premiar els agents del dispositiu Copèrnic –que van
ferir un miler de conciutadans seus, entre ells Roger
Español– amb creus al mèrit policial amb distintiu
blanc, però, no va tenir ni
el suport del PP, que sus-

Els diputats de Cs Gutiérrez, Villegas, Girauta i Rivera, ahir al
Congrés ■ J.P. GANDUL / EFE

tenta el govern que els va
desplegar.
A la comissió d’Interior
del Congrés, Miguel Gutiérrez (Cs) va fer un retrat èpic dels “excel·lents
professionals” enviats a re-

tirar urnes. “Jornades de
14 hores de servei, 60 dies
sense descans...”, va dir
Gutiérrez sobre els “herois
de la democràcia”.
Al PP, la diputada Ana
Belén Vázquez va acusar

Cs d’oportunista i va tractar amb retrets el PDeCAT
i ERC. “S’inventen agressions de policies a ciutadans i va ser tot el contrari:
les imatges van ser en
molts casos de policies salvaguardant fills de colpistes”, va etzibar Vázquez,
que va acusar l’alcaldessa
Ada Colau de “nazisme”
per “haver volgut una llista
de policies bons i dolents”.
“Tindran medalles els que
van perseguir els colpistes,
però no per Rivera!”, va
dir. Si Feliu Guillaumes
(PDeCAT) va recordar el
“ridícul” d’Interior volent
condecorar els agents alemanys que van detenir
Carles Puigdemont, Gabriel Rufián (ERC) va denunciar el discurs dels “pobres agents” davant “una
horda de zombis violents
independentistes”. Marcelo Expósito (Podem) va defensar Colau i va acusar Cs
i el PP de viure del procés. ■
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El TC entrarà a valorar la no
investidura de Sànchez

a Li admet el recurs d’empara i serà el primer cop que dictarà sobre el dret de participació política
a També estudiarà la negativa a deixar en llibertat provisional el diputat de JxCat i Junqueras

Els presidents d’Òmnium i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, arribant a l’Audiencia Nacional el 16 d’octubre per declarar per sedició ■ ACN

Emma Ansola
BARCELONA

La via Sànchez, o el que en
quedava —formalment el
diputat i president de
JxCat encara manté viva
la seva candidatura en espera que es faci oficial el
nou candidat—, es pot donar per tancada. El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit ahir el recurs d’empara presentat
per Sànchez contra la decisió del Suprem de denegar-li el permís per assistir

al seu ple d’investidura
com a president de la Generalitat. Serà la primera
vegada que el TC entrarà a
valorar si s’han vulnerat
els drets de participació en
afers i càrrecs públics tenint en compte el dret de
presumpció d’innocència.
De fet, aquesta és una de
les principals raons per les
quals el tribunal admet a
tramit el recurs, ja que es
“planteja un problema que
afecta una faceta d’un dret
fonamental sobre el qual
no hi ha doctrina d’aquest

tribunal”, resa la nota.
L’admissió del recurs
d’empara contrasta, però,
amb la denegació de les
mesures cautelars que
sol·licitava Sànchez mentre no arriba la sentència i
que es concretaven en un
permís per poder ser investit president per videoconferència. La mesura ha
estat denegada pel tribunal amb l’argument que
“no aprecia urgència excepcional”.
Conjuntament
amb
aquest recurs de Sànchez,

Les frases del TC

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

“El recurs planteja un
problema que afecta
un dret fonamental
susceptible d’empara
sobre el qual no
hi ha doctrina
del TC”

“No apreciem
la urgència
excepcional per
acceptar mesures
cautelars [en relació
amb la petició de
videoconferència]”

el Constitucional també
ha admès a tràmit, com ja
va fer en el cas de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el recurs

d’empara també contra la
decisió del Suprem de denegar la llibertat provisional. En aquest cas, els recursos provenien dels di-

putats Jordi Sànchez i
Oriol Junqueras contra
l’acord del Suprem que
confirmava la presó preventiva dictada per l’Audiencia Nacional. En l’escrit, Junqueras considera
que s’han vulnerat els
seus drets a un procés
amb totes les garanties, a
la presumpció d’innocència, al jutge ordinari, a la
llibertat personal i a la participació política. El TC ha
donat un termini de deu
dies al Suprem perquè li
enviï la documentació sobre aquesta causa.
Sí, al vot delegat
El ple del TC també va acceptar per unanimitat el
recurs d’empara presentat pels diputats de Ciutadans contra la delegació
de vot de Carles Puigdemont i Toni Comín que la
mesa del Parlament va acceptar en les sessions celebrades els dies 3 i 24
d’abril. Tanmateix, el TC
no ha acceptat les mesures cautelars que els demanava la formació taronja, això és; l’anul·lació dels
vots. Així doncs, i si no
canvien les situacions judicials actuals en què estan Puigdemont i Toni Comín, els dos diputats podran continuar votant en
les pròximes sessions plenàries i en el ple d’investidura que Junts per Catalunya vol que se celebri com
a data màxima el dia 14 de
maig. Finalment, el ple ha
emparat el PSC contra la
convocatòria del ple del
Parlament de l’octubre del
2017 destinat a la compareixença del llavors president Puigdemont per valorar l’1-O i fer la DUI. Els
efectes d’aquell ple ja van
ser anul·lats, però ara en
dicta la inconstitucionalitat i que es van danyar els
drets polítics del PSC. ■
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tant clar” per quin diputat
o diputada es decanta per
assumir una presidència
de la Generalitat que des
de JxCat qualifiquen de
“provisional”. I és que el
130è president pretén deixar la porta oberta a ser
restituït més endavant, si
les condicions canvien.
Per la vicepresidenta del
govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría, els
independentistes estan
sotmetent les institucions
catalanes a una “agonia” i
el procés no té “cap sentit”.
“Ningú en aquesta vida és
imprescindible i encara
menys el que s’han saltat
la llei”, va etzibar. Santamaría considera que el recurs que presentaran al
TC està molt ben fonamentat, i apunta que l’alt
tribunal podria declarar
inconstitucionals els articles de la norma que regulen la investidura a distància quan entri en el fons de
la llei, després de la suspensió automàtica que serà suficient per bloquejarla. “L’obligació que tenim
els governants és almenys
assistir al nostre lloc de
treball”, va sentenciar la
vicepresidenta espanyola.
La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, en la reunió del grup parlamentari amb Carles Puigdemont a Berlín ■ AFP

Artadi no es descarta en el
compte enrere per al pla D

a Assegura que no s’ha decidit el candidat alternatiu a Puigdemont a El govern espanyol
recorrerà avui contra la llei de la presidència a Rajoy insta ERC a formar un govern que acati la llei
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

En ple compte enrere perquè el Tribunal Constitucional bloquegi la reforma
de la llei de la presidència i
Carles Puigdemont passi
al pla B, Elsa Artadi va evitar ahir descartar-se com
a candidata a la presidència de la Generalitat. Tot i
que anteriorment havia
negat que pogués esdevenir la pròxima presidenta,
la portaveu de JxCat va
evitar fer-ho ahir. “Tots estem a disposició del president”, va dir, després de
setmanes i mesos de ball
de noms. El Consell de Ministres es reunirà aquest
matí de manera extraordinària per tirar endavant el
recurs d’inconstitucionalitat contra la reforma de
la llei de la presidència,
que abans hauria de ser

publicada al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, també en mans del
govern espanyol, per entrar en vigor. Després, la
previsió és que el Tribunal
Constitucional suspengui
la norma que havia de permetre una investidura a
distància, ja que el ple està
reunit des d’ahir. El govern espanyol ja tenia preparat el recurs des que es
va aprovar la norma i hi va
afegir les apreciacions que
va fer el Consell d’Estat en
el dictamen preceptiu.
El ple, dilluns
Les previsions de JxCat
són que, un cop bloquejada la llei, Puigdemont
anunciï el nom del quart
candidat que hauria de
permetre la formació d’un
govern. Al seu criteri, el
ple hauria de començar dilluns, amb una primera
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“Tots estem a
disposició del
president Puigdemont
[...] La decisió
no està presa”

“Que es formi un
govern que atengui
les seves necessitats
dins de la llei”

“L’obligació que
tenim els governants
és almenys assistir al
nostre lloc de treball”

Elsa Artadi

Mariano Rajoy

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Soraya S. de Santamaría

votació fallida perquè
JxCat i ERC no sumen majoria absoluta, i dimecres
es produiria la segona votació, tot i que és el president del Parlament, Roger
Torrent, qui fixa el dia del
ple després de mantenir
contactes amb tots els
grups parlamentaris per
avaluar si hi ha un candidat amb prou suports per
sotmetre’ls a votació. Hi
hauria, per tant, una investidura per majoria sim-

ple, sempre i quan la CUP
mantingui l’abstenció i
Puigdemont i Comín mantinguin el vot delegat.
JxCat, de fet, es va reunir
ahir amb la CUP per transmetre’ls l’itinerari acordat
en la reunió del grup parlamentari de dissabte a Berlín. Pel que fa al vot delegat, Comín té dimecres
una vista amb la justícia
belga en què hauria
d’avançar la tramitació de
l’euroordre. Si el seu estat

processal canviés, algunes
fonts apunten que la seva
delegació del vot es podria
posar en qüestió. Tanmateix, JxCat indica que si el
ple comença dilluns i Comín vota, ho hauria de poder fer igualment en la segona volta, perquè formalment es tracta del mateix
ple i no poden canviar les
condicions inicials amb
què va començar.
Artadi pensa que Puigdemont ja deu tenir “bas-

PORTAVEU DE JXCAT

VICEPRESIDENTA ESPANYOLA

Crida a ERC
En la mateixa línia, Rajoy
va instar ERC a sortir del
que va definir com un “bucle absurd” i, en referència a Puigdemont, va demanar als republicans
que deixin d’anteposar els
interessos “d’un sol individu” als de tots els catalans. En la sessió de control al Senat, el senador
d’ERC Joaquim Ayats va
preguntar al govern espanyol sobre el funcionament de la justícia a Espanya i Rajoy li va respondre
que deixi de preocuparse’n: ni l’Estat ni els jutges,
li va deixar anar, són els
responsables que els partits independentistes siguin “incapaços” de formar govern. Per Rajoy, no
només ho haurien de fer
sinó que haurien d’acatar
l’ordenament constitucional. La “immensa majoria
dels catalans”, va defensar, volen que es formi un
executiu “que atengui les
necessitats dins de la llei,
que governi per a tots i posi fi a la divisió de la societat”. Respecte a les negociacions per formar l’executiu, Artadi va assegurar
que encara hi ha noms de
consellers que no s’han
acordat. “Anem pas a pas”,
va dir, admetent que el full
de ruta tampoc no està
pactat. ■
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Emili Bella

LA CRÒNICA
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Que soni Hindemith
u

n fragment de Quintet de
vent, opus 24, n. 2 de Paul
Hindemith, interpretat per
alumnes de l’Esmuc, va sonar
ahir al parc de la Ciutadella en la
commemoració del 73è aniversari del final de la Segona Guerra
Mundial a Europa, al peu del monument als voluntaris catalans
morts en defensa de la llibertat,
obra de Josep Clarà. Hindemith,
tal com va recordar el president
del Parlament, Roger Torrent, no
va voler cedir al nazisme, que el
va repudiar i va haver d’emigrar
primer a Suïssa i després als Estats Units. “La peça no està triada
a l’atzar; vol significar tota la gent
que no es doblega a la imposició,
a la dictadura, al feixisme”, va explicar. El paral·lelisme és evident.
Estudiants de 1r i 2n de batxillerat de l’institut de Vacarisses
van tenir la fortuna que la visita
programada al Parlament els coincidia amb l’homenatge i van poder reunir-se abans amb diferents
testimonis d’aquella barbàrie, entre els quals hi havia els presidents l’Amical de Catalunya dels
Antics Guerrillers Espanyols a
França i de l’Associació Catalana
d’Ex-Presos Polítics del Franquisme, Lluís Martí Bielsa i Carles Vallejo, o la supervivent del setge de
Leningrad Teresa Alonso. “A pri-

Commemoració del 73è aniversari del final de la II Guerra Mundial a Europa, ahir a la Ciutadella ■ PARLAMENT

mer estudien la Primera i la Segona Guerra Mundial i, a segon, el
franquisme, i ha estat una gran
sort que puguin accedir a les
fonts directes d’aquests testimonis”, celebrava la professora que
els acompanyava, Júlia Kotnik.
“Ens han explicat com van sobreviure”, relatava l’Aitor, de 17 anys.
Alonso, de 93 anys i natural de
Sant Sebastià, va concretar una

mica més: “M’han preguntat si es
menjava carn i com havia viscut
el setge.” Quan parla de carn, es
refereix a carn humana, ja que el
duríssim bloqueig nazi de l’actual
Sant Petersburg va durar 900
dies. “Els he explicat la realitat,
que sí, que es va menjar carn, que
tot era treballar i treballar i no
pensar en un mateix, sinó en els
altres. Vaig estar fent de tot, d’es-

combriaire, vaig treballar als hospitals i fent forats per poder enterrar els morts...”
Bielsa els va narrar els milions
de víctimes mortals, com Europa
va quedar destruïda i els anys de
feina que van caldre per refer-ho
tot. “Així són les guerres, les maleïdes guerres originades com
sempre pels que compten beneficiar-se i treure profit de béns que

no els pertanyien sense importarlos el cost”, va lamentar. L’escoltaven diputats de tots els grups, excepte del PP. Fins i tot de Ciutadans i del PSC, que el mes passat
no van voler assistir a l’homenatge de la cambra a les víctimes del
franquisme perquè consideren
que Torrent hi fa “mítings”. Ja no
en deu fer.
“Avui veiem amb preocupació
que determinades idees i plantejaments a l’Europa del segle XXI
ens recorden massa els que van
portar a l’horror que van viure
aquests compatriotes nostres. Hi
ha un auge de determinades
idees polítiques que discuteixen
valors, principis, drets i llibertats
fonamentals d’Europa. No podem
callar davant d’això, ni davant de
les manifestacions amb simbologia feixista i nazi als nostres carrers”, va advertir Torrent.
S’hi trobava a faltar el conseller Raül Romeva, igual com el van
trobar a faltar el cap de setmana
a Mauthausen per commemorar
l’aniversari de l’alliberament del
camp. L’any passat hi va inaugurar una placa del govern de Catalunya en memòria de totes les
víctimes del nazisme. Aquest any
està empresonat a Estremera
(Espanya) per motius polítics.
Que soni Hindemith.

Política
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gest amb Zapatero i Chacón per la fi d’ETA
HOMENATGE· En la presentació d’un llibre de Chacón, el PSC reconeix a ambdós haver assolit la fi de la violència amb el PP
en contra DIÀLEG · Pajín destaca de l’exministra l’esforç per comprendre “fins i tot aquells dels quals discrepàvem”
Xavier Miró
BARCELONA

E

ncara que ahir era, a la
seu del PSC, un dia per
homenatjar l’exministra
Carme Chacón amb la
presentació d’un recull dels
seus textos, l’absència a darrera
hora de l’expresident Zapatero
per problemes amb el vol que
l’havia de portar a Barcelona va
fer que l’acte es convertís també
en un reconeixement dels socialistes catalans al paper de
l’executiu de Zapatero i de les
persones que es van comprometre personalment amb el diàleg
que va fer possible la fi d’ETA.

Lamentant l’absència no prevista de l’expresident, el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta,
va voler fer “justícia” al govern
que va fer possible la pau: “Quan
acaben bé les coses, no queden
medalles. Però cal recordar l’esforç d’aquells que, a vegades, ho
van haver de fer en solitari i
amb la incomprensió dels seus
adversaris polítics, que van intentar treure’n rèdits.”
Qui va ser amic i cap de gabinet de Chacón quan era ministra de Defensa, Germán Rodríguez, va recordar-la com “una
de les persones amb qui més
vincle i complicitat va tenir Zapatero”, a més de recordar que

Rodríguez, Pajín i Iceta, amb la mare de Carme Chacón, Esther Piqueras,
durant la presentació del llibre, ahir ■ EFE

la política catalana “va treballar
incansablement per reconstruir
els ponts entre Catalunya i Espanya que altres es van dedicar
tant temps a trencar amb el resultat que avui veiem”.
L’exministra de Sanitat Leire
Pajín va fer arribar paraules de
suport de Zapatero al PSC per
construir una “Catalunya unida
i plural, que reconstrueixi afectes i convivència i estigui a l’altura”. Els socialistes catalans
presenten el llibre Rompiendo
barreras, construyendo igualdad, d’articles, entrevistes i intervencions de Chacón com una
inspiració i un estímul de present i futur. ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

TU & JO I EL QUE
ES DIU QUAN NO
ES DIU RES

La televisió

La nostra graella

TV3
19.00 L’ILLA DE ROBINSON

Escenaris 2018

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

Centre Cívic
de Sant Julià de Ramis,
dissabte 12 de maig,
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 10 euros

OTHELO
Teatre Auditori
del Mercat Vell de Ripollet,
divendres 18 de maig,
a les 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 16 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

2x1 LIMITADA

L’actualitat política, a ‘L’illa’
Ferran Espada, Teia Bastons, Carme Renedo, Afra
Blanco i Pau Canaleta seran els encarregats de comentar, en l’edició d’avui, les notícies més destacades de la jornada.

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

EL CRÈDIT
Grup de Teatre de
Sant Hilari Sacalm
Campanya de Teatre Amateur

08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Amb Mònica Hernández.
Convidada: Marta Madrenas, alcaldessa de
Girona i diputada del PDeCAT al Parlament.
10.00 Ben trobats. Magazín dirigit i presentat
per Clara Tena. Convidat: Joan Proubasta,
col·leccionista de Sherlock Holmes i enginyer
tèxtil.

12.00
13.00
14.30
15.30

Notícies locals.
L’illa de Robinson. Reemissió.
Notícies locals.
Caminant per Catalunya. Tavertet.

Excursió per la comarca d’Osona, entre
Cantonigròs i Tavertet, on gaudim de l’esclat
de la primavera amb un paisatge encisador.
També visitem l’ermita de Sant Corneli.
16.00 Únics. Anna Font. L’Anna Font és una veïna
de Montagut de 50 anys que l’any 2010 va
tenir un ictus.

16.30 Notícies locals.

17.00 CATALAN CONNECTIONS
Teatre Casino
La Unió de Vidreres,
diumenge 13 de maig,
a les 6 de la tarda

Preu de l’entrada: 5 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Veïnat de la Serra, s/n
d’Ollers (Pla de l’Estany)

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

2 nits en règim de dormir i esmorzar
i 1 sessió de spa, en habitació doble
prèmium. Tarifa oficial de diumenge
a dijous: 323 euros. Tarifa de dijous
a diumenge: 343 euros. Oferta no
vàlida per Setmana Santa, juliol i
agost. Reserves subjectes a
disponibilitat

OFERTA 2x1
LIMITADA
Més informació:
www.hotelcasanamaria.com

Per a reserves, cal trucar al telèfon 872 59 17 21
Cal identificar-se com a subscriptor d’El Punt Avui en el
moment de fer la reserva i presentar la targeta

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1185968L

08.00 Els matins.
S’entrevista Carles Riera, diputat de
la CUP, quan falten menys de dues
setmanes per a la data límit per investir
president de la Generalitat o anar a
un nou escenari electoral. També
es conversa amb Joaquín Giménez,
exmagistrat del Tribunal Suprem, el
dia que aquest òrgan acull una vista
per tractar el recurs d’apel·lació de
Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva,
Dolors Bassa i Carme Forcadell contra
el seu ingrés a presó.
11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Pollastre al Chilindrón.
16.00 Com si fos ahir.
El Quim està disposat a fer el que
calgui per tornar amb la Paula, però
ella manté les distàncies, tal com li
va recomanar l’Armando. A més, la
Marta s’hi fica pel mig i a la Paula no
li agrada gens, perquè considera que
sap defensar-se sola.
16.35 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Alguna pregunta més?
L’escriptora Bel Olid parla clar a la
secció La televisió és cultura d’aquesta
setmana. A més, en un altre capítol
d’Els catalans fan coses, el Peyu
descobreix un barceloní que és un crac
del beatbox.
22.35 Joc de cartes.En aquesta ocasió es
visita el barri del Serrallo de Tarragona
per trobar el millor restaurant de
cuina popular. Per fer-ho, Marc
Ribas coneix la Virginia, de l’Anap
Bistro, un restaurant de cuina local
amb una presentació dels plats gens
tradicional; l’Òscar, d’El Taller, un
restaurant de cuina nikkei, que fusiona
la gastronomia japonesa amb la
peruana; el Nicola, del Gli Angeli, un
restaurant italià de cuina marinera, i
l’Àngel, del Pòsit, un establiment de
tradició familiar ubicat en un edifici
històric.
23.50 Joc de cartes.
01.05 Més 324.

SUPER 3 / 33

OFERTA 2x1
LIMITADA

CASA ANAMARIA
RESORT HOTEL ****

La graella

Els músics Joana Serrat i
Matthew McDaid, convidats
Aquesta setmana, Marcela Topor entrevista els cantants Joana Serrat i Matthew McDaid, dins el programa L’hora d’anglès (English Hour).

17.30 Autèntics.cat. Programa d’entrevistes
amb Xantal Llavina. Convidat: Víctor Sagi,
esportista i aventurer. Reemissió.

18.00 Notícies locals.
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
◗ Tertúlia. Amb Ferran Espada, Teia Bastons,
Carme Renedo, Afra Blanco i Pau Canaleta.
◗ L’entrevista. Narcís Planas, president del
consell assessor de la revista Bonart.

20.30 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
23.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.01 Megaminimals.
06.47 Pat, el gos.
07.30 Doraemon.
08.10 Els germans Kratt.
08.35 Pirata i Capitano.
08.57 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
09.50 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.35 El xai Shaun.
11.20 Les noves aventures de
Geronimo Stilton.
12.05 Espies de veritat.
12.50 Les aventures del Gat amb
Botes. Ocult.
13.15 El detectiu Conan.
14.00 Shin Chan.
14.45 Bola de drac Z.
15.32 Vicky, el víking.
16.17 Yakari.
16.54 El petit drac Coco.
17.20 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.
18.05 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux. Els perforasaures.
18.53 El drac Digby. En raspallet.
19.05 Salve, rei Julien!
19.30 Info K.
19.44 Kody Kapow.
20.05 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
20.55 El detectiu Conan.
21.25 Com si fos ahir.
22.00 Quèquicom. Inclou Accidents de
cotxe i Microplàstics, de la roba al mar.
22.55 60 minuts. Adeu, cotxe.
23.45 Cinema a mitjanit. La Xirgu,
l’actriu.
01.10 Quèquicom.

