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La punxa d’en Jap

Jofre Llombart

Joan Antoni Poch

Nacionalisme
absorbent

L

a norma número
u del nacionalisme és que ningú no és
nacionalista fins que
no es demostra el
contrari. O bé fins que
algun altre nacionalista t’acusa de serho. Sí, aquest és el verb: acusar. Si no
queda prou clar que et diuen “nacionalista” a mode d’insult o imputació, llavors s’hi afegeix un element de més
degradació, que és “excloent”. Quan se
t’acusa de ser un “nacionalista excloent” és ja un estadi superior només
superat per “supremacista” o “xenòfob”. No conec cap nacionalisme que
no sigui excloent. En el moment en què
delimites les fronteres de la teva nació,
tot allò que en queda fora no és la teva
nació i per tant exclous, com a compatriotes, tots aquells que no hi viuen,
que acostuma a ser una mida aproximada a la resta del món. L’autèntic termòmetre de com d’incloent és el teu
nacionalisme és, doncs, què fas fronteres endins. Ajuda bastant que es consideri nacionalisme incloent si fas que
tothom que hi viu se senti benvingut

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

És aquell que, sense
preguntar, considera que
tots els seus ciutadans han
de sentir-se d’aquella nació
amb independència d’on hagin nascut
els seus ciutadans o el temps que faci
que hi viuen. Fa bastanta pinta de nacionalisme incloent aquell que considera
que tots els habitants d’aquella nació
tenen dret a decidir si volen continuar
amb l’estatus actual de la nació o volen
provar-ne un de nou. Un nacionalisme
incloent inclou la consideració de ciutadans fins i tot a aquells que consideren
que la nació en concret no és la seva.
Per contra, hi ha un nacionalisme del
qual no es parla perquè no es concep:
el nacionalisme absorbent. És aquell
nacionalisme que, sense preguntar,
considera que tots els seus ciutadans
han de sentir-se d’aquella nació. Aquest
nacionalisme absorbent acostuma a
nodrir-se d’altres nacionalismes als
quals, en el millor dels casos, situa un
esglaó per sota en el rang de tracte, si
és que no els arracona o els fa desaparèixer. Perquè l’altre element distintiu
del nacionalista absorbent és que malgrat tenir una bandera nacional, una policia nacional, una audiència nacional,
una loteria nacional i una ràdio nacional,
es considera a si mateix com un no-nacionalista. Els nacionalistes, com sempre, són els altres.

En Terri, cent anys

A

lguns recordem que fa cent
anys que va néixer en Terri
(Lluís Terricabras Molera). Ho
va fer a Manlleu el dia de Sant Pere de
1918. Es va traslladar aviat a Mataró,
on el seu pare havia guanyat una plaça
de municipal. Gairebé no va anar a escola, sinó que de petit va entrar de manyà en una fàbrica. Allà va militar en
l’anarquisme i se li van fer les mans
grosses. Va fer la guerra, la va perdre,
va estar tancat en un camp de concentració, va ser cridat de nou a files pel
nou règim i va anar a parar a un batalló de penats a l’Àfrica. Un dia del
1967, des de Sueca, Joan Fuster li deia: “Collons, Terri, ja vinc!” En Terri el
reclamava al Racó, la seva gran creació. Era un lloc de conferències sabatí
obert al públic que durant vint-i-nou
anys seguits, des del dissabte de carnaval del 1949, va acollir tots els intel·lectuals del país. La fama havia arribat a Sueca, a l’altra punta dels Països Catalans. Ainaud de Lasarte, Alavedra, Amat-Piniella, Aramon, Badia i
Margarit, Bartra, Benet, Benguerel,
Blecua, Bohigas, Blai Bonet, Cahner,
Candel, la Maria Aurèlia, Castellet, Ca-

“
Va fer passar
pel Racó tots els
intel·lectuals i
artistes del país

talà-Roca, Cirici, Coll i Alentorn, Cucurull, Deulofeu, Espinàs, Estapé... Segueixo? Foix, Garcés, Hernández-Pijuan, Hurtado... No acabaríem. Ho
sento pels del final de l’ordre alfabètic:
Raimon, Subirachs, Tísner, Triadú,
Trueta, Vicens-Vives... El Racó d’en
Terri els oferia la possibilitat de parlar. No hi havia cap tertúlia igual a Catalunya. En Terri va tenir l’agudesa de
protegir-se en una entitat afavorida
pel règim. També de confiar en l’assessorament del catedràtic Antoni Comas
i de l’escriptor Joaquim Casas, tots
dos de Mataró. Sobretot comptava
amb el seu caràcter expansiu que el fe-

ia amic de tothom. “Collons, Terri, ja
vinc!” Ell deia: “vaig muntar el Racó
per aprendre el que no m’havien ensenyat a escola”. Els que vam atrapar el
Racó diem: “Va ser la nostra altra universitat”. Els conferenciants venien
sense cobrar. Només se’ls oferia un sopar a la fonda, a base de peus de porc,
“el plat més barat de la carta”. A Carles Riba i Clementina Arderiu, “tan espirituals”, els van servir un requisit
excepcional. Al cap d’un dies, en Terri
rebia una carta dels dos poetes: “Hem
sabut que tots mengen peus de porc;
tornarem al Racó per tastar-los.” En
Terri també escrivia, feia objectes amb
ferro i quadres amb cromos, havia estat actor i guionista de les pel·lícules
amateurs d’Enric Fité i Josep Punsola,
que guanyaven premis a tot Europa...
Som a finals de maig i l’homenatge
oficial que Mataró li prepara tot just és
un projecte. Ell havia estat un gran organitzador d’homenatges a persones
mortes o vives. Uns amics van decidir
dedicar-n’hi un. No avançaven, l’organització es dilatava. En Terri els va
anar a veure: “Voleu que ho faci jo?”
Ens falta en Terri.
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Seducció

“
El Santander
proposa que l’Estat
enamori Catalunya.
Millo i els partits
estatals, opten per
la repressió

Tants dies preguntant-nos on eren
els demòcrates espanyols i resulta que
la solitària veu d’alerta ha vingut des
d’una de les fortunes de l’Estat, Ana
Botín, la presidenta del Banco Santander, que va advertir que calia “tornar a
enamorar els catalans amb el projecte
espanyol”. L’Ibex-35, que fa levitar

Ciutadans, hi creu, en aquesta proposta? En aquest context, Catalunya serà
tema recurrent per aglutinar espanyols i seguir castigant-la, no per resoldre res, i encara menys per enamorar-la. Millo obre el front amb els alcaldes avisant-los que accentuarà la pressió sobre les reivindicacions de llibertat, argumentant una tibantor en la
convivència que només ha atiat i genera l’espanyolisme. Alguns alcaldes dels
Comuns i el PSC ja han respost que no
s’implicaran en la repressió ni silenciaran el groc.
En una seducció, però, cal fer també autocrítica i mesurar bé la fermesa
catalana en la defensa dels drets dels
consellers, els empresonats i els ciutadans que reivindiquen llibertat. I potser evitar tossuderies inútils que acabin desencisant els catalans que simpatitzaven amb l’independentisme
amable, però que no se senten cridats
a un enfrontament permanent.

De reüll

Les cares de la notícia

Qui la fa,
la paga

Ester Capella

Pepa Masó

DIPUTADA D’ERC

Cap dona en l’oblit

F

inalment Zaplana, sempre sota sospita, haurà de
respondre davant d’un jutge en qualitat d’imputat
pels delictes de blanqueig i frau fiscal comès en la
repatriació de comissions il·legals i milionàries que va
anar cobrant en la seva etapa d’alcalde de Benidorm,
president de la Generalitat valenciana i ministre d’Aznar.
El pes de la justícia cau tard sobre Zaplana, que
miraculosament s’ha salvat de les instruccions de les
grans causes de corrupció del PP, tan tard que es lliurarà
de respondre pels delictes de malversació i suborn per
prescripció. La corrupció de l’era
La corrupció Aznar torna a esclatar-li a la cara al
de l’era Aznar PP de Rajoy, hereu d’aquella
manera de fer. Matas, Rato, Aguirre,
torna a
Cañete, Acebes, Álvarez Cascos i
esclatar-li a
ara Zaplana, tenen la seva rèplica
la cara al PP amb González, Granados, Camps,
Costa, Cifuentes... La corrupció
de Rajoy
forma part de l’ADN del PP, amb vuit
presidents autonòmics condemnats o investigats al
País Valencià, Madrid, Balears i Múrcia, i prop d’un miler
de càrrecs investigats o processats per corrupció, entre
ells flamants ministres d’Aznar. Ni Rajoy, amb els seus
sobres, queda fora de tota sospita. La corrupció ha
passat factura al País Valencià, veurem què passarà a
Madrid. Perquè ha arribat el temps de les sentències
–Gürtel demà mateix– i les instruccions continuen.
Serà el moment de comprovar novament si la corrupció
només preocupa a l’enquesta del CIS i no quan s’ha de
votar.

http://epa.cat/c/qqehpa

La coherència
del PNB

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat
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EDITORIAL

A la tres
’Estat des de fa mesos que sosté
l’única proposta de la mà dura i
la humiliació per a Catalunya i el
seu govern, sobretot si es persisteix en
qualsevol mena de restitució. Si cal, a
canvi de desacreditar el sistema judicial espanyol davant de la justícia europea, com ja han fet evident Bèlgica i
Alemanya. Els partits polítics estatals
s’han embrancat en una desaforada
lluita per veure qui castiga amb més
duresa Catalunya i qui té propostes
més espanyolistes. Fins i tot el PSOE
de Sánchez s’ha apuntat al linxament
contra el president Torra, esperonat
per la puixança de Ciutadans. Segur
que disposen d’enquestes que els fan
saber que hi ha una bossa d’electors
espanyols que es decideix per l’espanyolisme, i no pas per cap ideologia. La
situació complica força la represa del
diàleg amb el govern català. Qui ho faci serà titllat de tou. Fins i tot el PNB
prefereix els milions a la llibertat.

Accedeix als
continguts del web
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Sota el lema Cap dona en l’oblit, la plataforma Dones per la República va reivindicar específicament
les preses i exiliades polítiques, sovint eclipsades,
en un acte a Barcelona en què van intervenir, entre d’altres, Ester Capella, Mireia Boya, Neus Munté i Montse Bassa, germana de Dolors Bassa.
SECRETARI D’ESTAT D’HISENDA

José E. Fernández de Moya

El passat sempre torna

-+=

El número 2 de Cristóbal Montoro al Ministeri
d’Hisenda haurà d’anar a declarar en qualitat d’investigat per presumptes delictes de prevaricació,
falsedat en document mercantil, malversació de
cabals públics i tràfic d’influències durant la seva
etapa com a alcalde de Jaén.
DIRECTOR GENERAL NESTLÉ ESPANYA

Laurent Dereux

Catalunya, bona inversió

-+=

La multinacional de l’alimentació no té la intenció de
deixar Catalunya, sinó que hi continuarà invertint,
aquest cop potenciant els productes de nutrició saludable. Vist des de Suïssa, la companyia desmenteix que la situació política entre Catalunya i Espanya
hagi tingut cap impacte negatiu per al negoci.

La decisió del Partit Nacionalista Basc (PNB) de donar suport als pressupostos generals de
l’Estat (PGE) és lògica i previsible,
tenint en compte que l’acord estava
pactat des de fa mesos, que és molt
beneficiós per a Euskadi (amb una
inversió de 570 milions en infraestructures al País Basc entre altres
beneficis) i que el seu compromís i
cooperació amb el catalanisme davant l’impuls centralista de l’Estat
espanyol són inexistents o, si més
no, històricament han estat sempre
subordinats al seu pragmatisme i
els seus interessos polítics, econòmics i estratègics.
El discurs del PNB advertint Rajoy que no donaria suport als PGE si
no aixecava l’aplicació del 155 ha
estat taxatiu, reiterat i contundent,
fins al punt que era una “qüestió de
principis”, en paraules del president
del partit, Andoni Ortuzar. Avui, el
155 està plenament vigent a Catalunya, el govern espanyol continua
usurpant l’autogovern, bloqueja el
govern del president Quim Torra i
continua impulsant la persecució
judicial del govern Puigdemont i
dels líders de l’independentisme.
Davant d’això, el discurs del PNB,
per molt que ho intentin maquillar,
perd tota credibilitat.
Els nacionalistes bascos no només han prioritzat el negoci rodó
que suposen aquests PGE, sinó
també conjurar el perill d’unes eleccions avançades i un possible ‘sorpasso’ de Ciutadans, que entre altres coses proposa liquidar el concert basc. No obstant això, el baló
d’oxigen per a Rajoy és també un
perillós aval a aquest govern del PP,
que està liderant una repressió brutal sobre Catalunya, amb una vulneració flagrant de drets i llibertats,
i que, convé no oblidar-ho, està embarcat en una operació de recentralització de l’Estat que té en el punt
de mira Catalunya, però també el
País Basc.
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Tal dia
com
avui fa...
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Oferta formal
El govern català, el dia anterior,
demana formalment l’obertura
de negociacions sobre les
condicions del referèndum
d’autodeterminació.

Full de ruta

Alguns pensen que a la
República s’hi arriba de
derrota en derrota fins a la
victòria final. I la República es
fa sumant, plantejant batalles
que es puguin guanyar
dent Puigdemont després de la renúncia de JxCat a fer front a la suspensió
de la nova llei de Presidència pel TC. La
CUP va negar la presidència a Turull en
la primera volta i Llarena va avortar la
segona amb l’impresentable empresonament del candidat. El jutge tampoc
no va permetre la investidura de Jordi
Sànchez. Per acabar –facilitat per la
mateixa CUP– triant un president sense afers judicials com demandava Rajoy. El president Torra ha convertit ara la
formació del govern en una altra pugna
que veurem fins on arriba després
d’haver ajornat la presa de possessió
de l’executiu prevista per ahir. Si algú
pensa que a la República s’hi arriba de
derrota en derrota fins a la victòria final,
crec que s’equivoca. Massa gent hi està
deixant la pell a la presó i a l’exili per
llançar per la borda un capital tan preuat com és el de les victòries de l’1-O o
del 21-D. La República es fa sumant,
plantejant només les batalles que es
puguin guanyar i optimitzant les victòries assolides. De les quals el republicanisme no en va precisament sobrat.

anys

El vot afirmatiu de les
comunitats catòlica i protestant
de l’Ulster legitima l’Acord de
Stormont. Blair diu que el
resultat és un “pas de gegant”.

Xavier Serra i Besalú. Professor de filosofia @serra

Els perills del
restitucionisme

E

anys

20

Guanya el sí

Tribuna

Ferran Espada

l republicanisme
català va aconseguir el 21-D una gran
victòria guanyant les
eleccions imposades
pel govern espanyol.
Costa d’entendre, doncs, per què en
comptes de vindicar la titànica victòria
electoral, formar govern i recuperar les
institucions immediatament, utilitzant
tot plegat com a base d’una estratègia
per l’assoliment de la República, el moviment republicà ha decidit anar regalant victòries a l’Estat espanyol que
acaben devaluant el triomf del 21-D.
Una tàctica –per a mi d’autodesgast–
impulsada des de JxCat, a desgrat
d’ERC que no l’aconsegueix aturar malgrat estar en desacord, i amb una CUP
desubicada pel gran error comès en no
participar de la sala de màquines –govern i mesa del Parlament– dels fets
d’octubre. Fet que l’ha blindat de la repressió més ferotge de l’Estat. El relat
del restitucionisme té tota la legitimitat,
però més enllà de l’èpica sura un gran
perill: potser un pou sense fons de frustració. No s’ha pogut restituir el presi-
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Col·lapse viari
El vessament d’un producte
perillós al port de Barcelona
obliga a tallar la ronda Litoral. El
tall causa un gran embús de
trànsit a les principals vies.

Obsessions de dany

L

es notes de tall per accedir als estudis universitaris de psicologia estan
ben amunt: a força universitats per
sobre del 10 i a la que menys de les catalanes, la de Lleida, per sobre del 7. Certament hi ha algunes privades que, amb un
5 i una entrevista d’admissió, ets dintre.
És un fet que hi ha –i potser creix– un interès notable entre molts joves batxillers
per aquesta àrea de coneixement a cavall
entre les ciències de la salut i les ciències
socials, que ofereix nombroses sortides
professionals especialitzades (esport, organització, educació...), a més de les de caràcter bàsic com la recerca, la diferencial
o l’evolutiva. Cal no oblidar la feina dels
psicòlegs clínics, que tracten professionalment problemes emocionals i de conducta, des dels lleus, com la falta d’autoestima o la timidesa, fins als més problemàtics, com ara l’ansietat o la depressió, entre d’altres. Com s’explica a l’assignatura
de psicologia, optativa als nostres batxillerats, convé una “mirada psicològica”
assenyada i científica del que ens succeeix.

i ara enormement “líquida” –com assenyalava el malaguanyat Bauman–, força gent
té comportaments preocupants, si ens refiem d’estàndards de la conducta dita
“normal”. Pensin: els qui es comporten de
manera desaforada en moments que exigirien serenitat, els qui pateixen molt sense motius gaire objectius o aquells que, potser, gaudeixen fent mal a d’altres. I d’això
els volia parlar, especialment del tercer
cas, combinat amb la idea d’“obsessió”.

mans el voler-se imposar a d’altres i fer-se
sentir: ho manifestem fàcilment quan
se’ns dona el més mínim poder (encara
que sigui de vigilant de discoteca): ¡ara
sabran els altres qui soc jo!, potser ens
diem. Més perillós és quan aquesta conducta compulsiva li succeeix a qui fa de
jutge, de directiu, és un famós a les xarxes o a l’esport, un funcionari “de finestreta” decisiu o fins i tot un policia fent
d’antiavalots o d’imaginari “CSI”.

d’estat d’ànim,
com la depressió; els vinculats a l’ansietat,
com les fòbies o els estressos posttraumàtics; o fins i tot, els de caràcter esquizofrènic, hi ha força referències. En canvi, a la
patologia “obsessivocompulsiva”, que suposa la impossibilitat d’evitar un pensament o conducta, fent-la repetitiva, poc intencional i gens racional, val la pena pararhi atenció: n’observo una presència creixent. I més si és “de dany”. Ara ho facilita la
tecnologia: el clic del mòbil, la brevetat del
tuit ocurrent, l’insult que surt gratis emparat en l’anonimat relatiu, etc.

BAUMAN CONTRAPOSAVA

A LA NOSTRA SOCIETAT, complexa i variada,

ÉS UNA TENDÈNCIA MOLT BÀSICA en els hu-

SOBRE ELS TRASTORNS

la nova modernitat líquida a aquella altra, “sòlida”, nascuda del terrible terratrèmol de Lisboa
del 1755: ara, “volem prevenir que les coses es quedin fixes”, deia. Però l’interior
d’alguns els du a pretendre “fixar” el
món, que sigui a la seva manera, encara
que calgui fer-ho “a garrotades” o “amb la
mentida”.

LA PSICOLOGIA ENSENYA que força formes

d’ansietat no tenen res de patològic, però
els asseguro que el trastorn obsessivocompulsiu per fer mal, és molt perillós:
per a la víctima i, també, per a l’agressor.
Déu ens n’empari!

El lector escriu
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Sra. Arrimadas
i Sr. Rivera
b Em dirigeixo a vostès amb
respecte. Són dos polítics que
han aglutinat un bon nombre
de votants, a Catalunya i a Espanya. Coses que vostès diuen
i defensen, no les entenc. Vostès creuen que el nou govern
català sols governarà per a la
meitat dels ciutadans? Governs catalans (abans del 155)
varen aprovar lleis per ajudar
les famílies necessitades sense
seleccionar-los per parlar català o castellà. Això és governar
solament per a una meitat? Però resulta que es van quedar
amb un pam de nas gràcies als
senyors de Madrid. De veritat
creuen que a les escoles de Catalunya s’adoctrina? Suposo
que van anar a alguna escola
de Catalunya i per tant també
varen ser víctimes d’aquest
adoctrinament, oi? No els devien adoctrinar gaire bé, doncs,
ja veiem els resultats. Volen
tancar TV3? Saben que a La

Marató es recullen diners per
investigar malalties? Sols se’n
beneficiarà la meitat de la societat catalana? Sra. Arrimadas, Sr. Rivera, són lliures de fer
el que vulguin. Però el que no
poden fer és mentir. Recordin:
Déu ens dona la llibertat i la responsabilitat dels nostres actes,
la Justícia de Déu és més justa
que la justícia (?) espanyola i hi
ha una dita que diu “qui mal fa,
mal pensa”. Si aquestes quatre
ratlles d’un ignorant els poguessin fer reflexionar una mica, em donaria per satisfet.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)

Un petit gran
llibre
b Probablement sigui la definició més correcta per il·lustrar la
darrera obra de Jordi Amat.
Aconsegueix amb poques pàgines cloure tota una llarga
època política iniciada amb la
polèmica aprovació de l’Estatut
del 2006. Un nou Estatut com

a gènesi d’una nova confrontació entre Madrid i Barcelona
atiada massa vegades, com
l’autor posa de manifest, per
una clara irresponsabilitat política present a ambdues parts.
MARTÍ MANCILLA MUNTADA
Granollers (Vallès Oriental)

Qui jutja
els jutges?
b Fa unes setmanes que no
em trec aquesta pregunta del
cap, ja no m’apareixen dubtes
sobre si la justícia és justa. Ja
m’ha quedat clar que al segle
XXI la llibertat d’expressió, la
cultura, la literatura, l’art i la
igualtat de gènere, tots ells
drets humans, nosón ben jutjats pel poder judicial. Però on
es troba aquesta persona que
hauria de jutjar els jutges? Realment faria molta falta una figura que es dediqués a això,
potser així les decisions dels
jutges no serien tan subjectives. I no hauríem de veure sentències com la de La Manada,

on el tribunal condemna per
abusos i no per agressió sexual; com la de Valtonyc, un
cantant de rap empresonat per
les seves lletres; com el llibre
Fariña és segrestat per una jutge; i tampoc no hauríem de
veure com tenim presos polítics per voler exercir el dret de
sufragi. Podria, sisplau, aparèixer d’una vegada la persona o
institució que hauria de jutjar
els jutges? Perquè últimament
estan massa ocupats fent cerveses amb els poders fàctics.
LAIA VILLALBÍ
Reus (Baix Camp)

Iniesta
b Soc assídua a Catalunya Ràdio des de sempre, però dimarts la vaig tancar perquè en
va doldre la manera com es
burlaven del jugador i de la seva família. En clau d’humor no
tot s’hi val i penso que Iniesta
no s’ho mereix.
ROSER MANENT I SEGIMON
Barcelona
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“No em penso dedicar a retirar llacets i altres coses”

La frase del dia

Josep Fèlix Ballesteros, ALCALDE DE TARRAGONA

Tribuna

De set en set

Eleccions anticipades

Prohibicions a
l’espai públic

Rafael de Ribot. Periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL)

C

omença a ser un mal costum deixar a mitges les legislatures. Les
tres últimes, la novena, la desena
i l’onzena legislatura, s’han acabat
abans d’hora. El procés s’ha demostrat
tan dinàmic com inestable i ha posat fi
a polítics, partits i legislatures. I continuem sota el signe de la provisionalitat.
Serà tan breu la dotzena legislatura
com les que l’han precedit?

DES DEL 21-D sembla que hi hagi l’interès
d’estendre l’ombra de la incertesa i
l’amenaça de les eleccions. Tant és així
que ni tan sols la investidura, que havia
de certificar l’entrada en un cert període d’estabilitat, va començar amb l’advertiment que abans de final d’any es
podria dissoldre la cambra. Mentre el
candidat defensava el seu programa de
govern a la tribuna del Parlament els
diputats podien llegir l’avançament
d’una entrevista de Carles Puigdemont
al diari italià La Stampa en què s’advertia de la possibilitat de tornar a
avançar els comicis com a eina per lluitar contra la repressió.

QUIM TORRA DIU,

igual que Carles Puigdemont, que va ser un error no aplicar
la independència el 10 d’octubre. Però
l’actual President de la Generalitat
continua explicant que des de llavors
han passat tantes coses que ara cal entrar en una fase de nova musculació.
Per a Torra el que cal és estar alerta i ho
il·lustra afegint que ara és el moment
de buscar un altre moment. Ara no és
l’hora, ve a dir. Per primer cop en anys
el missatge és que no hi ha pressa.
dels discursos
pronunciats a la sessió d’investidura.
El candidat i els grups que li van donar
suport van coincidir, com era de preveure, en la gran majoria de les anàlisis
i de les propostes. Fins i tot en els auguris menys previsibles. Fins i tot en alguna que no es pot considerar tan previsible. El fet que tots ells destaquessin el

TORNEM A FER MEMÒRIA

ELS MENYS ESTRANYATS van ser els dipu-

tats de Junts per Catalunya, que ja van
tornar de l’última reunió del grup parlamentari a Berlín tan convençuts que
hi hauria govern com que aquest seria
molt breu. Però des de llavors i, sobretot, desprès de la sessió d’investidura,
ja ningú no parla que hi pot haver noves
eleccions abans de final d’any.
Si l’objectiu declarat del president de la
Generalitat a la passada legislatura va
ser portar el país a les portes de la independència, el d’aquest període, segons
el nou president, és l’impuls de l’elaboració d’una constitució per la república. El president Torra proclama lleialtat al mandat de l’1-O de construir
un estat independent en forma de república, però ha evitat posar terminis
al seu compromís. Un exercici de realisme?

Sísif
Jordi
Soler

paper fonamental dels ajuntaments en
la nova etapa no pot ser una casualitat.
Menys quan estem a poc més d’un any
de les eleccions municipals.
LA POLÍTICA CATALANA ha passat d’estar

ocupada majoritàriament per metges a
tenir en primera línia un bon grapat
d’historiadors i periodistes. Pot ser la
causa o la conseqüència de la importància del relat en la societat de la comunicació. O potser només una coincidència. Però darrerament s’escolten
molts arguments polítics fonamentats
en raonaments històrics, com els de
qui recorden que Francesc Macià va declarar la República Catalana després
de les eleccions municipals del 1931.
Els historiadors saben que la victòria
d’Esquerra en aquelles eleccions va ser
més minsa del que guarda la memòria
però que va anar acompanyada de
l’efecte extraordinàriament important
i simbòlic dels resultats aconseguits a
la ciutat de Barcelona. Uns quants
anys abans el catalanisme havia iniciat
el seu camí a les institucions locals i,
després del carreró sense sortida en
què ha entrat a les darreres legislatures, l’independentisme mira de refugiar-se allà mateix.
hauria de
servir per veure com evoluciona el calendari judicial i per millorar la posició
de defensa dels presos, però també per
recompondre el discurs i per preparar
les eleccions municipals. Esquerra Republicana ho ha començat a fer en la seva ponència política i el PDeCAT s’enfronta a un debat pel lideratge. En
aquest context creix la idea que hi ha la
intenció de fer coincidir les eleccions al
Parlament amb les municipal en el que
podria ser presentat un altre cop com
un gran plebiscit, que en aquest cas sumaria l’escenari internacional en coincidir també amb les eleccions europees.

AQUEST TEMPS DE BLOQUEIG

“
Per primer cop
en anys el missatge
és que no hi ha
pressa.

Sara Muñoz

G

airebé cada dia,
durant molts mesos, potser anys, hi
passava just per davant. Estava suspesa
en l’aire, flanquejada
per dos grans fanals, en un dels principals carrers del meu barri. Impossible
no desviar la vista quan es passava pel
costat. Una enorme pancarta penjada
pels veïns va estar molt de temps reclamant un ascensor a la via pública en
una zona on l’orografia no convida precisament a passejar-hi. Desconec quin
pes va tenir la pancarta en la motivació
de l’Ajuntament de Badalona per instal·lar aquest ascensor, ara en el tram
final de les obres. Però segur que qual-

S’acabarà prohibint una
pancarta que reclama un
ascensor perquè molesta
sevol protesta veïnal expressada a l’espai públic hi ha jugat a favor. Ara, el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, ha demanat als alcaldes del país
que garanteixin la neutralitat als espais
públics dels seus municipis, situant en
un mateix sac aquells que planten elements reivindicatius amb aquells altres que els arrenquen i que violenten
l’escenari. En lloc de garantir la llibertat
d’expressió i el dret a la manifestació, i
de perseguir qui coarta aquests drets,
Millo opta per la via fàcil: situa agressors i agredits en un mateix plànol i
traspassa la responsabilitat als batlles.
El problema ja no és només fer creure
que un símbol pot malmetre la convivència. El problema de fons és que es
comença prohibint una creu groga, o
un llaç groc, o una samarreta groga i, si
ara es cedeix, s’acaba desautoritzant
una pancarta al carrer que reclama un
ascensor perquè molesta el govern de
torn. I si no, el temps ho dirà...
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S’empassa la
promesa de no
votar els comptes
si l’article estava
vigent a Catalunya

El PNB dona
suport als
pressupostos
tot i el 155

El 30% dels
avis cuiden els
nets per decisió
dels fills

Gairebé un 25%
se’n fan càrrec tots
els dies laborables,
i les xifres van
pujar durant la crisi

Compàs d’espera pel
NO Rajoy bloca el nou executiu
tancant-se a publicar-ne el nomenament i
s’exposa a les conseqüències judicials
PASSOS Torra pregunta a la Comissió
Jurídica Assessora com hi pot recórrer, tot
i que no ho podria fer abans del 4 de juny
Òscar Palau
BARCELONA

Compàs d’espera per formar govern. L’executiu espanyol no pensa publicar
en el DOGC el decret de nomenament dels consellers
signat dissabte pel president Quim Torra i, per tant,
en continuarà impedint la
presa de possessió, en principi prevista per ahir, segons va reiterar la vicepresidenta espanyola, Soraya
Sáenz de Santamaría, que
va anunciar –fins i tot
abans que el PNB li votés a
favor el pressupost i dilapidés el principal roc a la faixa
que li quedava a l’independentisme– que mantindrà
el blocatge mentre no es designi “un govern efectiu i
amb totes les garanties”.
Traduït, en el qual no hi hagi presos ni exiliats. Santamaría ho va justificar perquè estudia la “viabilitat”
del decret arran de la decisió del Suprem la vigília de
no deixar sortir Jordi Turull i Josep Rull a prendre
possessió, un acte jurídic
que tanmateix no està reglat enlloc. Segons la vicepresidenta, Torra té “a les
seves mans” la possibilitat
de canviar els nomenaments i de treure el 155,
que amb el vet continua vigent.
És clar que no va donar
arguments legals –La Moncloa continuava ahir sense
respondre a la carta tramesa dimarts pel secretari del
govern en què preguntava
les raons jurídiques per les
quals no publica el decret–,
per la qual cosa va admetre
que Torra “pot recórrer
contra el que li sembli opor-

tú”, en al·lusió a la possibilitat que hi presenti batalla
judicial.
I el president probablement la presentarà, però
abans el que va fer ahir va
ser encarregar un dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora, l’òrgan consultiu del govern format per
quinze juristes de prestigi,
per “trobar la via de publicació del decret” en el
DOGC. El president, en
concret, vol veure quines
possibilitats hi ha per permetre la publicació i la presa de possessió d’un govern, però també demana
que s’estudiïn les mesures
legals que pot emprendre
contra l’executiu de Rajoy
per aturar el que considera
un “acte degut que no hauria de patir cap interferència”. Fonts properes confirmaven que, fins que no rebi
el dictamen, Torra no prendrà cap decisió, així que la
formació de govern queda
per ara ajornada sine die.
Segons la normativa, la
CJA té fins a dos mesos per
emetre dictàmens, però si
el seu president –l’actual és
Albert Lamarca– decideix
donar-li tràmit d’urgència,
el termini es reduiria a un
màxim d’un mes. En tot
cas, fonts de JxCat van dir
que l’informe podria estar
llest molt abans, en qüestió
de dies, i van admetre que
hi tindrà molt a dir un altre
termini: la llei del 2007 que
recull textualment que “la
publicació de documents
en el DOGC s’ha de fer en el
termini màxim de deu dies
hàbils des de la recepció de
l’ordre d’inserció”. Tot i que
altres veus posen en dubte
que això també sigui d’apli-

El grup de JxCat es va reunir ahir
al Parlament, amb la presència
també dels seus consellers nomenats
i amb la participació dels presidents
Quim Torra i Carles Puigdemont
■ MARTA PÉREZ / EFE

Les frases

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

“Si el president de la
Generalitat vol tornar
a la normalitat de les
institucions sap què
ha de fer, complir
l’acord del Senat”

“El govern de
Catalunya no el pot
proclamar Mariano
Rajoy, és una obligació
del president Torra.
No se’n sortiran”

Soraya S. de Santamaría

Eduard Pujol

cació per als decrets presidencials, a JxCat s’agafen a
aquesta redacció per dir
que fins passats els deu dies
–s’acabarien el dilluns 4 de
juny– no es podria presentar cap recurs judicial contra el govern estatal. I una
possibilitat seria que Torra
esperés a esgotar-los abans
de tornar a moure peça.
Això sí, el portaveu adjunt, Eduard Pujol, va evitar ahir davant la premsa fi-

xar-se temps perquè no vol
“tornar a les presses”. “El
govern de Catalunya el tria
el president Torra i no Mariano Rajoy”, va afirmar,
taxatiu, després d’una reunió del grup en què van
participar tant Torra com
Puigdemont, via videoconferència, i que va decidir
mantenir la defensa del
“criteri de restitució” dels
consellers. “Tenen els drets
polítics intactes i encara no

VICEPRESIDENTA DEL GOVERN

PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

ha sortit ningú que expliqui
per què carai no se’ls respecta”, va destacar Pujol,
que va denunciar les “il·legalitats” de l’Estat de convertir el DOGC “en una eina
ideològica”.
Entretant, el portaveu
del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, no amagava que el blocatge de la publicació “és una decisió política” i que “si això té conseqüències jurídiques ho
haurà de decidir un tribunal”. Fernández va admetre que correspon a Torra
nomenar govern, això sí,
“en la mesura que s’ajusti
als preceptes del 155 aprovats pel Senat”, i va denunciar que els consellers s’han
de poder sotmetre a les sessions de control, com també va fer Cs, tot i que va evitar valorar si veu legal el vet

a la publicació.
El grup d’ERC va evitar
ahir valorar la situació, però des de Madrid el diputat
Joan Tardà es va mostrar
partidari a TV3 de “quadrar el cercle” per denunciar “l’anomalia” que representa que no es reconegui
el triomf de l’independentisme el 21-D. Ara bé, Tardà
també va advertir que la denúncia de la vulneració dels
drets dels consellers “s’ha
de fer compatible amb la
necessitat imperiosa” de
tenir govern, perquè hi ha
“un bé superior”. El diputat
va puntualitzar que el programa electoral d’ERC recollia el compromís de “restituir les institucions” i no
càrrecs concrets, perquè
“les institucions estan per
damunt de les persones”. ■
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Mirant al País Basc
Anna Serrano

El suport del PNB als pressupostos de l’Estat era més
que previsible. La formació havia garantit que no donaria suport als comptes estatals si no s’aixecava
l’aplicació del 155. Hi ha talls de veu tan clars com
comprometedors del seu president, Andoni Ortuzar.
La promesa, però, ha acabat sent víctima dels diabòlics terminis del procés català. Els nacionalistes bas-

cos comptaven que el polèmic article ja no estaria vigent a Catalunya quan ells haguessin de prémer el botó de suport als números de Mariano Rajoy. I s’han hagut d’empassar l’incompliment. La imatge i credibilitat
de la força pactista queda tocada. Molts, ahir, miraven
amb indignació cap al País Basc, malgrat que on cal
reagrupar forces i definir estratègies és aquí.

govern
Els membres de la mesa del Parlament i els portaveus dels grups, reunits ahir per fixar el contingut del ple ■ ACN

Torrent convoca per demà
el ple amb el focus en la
delegació de vot de Comín
aLa mesa demana un informe sobre la nova situació jurídica del diputat a Cs i el

PSC alerten del risc que s’impugnin les votacions i es dificulti la tasca legislativa

Emma Ansola
BARCELONA

Torra, a la bancada de govern
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cs denuncia el jurament de Torra
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els diputats de Cs al Parlament van presentar ahir un recurs contenciós administratiu
contra la presa de possessió
de Quim Torra com a president, segons ells “il·legal”, en
què en demanen la nul·litat i
l’aplicació de mesures cautelars perquè no continuï exercint, perquè es donen “circumstàncies d’especial urgència”. El grup, tot i que admet que no hi ha cap llei que el
reguli, al·lega que l’acte protocol·lari de dijous passat “no
s’ajusta a dret” perquè va
ometre “dos elements imprescindibles” com la llei i el
rei, i també “l’acceptació expressa i sense embuts de la
submissió a la Constitució i a
la resta de l’ordenament jurí-

dic”. Cs, en canvi, troba que la
“voluntat manifestada” per
Torra “estava viciada” perquè
va fer servir l’expressió “fidelitat a la voluntat del poble de
Catalunya, representat pel
Parlament”. Una expressió que
el mateix TSJC ja va avalar fa
dos anys quan la va fer servir el
president Puigdemont. El recurs també entra en consideracions polítiques i denuncia
que Torra “ha fet manifestació
d’una voluntat fraudulenta
dissonant amb el càrrec”, però
“en plena sintonia” amb un
programa polític concret, fet
que impedeix un “nomenament eficaç”. De fet, li retreu
fins i tot “l’ús malintencionat”
de les seves facultats a l’hora
de triar els consellers.

El que hauria de ser un ple
de tràmit demà divendres,
amb l’aprovació de les comissions legislatives i
l’inici dels treballs parlamentaris, es pot convertir
en un nou maldecap per a
la mesa del Parlament a
causa de la delegació de
vot que té concedida el diputat Toni Comín.
L’aixecament de les
mesures cautelars ordenades per la justícia belga
la setmana passada ha fet
variar les condicions per
les quals aquest diputat ha
pogut fins ara delegar el
vot en el president del
grup parlamentari d’ERC,
Sergi Sabrià. Així ho creuen Ciutadans i el PSC,
que ahir a la mesa del Parlament ja van demanar
que es revoqui aquesta delegació. Si s’apliqués el
canvi, la majoria que formen Junts per Catalunya i
ERC quedaria en 65 diputats i passaria a tenir el

Més enllà del debat i de la
probable aprovació dels tres
punts de l’ordre del dia, el ple
de demà oferirà una nova
imatge inèdita a la cambra
catalana. Fins ara l’excepcionalitat estava marcada per
l’absència de membres del

govern en funcions, ja que
tots van ser destituïts pel 155
i ara són a la presó i a l’exili.
Demà el president Torra deixarà l’escó i baixarà a la bancada de seients reservada, a
primera fila, per al govern.
S’hi asseurà, però, tot sol.

mateix nombre que l’oposició i, per tant, la presa
d’acords reforçaria el paper de la CUP, que hauria
de dirimir en l’empat tot i
haver-se situat en la més
dura oposició davant del
que preveuen que serà un
nou mandat autonòmic.
Però, de moment, la
mesa va optar ahir per
guanyar temps i demanar
un informe a la defensa de
Comín perquè acrediti
quina és la nova situació
jurídica del diputat per
permetre continuar o no
la delegació de vot. La mesa, amb majoria de JxCat i
ERC, ha donat de termini

fins dimarts de la setmana
que ve per lliurar la documentació. L’oposició, però, no hi està d’acord, ja
que això permet a Comín
delegar el vot en el ple de
demà, convocat per a les
10 del matí. Els comuns
van demanar ahir escurçar els terminis i disposar
demà mateix d’aquesta informació i evitar així que
els acords que es preguin
en la sessió plenària puguin ser susceptibles de
ser impugnats si algun altre partit considera que
Comín ja no està en condicions de delegar el vot.
Ciutadans i el PSC, de fet,

van ser ahir els primers a
anunciar que registraran
una petició a la mesa perquè reconsideri la decisió i
no descarten, en cas que
no sigui acceptada, un recurs al TC. Alerten que
una
decisió
judicial
d’aquest òrgan podria
anul·lar els acords del ple
com ara l’aprovació de les
comissions
legislatives
que han de donar inici a la
tasca legislativa que és
pròpia de la cambra catalana i l’activitat parlamentària tornaria a quedar
aturada. La petició de reconsideració es podria valorar en una reunió de la
mesa abans del ple de demà. Res fa preveure que la
majoria de JxCat i ERC a la
mesa canviï de parer, la
delegació de vot està activa i oficialment no s’ha rebut cap canvi de la situació
judicial del diputat Comín.
Del que acabi fent l’oposició dependrà que la cambra catalana pugui engegar la feina legislativa sis
mesos després del 21-D. ■
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Esteban (PNB):
“Hem pensat
en Catalunya
i en Euskadi”
aEl grup basc no amaga un cert malestar amb Torra i diu que el PNB ha actuat
de bona fe a Esteban justifica el seu sí als comptes de l’Estat adduint que

l’aixecament del 155 és imminent perquè hi haurà un govern “sense taca”
aVaticina que l’escenari català hauria empitjorat si s’hagués fet caure Rajoy
Montse Oliva
MADRID

“Hem actuat de bona fe,
generosament, volent ajudar. Que ningú no pensi
que ens mamem el dit i
que no coneixem totes les
circumstàncies.” El portaveu del PNB, Aitor Esteban, no amagava ahir el
malestar que en els darrers dies s’ha instal·lat a la
formació basca pel fet que
s’hagi encallat la formació
de govern a Catalunya pel
nomenament dels consellers Jordi Turull, Josep
Rull, Toni Comín i Lluís
Puig i el veto imposat per
Mariano Rajoy. El grup
basc estava convençut
que a la votació definitiva
dels pressupostos de l’Estat pel 2018 –que es va
produir entre dimarts i
ahir– el govern de Quim
Torra ja estaria plenament operatiu. Esteban,
però, semblava voler repartir les responsabilitats
de la paràlisi suggerint que
el president català hi ha
contribuït. “En una situació similar, el PNB no perdria ni un segon a recuperar el control de les institucions. Cadascú pren les seves decisions.” Això sí,
mostrava convençut que
la situació canviarà “els
pròxims dies” i que hi haurà un govern a Catalunya.

Conscient de les dificultats de justificar el perquè
ahir es van desdir del seu
compromís que en cap cas
no avalarien els comptes
estatals mentre l’article
155 continués vigent
–com és el cas actual–, Esteban va incidir força que
el PNB ha decidit no renunciar als acords pressupostaris amb Rajoy per
aquest vaticini que en un
primer moment va fer-lo
amb “coneixement de causa” i després d’haver parlar
“amb la part catalana” –i
fins i tot “amb Berlín”– si
bé més tard reconeixia que
no tenia la total garantia
que els seus auguris s’acabin complint, malgrat insistir que ho explicitava
perquè havia parlat amb
molta gent. “Fins i tot els
podria donar noms, però
no ho faré.” De les seves reflexions, si més no, s’intuïa
que allò segur és que si hi
ha possibilitats de nou govern serà perquè Torra
canvia els quatre consellers i no perquè La Moncloa accepti publicar el decret dels nomenaments.
“Sense taca”
La tesi dels bascos, en tot
cas, és que no se’ls podia
demanar que sacrifiquessin el que han obtingut a la
negociació “perquè és bo
per als bascos i transcen-

Les frases d’abans

Les frases d’ahir

“Mentre segueixi en
vigor el 155, no
negociarem el
pressupost”

“És una qüestió de
principis, amb el 155
nosaltres no juguem”

PORTAVEU DEL PNB AL CONGRÉS
(27-3-2018)

PRESIDENT DEL PNB
(1-4-2018)

“La nostra decisió de
avalar els comptes,
paradoxalment,
contribuirà més a
l’aixecament del 155
que un vot contrari”

“En una situació
similar, el PNB no
perdria ni un segon a
recuperar el control
de les institucions
basques”

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

“El suport no es pot
contemplar ara com
ara ni com a simple
hipòtesi”

“Vam dir que amb el
155 no jugaríem i
seguim sense jugar”

“Hem actuat de bona
fe, volent ajudar. Que
ningú no pensi que
ens mamem el dit i no
coneixem totes les
circumstàncies”

“La decisió no ha
estat gens fàcil, però
ho hem fet per
responsabilitat”

“El bloqueig dels pressupostos podria empènyer,
encara més, cap a l’abisme”, afegia.
Els dirigents de l’EBB
havien compromès la seva
paraula de no negociar ni
avalar els comptes mentre
no hi hagués govern a Catalunya per una qüestió
interna, i és la pressió que
exerceix EH Bildu sobre el
seu electorat. Ahir, però,
Esteban incidia que a l’hora de calibrar el sí no s’havia valorat tant el cost que
pogués tenir per a la imatge del partit com el fet de
deixar-se perdre uns
acords que qualificava
d’“importantíssims”. Al
cap i a la fi, es garanteix el
compliment de la negocia-

ció de la quota basca, han
obtingut inversions per
més de 500 milions d’euros i han aconseguit un
augment de les pensions.
La portaveu al Congrés
d’EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, va sortir immediatament a constatar
que amb la seva decisió el
PNB ha demostrat “que no
és de fiar”, mentre li atorgava el títol de nou soci
“del club del 155” i “col·laborador necessari” del PP
i de Cs. La dirigent basca
va voler destacar el fet que
Esteban admetés que no
hi ha la total certesa que el
155 s’aixequi els pròxims
dies i encara menys que en
un futur no se’n torni a
aplicar un altre. ■

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

Aitor Esteban

Joseba Egibar

PORTAVEU DEL PNB AL PARLAMENT
BASC (11-1-2018)

deix els interessos del
PNB” per trobar-se que al
cap d’uns dies la intervenció a Catalunya ja és història perquè ja s’ha format
un executiu “sense taca”.
Aquest, de fet, va ser un
dels principals arguments
per justificar el seu sí als
comptes que ahir van permetre que Rajoy pugui
allargar la legislatura dos
anys més. La continuïtat
del PP al capdavant de
l’executiu espanyol és, per
al PNB, el millor escenari
per a Catalunya. “La nostra decisió, paradoxalment, contribuirà més a
l’aixecament del 155 que
un vot contrari”, sentenciava, amb el benentès que
advertia que el panorama

Andoni Ortuzar

Andoni Ortuzar
PRESIDENT DEL PNB
(26-4-2018)

que s’albirava és el d’una
intervenció sine die amb el
PP, PSOE i Cs entrant en
una competició electoral
ferotge per demostrar qui
és el més dur contra l’independentisme. I la seva
conclusió és que la pugna
només beneficiaria Albert
Rivera. “Ho hem fet pensant en Catalunya i en
Euskadi”, va reblar.
Escenari esfereïdor
El PNB presentava, doncs,
un escenari polític esfereïdor en el supòsit que haguessin deixar caure Rajoy, del qual fins i tot afirmava que és el més interessat a desempallegar-se
del 155 i que comenci a
funcionar el govern català.

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

Aitor Esteban

PORTAVEU DEL PNB AL CONGRÉS
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Aitor Esteban,
portaveu del PNB al
Congrés, ahir, en roda
de premsa ■ EFE

140190-1188626T

Rajoy: “No és dret, és sentit comú”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Mariano Rajoy va insistir ahir
que mantindrà el torcebraç
fins al final i que no permetrà
el nomenament dels quatre
consellers que es troben a la
presó a o l’exili. “No és una
qüestió de dret, és una qüestió de sentit comú”, reblava
en una compareixença anit
per valorar l’aprovació definitiva dels pressupostos de
l’Estat per a enguany. “No se
li pot demanar al govern espanyol que accepti un executiu a Catalunya que no pot exercir les seves funcions”, sentenciava, tot deixant constància que no afluixaran en la
seva decisió de no publicar el
decret, malgrat que jurídicament encara no s’ha ofert
cap justificació, amb el pretext que segueixen en espera
de l’informe encarregat. Que
hi hagi o no govern, depèn fonamentalment de Torra. Que
nomeni un govern que pugui
exercir, com ha dit el Tribunal
Suprem. Què pugui ser i ja està, és així de fàcil!” El president espanyol, en tot cas, assegurava desconèixer si
aquest és l’objectiu del cap

de la Generalitat per als pròxims dies, tal i com augurava
ahir Aitor Esteban. “No em
puc guiar per inputs. No ho
sé, a mi ningú no m’ha dit
res.” Tot i així, fons de l’entorn
del líder del PP sí admetien
que els ha arribat que “en uns
dies” podria haver-hi “canvis”.
L’objectiu de Rajoy en la
seva compareixença, si més
no, era constatar que havia
aconseguit una fita que fa
uns mesos semblava impossible: salvar uns pressupostos que li suposen un mandat
sencer. “Que s’esgoti legislatura és sempre molt positiu i
és el més sensat, perquè suposa complir les regles de joc.
Hem vist llocs on s’està votant cap a un any i mig i això
no té gaire sentit.” Amb els
comptes sota el braç, el dirigent conservador avançava
que té intenció de celebrar el
mes de juny el debat de política general. Alhora, també garantia que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF)
es reunirà abans d’acabar
maig per començar a discutir
del finançament autonòmic.
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“Gestionem els municipis
des de la convivència”

a L’Associació de Municipis per la Independència replica Millo, que va exigir als alcaldes espais
públics “neutrals” a Barcelona i Tarragona defensen la llibertat d’expressió i no retiraran llaços

Un grup de dones penjant llaços grocs al barri de Cappont, a Lleida ■ ACN

Marc Bataller
BARCELONA

El món local ha rebut amb
estupefacció i indignació
la carta del delegat del govern espanyol, Enric Millo, en què instava els alcaldes a garantir la “neutralitat” als espais públics i no
“permetre la seva ocupació amb símbols que pugui
acabar malmetent-la” i
provocant una ruptura entre els ciutadans. L’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) ha
etzibat que els alcaldes i alcaldesses ja saben gestionar els seus municipis basant-se sempre en la “convivència” i la “llibertat
d’expressió”. Per tant, ni
una lliçó de Millo. Però les
crítiques cap al delegat no
només han vingut des de
les poblacions sobiranistes. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros
(PSC), li ha recordat que
es pensa “dedicar a retirar

Les frases

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

“Respectem la
llibertat d’expressió,
com s’ha fet sempre i
sense fomentar la
confrontació enlloc”

“Defensem protestes
a la via pública
sempre que tinguin
un ús inclusiu i no es
pretengui violentar”

“Retiraré símbols que
estiguin tapant un
servei, però no em
penso dedicar a
retirar llacets”

“L’actuació de l’Estat
ha estat la que ha
ocasionat una gran
ruptura de la
convivència”

Josep Maria Cervera

Gerardo Pisarello

Josep Fèlix Ballesteros

Dani Cornellà

llacets ni altres coses”.
La missiva de Millo va
arribar poques hores després de la irrupció d’un
grup ultra a la platja de Canet per retirar de mala
manera unes creus grogues, que va acabar amb
tres ferits entre els membres dels CDR que les havies plantat. Una carta,
doncs, que pretenia blanquejar aquest atac i focalitzar l’origen del conflicte
en els símbols grocs i no en
l’actuació dels ultres –una
estratègia que han fet servir tots els sectors espanyols més conservadors

en les últimes hores–.
L’executiva de l’AMI es va
reunir ahir a Riudoms i va
censurar aquesta acció de
Millo. El seu president, Josep Maria Cervera, va ressaltar que els municipis
sempre han treballat per
la convivència i també
“respectant la llibertat
d’expressió sense fomentar la confrontació enlloc”,
i va retreure a Millo que es
dediqui a provocar aquestes polèmiques i després
no el trobin “on realment
podria incidir”, en referència a problemàtiques
estatals per resoldre com

ara carreteres, l’aeroport
o el servei de rodalies.

s’ha de tenir en compte
l’aplicació del 155, ja que
aquest limita la Generalitat, però no les administracions locals.
Aquesta ofensiva de Millo, segons l’AMI, demostra un cop més que el municipalisme és un “objectiu” perseguit per l’Estat,
que pretén arribar a les
eleccions del maig vinent
“amb la primera línia del
sobiranisme municipalista inhabilitat”. És per
aquest motiu que l’associació blindarà els seus
electes. “És una prioritat”,
defensa Cervera, que de-

PRESIDENT DE L’AMI

PRIMER TINENT ALCALDE BARCELONA

ALCALDE DE TARRAGONA

Carta magna
Per defensar la seva tesi,
Millo s’emparava en l’article 103 de la Constitució,
que propugna “el principi
de neutralitat de totes les
administracions
públiques” i que, segons el delegat espanyol, s’ha de garantir especialment pel
que fa a “banderes, pancartes i símbols de diferents ideologies” als espais
de titularitat municipal.
En aquest sentit, Cervera
va puntualitzar que també

ALCALDE DE CELRÀ

nuncia que l’entitat acumula, des de la seva constitució, ara fa set anys,
fins a 400 causes. “L’AMI i
els ajuntaments adherits
patim un embat jurídic”,
conclou.
Al marge de l’AMI, diferents alcaldes independentistes han mostrat el
rebuig als plantejaments
de Millo. Per exemple, el
batlle de Sort, Raimon
Monterde (Fem Municipi), ha assegurat que la
carta no té cap mena de
“credibilitat” i ha lamentat que aquest hagi estat
l’únic contacte del delegat
del govern espanyol amb el
territori. Per mostrar el
seu rebuig, ha penjat la
carta de Millo a Twitter
amb un llaç groc pintat a
sobre. Per la seva part, l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), ha contestat
al delegat per carta assegurant que qui trenca la
convivència no són els
símbols grocs, com diu Millo, sinó “l’actuació de l’Estat” i la “violència extrema
contra la població civil de
Catalunya” durant l’1
d’octubre. A la missiva,
Cornellà hi ha adjuntat un
pin d’un llaç groc per a Millo per recordar-li que hi ha
presos polítics i exiliats.
L’alcalde de Cervera,
Ramon Royes, del PDeCAT, també ha destacat
que continuarà donant suport a aquests símbols
perquè són una “expressió
lliure, democràtica i absolutament pacífica dels ciutadans’’ i hi ha afegit que
actuaran “contra els que
de manera violenta no la
respectin”.
No independentistes
Però no només els ajuntaments independentistes
s’han rebel·lat contra Millo. El tarragoní Ballesteros ha apostat obertament
per la llibertat d’expressió.
“El millor que es pot fer és
no generar problemes on
no n’hi ha”, ha indicat. Un
Ballesteros que fa poc
també es va desmarcar de
les crítiques del secretari
general del PSOE, Pedro
Sánchez, al president
Quim Torra, a qui va acusar de “racista”.
El primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo
Pisarello (Bcomú), també
ha defensat la “llibertat
d’expressió” i no retirarà
el llaç groc a la façana del
consistori, perquè hi ha un
acord del ple sobre la reivindicació de la “llibertat
de les persones que estan
empresonades” i per això
es va penjar. ■
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Lamela envia a judici
Trapero i la cúpula d’Interior

a La magistrada tanca la investigació contra el major, l’exdirector dels Mossos, l’exsecretari general
d’Interior i una intendent a Eleva el cas per sedició i grup criminal a la sala de l’Audiencia Nacional
Mayte Piulachs
BARCELONA

La magistrada de l’Audiencia Nacional Carmen Lamela va comunicar ahir
que tanca la investigació
pel procés d’independència i envia a judici el major
Josep Lluís Trapero, l’exdirector dels Mossos, Pere
Soler, l’exsecretari general
d’Interior, César Puig, i la
intendent Teresa Laplana,
pels delictes de sedició i de
pertànyer a grup criminal.
Així la jutgessa indica que
eleva la causa a la sala primera de l’Audiencia Nacional, a Madrid, que serà l’encarregada de posar data de
la vista i de jutjar el cas. Segurament aquest judici serà abans que la causa central al Tribunal Suprem,
prevista per a finals d’any.
No obstant això, la mateixa jutgessa Lamela indica en la resolució que
queden pendents els recursos d’apel·lació dels
acusats contra el seu processament i que ha de resoldre la sala segona de

El major Trapero i la seva advocada, Olga Tubau, i una lletrada de la Generalitat, a l’Audiencia Nacional, al febrer ■ ACN

l’Audiencia Nacional. Ara,
a més a més, la fiscalia i les
acusacions hauran de presentar els seus escrits
d’acusació amb les penes
que sol·liciten per a cada
un dels processats i les defenses, el seu escrit excul-

patori.
Amb tot, la instructora
tanca la causa en considerar que ja s’han realitzat
totes les diligències per
dur el major Trapero a judici per dos delictes de sedició, castigat amb fins a

quinze anys de presó, i de
formar part d’un grup criminal, amb penes de fins a
quatre anys de presó, per
haver entorpit l’actuació
de la Guàrdia Civil en els
escorcolls del Departament d’Economia, orde-

nats pel jutjat d’instrucció
13 de Barcelona per aturar l’1-O, el 20 i 21 de setembre passat, i també per
no evitar la votació del referèndum. A la intendent
Teresa Laplana l’acusa
d’un delicte de sedició pels

fets del 20-S ja que era la
seva zona de guàrdia.
Pel que fa a Puig i Soler,
els acusa d’un delicte de
sedició i també de grup criminal per suposadament
haver ordenat —sense que
en consti cap prova documental o verbal— al cos de
la policia catalana de permetre el referèndum de
l’1-O i de no prohibir-lo,
com va dictar la magistrada del TSJC, tot i que també demanava que no és
pertorbés la convivència.
Cap Guàrdia Civil
La penalista Olga Tubau,
defensora de Trapero, va
demanar la declaració dels
principals comissaris i de
l’actual comissari en cap,
Ferran López, que va desmentir les afirmacions del
coronel Diego Pérez de los
Cobos, coordinador de
l’operatiu policial de l’1-O
que assegura que la policia
catalana li havia amagat
dades. La magistrada, però, va denegar la petició de
les defenses d’interrogar
el tinent coronel i els
agents de la Guàrdia Civil
que van elaborar els atestats inculpatoris, els quals
sí seran citats al judici per
la fiscalia. Les defenses a la
causa del Suprem també
s’han
vist
privades
d’aquests interrogatoris.
Lamela, al final, ha mantingut criteri propi i no va
fer empresonar Trapero,
Soler i Puig ni va imposarlos una multa de 100.000,
com volia la fiscalia. ■

La secretària judicial a
Economia, protegida
a Llarena ordena

que declari darrere
una mampara, tot i
que ja ho va fer sense

M.Piulachs
BARCELONA

La lletrada de l’Administració de Justícia del jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, té
la categoria de testimoni
protegit en la causa catalana del Tribunal Suprem. El
magistrat Pablo Llarena, a
petició de la fiscalia, ha ordenat que no consti el seu
domicili en les actuacions
del cas i en la seva declaració “s’evitarà la seva identitat visual”.

Del Toro va ser la secretària judicial encarregada
de donar fe dels escorcolls
de la Guàrdia Civil al Departament d’Economia
per evitar l’1-O, el 20 de setembre passat. La funcionària va haver de sortir de
matinada pel terrat del
costat, on hi ha un teatre, i
va assegurar que es va sentir “humiliada”. Les defenses dels polítics asseguren
que la funcionària no volia
sortir pel cordó fet per voluntaris de l’ANC, ni acompanyada per Mossos, malgrat que ningú la coneixia
llavors ni tampoc ara.
La secretària judicial,
que segons va revelar Público és seguidora de Ciutadans i de planes d’extre-

ma dreta espanyola, havia
de declarar el dimecres 16
de maig darrere una mampara, tal com havia sol·licitat ella a la fiscalia, per evitar que les defenses li fessin fotos. Un fet improbable i que va ofendre els lletrats, i al final no va declarar perquè el penalista Andreu Van den Eynde, que
l’havia demanada, va acordar amb la resta de retirar
la petició.
“Inhibidor d’èxit”
Les defenses recorden que
aquesta funcionaria ja va
declarar fa mesos a l’Audiencia Nacional en la causa contra els Mossos, per
videoconferència i a cara
descoberta, i que no ha pa-

Junqueras i Sànchez en la concentració a Economia del 20 de setembre passat ■ J. RAMOS

tit cap problema. A més,
una part d’ells la veuen cada setmana al jutjat d’instrucció 13 de Barcelona,
que investiga l’1-O, perquè
també hi tenen clients.
Amb tot, Llarena, en
una resolució, justifica
aquesta mesura excepcional, recollida per la llei
quan hi ha un perill greu

per a la persona i la seva llibertat, i no comparteix el
parer de les defenses que
“no veure l’expressió de la
testimoni per donar credibilitat o no a les seves afirmacions els comporta indefensió”. El jutge exposa
que en aquesta causa contra els independentistes
alguns funcionaris han pa-

tit “actuacions d’amenaça” i detalla “jutges i fiscals
amb la divulgació del seu
domicili i aspecte”, referint-se a ell. Fins i tot, revela que ha usat “inhibidors
de freqüència amb èxit” a
les declaracions per evitar
“la rèplica del que deien
testimonis a l’exterior de
forma simultània”. ■
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Desenes de dones van simular ahir a Sants estar empresonades, en solidaritat amb Carme Forcadell i Dolors Bassa així com amb les polítiques exiliades ■ ORIOL DURAN.

Un col·lectiu vindicarà cada
dia 23 les preses i exiliades

a Dones per la República denuncia l’oblit de Forcadell, Bassa, Ponsatí, Serret, Rovira i Gabriel a La

germana de Bassa diu que ja n’hi ha prou de fer veure que es mantenen “bé i fortes” a Alcalá-Meco
Xavier Miró
BARCELONA

“Al novembre em vaig adonar que se les oblidava o se
les recordava sempre al final de la llista de presos”,
denunciava ahir Montserrat Bassa, la germana de
l’exconsellera tancada a
Alcalá-Meco, Dolors Bassa, en l’acte organitzat a
Sants per reivindicar el
paper protagonista de les
polítiques catalanes que
avui són a la presó o a l’exili
per haver fet possible el referèndum de l’1-O, prohibit per l’Estat espanyol.
“Al novembre cap web
ni cap xapa reivindicava la
llibertat per a les preses
polítiques”, recorda Montserrat Bassa, que també
va voler desmentir la suposada fortalesa i enteresa de la seva germana i de
l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell,
entre les parets d’Alcalá-

Meco. “No us deixeu enganyar”, demanava als assistents, quan es declara a les
portes de la presó que es
mantenen bé, fortes. Bassa va recordar els càstigs a
les recluses, els jocs que es
veuen obligades a jugar al
pati, els horaris estrictes,
la comunicació a través
del vidre en la majoria de
visites, els únics cinc minuts de trucada diària a les
famílies.
Bassa va denunciar que
les preses no poden opinar, no poden tenir cap
iniciativa: “Enyoro esmorzar el que jo vulgui”, es
queixava la reclusa Zaida
a Dolors Bassa. Una funcionària de la presó els ha
prohibit tenir cap distintiu nacional argumentant
que concita més baralles
de les que ja hi ha habitualment i conclou amb un
“Som a Espanya”. Montserrat Bassa va llegir un
fragment del diari que es-

Les frases

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

“Al novembre cap
web ni cap xapa
demanava la llibertat
per a les preses
polítiques”

“Sense la Dolors no
hi hauria hagut
paperetes. Sense la
Clara, escoles i sense
l’Anna i la Marta, 1-O”

“Les dones estan
silenciades,
menystingudes, però
la democràcia serà
feminista o no serà”

Montserrat Bassa

Mireia Boya

Carme Forcadell

GERMANA DE DOLORS BASSA

EXDIPUTADA DE LA CUP

EXPRESIDENTA EMPRESONADA

La campanya ‘Demà pots ser tu’ ja és a la via pública
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La campanya Demà pots ser
tu, que denuncia el retrocés
en drets fonamentals a l’Estat espanyol, ja és als transports públics i als cartells
dels principals municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Impulsada per
Òmnium Cultural, Fundació
per la Pau, Irídia, Novact i
l’Institut de Drets Humans de
Catalunya, la campanya se
centra en anuncis de gran
format a les entrades de les

grans ciutats, en rètols als
municipis i anuncis als serveis de metro, bus i Ferrocarrils de la Generalitat. Són nou
models diferents de cartell
que ja es poden veure a les
vies públiques de Barcelona,
Badalona, l’Hospitalet de Llobregat o Cornellà i que estan
protagonitzats per persones
“que han estat víctimes de
casos flagrants de vulneracions dels drets fonamentals
en els darrers mesos i anys”,

segons informen els impulsors. Així, estan dedicats al
president d’Òmnium, Jordi
Cuixart; als rapers Valtonyc i
Pablo Hasél; a la tuitaire Cassandra Vera; a les periodistes
Cristina Fallarás i Mercè Alcocer; al pallasso Jordi Pesarrodona; a l’activista Helena
Maleno i al cantant César
Strawberry. Els impulsors de
la campanya no els consideren casos aïllats sinó part
d’una ofensiva autoritària.

criu la seva germana: “A la
presó surten les misèries,
les baralles, les delacions
al funcionari. Aquí ja no
soc la Dolors.” Montserrat
Bassa va advertir que la repressió es prolongarà i que
no n’hi ha prou amb posar
llaços grocs i concentrarse periòdicament: “Al pas
que porten anirà per llarg i
jo no tinc temps d’esperar
la sentència d’Estrasburg.
Cal passar a l’acció.”
Bassa va participar en
l’acte organitzat ahir al
Frontó de l’Espanya Industrial de Barcelona per
la Plataforma Dones per la
República, una entitat que
vol recordar i reivindicar
el paper polític de Carme
Forcadell, Dolors Bassa,
Clara Ponsatí, Meritxell
Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel cada dia 23 de
mes coincidint amb l’empresonament de les dues
primeres i la marxa a l’exili de la secretària general
d’ERC. En l’acte d’ahir al
barri de Sants sota el títol
de Cap dona en l’oblit l’exdiputada de la CUP Mireia
Boya va recordar una frase de l’escriptor txec exiliat a París, Milan Kundera: “Quan una gran potència vol despullar un petit
país de la seva consciència
nacional recorre al mètode de l’oblit organitzat.”
Per això, diu, la campanya
en contra dels llaços
grocs. ■
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Crida de la comunitat
educativa a la llibertat i en
suport de l’escola catalana
a Centenars de docents rebutgen les acusacions d’adoctrinament a tot
Catalunya a Els sindicats demanen a Ensenyament que defensi els professors
J. Larios / G. Busquets
BARCELONA / GIRONA

La comunitat educativa
ha dit prou a les acusacions d’adoctrinament a
les escoles catalanes. Convocats pels sindicats de
l’ensenyament, centenars
de docents es van concentrar ahir davant la delegació del govern espanyol a
Catalunya i les subdelegacions de Girona, Lleida i
Tarragona, i també a Tortosa, per reclamar que
se’ls permeti educar en llibertat. “És fals que s’estigui fomentant l’independentisme a les escoles”, va
assegurar el secretari nacional del sindicat USTEC-STEs, David Córdoba, que va defensar que “el
que es fa és generar debats
a l’aula on s’escolta la pluralitat dels alumnes i es
tracta amb respecte, com
sempre s’ha fet”. Córdoba
va lamentar l’autocensura
dels professors, que “no se
senten lliures d’obrir debats” que, al seu parer,
“són enriquidors i fomenten l’esperit crític”.
A Barcelona, on es van
aplegar més de dues-centes persones, els sindicats
van exigir en un manifest
al Departament d’Ensenyament que defensi els
seus treballadors “sortint
al pas públicament de les
falses acusacions d’incitació a l’odi i dels que posen
en dubte l’honorabilitat
del professorat”, així com
“fent públics els informes
pertinents”. Alhora, van
demanar que l’escola no
s’utilitzi com un “instrument polític”.
A Girona, unes duescentes persones es van
concentrar en defensa de
l’escola catalana i la llibertat d’expressió, i en contra
de les acusacions d’adoctrinament. En representació de l’USTEC a Girona,
l’historiador i articulista
Xavier Díez va recordar
l’excepcionalitat que viu el
país. Díez va insistir que es
tracta de decidir entre “la

Concentracions a Barcelona i a Girona, davant la subdelegació del govern ■ ACN / QUIM PUIG

república o el franquisme
adherit a les institucions
espanyoles”. Els manifestants portaven pancartes
que apel·laven a la llibertat
de càtedra i on es podien
llegir lemes com “Eduquem en llibertat” o “Eduquem ments crítiques”.
Sobre la campanya judicial i mediàtica contra els
docents i el suport a l’escola catalana que s’ha acordat en diferents claustres,
Xavier Díez va assenyalar
que al 155 no li agrada
“que els claustres siguin
lliures”. “No volem que la
por s’escoli en una generació que ha crescut en de-

mocràcia i sense por”, va
reblar.
La lectura del manifest
del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) va servir per denunciar la instrumentalització política dels casos, assenyalant que “posa en
risc la preservació de la
convivència i la cohesió”.
El manifest també reivindica centrar-se en els problemes reals de l’educació
mencionant “la manca de
docents que afecta l’educació secundària i formació professional” i la renovació de concerts sense
cap avaluació de les neces-

sitats d’escolarització. En
els parlaments, la representant dels estudiants de
secundària i del Sindicat
d’Estudiants dels Països
Catalans de la UdG va destacar l’educació com una
“eina de transformació social”. Hi va afegir que “l’espanyolisme vol eliminar
l’escola catalana” i el foment de l’esperit crític.
“Les aules són la llavor per
a la llibertat”, va dir l’estudiant entre aplaudiments
dels assistents. Xavier
Díez va cloure l’acte fent
una crida a la comunitat
educativa a no recular i a
no deixar-se intimidar. ■
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El líder del PP a Badalona, Xavier García Albiol, en la roda de premsa d’ahir sobre la moció de censura contra l’alcaldessa Dolors Sabater ■ A. RECOLONS / ACN

Albiol cedeix i ofereix al
PSC l’alcaldia de Badalona

a El líder municipal del PP renuncia a liderar la moció de censura per facilitar que Dolors Sabater
sigui desbancada de l’alcaldia a Els edils populars votaran a favor del candidat socialista Àlex Pastor
Redacció
BADALONA

Falta només un any per a
les pròximes eleccions
municipals i Badalona pot
estar a un pas d’un canvi
de govern. El líder del PP,
Xavier García Albiol, va
anunciar ahir que renuncia a liderar la moció de
censura per desbancar Dolors Sabater de l’alcaldia i
que els deu regidors populars votaran a favor de la
candidatura del socialista
Àlex Pastor. La decisió fa-

cilita que el PP, el PSC i Cs
puguin configurar una alternativa al govern de
Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA.
Tot plegat va començar
el 7 de maig, quan Sabater
va perdre la qüestió de
confiança que va plantejar
per poder tirar endavant el
pressupost, arran de la falta de suports polítics.
S’obria llavors un termini
de 30 dies –fins al 7 de juny– perquè l’oposició pogués plantejar una moció
de censura. Amb el comp-

tador en marxa, el PP, el
PSC i Cs coincidien en la
voluntat de formar un govern alternatiu, però, fins
ahir, ni socialistes ni populars volien renunciar a la
possibilitat d’accedir a l’alcaldia. Mentre que el PSC
deixava clar que només
formaria part d’un govern
amb el PP en cas que l’encapçalés Pastor, Albiol reivindicava que havia estat
el candidat més votat en
les últimes municipals. Al
final, però, ha fet un pas al
costat i ha cedit a les de-

La xifra

La frase

14

“El que estic fent és un
oferiment sincer, sense
lletra petita; Badalona
està per sobre de
personalismes”

—————————————————————————————————

regidors sumen el PP, el PSC
i Cs del total de 27 que formen
el ple. El govern de Dolors Sabater en té deu.

mandes dels socialistes,
que durant tres anys han
fet costat al govern actual.
“El que estic fent és un
oferiment sincer, sense

—————————————————————————————————

Xavier García Albiol
LÍDER DEL PP A BADALONA

lletra petita ni cap tipus de
condicions; Badalona està
per sobre de personalismes i d’aquí a un any els veïns ja decidiran a qui volen

i què és el que volen”, va
afirmar ahir el líder del PP
en unes declaracions recollides per l’ACN. Albiol,
malgrat tot, va insistir que
“el més normal” seria que
l’alcaldia fos per al PP, que
gairebé triplica el nombre
de regidors socialistes. Tot
i així, va dir que està disposat a fer aquest “sacrifici”
perquè prefereix un govern de transició presidit
pel PSC abans que la continuïtat de Sabater en el càrrec. “Des de fa tres anys patim les conseqüències d’un
govern que ha girat l’esquena als problemes reals
dels veïns i només està preocupat per posar l’Ajuntament al servei del procés
independentista”, va subratllar.
El líder del PP es va mostrar convençut que les tres
formacions arribaran a un
acord, ja que divendres
van mantenir una primera
reunió conjunta i “va haver-hi una coincidència en
un 80 o 90% de les accions
que [consideren que]
s’han de dur a terme a Badalona en el proper any”.
Hi va afegir que espera poder tancar a finals d’aquesta setmana un acord amb
el PSC i Cs al voltant del
programa de govern i que
la moció de censura es pugui presentar la setmana
vinent. Albiol va recordar
que el PSC només té tres
dels 27 regidors del ple –Cs
en té un–, de manera que
el PP no descarta formar
part de l’alternativa resultant de la moció. El que volen –va dir– és “un govern
fort”.
El PSC analitzarà ara
l’oferta d’Albiol, tot i que
deixa clar que caldrà arribar a un acord sobre el programa de govern abans de
donar per tancat el pacte.
Cs manté la seva posició i
ahir va reafirmar que no
seran “un obstacle” per
“aconseguir un govern
constitucionalista” a Badalona. Les tres formacions es tornaran a reunir
demà amb relació a les propostes programàtiques. ■

Amb la vista posada en les eleccions de l’any que ve
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Que, enmig
d’una negociació, el líder del
PP, Xavier
SARA
García Albiol,
MUÑOZ
triï una roda
de premsa en lloc de la taula on
t’asseus a parlar per anunciar
que està disposat a cedir l’alcaldia al PSC, no deu ser la millor
manera d’iniciar un idil·li. L’ofer-

Les
claus

ta d’Albiol s’ajusta al que reclamaven els socialistes, però la resposta de l’equip de Pastor no està
definida, sobretot perquè el PSC
no té clar si, a un any de les municipals, els surt més a compte
entendre’s amb un polític com
Albiol (el 2015 el volien fer fora a
qualsevol preu) i a canvi treure
rendiment de l’alcaldia, o mantenir la distància amb els populars.

El socialista Àlex Pastor podria
ser l’alcalde de Badalona ■ ACN

El PSC ha convocat avui la militància per copsar opinions.
El PP, per la seva banda, fa
aquest oferiment per vendre a la
ciutadania que ha foragitat el govern de la CUP (tot i que la formació té tres dels deu regidors
del govern, i sota la fórmula de
Guanyem) i per construir uns
ponts amb els socialistes que poden ser més que necessaris l’any

que ve, quan Albiol intenti recuperar l’alcaldia. Ell és conscient
que el suport del PSC pot esdevenir clau. En les pròximes hores
es poden moure encara moltes
coses, però ja s’apunta que la moció de censura, si es fa efectiva,
no serà abans del 7 de juny. Així
el nou govern disposarà d’un nou
pressupost dissenyat pels mateixos que ara volen fer fora.
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Alguns dels prop de 300 manifestants concentrats ahir al vespre a la plaça de Sant Jaume ■ GUILLEM ROSET / ACN

El raper mallorquí
Valtonyc marxa a l’exili
per evitar entrar a la presó
a Al músic, que podria ser a Bèlgica, se li acabava avui el termini de deu dies

que se li havia fixat per entrar voluntàriament en un centre penitenciari
Guillem Vidal
BARCELONA

Crits de “llibertat d’expressió” a la plaça Sant Jaume
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Valtonyc, raper mallorquí
condemnat a tres anys i
mig de presó per delictes
d’enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries
greus a la Corona, ja és fora de l’Estat espanyol.
Unes fonts, ahir, el situaven a Suïssa i, altres, a Bèlgica, on avui hi ha organitzat un acte contra la repressió a les portes del
Parlament Europeu en el
qual hi participarà el també raper Pablo Hasél, que
ahir, a través de Twitter,
denunciava que la Policía
Nacional l’havia seguit
“fins a la mateixa porta de
l’avió” cap a Brussel·les.
Segons algunes veus, el
mateix Valtonyc podria
comparèixer en aquest acte a la capital belga.
Tot i que Valtonyc ja faria dies que és fora de l’Estat, la notícia del seu exili
no va transcendir fins ahir
al vespre, poc abans que fi-

Al mateix temps que es coneixia la marxa de Valtonyc,
desenes de persones anaven
arribant a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona, on la
plataforma No Callarem havia convocat, com en d’altres
ciutats de l’Estat, una concentració a favor de la lliber-

tat del raper mallorquí i la llibertat d’expressió. Després
de fer sonar, per mitjà d’uns
altaveus situats enmig de la
plaça, una de les cançons de
Valtonyc, els prop de trescents manifestants van començar a fer proclames a favor de la llibertat d’expressió i

l’alliberament dels presos polítics i en contra dels Borbons. La reivindicació va acabar amb la lectura d’un manifest de la plataforma No Callarem, la crema de retrats de
Felip VI per part de diverses
persones i una manifestació
fins a la Via Laietana.

nalitzés el termini de deu
dies que l’Audiencia Nacional havia fixat perquè
el músic entrés voluntàriament en qualsevol dels
centres penitenciaris de
l’Estat espanyol. Al migdia, el raper –per a qui,
avui, probablement s’emetrà una ordre de crida i
cerca– havia advertit a
través de les xarxes socials
que “desobeir és legítim i
obligació davant aquest
estat feixista” i que no ho
posaria “tan fàcil”. Josep
Miquel Arenas, que és com
es diu el músic, assegura-

va també que Espanya faria “el ridícul un cop més”.
“Aquí no es rendeix ningú”, reblava.
La decisió de Valtonyc,
que en els seus recents
concerts per tot l’Estat ja
havia reiterat que no entraria a la presó de manera
voluntària, era ahir recollida per diferents mitjans
internacionals, obrint-se
d’aquesta manera una altra prova d’estrès per a la
justícia espanyola. La volada que pot acabar adquirint l’exili de Valtonyc, finalment, va quedar mani-

festada amb declaracions
com les del president Carles Puigdemont (“tot el
meu afecte per una decisió
difícil en l’àmbit personal
però que et permet continuar defensant valors i llibertats fonamentals”) o
les de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va
afirmar: “Un país on els artistes han de fugir per no
ser empresonats per les
lletres de les seves cançons és un país on la llibertat d’expressió està malmesa i la democràcia, en
risc.” ■
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