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ENSORRATS · Els socialistes guanyen les
eleccions però amb el pitjor resultat de la història,
i l’enfonsada de l’esquerra obre la porta al relleu

EUROPA - MÓN P22,23

La irrupció de Vox du la
dreta al canvi a Andalusia
TSUNAMI · L’extrema dreta debuta al Parlament
andalús i facilitaria la constitució d’un tripartit amb
el PP i Ciutadans que podria descavalcar el PSOE

Gols de Piqué i Aleñá en un triomf gris que els retorna al lideratge

L’ESPORTIU

El Barça supera el Vila-real (2-0)
La pinya de jugadors del Barça envoltant Aleñá, després que s’estrenés en la lliga ■ EFE

Efectes en la salut des
del primer dia de dejuni

Nacional P10

Els vaguistes solen patir malestar
abdominal i després deteriorament físic

Centenars de persones els traslladen
el seu escalf envoltant Lledoners

Nacional P9

Turull i Sànchez
agraeixen el suport
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El vaguista pateix
primer dolors
abdominals i
després tindrà un
deteriorament físic

Turull i Sànchez
es mostren “forts”
mentre centenars
de persones
envolten la presó

En el segon
dia de vaga
de fam a
Lledoners

Els efectes
sobre la salut
de no ingerir
alimentsNacional

ostè era a la Rambla el
dia dels atemptats. Lla-
vors poc es pensava que
al cap de pocs mesos de-

fensaria una consellera a l’exili.
Sí, l’endemà feia una xerrada a
Prada i vaig dir a Anna Arqué i
Elisenda Paluzie que, si necessi-
taven res de la gent d’Escòcia,
m’ho diguessin. I em van dema-
nar que vingués pel referèndum
com a observador. Per desgrà-
cia no podia, però van venir al-
tres amics, i ho vaig veure a la
televisió. Em vaig horroritzar, i
vaig pensar: “Això no és Rússia,
no és el Pakistan, no és l’Aràbia,
no és Àfrica... Això és Europa!
No és propi d’Espanya, què coi
estan fent?” Vaig veure els cops
de puny, aquells Robocops exer-
cint violència sobre gent que es-
tava... fent què? Perquè era il·le-
gal? No és il·legal per al dret in-
ternacional expressar el dret a
vot, i no és criminal enlloc, ni ho
ha estat mai. La resposta a gent
que vol votar és colpejar-la? Era
dement, un retorn a Franco!

Vostè va parlar de Franco per la
Diada, i va aixecar polèmica.
Quan veus el poder de la violèn-
cia, dels uniformats, contra gent
pacífica, et xoca. I vaig dir que hi
veia el fantasma de Franco, que
ell estaria molt content. Perquè
estan seguint la seva tradició, els
seus passos, per defensar la uni-
tat de l’Estat. L’1-O va anar d’es-
clafar l’esperit i les aspiracions de
llibertat del poble català.

Europa no va dir ni una paraula.
Perquè són covards, i això els fa
còmplices. El silenci no és una

V
opció: o estàs a favor del dret de-
mocràtic de votar o hi estàs en
contra. Si trasllades el que va
passar l’1-O a Rússia, a la Xina o
a algun país de l’Orient Mitjà, els
líders europeus estarien indig-
nats: aprovarien mocions, dema-
narien sancions, dirien que és
una desgràcia i que en democrà-
cia la gent té dret a expressar-se.
Si canvies el nom d’aquests pa-
ïsos pel d’Espanya, llavors callen. 
La UE es va crear per assegurar
que no tornaríem als anys trenta
i quaranta, a l’Holocaust, als rè-
gims feixistes... No hauríem
d’oblidar la història, Franco va
ser l’amic més proper de Hitler! 

La diferència és que Franco va
guanyar, i va morir al llit.
Sí, se’n va anar en pau a la tom-
ba, però va deixar el país en
guerra! Aquest tema no ha estat
mai resolt. La gent encara té por
de parlar, encara hi ha violència
al carrer, a vegades encara hi ha
la mentalitat de ser una colònia,
encara has de preguntar a l’amo
què et deixen fer i què no. Espa-
nya et parla com a un nen per-
què actuïs de manera responsa-
ble: això ho pots fer, això no,
n’hauríem de parlar... Catalunya
és part del seu imperi.

Espanya diu que Catalunya no
és cap colònia i que no es pot
autodeterminar...
Durant 300 anys han prohibit la
llengua, han atacat els seus polí-
tics, onze dels últims dotze pre-
sidents han estat empresonats,
exiliats o executats. Mira la his-
tòria, no conec cap altre país eu-
ropeu on hagi passat això!

Però aquest dret de Catalunya
es reconeix a l’exterior?

En termes de dret internacional,
Catalunya té dret a l’autodeter-
minació: no és il·legal, no és cri-
minal. El problema dels països
europeus és que estan més pre-
ocupats pel que passaria interna-
ment. És un problema que Cata-
lunya miri constantment cap a
la UE perquè hi faci alguna cosa.
Es va declarar la independèn-
cia, ara la qüestió és com es du
a la realitat. I, tret que es facin
moviments, la UE no farà res.
Un altre cop és la tàctica d’anar-
ho endarrerint, perquè als lí-
ders espanyols i europeus ja els
agrada que tot es focalitzi en el
Tribunal d’Estrasburg. 

Però l’Estat té la força; és difí-
cil tirar endavant pacíficament.
A l’Índia van utilitzar només el
pacifisme per ser independents.
Té la força militar, però no pot
tancar dos milions de persones,
no pot tancar idees ni empreso-
nar aspiracions. A les imatges de
l’1-O, veig gent que va ser ataca-
da, colpejada, i no va marxar
dels col·legis. I hi havia gent jove
i de 90 anys, gent que mai havia
estat ficada en cap experiència
política que es va mantenir fer-
ma. I aquesta gent encara hi és.
El perill és quan passa el temps i
només parlem d’Europa, o dels
judicis, o del final dels judicis...

S’està perdent el temps, vaja...
Sí, el temps s’esvaeix, i això no-
més va bé a Espanya. Sí, el pro-
blema encara hi és. Però, en ter-
mes d’estratègia, el que veig des
de fora, amb tot el respecte, és
que hi ha dificultats reals per
decidir què s’ha de fer.

I què creu vostè?
El temps vola, els presos fa un

any que estan tancats, i en els ju-
dicis hauríeu de tenir una estra-
tègia. No sols dins del jutjat, tam-
bé a fora. La nostra amb els exi-
liats no va ser només dins la sala,
també a fora, perquè una perse-
cució judicial s’ha de combatre
políticament també. Els judicis
seran a Madrid, i això és una al-
tra humiliació al poble català. I
molta gent no creu en la justícia
espanyola. Cada setmana llegei-
xo revelacions de corrupció, falta
d’imparcialitat, enregistraments
secrets, missatges de WhatsApp,
reunions amb polítics...

Sí, però no passa res...
Veig el cas del basc Otegi, en el
qual Estrasburg va dir que no hi
havia imparcialitat, però a Espa-
nya això preocupa? No, gens. Ha
dimitit algun jutge? No. N’han fet
fora algun? No. Hi ha hagut un
gran clam? No. No els importa el
que diu el Tribunal de Drets Hu-
mans i tampoc el que diu el go-
vern català sobre això. Així que
la qüestió és: seguireu esperant
o teniu una estratègia ara? És el
primer que trobo a faltar. Si el ju-
dici comença al gener, em pre-
gunto: què passarà el primer dia?
On és la reivindicació del movi-
ment? On són les vagues? On és
el clam que diu “no reconeixerem
la legitimitat de l’Estat”? No hi ha
res més edificant per a un pres
polític que saber que al carrer hi
ha milions de persones manifes-
tant-se en nom teu. 

Vostè defensa Clara Ponsatí, i
diu que és el cas de la seva vida.
Sí. Si et dic la veritat, hauria es-
tat bonic portar el govern espa-
nyol a judici als tribunals esco-
cesos, perquè estàvem decidits
a guanyar, ja que ara només

vam fer-ho per temes tècnics.
Aquesta és la lluita més gran;
ens vam adonar que estàvem
fent història, i és un gran honor
com a advocat implicat en la
causa. Al capdavall, ens quei-
xem que la Clara i els altres exi-
liats eren objecte d’una persecu-
ció política. Que no ens podíem
fiar que l’Estat els nomenés un
tribunal imparcial, i per això
volíem dur-lo a judici. Volíem
posar en evidència les declara-
cions dels polítics per veure les
diferències respecte a un judici
a Escòcia. Allà seria inaccepta-
ble que algun altre polític en
parlés abans, perquè es podria
interpretar que condiciona el
tribunal, seria penal.

Aquesta era la vostra estratè-
gia, però seria possible encara?
Gonzalo Boye és qui coordina
l’estratègia internacional i crec
que serà a Estrasburg on es po-

PROCÉS · “Han de començar a actuar a dins, perquè el seu gran poder no té res a veure amb May ni
Merkel; és la gent” TEDH · “Espanya ignorarà Estrasburg, cal actuar abans” PLANS · “Què passarà el
primer dia del judici? On són les vagues? Trobo a faltar una estratègia comuna i un calendari d’accions”

“Els polítics han de
parar de mirar a fora”

Òscar Palau
BARCELONA

Aamer Anwar Rector de la Universitat de Glasgow. Advocat de l’exconsellera Clara Ponsatí
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L’APUNT pen. Quan enllesteixi aquestes línies, tampoc me n’es-

taré. Un gran contrast amb el patiment autoimposat
que Sànchez i Turull ja han començat a afegir a l’em-
presonament sàdic i injust que ja fa un any que sofrei-
xen. Cada àpat que fem ens hauria de regirar l’estó-
mac, forçar a acompanyar-los en aquest seu procés i
mirar de trobar un desllorigador al conflicte.Xavi Aguilar

Per preparar un article que trobaran unes pàgines més
endavant, m’he tancat al despatx a investigar sobre
els efectes de la vaga de fam en la salut que encara no
havia digerit el pollastre al forn del dinar. En començar
a escriure ja sentia la flaire de les galetes que la dona i
les filles preparaven per berenar. Fabuloses. Ara escric
això mentre les sento lloar la sopa amb pilota que so-

sarà en dubte Espanya. Al final
tots podem guanyar allà. Però
llavors el tema és: i què? Espa-
nya alliberarà tots els presos?
Demanarà perdó i donarà mi-
lions d’euros com a compensa-
ció? Ho ignorarà i tirarà enda-
vant. Dirà que el tribunal euro-
peu està equivocat. És una tàc-
tica, una de les seves armes, ai-
xí que no ho podem posar tot en
aquest cistell, perquè a més pot-
ser cal esperar cinc anys abans
no arribi a la cort. Massa tard!

Manté contacte amb els altres
advocats dels presos i exiliats?
Sí, tenim contactes periòdics;
el mes passat ens vam trobar. Ai-
xí que sí, és possible, és part de
l’estratègia buscar coses contí-
nuament, però no és l’element
fonamental, això no serà el que
durà a la independència de Ca-
talunya. Per al moviment és bo,
perquè mostra a la comunitat in-

ternacional com és Espanya, pe-
rò els polítics han d’actuar i fer
alguna cosa: han de parar de mi-
rar a fora, a Europa, a Escòcia, a
Bèlgica... Que comencin a mirar
a dins, al vostre gran poder, que
no té a veure amb Angela Merkel
ni Theresa May; és aquí al costat,
al carrer! El que ha estat una for-
talesa dels catalans és que la in-
dependència no és només mar-
car una creu a la casella, no és
només un somni... Penetra en to-
tes les parts del sistema. I, si ho
fies tot als polítics, perdràs, per-
què mai et donaran la indepen-
dència. L’únic element que te la
donarà és la gent! Són els únics
en qualsevol país del món que po-
den aconseguir la seva llibertat. I
els polítics estan ignorant un dels
vostres grans recursos. Per què
han oblidat la seva gran força,
que és la gent al carrer? La Dia-
da, probablement una de les ex-
periències més grans de la meva

vida... Va ser una impressionant
exhibició de solidaritat, resistèn-
cia i esperança.

Va quedar impressionat...
Si fas sortir un milió i mig de per-
sones al carrer i després no els
dones un pla, el risc és que el pro-
per cop que els ho demanis di-
guin “no, no vinc, estic tip d’anar
a manifestacions”. Si la gent vol
la independència, aprofita-te’n!
Treu-la al carrer, decideix què
vols fer amb ells, perquè el go-
vern i els partits tenen el mandat
i l’haurien d’estar liderant. Per
mi, això és una debilitat. I la Dia-
da, una oportunitat desaprofita-
da. El rellotge continua corrent i
els únics que se’n beneficien són
els espanyols, és gairebé com si
l’Estat hagués desviat l’atenció
de com va començar tot això. És
la mateixa tàctica que es repe-
teix en la política catalana: cada
cop que hi ha un clam obert s’ha

d’esclafar, s’ha de silenciar per
espantar la gent. I això només
funciona quan la gent s’està quie-
ta; si no té por i surt al carrer a
dir que no accepta la seva legiti-
mitat, llavors els polítics l’han de
seguir. I aquí és on apareix la ne-
cessitat de desenvolupar un sen-
tit d’unitat, un propòsit i una es-
tratègia. El que més trobo a fal-
tar és un calendari de mobilitza-
cions. Si et quedes mirant el judi-
ci per la televisió, et sents inútil,
impotent. Si dones a la gent algu-
na cosa per fer, li dius que és part
d’això. A l’Estat li agradaria que
tot es concentrés a dins la sala.

Està proposant una manifesta-
ció a Madrid, per exemple?
Serà difícil a Madrid, siguem re-
alistes. La gent estaria preocu-
pada pels atacs dels feixistes i la
ultradreta. Al capdavall, els que
haurien de sortir a Madrid són
els partits que s’anomenen d’es-
querres: socialistes, comunis-
tes, sindicats... Ells són els que
s’haurien de manifestar si fos-
sin valents i creguessin en la
justícia i la democràcia. Per què
s’ha deixat això als catalans?
No cal que somiïs la indepen-
dència, hi pots estar totalment
en contra! Haurien d’estar orga-
nitzant manifestacions per dir
“això no passa en el meu nom!”

Clara Ponsatí creu que tot el
govern s’hauria d’haver exiliat...
Puc entendre la lògica, sobre la
base de les dificultats que per
desgràcia tens des de la presó, i
que tu acceptes la legitimitat de
l’Estat espanyol.  No hauria de te-
nir sentit confiar en un Tribunal
Suprem que no pot deixar de
banda la seva parcialitat, el seu
biaix en la sentència. Si saps que
està esbiaixat, que actua al dic-
tat, que està controlat, has de
centrar la teva estratègia en això.
Fan coses sobre la marxa per-
què intenten desesperadament

condemnar aquesta gent. Els
ciutadans han d’estar preparats
perquè és probable que vulguin
fer acords per darrere, sempre
hi ha el perill, perquè qualsevol
compromís amb l’Estat només
voldrà dir que els catalans hi
perden. L’Estat sols pactarà si
pot guanyar. I vol guanyar, vol
mantenir Catalunya. 

A Escòcia hi va haver molt de-
bat a les universitats pel refe-
rèndum, però a Catalunya no
sembla que n’hi hagi gaire.
El punt bàsic de les universitats
és la llibertat de càtedra, i la capa-
citat de crear debat, canviar els
punts de vista de la gent... I que
això no passi a les catalanes és
una desgràcia, una vergonya,
perquè hi ha molta gent jove que
en voldria parlar. Això passa per
dues raons: per un cantó, estan
sempre preocupades pel finança-
ment, per la possibilitat que els
el treguin. També, si tens aspira-
cions d’estudiar fora o vols una
beca de professor, no t’hi vols fi-
car gaire, perquè et podria afec-
tar econòmicament. La segona
raó ve dels temps de Franco: la
manera com es van muntar les
institucions és per assegurar la
unitat de l’Estat espanyol, ja que
també el perill és que les institu-
cions acadèmiques a vegades
diuen que les universitats no són
per fer política, que hi són per es-
tudiar. Això són bestieses. Arreu
del món, les universitats han es-
tat sempre el lloc de naixement
de les idees polítiques, és una for-
talesa de què els països no es po-
den privar. Ho dic als meus estu-
diants: no entreu aquí esperant
ser la mateixa persona quan en
sortiu, perquè haureu malgas-
tat la vostra educació. Hi entreu
per aprendre, per debatre i can-
viar com a éssers humans. ■

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

El rector
activista
Nascut a Anglater-
ra, fill de pakista-
nesos, Aamer An-
war (1967) és es-
cocès fins al moll
de l’os i ara també
una mica català
pels molts amics
que té aquí, una re-
lació que es va for-
jar de debò el 2017
en una data tràgi-
ca, la de l’atac a la
Rambla. Rector de
la Universitat de
Glasgow i activista
per les llibertats
després de viure la
repressió policial
com a estudiant,
acaba de ser triat
advocat de l’any al
seu país, després
de representar
l’exconsellera Cla-
ra Ponsatí, un cas
que li ha donat no-
torietat aquí i a fo-
ra, i que el va dur di-
lluns a presentar
‘La batalla de l’exili’
(Ara Llibres), de
Josep Casulleras,
en què escriu l’epí-
leg. Des de fora, ara
dona la seva visió
desacomplexada
del procés.
■ ORIOL DURAN

El punt bàsic de les
universitats és crear
debat, i que això no
passi a les catalanes
és una vergonya

❝ ❝Els que s’haurien de
mobilitzar a Madrid
són els sindicats i els
partits anomenats
d’esquerres
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Jordi Sànchez i Jordi Tu-
rull van agrair a través
d’un tuit compartit les
mostres de suport que,
van dir, “ens donen les for-
ces necessàries per se-
guir”. En una entrevista
publicada a El Nacional el
mateix dia que iniciava la
vaga de fam indefinida,
l’expresident de l’ANC Jor-
di Sànchez explicava que
“res està improvisat” i que
sap que “no és cap joc”, a
més d’assumir l’acció de
protesta “amb la màxima
tranquil·litat” i sabent que

“és seriós, que no són focs
d’artifici”. Amb tot, el pres
polític, privat de llibertat
des de fa més d’un any en
espera de judici i que es
prepara per passar el seu
segon Nadal a la presó, as-
segurava: “No pretenem
posar en risc les nostres vi-
des, no ens hem begut l’en-
teniment.”

Altres presos polítics es
podrien afegir aquesta ma-
teixa setmana a la iniciati-
va de Sànchez i Turull, i
s’exclourien d’aquesta
possibilitat Dolors Bassa i
Carme Forcadell, en pre-
sons diferents.

Segons Sànchez, la vo-

luntat seria “remoure
consciències i cridar
l’atenció, posar el focus en
una situació injusta”. “Des
de la presó, l’únic que que-
da és la vaga de fam, i el
moment de fer-ho és ara”,
va explicar en un breu con-
tacte des de la presó.

Els dos presos polítics
han iniciat una vaga de
fam indefinida per denun-
ciar el bloqueig injustificat
dels recursos que han pre-
sentat els seus advocats
davant el Tribunal Consti-
tucional i que els impe-
deix, amb la seva inacció,
que puguin accedir al Tri-
bunal Europeu de Drets

Humans (TEDH). El polí-
tic basc Gorka Knörr, re-
cordava ahir a les xarxes
socials: “Per entendre una
mica més l’acció de Sàn-

chez i Turull, en el cas del
Parlament basc (Atutxa,
Bilbao, Knörr) el TC va blo-
quejar cinc anys el nostre
recurs d’empara, del 2008

fins al 2013. Després vam
poder anar a Estrasburg, i
vam guanyar.”

Suport republicà
El diputat d’ERC al Con-
grés dels Diputats Joan
Tardà va tornar a manifes-
tar el suport de la formació
republicana a la mesura
adoptada per Sànchez i Tu-
rull. “És una decisió que
comporta pagar una pe-
nyora, personal i física, i
que afectarà també les se-
ves famílies. Només podem
dir que estem amb vosal-
tres”, va dir.

Tardà va assegurar ahir,
en un acte polític a Olot,
que “és possible” que calgui
tornar a desobeir l’Estat i
que una “nova remesa de
dirigents polítics catalans”
entrin a la presó, i seguida-
ment va assegurar que
ERC “farà tot el que sigui
necessari” perquè això no
passi, ja que l’objectiu “prio-
ritari” és “fer possible un
diàleg” per fer efectiu el
dret a l’autodeterminació, i
va tornar a recordar que
l’objectiu és tornar a convo-
car un referèndum d’auto-
determinació, aquest cop
pactat amb l’Estat. ■

a Els dos presos polítics afronten “forts i determinats” la
vaga de fam a Tardà veu possible que es desobeeixi l’Estat

Sànchez i Turull
admeten que “res
no està improvisat”

E.G.P.
BARCELONA

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

Les frases

“Estem forts i
determinats.
El vostre suport ens
dona les forces
necessàries per
seguir”
Jordi Sànchez i Jordi Turull

Joan Tardà, ahir, durant un acte a Olot ■ ARXIU

“[La decisió] afectarà
també les seves
famílies. Només
podem dir que estem
amb vosaltres”
Joan Tardà
DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS
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Centenars de ciutadans
van sortir ahir al carrer
per donar suport als dos
presos polítics que han de-
cidit iniciar una vaga de
fam indefinida i per de-
nunciar el bloqueig que
el Tribunal Constitucional
(TC) fa dels recursos que
hi han presentat, la qual
cosa els impedeix poder
recórrer a la justícia euro-
pea. Un centenar llarg de
persones es van concen-
trar ahir al matí a la Via La-
ietana de Barcelona, a l’al-
tura del carrer de Jaume I,
en una convocatòria que
es va organitzar de manera
improvisada i que es va
compartir a través de les
xarxes socials. La manifes-
tació es va iniciar a la plaça
de Sant Jaume de Barce-
lona i va transcórrer fins a
la Via Laietana, on es va
aconseguir tallar el trànsit
momentàniament.

Més nombrosa va ser
la convocatòria davant del
centre penitenciari de Lle-
doners, a Sant Joan de Vi-
latorrada, que volia envol-
tar la presó amb torxes i
que va aplegar un miler
de persones. Convocada a
la tarda, els assistents van
recórrer els quatre quilò-
metre de perímetre del
centre amb torxes, lots,
llanternes i fent servir la
llum dels telèfons mòbils.
“És una acció molt valenta
i molt dura que es mereix
tot el nostre suport”, va
explicar a l’ACN una veïna
de Martorell amb referèn-
cia al dejuni.

Als camps de futbol del
Barça i del Girona, els se-
guidors van desplegar car-
tells i grans pancartes que
reclamaven la llibertat
dels presos polítics, el re-
torn dels exiliats i la inde-
pendència de Catalunya.

“No estan sols”
A banda de concentra-
cions de suport, altres ini-
ciatives que s’estan prepa-
rant tenen a veure amb
el caràcter pacífic de l’ac-
ció iniciada pels dos pre-
sos polítics. En aquest sen-

tit, Junts per Catalunya va
acordar dissabte en una
reunió d’urgència al Parla-
ment de Catalunya que al-
guns diputats i membres
del govern faran dejunis
en solidaritat amb la vaga
de fam dels seus com-
panys. També el grup
d’ERC s’hi podria afegir i
s’ha posat a disposició de
Junts per Catalunya per
“coordinar” les accions
que “acompanyaran” la

vaga de fam, segons infor-
mava l’agència Efe.

En aquest sentit, el di-
putat de JxCat Albert Ba-
tet va precisar que l’objec-
tiu és que a partir d’avui
mateix s’iniciï aquesta
mesura de suport, així
com altres iniciatives uni-
tàries que es puguin adop-
tar per “amplificar” inter-
nacionalment la vaga de
fam dels dos presos.

Batet va explicar que la

decisió de Sànchez i Turull
suposa un “salt qualitatiu”
en la defensa que la “causa
de Catalunya” és d’acció
no violenta i que des de
Junts per Catalunya els
donaran tot el suport per
demostrar-los que “no es-
tan sols”.

La proposta va ser qües-
tionada a les xarxes so-
cials per ciutadans que re-
clamaven accions més
contundents, amb con-
centracions massives al
carrer, alguns inspirats
per les imatges dels armi-
lles grogues de França. Es
van sentir veus a favor que
l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) i Òmnium
Cultural liderin un altre ti-
pus de protestes.

Amb tot, el que està pre-
vist de moment són els
“dejunis per la llibertat”,
organitzats per l’ANC al
monestir de Montserrat,
on l’acció ja es va dur a ter-
me el març passat. Coinci-
dint amb l’anunci de vaga
de fam dels presos cata-
lans Sànchez i Turull, els
dejunis es reprendran a
Montserrat a partir del
diumenge 9 de desembre i
es podrien allargar fins al
dia de Nadal.

Dejunis encadenats
Els dejunis, iniciats per
l’ANC a favor dels presos
polítics i els exiliats amb
el suport d’altres col·lec-
tius el 10 de novembre del
2017 a Cornellà de Llobre-
gat, es van anar repetint
per diversos indrets del
país, com ara Tarragona,
Moià, Mollet del Vallès,
Roquetes, el monestir de
Sant Pere de les Puel·les
de Sarrià, els Lluïsos de
Gràcia i els Caputxins de
Sarrià, entre altres in-
drets. Ara s’espera que es
reprenguin arreu. ■

Suport ciutadà i polític als
dos presos en vaga de fam

E.G.P.
BARCELONA

a Accions a la presó de Lledoners i tall de la Via Laietana de Barcelona per denunciar la situació
dels presos polítics a El lloc web vagadefam.cat ha acumulat en dos dies més de 180.000 adhesions

Centenars de persones es van aplegar al vespre davant la presó de Lledoners, que van il·luminar amb torxes i llums ■ O. DURAN

El president de la Generalitat
a l’exili, Carles Puigdemont,
visitarà demà el Parlament
federal belga i el Parlament
flamenc, segons ha publicat
el setmanari belga Le Vif.

Segons la revista, és pre-
vist que, dins la visita, hi hagi
programada una “audiència
informal” amb una delegació

catalana en el comitè d’Afers
Estrangers de la cambra. Al
Parlament flamenc, Puigde-
mont serà rebut pel president
del partit europeista N-VA
(Nova Aliança Flamenca),
Jan Peumans, i s’hi podria ce-
lebrar, fins i tot, una roda de
premsa informativa, encara
per convocar.

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

Puigdemont, al Parlament belga

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

La frase

“L’objectiu és que els
dejunis en solidaritat
amb la vaga serveixin
per amplificar-la
internacionalment”
Albert Batet
DIPUTAT I PORTAVEU DE JUNTS PER
CATALUNYA AL PARLAMENT

180.000
adhesions als dos presos
polítics en vaga de fam regis-
trava ahir el lloc web de su-
port vagadefam.cat.

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

La xifra
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Ajuntament de
Balsareny

EDICTE
Expedient: Pla Especial Urbanístic 

Tràmit: Informació pública de l’aprovació inicial

Data de l’acord: 22 de novembre de 2018

Termini: 30 dies comptats des de la darrera de les publicacions

Documentació expedient: La documentació objecte d’aquest tràmit es podrà consultar a les ofi-

cines de l’Ajuntament (secretaria), plaça de l’Ajuntament, núm. 2, en horari d’atenció al públic (de

dilluns a divendres de 9 a 2 i dijous de 5 a 8) i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (adreça

https:www.balsareny.cat).

Recursos: Se us comunica per al vostre coneixement i efectes, de conformitat amb l’article 82

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions pú-

bliques, advertint-vos que es tracta d’un acte de tràmit i com a tal no s’escau la interposició de

recursos en contra.

No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directament o indirec-

ta, el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, produeixin in-

defensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, de conformitat amb l’article 124 de la

Llei 39/2015, es podrà interposar el recurs potestatiu de reposició que s’haurà de fonamentar en

qualsevol dels motius de nul·litat i anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada llei. El

termini per interposar recurs potestatiu de reposició serà d’un mes; el termini màxim per dictar i

notificar la resolució serà d’un mes, des de la seva interposició (article 124 de la Llei 39/2015).

Text de l’anunci:

La Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2018 va aprovar els acords que seguida-

ment es transcriuen:

“... PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana que afecta la colònia La Rabeya, que

complementa i desenvolupa el Pla d’ordenació de municipal i la finalitat del qual és procedir a

l’ampliació de les instal·lacions de l’empresa COTTON HIGH TECH SL.

SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el tauler d’a-

nuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i s’anunciarà, a més, al

diari El Punt Avui, estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament

(adreça https:www.balsareny.cat).

Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que desitgi examinar-lo per

tal que s’hi presentin les al·legacions, suggeriments o documents que s’estimin pertinents.

TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública informes als organismes afec-

tats per raó de les seves competències sectorials que s’indiquen a l’informe dels serveis tècnics

municipals que figura a l’expedient, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que

una disposició autoritzi un termini més llarg.

QUART. Citar personalment al tràmit d’informació pública les persones propietàries dels terrenys

que siguin compresos en l’àmbit del pla de millora urbana.

CINQUÈ. Sol·licitar un informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en

el qual s’incloguin consideracions fonamentades en raons de racionalitat i funcionalitat urbanísti-

ques i orientades a la superació de contradiccions, a l’esmena d’errors i a la millora de la clare-

dat i la precisió jurídica i tècnica...”

Balsareny, 28 de novembre de 2018.

L’alcalde

Isidre Viu i Payerols
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EDICTE
El Ple municipal, en sessió del dia 27 de novembre de 2018, va aprovar inicialment una mo-
dificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Pe-
nedès, que afecta concretament l’àmbit del carrer del Comerç, en els termes resultants de la
documentació que consta incorporada a l’expedient. En el mateix acord del Ple, en el seu
punt cinquè s’acorda:

D’acord amb l’article 73.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’aprovació inicial de la modi-
ficació de POUM obliga a adoptar certes mesures suspensives de tramitacions urbanísti-
ques i de noves llicències en l’àmbit en què les noves determinacions comportin una modifi-
cació del règim urbanístic.

Es posa en relleu que en aquest cas l’àmbit ja tenia restringides les possibilitats d’atorgar
noves llicències urbanístiques d’obres o de nous usos i activitats, pel fet de tractar-se de sòl
urbà no consolidat subjecte a nou plantejament.

Tanmateix, formalment s’acorda suspendre, pel termini màxim de dos anys, que s’aixecarà
amb anterioritat si s’aprova de forma definitiva aquesta modificació puntual de POUM, la tra-
mitació de qualsevol pla urbanístic derivat i per tant també de qualsevol instrument de gestió
urbanística que afecti l’àmbit de la modificació puntual de POUM. També se suspèn en el
mateix àmbit el tràmit de llicències o comunicacions de parcel·lació de terrenys, edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació d’usos i ac-
tivitats. Qualsevol nou ús s’hauria d’autoritzar amb caràcter provisional i en règim de preca-
rietat, si es donen els requisits legals per a aquesta mena d’actuacions.

Es publicarà aquest acord de suspensió en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC i
en un diari, amb una referència gràfica a l’àmbit afectat. L’acord de suspensió entra en vigor
l’endemà de la publicació en el BOPB.

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’Urbanisme i Ser-
veis Tècnics de l’ajuntament (pl. de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a  més de trobar-
se accessible per mitjans telemàtics a través del web de l ’ajuntament
(http://www.vilafranca.cat/html/infoiactualitat/anuncis.html).

Vilafranca del Penedès, 28 de novembre de 2018

L’alcalde, Pere Regull Riba

AJUNTAMENT 
VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 

Si no rep cap aliment, el
cos humà en té prou amb
unes 24 hores per consu-
mir les reserves de glucosa
emmagatzemades a l’or-
ganisme, principalment al
fetge i als músculs. L’ende-
mà, el nivell de sucre a la
sang ja comença a baixar i
es poden presentar els pri-
mers marejos, mentre el
metabolisme busca altres
fonts d’energia, com els
àcids grassos i el glicogen
dels músculs. En aquesta
fase es troben a hores
d’ara Jordi Sànchez i Jordi
Turull, que dissabte van
anunciar una vaga de fam
indefinida en protesta per
la seva condició de presos
polítics. Si no és ja el cas,
aviat tindran dolor gàstric
i abdominal, atès que els
seus organismes encara
conserven les funcions vi-
tals intactes i continuen
segregant uns sucs gàs-
trics molt àcids que afec-
ten el sistema digestiu en
trobar-lo buit.

Aquestes, però, són les
afectacions més lleus que
tindran si persisteixen en
la seva voluntat de no
menjar. Algunes persones
que han emprat aquesta
via de protesta extrema
assenyalen que les prime-
res hores són les pitjors,
perquè el cos reclama ali-
ments. “Posteriorment, el
cos s’hi adapta i tens més
lucidesa mental”, relaten.
En tot cas, deu ser en apa-
rença i de manera tempo-
ral, perquè interiorment
el cos no para de buscar
recursos energètics per
mantenir-se en funciona-
ment i inicia un procés de
deteriorament fins que
s’acaba autoconsumint.

Jaume Padrós, presi-
dent del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona i
metge personal de tots
dos, recorda que en aques-
tes circumstàncies “no se
solen donar casos de per-
sones que aguantin més
de dos mesos”. En tot cas,

és un factor que depèn
molt de la constitució i la
salut prèvia dels manifes-
tants. En el cas dels pre-
sos republicans irlande-
sos, van arribar als 94 dies.

Deteriorament conegut
Si es fa una vaga també de
set, el deteriorament és
tan fulminant que es po-
dria morir de deshidrata-
ció en qüestió de pocs dies.
L’aportació de líquid, de
vegades complementat
amb sals, deriva en un de-
teriorament més progres-
siu. Quan deixa de rebre
aliments, el cos consu-
meix els carbohidrats ro-
manents per mantenir el

nivell de glucosa en sang i
perquè el cervell continuï
rebent l’aportació neces-
sària per funcionar amb
normalitat. Després d’uns
quants dies sense glucosa i
sense el glicogen del fetge
i els músculs, s’inicia una
fase en què l’energia s’obté
dels cossos cetònics, que
són el producte de la de-
gradació dels greixos del
cos. En aquest estadi, en-
cara hi ha certa activitat,
però ja es comencen a mal-
metre alguns òrgans vitals
com ara el fetge, els ro-
nyons i el sistema circula-
tori (vegeu gràfic).

L’entrada a la tercera
fase dependrà de les reser-

ves de greixos acumulats,
però se sol donar al cap de
tres o quatre setmanes. El
cos opta per l’autodigestió
de proteïnes musculars
–s’accentua la pèrdua de
pes i la debilitat extrema–
i prioritza la funció del cer-
vell –augmenta el flux san-
guini–. Això provoca un
increment de l’activitat i el
rendiment intel·lectuals,
mentre creix també el can-
sament. En el tram final,
però, es presenten dificul-
tats en la parla, el cervell
s’ofusca i es pot entrar en
estat de coma com a pas
previ al col·lapse de l’or-
ganisme per una aturada
cardíaca o respiratòria. ■

Xavi Aguilar
BARCELONA

Els efectes del dejuni
indefinit dels presos es fan
sentir des del primer dia
a Marejos i dolors abdominals i gàstrics precedeixen un deteriorament físic que ja afecta
alguns òrgans vitals la primera setmana a L’evolució depèn de la constitució de cadascú

Els efectes de la vaga de fam en la salut

• Les primeres 24/48 hores el 
cos consumeix les reserves de 
glucosa i glicogen del fetge i 
els músculs. Els primers 
símptomes són marejos, 
baixades de glucosa i pressió 
arterial baixa. El cos continua 
generant sucs gàstrics i pateix 
cremor d’estómac, basques i 
dolors abdominals i digestius.

       1a fase:
Consum de carbohidrats

1

1

1 1

1
• Entre els 20 i els 40 dies de 
vaga, en funció de la 
constitució, el cos ja no té 
greixos per seguir aprofitant i 
afronta la fase d’autofàgia, la 
més crítica. Es consumeixen 
teixits plens de proteïnes 
musculars i hi ha una extrema 
feblesa, immobilitat, pèrdues 
de coneixement i possibles 
estats de coma fins a una 
mort per parada 
cardiorespiratòria o fallada 
cardíaca.

       3a fase:
Consum de proteïnes

3

3

3

3

2

2

• El fetge i els ronyons 
són els primers òrgans 
afectats per la falta 
d’aliments i es comencen a 
deteriorar al cap de cinc 
dies, aproximadament. Ja 
sense carbohidrats, el 
fetge transforma greixos 
en cossos cetònics, que 
proven de substituir la 
funció de les proteïnes en 
el funcionament dels 
òrgans vitals. Això explica 
el mal alè i la fortor de 
l’orina.

• També en aquesta fase  
baixa el ph de la sang i el 
sistema circulatori es 
comença a malmetre per 
acidosi, que complica les 
funcions del cor. Baixa la 
pressió i augmenta la 
freqüència cardíaca.

• Tot i que després de la 
primera setmana el 
cervell fa una adaptació 
per consumir menys, a 
partir de la tercera 
comença a perdre 
funcions vitals, amb més 
marejos, pèrdua de 
memòria i de visió, forts 
vertígens.

       2a fase:
Consum de greixos

2

2

2

2

2
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l 8 de maig del 2014, Jau-
me Sastre, mestre ma-
llorquí i un dels impul-
sors de l’Assemblea de

Docents de les Illes Balears, va
iniciar una vaga de fam que es
va allargar durant 41 dies. Pro-
testava per la política que duia
a terme el govern balear en con-
tra d’una educació de qualitat
en llengua catalana. Quatre
anys després, el Partit Popular
ha perdut 80.000 vots a l’illa.

Jordi Sànchez el va visitar a
Mallorca l’octubre del 2015.
Volia conèixer el procés d’una va-
ga de fam. La seva decisió i la de
Jordi Turull no són de cap mane-
ra improvisades. No és casual
que l’hagin iniciat el mateix dia
que es complien 45 anys de la
que va fer Lluís Maria Xirinacs.

Per què s’opta pel dejuni?
Hi ha moments a la vida en què
has de fer una passa endavant.
Si ningú assumeix el lideratge,
pot degenerar en violència. D’al-
tra banda, decidir fer una vaga
de fam és un acte de sobirania,
perquè ningú pot anar en con-
tra de la teva pròpia decisió. Un
cop presa, el que cal és mante-
nir-s’hi i resistir.

E

INALIENABLE · “Decidir fer una vaga de fam és un acte de sobirania, perquè ningú pot anar en contra de la teva pròpia decisió.
Un cop presa, cal mantenir-s’hi i resistir” RESPONSABILITAT · “Pots perdre una batalla, però mai abandonar la teva gent”

“Aguantaran si el suport és
massiu i sense fissures”

En la part de l’aïllament, la pre-
só ajudarà Sànchez i Turull?
En el sentit que estaran aïllats
de tot, de les xarxes, de les críti-
ques, de la informació manipula-
da, sí. En canvi, no tindran a la
vora el suport humà. Per això és
fonamental que els companys
polítics empresonats els facin
costat. I estic segur que també
rebran suport d’altres presos i
de molts dels que són allà dins.

Va ser el suport humà el que el
va ajudar a no defallir?
Allò que em va donar força va
ser el suport massiu i sense fis-
sures que vaig rebre. I és amb
un suport així que Sànchez i
Turull aguantaran.

Com hi va respondre el seu cos?
El cos s’hi habitua ràpid. Des-
prés de les primeres 24 o 36 ho-
res, no sents res. Primer, es
consumeix el greix i, després, la
massa muscular. Les migranyes
apareixen més endavant.

Què cal per resistir?
Preparació mental i beure mol-
ta aigua marina.

Va valer la pena el patiment?
No només va valer la pena, sinó
que ho tornaria a fer. Pots per-
dre una batalla, però mai aban-
donar la teva gent. ■

Dissabte vam rebre la notícia
que Sànchez i Turull en comen-
cen una d’indefinida.
Se’m va remoure tot.

Què el va empènyer a fer-ho, a
vostè?
De jove m’interessava Gandhi,
però veia la vaga de fam com una
cosa llunyana. Després vaig viure
les protestes del sacerdot activis-
ta Xirinacs. I el març del 2012,

M. Sardà
BARCELONA

Jaume Sastre Vaguista de fam pel català a les Balears el 2014

No es va quedar a casa.
Bonet es va aixoplugar a la seu
de l’Obra Cultural Balear i jo
també ho volia fer, però em van
recomanar un indret on em po-
gués aïllar del meu entorn habi-
tual, estar tranquil i tenir dues
sales: l’una, per fer-la servir
d’habitació; l’altra, per rebre vi-
sites. Així és que vaig anar cap
a Sa Casa Llarga, una masia als
afores de Palma.

Jaume Bonet, mestre jubilat ba-
lear, va fer una vaga de fam de
26 dies per denunciar la política
contra el català del govern de Jo-
sé Ramón Bauzá. Me la va deixar
a la porta. Nosaltres havíem or-
ganitzat moltes protestes i va ar-
ribar un moment en què havíem
de fer un pas endavant. Em sen-
tia que formava part de tot un
moviment i hi havia molta gent
que no podíem decebre.

Jaume Sastre, en la marxa a favor de l’escola pública, l’agost del 2014, a Salt ■ ARXIU

Un nucli
fort
El primer que
va fer Jaume
Sastre quan va
prendre la deci-
sió d’iniciar la
vaga de fam va
ser parlar amb
la família. A con-
tinuació, ho va
comunicar als
amics i als met-
ges. “A partir
d’aquí, es va
construir un pri-
mer nucli a pro-
va de bomba”,
assegura.
■  M.S.
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JOAN RUEDA

MALEÏDA HEMEROTECA  AVUI FA UN ANY 3 de desembre del 2017

10.000 músics per la llibertat
Prop de 10.000 músics, entre instrumentistes i can-
taires, han participat en un gran concert per reclamar
l’alliberament dels presos polítics a la plaça Espanya.
“Enmig de tanta injustícia i retallades de llibertats, vi-
vim fets extraordinaris com aquest”, ha dit Marcel
Mauri, portaveu d’Òmnium, que, amb Músics per la
Llibertat ha organitzat l’acte. ■ J. RAMOS

“Volem obtenir un mandat
democràtic per seguir construint
la República”
MARTA ROVIRA SECRETÀRIA GEN. D’ERC

“Catalunya no pot quedar en mans
d’aventurers i oportunistes”
XAVIER GARCÍA ALBIOL CANDIDAT DEL PP EL 21-D

“Puigdemont ha estat el president
més irresponsable que ha tingut
Catalunya”
EVA GRANADOS NÚMERO 2 DEL PSC EL 21-D

Amb mig govern a la pre-
só i l’altre mig exiliat a
Brussel·les i amb un de-
goteig d’agressions fei-
xistes arreu del país, el
secretari general de Po-
dem, Pablo Iglesias, ha
aprofitat un acte de pre-
campanya a Sant Adrià
de Besòs per afirmar:
“Potser sense voler o pot-
ser buscant-ho, heu con-
tribuït [adreçant-se als
líders independentistes]
a despertar el fantasma
del feixisme.” Les decla-
racions, com quan en les
eleccions del 27-S va cri-
dar als descendents d’ex-
tremenys i andalusos a

Iglesias culpa
l’independentisme d’haver
despertat el feixisme

“ensenyar les dents” per
fer fora Artur Mas, no
han estat cap ocurrèn-
cia. Prova d’això és que la
referència al feixisme
també ha aparegut en un
tuit en el compte oficial
de Podem Catalunya en
què es reproduïen unes
declaracions de Juan
Carlos Monedero: “Cal
dir-ho amb claredat, no
som una força indepen-
dentista. Gràcies als in-
dependentistes s’ha des-
pertat la força del feixis-
me a tot Espanya.”

En el mateix acte, el
cap de llista en les elec-
cions del 21-D, Xavier
Domènech, ha denun-
ciat la presència de líders
de l’antiga Unió a la llista
del PSC o a les d’ERC. Do-
mènech també ha retret
als socialistes que els ha-
gi “copiat” la proposta de
la hisenda pròpia en el
programa electoral. ■
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