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Molt soroll per res

21-D · El Consell de Ministres
es reuneix a Barcelona blindat
per la policia i enmig de
protestes ciutadanes
GESTOS · Sánchez canvia
per sorpresa el nom de
l’aeroport del Prat i ni ho
consulta al govern català

El govern espanyol, ahir a la Llotja de Mar ■ EFE

INÚTIL · L’executiu espanyol
reprova l’execució del
president Companys, però
no anul·la el judici franquista
CRÍTIQUES · El govern
qualifica els acords d’“estètics”
i defensa que no calia venir a
Barcelona per tan poca cosa

Gentada
en la
protesta
contra
Sánchez
Unes 80.000
persones omplen
el passeig de Gràcia
de Barcelona

La capçalera de la manifestació del vespre, a l’entorn de la Pedrera de Gaudí, al passeig de Gràcia de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Talls de vies i
enfrontaments
Els CDR tallen desenes de carreteres i
xoquen amb els Mossos a Barcelona
La Crònica. David Portabella

Vol de Tarradellas
a Suárez

111591-1152783®

383024-1110653®

El consell de
ministres alternatiu
reivindica justícia i
drets humans
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Protesta dels
CDR contra
el Consell
de Ministres

Col·lapse viari i
dels transports
i una dotzena
de detinguts
pels aldarulls

Una
manifestació
amb gentada
a Barcelona

La presència del
govern de Pedro
Sánchez a la ciutat
mobilitza la
ciutadania

Diàleg, llei
i protestes
FET Sánchez blinda el centre de Barcelona per celebrar un Consell de Ministres
que reconeix ara les figures de Tarradellas i Companys MÉS Pel govern és només
“estètica” REACCIÓ Milers de manifestants es mobilitzen sense incidents greus
Emma Ansola
BARCELONA

El president del govern Pedro Sánchez va celebrar finalment el seu Consell de
Ministres a Barcelona en
senyal “d’afecte i estima”
cap a la ciutat, segons va
explicar en acabar l’acte la
ministra i portaveu, Isabel
Celaá, malgrat que, per organitzar-lo, l’executiu espanyol va haver de blindar
i acordonar el perímetre
de la Llotja de Mar i prohibir-hi l’accés a manifestants i veïns. Un “afecte”
que Sánchez, però, només
va poder demostrar amb
una nova oferta de diàleg,
que tindrà continuïtat en
una tercera cita amb el
president Torra el gener, i
una picada d’ullet als catalans reconeixent les figures dels expresidents Josep Tarradellas i Lluís
Companys. En definitiva,
un 21-D amb molt soroll
per no res a Catalunya,
mentre de la resta de l’Estat espanyol arribaven
veus estridents i durs
atacs contra la trobada la
nit anterior entre els dos
presidents. Quedava constatada l’existència de dos
universos paral·lels.
Aquí, però, la jornada
del 21-D es despertava silenciosa en un barri fantasma, el del Born, amb
carrers i avingudes tallades al trànsit, botigues
tancades i el passeig caòtic
de veïns que ensopegaven
amb les moltes barreres
que els impedien l’accés
cap als carrerons que porten a mar. Un silenci que a
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“Hem vingut a fer un
acte d’afecte i estima a
Barcelona, la 8a ciutat
del món; treballem pel
benestar de tots”

“L’autodeterminació
no té cabuda al nostre
ordenament jurídic ni
resol el problema. A la
solució li cal diàleg”

Isabel Celaá

Meritxell Batet

MINISTRA D’EDUCACIÓ I PORTAVEU
DEL GOVERN ESPANYOL

MINISTRA D’ADMINISTRACIONS I
POLÍTICA TERRITORIAL

“Amb aquest acords i
el cost que ha suposat
el desplaçament,
potser no calia venir
aquí, a Barcelona”

“El govern dona
l’esquena als
manifestants però
s’asseu amb el règim
del 78 i la patronal”

Elsa Artadi

Maria Sirvent

PORTAVEU I CONSELLERA DEL
GOVERN

DIPUTADA DE LA CUP

l’edifici de la Llotja només
quedava trencat per un
dèbil repicar de cassoles i
llunyans càntics de protesta de ciutadans que es
van anar incrementant al
llarg del matí amb diversos intents, sense èxit, de
bloquejar la sortida dels
ministres des de Via Laietana, Pla de Palau i Paral·lel.

trànsit per part de membres dels Comitès de Defensa de la República
(CDR) en carreteres catalanes com ara la ronda Litoral (B-10) i la C-58 al Vallès. Ja a la tarda, unes
40.000 persones segons la
Guàrdia Urbana i 80.000
segons els organitzadors
es van manifestar contra
el règim del 78.
Al final del dia, però, el
xoc entre policies i manifestants havia provocat 12
detinguts i 77 ferits, 35
dels quals eren membres
de la policia autonòmica.
Les manifestacions també
deixaven una imatge nova
a causa del zel amb què actuaven molts ciutadans
per evitar aldarulls greus.
Així, per primera vegada
en el si d’una manifestació
es podien observar fortes
discrepàncies entre els
participants, entre aquells
que intensificaven la pro-

Dotze detinguts i 77 ferits
Les mobilitzacions van
provocar, fins a quarts de
quatre de la tarda, càrregues contundents i corredisses dels agents de la policia (Mossos d’Esquadra i
Policía Nacional) contra
els manifestants que des
de les nou del matí s’havien concentrat als voltants de la zona de la Llotja
tot i que les mobilitzacions
més matineres van començar a primera hora
amb desenes de talls de

testa amb el llançament
de llaunes, vidres, pintura
i els que intentaven aturar-les. No en va, ahir Ciutadans, abans que s’iniciessin les mobilitzacions,
ja va registrar una querella
contra tot el govern de
Torra –l’havia anunciat dimecres, però no la va formalitzat fins ahir– abans
fins i tot que succeís cap
disturbi perquè, al seu entendre, la Generalitat tenia “obligacions” que ha
incomplert davant “informació certa i verídica de
delictes que es cometrien”. La líder de la formació taronja acompanyada
pel president Albert Rivera al Parlament no descartava ampliar la querella
amb els últims esdeveniments que, apuntava, es
produirien al final de la jornada.
Però no hi va haver incidents greus, i sí que es va
viure un nova jornada excepcional amb un acte, el
Consell de Ministres, que
no es va inscriure en la
“normalitat” que de forma
reiterada
defensaven
fonts de La Moncloa davant dels periodistes congregats a la planta baixa
de la Llotja mentre a la
part noble de dalt els ministres aprovaven les dues
mesures estel·lars: un increment d’un 22% del salari mínim interprofessional fins a situar-lo en els
900 euros i una puja salarial d’un 2,25% per als dos
milions de treballadors
públics de les administracions estatals, autonòmiques i locals que s’aplicarà

a partir de l’1 de gener,
quantitats que no dependran de l’aprovació dels
comptes.
—————————————————————————————————

Batet inscriu els
futurs acords en
el marc estatutari
i la Constitució
—————————————————————————————————

Mesures simbòliques
Amb aquestes mesures ja
anunciades amb anterioritat a l’acte de Barcelona,
el Consell de Ministres
mostrava la seva cara més
social per seguidament pi-

car l’ullet a la societat catalana amb dues propostes
de caire simbòlic que van
ser rebudes primer amb
sorpresa i després amb
certa fredor i un fort escepticisme tant per part de la
ciutadania que ahir es va
manifestar al carrer com
pel govern català.
La primera va sobrevolar com un rumor tan bon
punt s’iniciava el Consell
de Ministres: l’aeroport del
Prat passava a denominarse aeroport Josep Tarradellas, “el primer president
en democràcia”, confirmava més tard la ministra Celaá tot admetent que la decisió tenia el vistiplau de la
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Tarradellejar
Carles Sabaté

De la reunió Tarradellas-Suárez de 1977 es recorda que
va anar fatal, però que el president a l’exili va sortir-ne
dient: “Ha anat bé.” Va guanyar temps i va poder tornar. Pedro Sánchez ha volgut fer un Tarradellas amb
l’aeroport i el judici a Companys, assegurant que la reunió amb Torra i el Consell de Ministres han estat productius. Ja fa anys que desconfiem de les promeses

dels respectius governs del PSOE, sempre d’escàs
compliment. Més recorregut i efectiu podria ser el comunicat conjunt de la reunió de governs, que sí que
podria desglaçar les relacions amb l’Estat, que va haver de renunciar a incloure el marc de la Constitució
en el diàleg. Com Catalunya s’avé, a desgrat, a parlar
amb l’Estat que empresona els seus líders.

Sánchez presidint el Consell
de Ministres a la Llotja de Mar
i protesta de ciutadans als
voltants de la zona ■ O. DURAN

família i només s’havia
“notificat” a la Generalitat
i als ajuntaments.
Però no va ser Tarradellas l’únic expresident de la
Generalitat al qual el govern de Sánchez ahir atorgava protagonisme. Encara no s’havia acabat el Consell de Ministres que una
altra filtració irrompia de
forma poc clara en l’ambient. S’apuntava una
anul·lació del judici contra
Companys que, finalment,
però, només va quedar
concretada en una declaració política a través de la
qual el Consell de Ministre
reconeixia el rebuig al consell de guerra que el 1940

va ordenar l’afusellament
del president de la Generalitat, i assumia la reparació
i la restitució de la seva figura. La ministra Meritxell Batet assenyalava que
perquè l’anul·lació fos
efectiva jurídicament requeria una nova llei que a
hores d’ara ja s’està tramitant al Congrés dels Diputats i que, en el cas de ser
aprovada, implicaria, llavors sí, l’anul·lació amb
efectes jurídics de la causa
contra Companys.
Espera de deu anys
El següent paquet de mesures que va aprovar el
Consell de Ministres amb

l’ull posat en Catalunya té
a veure amb infraestructures. Concretament amb
obres de millora i conservació de carreteres que
s’esperen des de fa deu
anys. Algunes d’aquestes
actuacions es faran a les
carreteres entre Tarragona i Montblanc, Tordera i
Maçanet i, finalment, a
l’AP-7 al Baix Llobregat, al
tram de Castellbisbal.
La portaveu del govern
català, Elsa Artadi, després de conèixer els
acords de govern va carregar durament contra la decisió del president Sánchez, i va acusar-lo de provocar un desplegament de

mesures de seguretat amb
forts “inconvenients” per
a la ciutadania a canvi només d’anuncis que, al seu
parer, només són “estètics”, criticava la portaveu
del govern català.

forma de “canalitzar políticament les relacions
amb Catalunya i la sortida
del conflicte”, assegurava
la portaveu i ministra
d’Educació després del
Consell de Ministres.

Sánchez, satisfet
La valoració de la portaveu
Elsa Artadi no va coincidir
gens amb la del president
Sánchez, que per boca de
la seva portaveu va reiterar que la reunió d’ahir
amb el president Torra havia estat “molt positiva” i,
el que era més important,
permetia assegurar la via
de diàleg en el futur amb la
cita del gener. “És l’única

Constitució i Estatut
Sí que la ministra va voler
recalcar i recordar, després que ahir en el document de mínims acordat
entre els dos govern no es
fes explícita la paraula
Constitució i només
s’apel·lés a la “seguretat jurídica”, la qual cosa va provocar exacerbades crítiques del PP i Ciutadans,
que precisament la segu-

retat jurídica “no existeix
sense el respecte a l’ordenament jurídic que conformen el text constitucional, els estatuts d’autonomia i la resta de lleis i
normes”. No existeix cap
altra recepta, “ni discursos emocionals ni aplicació perpètua del 155”, afegia en un clar retret al líder
del PP, Pablo Casado, i al
de Ciutadans, Albert Rivera, que estan demanant
un 155 “perpetu”, una
sol·licitud que no dona resposta política al problema
català i amaga un “afany
de recentralització” de les
competències de Catalunya, va lamentar. ■
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David Portabella

LA CRÒNICA

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

Vol de Tarradellas a Suárez
L

130093-1200460Q

a sala de Contractacions de
la Llotja de Mar exhibeix un
imponent rellotge clàssic
d’agulles del fabricant barceloní
Ferrer Collin i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
entestat a celebrar el Consell de
Ministres a Barcelona el 21-D, no
es va poder resistir a endarrerir
l’hora local amb jet lag republicà.
Perquè, curiosament, la Llotja de
Mar, escollida en el 40è aniversari
de la Constitució per La Moncloa
pel simbolisme de ser el lloc on
des del seu balcó es va proclamar
la Constitució de Cadis (la Pepa),
va embarcar Sánchez en una insòlita escala en la República i en
la Transició. Al gest de reparació i
reconeixement de l’honorabilitat
del president Lluís Companys,
afusellat el 1940 per un consell
de guerra franquista a només
3 quilòmetres de la Llotja de Mar,
Sánchez hi va sumar una picada
d’ullet més a la Catalunya republicana i de l’exili anunciant que
l’aeroport del Prat rebrà el nom
del fundador d’ERC i el 125è president de la Generalitat, Josep
Tarradellas.
Que l’imminent aeroport Josep
Tarradellas Barcelona-el Prat és
una idea que Sánchez imposa al
BOE sense haver-la consensuat
aviat es va evidenciar des de la
Casa de la República a Waterloo.
“Queda clar quin concepte tenen
de Catalunya. Que el nom de la
infraestructura més important i
estratègica no el puguem decidir,
ni tan sols fer propostes, ni ser
consultats… és que efectivament
ens consideren una possessió”, va
denunciar el president Carles
Puigdemont. Però la sorpresa no
va ser només de Puigdemont,

metàfora de poder embarcar a
Tarradellas i aterrar a Suárez o a
l’inrevés, una al·legoria de la nostàlgia del diàleg fluid i empàtic
entre polítics que eren aparentment irreconciliables. “Va perjudicar a Suárez la legalització del
Partit Comunista? va perjudicar a
Suárez facilitar el retorn del president Tarradellas? Cal fer el que
més convé a l’interès del país”, va
reflexionar el líder del PSC, Miquel Iceta, ocupant ja un seient
————————————————————————————————————————

Sánchez fa escala en la
República i la Transició
gastant mig milió d’euros
per rebatejar el pont aeri
————————————————————————————————————————

La ministra Batet (Política Territorial) i la portaveu Celaá, al final del Consell de Ministres a la Llotja de Mar ■ ACN

perquè el govern de la Generalitat
i molts ministres no ho van saber
fins ahir perquè es tracta d’una
idea personal de Sánchez que no
va compartir per evitar filtracions
i que per a ell té la virtut perversa
d’empènyer l’independentisme a
beneir-la o a justificar per què renega del president que entre el
1954 i el 1977 va mantenir viva la
tènue flama de la Generalitat a
Saint-Martin-le-Beau. Que Isabel
Celaá, portaveu basca del govern
espanyol, no pensava en dècades
d’exili francès de Tarradellas va
quedar clar quan el va definir
com “el primer president de la
Generalitat en democràcia”. Al
seu costat, la ministra Meritxell
Batet mirava a l’horitzó amb la
mirada de qui sap que la història

d’Espanya és tan complicada que
no arrenca precisament el 23
d’octubre de 1977 del cèlebre “Ja
soc aquí” cridat des del balcó de
la Generalitat. La basca Celaá, de
fet, va obviar que el restabliment
de la Generalitat en la figura de
Tarradellas va ser l’únic element
republicà que va tenir la Transició,
perquè el 1977 enllaça i reconeix
la continuïtat de la Generalitat a
l’exili i ho fa un any abans de la
Constitució de 1978, amb què
part del Madrid oficial creu que va
néixer l’era contemporània.
La jugada de Sánchez amb el
seu homenatge a Tarradellas no
té la unanimitat catalana i ell ho
sap. “Ha estat consensuat amb la
família i ha estat comunicat a la
Generalitat i als ajuntaments del

Prat i de Barcelona”, va ser ahir la
resposta oficial de la portaveu
Celaá i la ministra Batet per voler
dir que al Llobregat i a la plaça de
Sant Jaume s’acabava de saber. I
té un preu que tant el Ministeri de
Foment com Aena coneixen: l’import de canviar aeroport de Madrid-Barajas per aeroport Adolfo
Suárez Madrid-Barajas el 26 de
març del 2014 per ordre de Marino Rajoy va ser de 476.000 euros.
Fonts del sector indiquen que el
cost de rebatejar l’aeroport barceloní rondarà també el mig milió
d’euros. Per aquest preu, decidit
per Sánchez però que ha de ser
desemborsat pel català Maurici
Lucena com a gestor d’Aena, el
president del govern espanyol regala als usuaris del pont aeri la

de primera en el vol inaugural del
pont aeri Tarradellas-Suárez.
Si el Madrid oficial va intentar
expiar a través de la toponímia
del seu aeroport la seva mala
consciència pel viacrucis polític
que va dedicar a Suárez al final
de la seva vida activa, amb moció
de censura del PSOE inclosa, en
el cas de l’aeroport Josep Tarradellas està per veure si serà origen i destinació com a hub del
diàleg o bé una simple idea sorgida del desglaç hivernal d’un Consell de Ministres a Barcelona per
marcar un gol a l’independentisme. “Es va descobrir un dia que el
procés de destrucció política d’un
home pot ser una gran jugada política”, va denunciar Jordi Pujol el
1984 sobre l’acoso y derribo del
PSOE contra Suárez. Si la porta
d’embarcament a la solució al
conflicte amb Catalunya s’obre
posant Tarradellas a un aeroport,
el temps i la Biodramina ho diran.
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El govern veu “estètics” els
acords del Consell de Ministres
a Artadi recorda que el 2009 es va fer un reconeixement a Companys i que les obres anunciades fa
anys que estan sobre la taula a Considera que el Prat té problemes més importants que el nom
Redacció
BARCELONA

181664-1173533 ®

El govern va considerar
molt insuficients els
acords “estètics” presos
pel Consell de Ministres
espanyol, alguns del quals
es plantejaven des de La
Moncloa com un gest cap a
Catalunya. És el cas de la
“declaració de reparació”
en què es rebutja i condemna el consell de guerra
que el 1940 va condemnar
a mort el president Lluís
Companys a mans del
franquisme. La mesura,
simbòlica, va rebre crítiques per haver quedat curta de l’executiu català i
d’entitats com la Comissió
de la Dignitat.
La portaveu del govern,
Elsa Artadi, va recordar
que el reconeixement a
Companys “ja s’havia fet el
2009” amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. I també va lamentar
que no serveixi per anullar el judici sumaríssim,
que s’hauria de fer per llei
al Congrés. De fet, el PSOE
es va comprometre amb
ERC i el PDeCAT a anul·lar
el consell de guerra a Companys i les altres víctimes
del franquisme a canvi de
donar suport en el tràmit
al Congrés al decret llei per
exhumar les restes de
Franco del Valle de los Caídos.
També la consellera de
Justícia, Ester Capella, va

Elsa Artadi, ahir, en la compareixença per valorar els acords del Consell de Ministres ■ ACN

Les frases

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

“Els acords presos en
el Consell de Ministres
són mesures
estètiques no tenen
valor real”

“L’anunci del Consell
de Ministres arriba
quaranta anys tard.
Valorem el gest, però
és tan sols un gest”

“És insultant que no
hi hagi una condemna
d’estat i simplement hi
hagi una reparació”

Elsa Artadi

Ester Capella

PORTAVEU DEL GOVERN

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE LA
DIGNITAT

considerar que la condemna “arriba quaranta anys
tard” i és “únicament un
gest”. Capella va insistir
en la necessitat d’una llei
estatal “que anul·li els procediments sumaríssims i
que anul·li la sentència del
president Companys”. El

govern espanyol, a parer
de la consellera de Justícia, hauria, a més, de “demanar perdó per l’assassinat del president Companys” de la manera com “ho
van fer l’estat alemany i
l’estat francès”.
La tardança del Con-

Josep Cruanyes

grés a moure fitxa per
anul·lar els judicis dels tribunals franquistes contrasta amb el Parlament,
que el juny del 2017 va donar llum verd a per unanimitat a una llei pionera en
què invalidava els gairebé
64.000 consells de guerra

“La decisió s’inscriu
dins de l’àmbit del
simbolisme en les
actuals relacions
Catalunya-Espanya”
Ajuntament del Prat

del franquisme.
Canvi unilateral
Des de la Generalitat tampoc va ser ben rebut el canvi de nom de l’aeroport del
Prat, rebatejat unilateralment pel Consell de Ministres com a Josep Tarrade-

llas. Artadi va subratllar
que la modificació de la denominació s’havia fet sense “cap tipus d’acord” amb
l’executiu català. “El Prat
té reptes i problemes a resoldre, però no sobre el
nom, sinó per altres temes
importants”, destacava.
L’Ajuntament del Prat de
Llobregat va rebutjar entrar en polèmica pel canvi
de nom, que atribueixen a
l’etapa de “simbolisme“
que viu la relació entre el
govern espanyol i català,
però es van mostrar convençuts que la gent el continuarà anomenant “el
Prat”.
Mesures ja anunciades
Ni la declaració de reparació, ni el canvi de nom de
l’aeroport ni tampoc els
112 milions anunciats per
a conservació i explotació
en carreteres de l’Estat a
Catalunya per més de 85,3
milions i 27,5 milions més
per condicionar el traçat
de l’N-II entre Tordera i
Maçanet de la Selva. Artadi va recordar que es tracta d’infraestructures que
fa més de deu anys que estan damunt de la taula i
que encara no s’han executat.
“Venir a Barcelona per
canviar el nom de l’aeroport, repetir una frase que
ja vas dir el 2009 i per a
unes promeses d’infraestructures de fa deu anys
que no s’han executat...
Potser no calia venir aquí a
Barcelona, pel cost que ha
suposat el desplaçament”,
resumia la portaveu del
govern després de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona. I posava
en dubte que per aquests
acords “estètics o sectorials” valgués desplaçar
tot el govern espanyol fins
a Barcelona, atès “el cost”
de l’operació. ■
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Mossos d’Esquadra carregant contra la primera línia de manifestants, la majoria encaputxats, ahir al matí al final de la Rambla ■ ORIOL DURAN

El setge a la Llotja de Mar se
salda amb deu detinguts
a Càrregues policials contra manifestants que volien arribar fins al Consell de Ministres a Els Mossos
fan tres detinguts més a l’Ampolla a Independentistes no violents planten cara als encaputxats
Jordi Panyella
BARCELONA

Un exèrcit de Mossos d’Esquadra desplegat al centre
de Barcelona va mantenir
ahir inalterat i inalterable
el gegantí cordó de seguretat desplegat a l’entorn de
l’edifici de la Llotja de Mar,
on es va reunir el Consell
de Ministres, i ho va fer
mantenint a ratlla els manifestants que van assetjar el lloc i que, en diversos
punts i en diversos moments, es van enfrontar
amb la policia amb el resultat final de deu detinguts i
desenes de ferits, entre
mossos i activistes. A
aquests dos detinguts cal
sumar-n’hi tres més que es
van fer en incidents a
l’Ampolla, acusats d’incendi, desordres públics i
danys. Dos d’ells van sortir
al vespre en llibertat.

Els setge d’ahir al Consell de Ministres va desencadenar escenes de tensió
i violència, però també va
traslladar a peu de carrer
el debat teòric que viu l’independentisme,
sobre
quina ha de ser l’estratègia
de lluita, i en molts moments es van veure i viure
enfrontaments verbals
entres sobiranistes partidaris d’una reivindicació
de to pacífic que van plantar cara a joves encaputxats quan aquests organitzaven barricades i manifestaven una clara intenció d’avançar cap al cordó
policial dels Mossos.
La jornada de protesta
matinal havia estat convocada pels CDR que van organitzar tres marxes que
volien confluir a la Llotja
de Mar. Una va avançar
pel sud, des del Paral·lel;
l’altra, pel nord, des d’Arc

Rivera menteix dient que hi va haver còctels Molotov

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

“Posin vostès la televisió i
veuran els carrers tallats, els
detinguts, els còctels Molotov...” Albert Rivera va relatar
ahir amb aquestes paraules, i
aquesta inexactitud, els incidents que s’havien produït
durant el matí a Barcelona.
Rivera va intervenir, amb Inés

Arrimadas, en una roda de
premsa al Parlament per valorar la jornada i va parlar de
còctels Molotov, quan ahir no
hi va haver cap llançament
d’artefactes incendiaris.
L’únic que s’hi pot relacionar
és la detenció d’un jove que,
segons els Mossos, portava

material per fer un artefacte.
Per la seva part, el president del PP, Alejandro Fernández, va criticar el govern
català i l’espanyol “per no garantir la seguretat dels ciutadans” i va coincidir amb Rivera en acusar Torrent d’incitar
les protestes de carrer.

de Triomf, i una tercera va
baixar per la Via Laietana.
Les manifestacions van
arrencar cap a les nou del
matí, una hora abans
que comencés la reunió de
l’executiu de Pedro Sánchez, amb uns centenars
de persones a cada columna i a mesura que van passar le hores s’hi va anar
afegint gent.
La presència de Mossos
va ser molt evident des de

primera hora i també la intenció de la policia de dificultar l’avanç dels manifestants. D’aquesta manera, la marxa que va arrencar de la plaça Urquinaona
només va poder recórrer
cent metres baixant per la
Via Laietana, fins a l’estàtua de Francesc Cambó, i
allí es va haver d’aturar
una bona estona en topar
amb un cordó policial de
mossos de la brigada anti-

disturbis que els barrava el
pas. En aquest punt, la policia hi va fer la primera detenció, la d’un jove acusat
d’atemptat a l’autoritat
que va ser arrestat quan la
manifestació encara no
s’havia posat a caminar.
Les primeres càrregues
es van registrar cap a les
deu del matí a la part baixa
de l’avinguda Paral·lel,
després que algun manifestant intentés saltar les

tanques metàl·liques que
hi havia posat la policia. A
la zona de les Drassanes,
els Mossos hi van fer set
detinguts. La columna que
va avançar per aquest costat de la ciutat va ser la
més activa, i en desplaçarse els activistes a la part
baixa de la Rambla, a tocar
de Colom, es van repetir
els enfrontaments amb els
Mossos. Els incidents van
tornar a produir-se al final
de tot del dia, a les tres de
la tarda, quan els ministres ja havien marxat, els
CDR havien desconvocat
la protesta, i les tanques
policials ja s’havien aixecat.
En el moment en què
els Mossos es retiraven, hi
va haver una nova detenció, just davant de l’entrada principal de la seu central de Correus, i això va
encendre els ànims dels
manifestants i es van produir noves persecucions, a
peu i amb els vehicles policials desplaçant-se a tota
velocitat pel tram baix de
la Via Laietana, on van rebre el llançament de tot tipus d’objectes, inclús d’un
tió. Fins a quarts de quatre
la zona no va recuperar la
calma i la tranquil·litat.
La columna que va sortir d’Arc de Triomf va arribar fins a tocar de l’edifici
de la Facultat de Nàutica,
davant la Llotja de Mar, i
allí els únics enfrontaments que hi va haver van
ser les discussions verbals
entre manifestants partidaris de la protesta pacífica que es van encarar amb
altres que anaven amb la
cara tapada. En un
d’aquests episodis, un manifestant cridava “fora encaputxats!”, mentre que
un dels interpel·lats contestava: “PDeCAT, la paciència s’ha acabat.”
Aquest paper pacificador també el van tornar a
fer col·lectius de bombers,
que es van posar a primera
línia a la Via Laietana, entre Mossos i manifestants,
i van intentar facilitar,
sense aconseguir-ho, la
sortida dels policies. Una
part del desplegament
d’ahir el van assumir policies nacionals arribats expressament que no van
haver d’actuar . A l’entorn
dels edificis militars que hi
ha al passeig de Colom s’hi
desplegaven
aquests
agents, que mostraven de
forma ben visible escopetes per disparar pilotes de
goma, un material antidisturbis prohibit pel Parlament arran del cas Ester
Quintana. ■
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Les entitats
anuncien un
nou cicle de
protestes
a Unes 80.000 persones, la meitat segons la Guàrdia

Urbana, s’apleguen en la mobilització unitària de la tarda
Òscar Palau

143134-1200516Q

BARCELONA

Unes 80.000 persones segons els organitzadors,
unes 40.000 segons la
Guàrdia Urbana de Barcelona, van manifestar-se
ahir a la tarda pel centre
de la ciutat rere el lema
“Tombem el règim, pels
drets socials i polítics. Per
l’autodeterminació. Contra la repressió”, en la que
va ser la mobilització més
unitària de la jornada
–molts ja venien de participar en alguna de les accions del matí– i també la
més multitudinària, contra la presència a Catalunya del govern estatal. Això sí, no serà flor d’un dia,
perquè els organitzadors
ja van avisar en el manifest final que just serà
“l’inici d’un cicle de mobilitzacions” per recuperar
la sobirania “robada i negada”, que només veuen
possible assolir plenament amb la República catalana.
La manifestació la convocava la Comissió 21-D,
endegada per un conglomerat de col·lectius de l’esquerra independentista, a
més de la CUP, a què també es van afegir l’ANC,
Òmnium i els CDR, a més
d’organitzacions juvenils
com JERC, Arran o Universitats per la República.
Tot i que no eren entre els
organitzadors, també hi
van assistir, en un segon
pla, una representació de
JxCat, encapçalada pels
diputats Josep Costa,
Eduard Pujol i Gemma
Geis, i d’ERC, amb Marta

Vilalta, Ernest Maragall i
Oriol Amorós, a més del
senador de Bildu Jon Iñarritu. Els comuns, en canvi,
no hi van enviar delegació,
com tampoc el govern.
La mobilització va desbordar les previsions inicials, ja que la capçalera,
rere la qual destacaven les
paraules “Freedom” (llibertat) i “Peace” (pau) i
que era formada per representants de les organitzacions convocants,
s’havia de situar als Jardinets de Gràcia i finalment
ho va fer a l’altura de la Pedrera. Durant mitja hora,
la gentada, amb tot d’estelades, llaços grocs –molts
també amb bufandes grogues per donar la benvinguda a l’hivern, tot i que no
va ser una tarda especialment freda– i pancartes
per la llibertat dels presos
polítics, va baixar tot el
passeig de Gràcia il·luminat amb les llums de Nadal
fins a l’altura de la Gran
Via, amb l’ajut d’un cordó
de voluntaris de l’ANC.
Contra els acords del dia
“Ha estat un gran èxit
aquest dia, des de la noviolència però amb tota la
contundència hem deixat
clar que mentre continuï
la repressió el govern espanyol no és benvingut”, els
donava la benvinguda, des
d’un petit escenari al final,
l’actor Pep Planas. També
hi van prendre la paraula
tot seguit, entre crits de “1
d’octubre, ni oblit ni perdó!”, dos dels represaliats
pels cossos policials estatals el dia del referèndum,
Marta Torrecilla i Roger

Español, que denunciaven
que l’actuació policial ahir
va deixar 14 lesionats per
bales de foam i una dotzena de detinguts, de qui van
demanar l’alliberament
immediat. Precisament
per això a última hora
unes 200 persones convocades pels CDR es van concentrar davant de la comissaria de les Corts. “Ha
estat una resposta repressiva i punitiva a l’exercici
del dret a la manifestació”,
es queixava Español. “No
calia una mostra de poder
en aquest context d’excepcionalitat democràtica”, assenyalava, sobre el
Consell de Ministres, Torrecilla, que també es va
mostrar molt crítica amb
els acords que va prendre.
“Cap de les mesures és suficient; s’ha fet veure que
s’ha fet un exercici de reparació amb Companys i
el canvi de nom de l’aeroport ens sembla una broma de mal gust”, proclamava, entre xiulets.
“No és res més que una
excusa per justificar un
nou desplegament de Policía Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya, tot un acte
de provocació amb un govern que ha intentat mostrar una cara més amable i
que ara mostrarà les seves
veritables intencions”, denunciava el manifest llegit
per l’actriu Sílvia Bel. El
text es mostra molt crític
amb el “blanqueig” que la
transició va suposar del
franquisme, i per això avisa que l’entesa amb l’Estat
“ha estat i serà impossible”, i vaticina que el govern espanyol, “indepen-

Les frases

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

“S’han combinat els
drets de manifestació i
la capacitat dels
catalans d’expressar-se
al carrer amb el dret de
reunió”
Eduard Pujol
PORTAVEU ADJUNT DE JXCAT

dentment del seu color, no
farà altra cosa que provar
d’imposar la seva llei sota
l’amenaça velada d’un 155
etern”. A més, lamenta
que el darrer any “el retrocés democràtic patit és esfereïdor”, i reclama “plantar cara” per fer front a la
situació, tot emmirallantse en la “transversalitat i
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La manifestació va
reunir desenes de
milers de persones
tot al llarg del Passeig
de Gràcia de
Barcelona ■ JOSEP
LOSADA

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

“El Consell de
Ministres ha estat una
provocació i un gest
d’aparador, més que
no de contingut
efectiu”

“Determinats partits
d’ordre han fomentat
desmobilitzar el 21-D,
una jornada de
reivindicació en una
situació excepcional”

Marta Vilalta

Maria Sirvent

PORTAVEU NACIONAL D’ERC

DIPUTADA DE LA CUP

diversitat” assolida l’1-O i
el 3-O com els moments en
què el règim “va tremolar”. “Els darrers mesos
hem vist que no es pot deixar tot en mans dels partits polítics”, se subratlla
en el text, que fa una crida
a “comprendre que part de
la solució implica assumir
que les institucions no són

només dels representants
dels partits”.
La CUP carrega
Les crítiques a les forces
independentistes majoritàries aquest cop també
van venir de la CUP, ja que
la diputada Maria Sirvent
va acusar el govern de “donar l’esquena” als sobira-

nistes amb la seva absència en la manifestació,
mentre, en canvi, seia la
vigília “amb el règim del
78” al Palau de Pedralbes i
amb “la patronal que sistemàticament vulnera drets
col·lectius”, en el sopar de
Foment del Treball. Sirvent denunciava l’actuació policial “absolutament
desproporcionada”
del
matí, que va vulnerar “tots
els protocols”, i remarcava
que l’única violència “l’està exercint un estat que
reprimeix drets, i un govern català que ha decidit
alinear-se amb aquesta
manera de fer”. De fet, la
portaveu d’Arran, Núria
Martí, anava fins i tot més
enllà i evitava condemnar

el llançament de pedres
contra la policia perquè
“no és violència”. “Qualsevol mètode de lluita és òptim a fi de fer front a un estat que no para de reprimir el poble català”, deia.
Des d’un altre punt, el
portaveu adjunt de JxCat,
Eduard Pujol, apel·lava
per la seva banda, a la “mobilització cívica i pacífica”,
i denunciava la situació
“estressant” dels últims
dies. Per això es mostrava
satisfet perquè ahir es van
poder conjugar els drets
de manifestació i protesta
amb el de reunió del govern espanyol. Això sí, tot i
que es felicitava per la cimera de la vigília a Pedralbes, exigia “diàleg útil, no

només d’aparador”, i lamentava la carta de resultats “tan pobra” que sortia
del Consell de Ministres.
Així, es mostrava especialment crític amb “les formes” pel rebateig unilateral de l’aeroport del Prat, i
es preguntava “per què no
li ha posat el nom de Pau
Casals”, que reivindicava
les llibertats i va morir a
l’exili. Amb la seva “política de gestos d’aparador”,
sentenciava Pujol, “el govern espanyol ha aprofitat
una excel·lent oportunitat” de “respectar” el resultat electoral del 21-D.
La portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, també ho
qualificava de “gest d’aparador més que de contin-

gut efectiu” i destacava
que la ciutadania tornés “a
fer sentir la seva veu” per
reivindicar “una resposta
política” al dret a l’autodeterminació i la fi de la repressió i la persecució. “Ho
diem al carrer i també
quan tenim oportunitat
de reunir-nos amb el govern espanyol”, valorava.
A Vilalta tampoc li agradaven les maneres pel canvi
de nom a l’aeroport, i el
que en reclamava era el
traspàs de la gestió. “És
una anècdota; només demostra que així no es fan
les coses”, reblava. Tant
ella com Pujol van treure
importància als incidents
del matí, ja que no els veuen “representatius”, tot i

|

16 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 22 DE DESEMBRE DEL 2018

Les protestes i la seguretat
col·lapsen trànsit i transport
a Els CDR van bloquejar des de primera hora vies principals com ara l’A-2 a Alcarràs i l’AP-7 a Girona
i a l’Ampolla a Els talls es van concentrar al matí, tot i que a mitja tarda encara hi havia afectacions
M.M.
BARCELONA

Les protestes per la convocatòria del Consell de Ministres a Barcelona van
deixar, tal com s’havia pronosticat, molt afectats la
circulació viària i el trànsit
en general tant a l’àrea metropolitana com als diferents accessos a aquesta i a
molts indrets clau del territori, fins al punt que molt a
primera hora, en algun cas
abans de les set del matí,
desenes de carreteres ja estaven tallades pels CDR i
manifestants que protestaven pel desembarcament de l’executiu espanyol per celebrar la seva
reunió setmanal a la capital catalana.
Ben d’hora
Des de primera hora de la
matinada, Trànsit i Protecció Civil van anar informant de les afectacions.
Abans de les cinc del matí
ja hi havia talls en els dos
sentits de la marxa a la C58
a Vacarisses, la C65 a
Llambilles i la C25 a Campllong. Cap a les sis, s’hi
van sumar les aturades a
l’AP-7 a l’Ampolla, l’N-II a
Figueres i la C-31 a Verges,
Torroella de Montgrí i Pals.
La demarcació de Girona va ser on hi va haver
més moviment veïnal per
impedir el trànsit i el transport a les carreteres. Així,
per exemple, a Verges els
veïns van blindar les quatre entrades al poble i fins i
tot van celebrar un esmorzar amb botifarrada popular.
Amb el tall de l’AP-7, els
CDR barraven l’accés en
direcció a Figueres, Girona
i la Bisbal i a tot el trànsit
cap a la frontera amb França. La mobilització es va
mantenir durant unes
quantes hores al matí, però poc abans del migdia es
va anar dissolent, després
d’algunes imprecacions
contra els Mossos, que hi
van desplegar un dispositiu, però sense que la cosa
passés d’aquí ni hi hagués
càrregues. També hi va haver accions de protesta en

A dalt, un moment del tall de l’AP-7 a l’Ampolla; a sota, col·lapse de la mateixa autopista a prop de Girona ■ EFE / EFE

altres carreteres de la demarcació que absorbien la
circulació de l’autopista tallada, com ara l’N-II a l’altura de Medinyà, Fornells de
la Selva i Bàscara, on es
van muntar barricades
amb pneumàtics però que
també van obrir pas a primera hora de la tarda, com
també a Pontós. A Girona,
des de les 7 del matí hi va
haver talls, a l’AP-7 a Sarrià de Ter, l’N-II a Sant Julià de Ramis en sentit Girona, o l’N-260 a Maià de
Montcal, a la Garrotxa, entre d’altres. L’AP-7 també
s’havia tallat a Sils, en direcció a Barcelona.
Al sud del país, concretament a les Terres de

Jornada insòlita, plena d’incidències, a Barcelona

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

A Barcelona, a l’ull de l’huracà, també es va viure una jornada insòlita. Les dades oficials indicaven que ahir l’accés de vehicles a l’àrea metropolitana es va reduir en més
d’un 53%. Les precaucions
dels particulars i els talls es
van conjurar per reduir a la
meitat l’afluència de trànsit,
cosa que en molts casos va
facilitar els desplaçaments
dels previnguts que van deixar el cotxe i van optar per
mitjans molt més operatius,
com ara el metro. A primera
hora hi va haver força problemes per accedir a la capital,

amb talls molt matiners a les
rondes o a la B-20 a Badalona
o a la B-23 a Sant Just . Els de
la ronda Litoral també eren
deguts a motius de seguretat,
ja que la sortida 22 coincidia
amb l’accés a la Llotja de Mar,
on se celebrava el Consell de
Ministres. Tres columnes dels
CDR van avançar Via Laietana
avall, pel Moll de la Fusta des
del Paral·lel i el carrer Comerç, ja que volien confluir al
pla de Palau, on hi ha la Llotja,
sense aconseguir-ho, a causa
de l’actuació dels Mossos i de
la Policía Nacional desplaçada que acordonava la zona.

Paral·lelament, un grup de taxistes es van manifestar al
passeig de Gràcia, on a la tarda es va tornar a tallar quan
milers de persones s’hi van
concentrar pel mateix motiu.
Tot plegat va afectar el
funcionament normal de la
ciutat, sobretot al centre. Per
exemple, Santa Maria del Mar
estava tancada i alguns mercats, com ara el de Santa Caterina, funcionaven a mig gas.
A la Fira de Santa Llúcia moltes parades no van aixecar la
persiana perquè els paradistes no havien pogut entrar a
Barcelona.

La xifra

—————————————————————————————————
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trams d’autopistes i carreteres importants, com a mínim,
es van veure afectats, especialment al matí.

l’Ebre, les protestes també
s’hi van deixar sentir. A
l’Ampolla, des d’abans de
les sis, dos centenars de
persones dels CDR van entravessar pneumàtics i altres objectes a l’AP-7 i hi
van calar foc. Tanmateix,
després d’un avís dels Mossos que iniciarien una càrrega, els manifestants es
van retirar. El foc, però, va
trigar més a ser apagat i la
circulació no s’hi va poder
restablir fins al cap d’unes
hores. Al llarg de la tarda, la
circulació, finalment, es va
normalitzar. Al voltant de
Tarragona, l’A-27 en direcció a Valls també va quedar
travada. Centenars de persones van impedir el pas
per l’accés principal al port
de Tarragona per l’autovia
A-27 durant més d’una hora. A l’aeroport del Prat,
molts passatgers hi van fer
nit, en previsió de les dificultats per accedir-hi per
agafar els seus vols.
Tensió sobre rodes
A les comarques de Ponent, l’autovia A-2 a Alcarràs va ser una de les vies
més afectades. Des de
quarts de set i enmig de
l’espessa boira ponentina,
els CDR van acumular tanques i pneumàtics que van
provocar irades protestes
i alguns enfrontaments
verbals amb els conductors que volien travessar
la barrera. El bloqueig va
fer que es decidís aixecar
en alguns moments les
barreres del peatges a Soses per descongestionar la
circulació, que a mig matí
es va anar restablint, tot i
que amb circulació lenta.
Tot i que cap a les dues
del migdia semblava que
les accions dels CDR a les
carreteres anaven minvant, a mitja tarda encara
hi havia talls en diversos
punts de la geografia catalana.
Segons recollia Trànsit
al seu compte de Twitter,
hi va haver bloquejos a
l’AP-7 a Garrigàs, a l’Alt
Empordà; a la C12 a Tortosa, en direcció a Amposta,
on es van formar llargues
cues, de més de 7 quilòmetres cap a les quatre de la
tarda. ■
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L’atracció de la cara B

SUPORT · Milers de persones segueixen el consell de ministres alternatiu, que reivindica justícia, respecte pels drets humans
i la desmilitarització del país CLAM · Òmnium recorda a Sánchez que el seu problema és “el 80% de la societat catalana”
Xavi Aguilar
BARCELONA

N

133133-1200442L

i cares tapades, ni furgons
policials, ni corredisses. El
consell popular de ministres que Òmnium Cultural va organitzar per contraprogramar la reunió dels ministres espanyols es va celebrar de manera pacífica, festiva i reivindicativa amb
un seguiment multitudinari: més
de 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. El resultat, per bé que
únicament teòric, va ser clarament
més productiu, just i esperançador
que les decisions que l’executiu de
Pedro Sánchez prenia de manera
simultània a pocs metres de distància. “Han vingut aquí per decidir
que l’aeroport es digui Josep Tarradellas? Aquesta és la seva proposta? Són uns irresponsables que ens
volen sotmesos i mesells. Senyor
Sánchez, si només ens pot oferir
humiliació, seguir de la mà de l’extrema dreta al judici a la democràcia, si no és capaç de reconèixer
amb valentia el dret a l’autodeterminació, vol dir que vostè té un problema, i aquest problema es diu
80%”, va clamar el vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri, referintse al percentatge de la població catalana que rebutja “la repressió policial i judicial, els atacs a la llibertat
d’expressió, un sistema monàrquic
arcaic i que està a favor d’exercir el
dret a l’autodeterminació”.
La representació de les diferents
carteres ministerials les van assumir portaveus d’entitats com el
Grup de Periodistes Ramon Barnils, Unió de Pagesos, el Front
d’Alliberament Gai de Catalunya, la
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, SOS Racisme,

El consell de ministres alternatiu el van seguir milers de persones a pocs metres d’on tenia lloc el de l’executiu de Sánchez ■ ALEJANDRO GARCÍA / EFE

l’Aliança contra la Pobresa Energètica i Stop Mare Mortum, entre altres. També s’hi va sumar l’ANC. La
seva presidenta, Elisenda Paluzie,
va celebrar la paralització del país
en la jornada d’ahir “amb un efecte
de vaga general”, davant un govern
que, va dir, “ha vingut a fer-nos
concessions gracioses, com feien
els consells de ministres de Franco”. Paluzie va censurar que l’Estat
tracti Catalunya “com una colònia”, ja que “ni tan sols el nom de
l’aeroport el podem escollir nosaltres”. Per tot plegat, va insistir a
“mantenir la pressió al nostre govern i als partits polítics, perquè
han de ser respectuosos dels mandats electorals i perquè és amb la

mobilització i la pressió de baix a
dalt que aconseguirem el nostre objectiu”.
Montse Puigdemont, germana
del president, va exercir com a “ministra de Justícia” en representació
de l’Associació Catalana de Drets
Civils i va criticar que la unitat
d’Espanya hagi de passar per damunt dels drets de tothom i que la
UE permeti als seus membres empresonar polítics i activistes”. L’exdiputada de la CUP Gabriela Serra,
en representació del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, va exercir de
ministra alternativa de Defensa criticant que l’Estat espanyol gasti cada dia en aquest concepte 54,6 milions d’euros, que equivalen a 428

Suport dels
partits
La zona d’autoritats
va tenir la presència,
entre d’altres, del vicepresident primer
del Parlament, Josep
Costa; Albert Batet i
Eduard Pujol
(JxCat); Joan Tardà i
Marta Vilalta (ERC);
Carles Riera (CUP);
els exalcaldes Xavier
Trias (Barcelona) i
Dolors Sabater (Badalona) i el senador
Jon Iñarritu (EH Bildu).

euros d’impostos anuals per persona. “Aquests diners no ajuden a solucionar els problemes reals que
amenacen la nostra societat. Volem contribuir a la pau mundial
desmilitaritzant-nos”, va dir en un
dels discursos més intensos i potents del matí. Entre les seves propostes, també figurava allunyar els
militars de l’educació infantil i posar fi al comerç d’armes.
Qui també ho va donar tot a l’escenari va ser l’exdiputat dels Comuns Albano Dante Fachin, que va
renegar “d’una justícia d’Alsasua i
de La Manada que ordena amagar
portades d’El Jueves perquè no es
vegi que tenim una monarquia corrupta i lladre”. ■
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Agredit un reporter del
canal Intereconomía

Centenars de passatgers van
dormir ahir a l’aeroport del
Prat per no perdre el vol del
matí, tement no poder arribar-hi. D’altres van ser víctimes del caos a l’aeroport londinenc de Gatwick. Per altra
banda, la vaga de Renfe va
causar pocs retards, tot i que
sí algunes cancel·lacions de
trens a rodalies. ■ REDACCIÓ

Un periodista del canal de televisió Intereconomía va rebre
ahir un cop de puny i va haver
de ser atès pel Servei d’Emergències Mèdiques. El reporter
va rebre l’agressió d’un grup
de persones mentre cobria
una de les manifestacions
dels CDR contra el Consell de
Ministres. Una d’elles el va col-

869228-1201609Q

Retards al Prat
per la por i el caos
de Gatwick

Centenars de viatgers van
dormir ahir al Prat ■ ACN

pejar al nas i li va causar una
important contusió. Tot i això,
el ferit lleu va ser donat d’alta
immediatament pels mateixos serveis mèdics que l’havien atès i va poder continuar
fent la seva feina.El gruix de
ferits en les protestes superava la setantena a mitja tarda
■ REDACCIÓ

Ada Colau es va reunir ahir al matí amb Pedro Sánchez, en
una trobada prèvia al Consell de Ministres ■ B.P. / EFE

Colau acorda
amb Sánchez
regular per llei
el lloguer abusiu
a El president espanyol promet iniciar

en breu els tràmits parlamentaris de la
nova normativa, segons l’alcaldessa
Redacció
BARCELONA

La del Consell de Ministres
no va ser l’única reunió
que va celebrar el president del govern espanyol
durant la seva estada a
Barcelona. Abans de la cita de la Llotja de Mar, Pedro Sánchez es va entrevistar amb l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, a
l’hotel on s’allotjava a la capital catalana. De la trobada, la primera des que el
socialista és el president
de l’executiu estatal, en va
sortir el compromís de reunir la comissió Estat-Barcelona, un organisme que
no s’ha convocat durant
els anys de govern del PP.
En una compareixença
posterior a la reunió recollida per Efe, Colau va explicar que havia plantejar
a Sánchez la necessitat de
convocar aquesta comissió, prevista en la Carta
Municipal, “perquè hi ha
molts temes acumulats de
drets socials, d’infraestructures i d’altres que fa
massa anys que estan bloquejats o estancats”.
Segons Colau, Sánchez
també va garantir que en
breu s’iniciarà el tràmit

parlamentari al Congrés
perquè els lloguers abusius es puguin limitar per
llei. El de l’habitatge és un
dels temes bandera amb
què els comuns va concórrer i va guanyar les eleccions a la capital catalana.
L’alcaldessa barcelonina va celebrar el “to cons-

La frase

—————————————————————————————————

“Hi ha molts temes
d’infraestructures, de
drets socials i d’altres
que fa anys que estan
bloquejats”
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

tructiu” i “propositiu” en
què s’havia celebrat la trobada amb Sánchez, que es
va allargar una hora i mitja. I va revelar que l’entrevista, que no estava inicialment prevista en
l’agenda del president espanyol, es va tancar en el
sopar de Foment del Treball, dijous a la nit. Colau
espera que la reunió “consolidi una nova etapa de
diàleg” entre les dues administracions i també
amb la Generalitat. ■
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Membres dels CDR en una acció per tallar l’autovia A-2, prop d’Alcarràs, al
Segrià, ahir al matí ■ EFE

179128-1196964Q

Un manifestant amb una estelada davant dels Mossos, en una de les
marxes dels CDR d’ahir al matí a Barcelona ■ EFE

Una de les pancartes vistes ahir al matí al consell popular de ministres
organitzat per Òmnium ■ ORIOL DURAN
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MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 22 de desembre del 2017
MIQUEL RIERA

Puigdemont ofereix diàleg
a l’Estat i Rajoy el menysté

Posicions de màxims l’endemà de
les eleccions del 21-D entre els principals líders polítics. D’una banda, el
president de la Generalitat i cap de

“Estic disposat a
reunir-me amb Rajoy
a Brussel·les: és el
moment de la
política”

135152-1201103L

“El govern espanyol
ha de reflexionar
profundament. Les
preguntes se les han
de fer ells”

llista de Junts per Catalunya, Carles
Puigdemont, demana a Rajoy reunir-se fora d’Espanya, i aquest ho
rebutja al·legant que ha de parlar

amb Ciutadans, que, per a ell, és el
guanyador de les eleccions. A la fotografia, Puigdemont en la seva compareixença a Brussel·les.

“És una reunió perquè
s’exhibeixi una voluntat
de part de l’Estat”

“Amb qui m’hauria de
reunir és amb Cs, que ha
guanyat les eleccions”

Carles Puigdemont PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Mariano Rajoy PRESIDENT DEL
GOVERN ESPANYOL

Nous polítics
catalans imputats,
l’endemà del 21-D
Ni l’endemà de les eleccions del 21-D en què l’independentisme demostra que no ha estat derrotat i assoleix la majoria
absoluta al Parlament, el
Suprem descansa. El jutge Pablo Llarena dona a
conèixer que ha afegit sis
polítics més a les vinti-dues persones investigades fins ara en la causa
contra l’independentisme català, acusades pels
delictes de rebel·lió i malversació de fons públics,
just l’endemà de les eleccions catalanes. En la resolució, el jutge disposa

que es comuniqui que són
investigats per tal de garantir el seu dret de defensa a Marta Rovira,
portaveu del grup parlamentari de Junts pel Sí
en l’anterior mandat i secretària general d’ERC;
Mireia Boya, presidenta
de l’anterior grup parlamentari de la CUP; Anna
Gabriel, portaveu de la
CUP; Artur Mas, president del PDeCAT; Marta
Pascal, coordinadora general del PDeCAT, i Neus
Lloveras, presidenta de
l’Associació de Municipis
per la Independència.

“Els ara imputats van idear i
engiponar el procés de ruptura
que ara s’investiga”
“Tots ells van aportar el suport
polític que va requerir l’acció
parlamentària i l’actuació
d’execució”
Pablo Llarena JUTGE DEL TRIBUNAL SUPREM

“Si Rajoy és demòcrata
ha d’acceptar els
resultats electorals”

“Mai hi ha hagut una
majoria independentista
a Catalunya”

Marta Rovira SECRETÀRIA

Inés Arrimadas CANDIDATA DE

GENERAL D’ERC

CIUTADANS

“No donarem
suport a cap govern
sobiranista”

“És l’hora que el
govern espanyol
proposi solucions”

“La tercera via no
és vista encara com
una solució”

Xavier Domènech

Pedro Sánchez SECRETARI

Miquel Iceta PRIMER

CATALUNYA EN COMÚ-PODEM

GENERAL DEL PSOE

SECRETARI DEL PSC

“Si continuen en aquesta línia
podem esperar qualsevol disbarat.
Hem estat ratificats a les urnes”
Marta Rovira SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“No en tingueu cap dubte: és
venjança #Dempeus”
Mireia Boya EXDIPUTADA DE LA CUP

