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“No hem vingut
a rendir-nos”
ESTRENA · El president reitera que aquest serà el govern que eliminarà
els efectes del 155 en el primer ple amb tot l’executiu present al Parlament
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El president espanyol combina
professionals de prestigi, experts en
gestió i fidels per allargar la legislatura

Una de les obres que s’exposen és un llençol signat que Tàpies va pintar per a un sopar d’homenatge a Joan Miró ■ ANDREU PUIG

El Tàpies més polític
La fundació de l’artista reivindica el seu compromís antifranquista
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‘Borrel’

T

uit de Javier Solana la tarda que
es va fer públic que
Josep Borrell acceptava ser ministre de
Pedro Sánchez: “Si
se confirma la noticia de que Borrel
se hace cargo de Exteriores sería
una muy buena noticia. Conocedor
a fondo de lo que debiera ser nuestra prioridad: la política europea”.
He hagut d’insistir als excel·lents
correctors i editors d’aquest magnífic diari que no tradueixin el text de
Solana ni, sobretot, corregeixin
Borrel cada cop que vegin mal escrit el cognom del l’ex-exministre
(això també he demanat que no
m’ho toquin). Javier Solana, que
també ha estat cap de la diplomàcia espanyola, va ser secretari general de l’OTAN. Parla perfectament
l’anglès i el francès. Quan va ser Alt
Representant de la Política Exterior
i de Seguretat Comuna de la UE, va
fer diverses accions conjuntes amb
el seu successor a l’Aliança Atlàntica, Jaap de Hoop Scheffer. En diver-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Resulta molt significatiu que
es busqui l’excel·lència per a
uns idiomes i en canvi hi hagi
la sensació que amb d’altres
es pot ser més deixat
sos vídeos es pot comprovar nítidament com pronuncia perfectament
el nom d’aquest diplomàtic neerlandès tot i que ell no parla aquest
idioma. En canvi, amb Borrell, Solana no només el pronuncia amb la
ela simple sinó que també ho escriu
erròniament. Dono per superats
tots els filtres de complexos d’inferioritat, melic i provincianisme que
de manera atàvica s’atribueix als
catalanoparlants amb el català, però resulta molt significatiu que es
busqui l’excel·lència per a uns idiomes i en canvi hi hagi la sensació
que amb d’altres es pot ser més
deixat. Borrell té el mateix dret a
veure (i escoltar) el seu cognom
correctament escrit (i pronunciat)
que Jaap de Hoop Scheffer el seu.
Però és que aquest grau d’exigència
hauria de ser encara major entre
aquells als quals es pressuposa que
no conceben el català com una llengua inferior a la castellana. I més si,
com Solana, també has estat ministre d’Educació d’un estat que teòricament es vol plurilingüe.

Rajoy, al Volga

E

ls prospectes en diuen “creuer
pel Volga”, però el Volga, és clar,
no uneix Sant Petersburg i Moscou, origen i final de la navegació que
aquests dies he efectuat amb l’objectiu
de canviar d’aires. Coses de la publicitat turística. Pel Volga s’hi passa, però
només en un tram. La resta, rius cabalosos amb altres noms i una xarxa de
canals amb rescloses que connecta el
sistema hidrogràfic del Bàltic amb el
del Caspi. El Neva, el riu de Sant Petersburg, només amb setanta-cinc quilòmetres, com d’aquí a Girona, és un
dels que porten més aigua de Rússia i
Europa. El riu de Moscou és el Moskva.
Més modest, però també grandiós.
Passem pel llac Làdoga, que igualment
s’ha d’incloure entre les grans magnituds aquàtiques. És el llac més extens
del continent. Al matí s’ha aixecat aire
i el cel és tenebrós. Les onades del llac
tenen aquell color de llom de dofí que
jo fins ara només havia vist al mar. El
dijous 31 de maig, Corpus, ens arriba
la notícia a través dels mòbils que impedeixen que la desconnexió amb l’actualitat domèstica sigui completa: Mariano Rajoy ja no és president del go-

“
A mitja
navegació ens arriba
que ja no és
president

vern. Alegria entre els navegants espanyols. Els navegants “espanyols” som
setze, tots catalans. Hi ha a Catalunya
algú que estimi Rajoy? Entre la “classe
mitjana” aquí representada i que, segons diuen, és la protagonista del “procés” l’estimació és inexistent. Rajoy al
Volga per la borda, i, amb ell, els seus
sequaços. Ens recordem d’Enric Millo,
responsable de les porres del primer
d’octubre pel seu càrrec de delegat del
govern espanyol a Catalunya. Al Volga,
en Millo. A la nit, a la cabina, tranquillitat sobre tranquil·litat. “Sí, però Pedro Sánchez substituirà Rajoy”, observa algú que opina que el del PSOE i el

del PP són del mateix sistema hidrogràfic pel que fa al “problema català”.
Al teatre Bolxoi de Moscou em trobo el
diputat del PDeCAT al Congrés Jordi
Xuclà. Jo tinc entrada en una llotja
amb poca visibilitat i ell, que és a Moscou per a un congrés, una cadira a platea. M’és igual perdre’m una part de
l’espectacle. El Bolxoi n’és un per ell
mateix i m’evoca l’època en què els
seus ballarins, quan sortien de gira,
eren més espies, contraespies i dissidents que els assalariats del KGB. En
Xuclà em pregunta: “Trobes que hem
fet bé de retirar Rajoy?” Li observo
una dubitació. Alguns al seu partit
eren partidaris del “com pitjor millor”
que Rajoy representava. Quan torno i
soc a casa, gran escàndol perquè Sánchez, que es mostra partidari de parlar com més aviat millor amb el president Torra, ha posat de ministre Josep
Borrell, enemic vistent de l’independentisme. Doncs què volíem? Política
és un joc d’equilibris i balls de puntetes, i Sánchez n’haurà de fer molts.
Rajoy al Volga per Corpus, i avui estem millor que abans d’anar-me’n, deixin-me pensar-ho així.
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Insultar gratuïtament

E

“
Repassada als
‘mèrits’ dels nous

ministres del PSOE.
O potser no.

de segur que ella no en sabia res de
res. Teresa Ribera és la ministra
d’Energia i Medi Ambient. Ella va ser
qui, entre d’altres, va signar l’autorització mediambiental per al magatzem
de gas Castor. El papà Florentino mana molt. Isabel Celaá és la nova ministra d’Educació després d’haver estat la
consellera del ram de Patxi López. El
seu mèrit? Amb l’excusa del trilingüis-

me, intentar aturar la progressió de
l’èuscar. Dolores Delgado és la nova
ministra de Justícia després de fer
carrera 25 anys en un tribunal hereu
del franquisme. De Josep Borrell no
cal dir gaire res. No entraré en el que
es diu en un míting, per greu que sigui, perquè és un míting i mira... però
és qui va acompanyar dos condemnats
per segrest en les accions dels GAL a
la presó en un missatge clar: per la
unitat d’Espanya, el que calgui.
El que he fet fins aquí, ho confesso,
és un exercici demagògic. Hi ha veritats, mitges veritats vestides d’opinió
i, segurament, alguna mentida que alguns mitjans han publicat i jo he repetit sense ni mirar-m’ho. És fàcil, Pedro
Sánchez, insultar d’oïdes o perquè els
assessors et diuen que així tindràs
quota de pantalla. En Carles Campuzano diu que ja està, però jo penso que
el president Quim Torra es mereix
una disculpa.

De reüll

Les cares de la notícia

Aznar, el
salvador

Marcel Mauri

Pepa Masó

PORTAVEU D’ÒMNIUM CULTURAL

Normalitat impossible

A

mb el do de l’oportunitat que el caracteritza, el
president de la FAES, que ja no president honorífic
del PP, s’ha presentat davant l’Espanya que tant
s’estima com el salvador de la pàtria. Hores després que
Rajoy anunciés la seva retirada, Aznar ha proclamat que
cal reconstruir el centredreta i s’ha ofert com a voluntari
per liderar aquesta gesta. S’erigeix una vegada més en
el garant de les essències d’aquest espai polític i no
s’està de donar ordres a aquells que el vulguin escoltar.
Sabuda és l’animadversió mútua que hi ha entre Aznar i
Rajoy. El primer culpa el segon de
Ara que ha
tots els mals del PP i, sobretot,
d’haver estat massa tou per posar fi
caigut Rajoy,
cop d’estat que, al seu parer, hi ha
s’erigeix com al
hagut a Catalunya i que encara,
al garant de les sosté, continua i cal “desarticular”,
essències del com si es tractés d’una organització
de malfactors (per no dir una altra
centredreta
cosa). El president de la FAES no
s’ha estat de compartir públicament les seves simpaties
per Rivera, sembla sentir-se més pròxim amb Cs que
amb els seus antics companys de partit, i no se
n’amaga. El que sí que amaga és la seva responsabilitat
en la corrupció que ha posat fi al govern de Rajoy, i que
es va engendrar al partit quan ell era el seu president,
corrupció de la qual no se’n salven un nombre
important de ministres dels seus governs. Si el
centredreta necessita reconstruir-se potser que vigilin,
perquè ha estat precisament Aznar un dels
responsables del seu esfondrament.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/78fjrq

EDITORIAL

A la tres
l nou executiu socialista de Pedro Sánchez prendrà possessió
avui i demà mateix, en el primer
consell de ministres, ja podrà prendre
les seves primeres decisions. Aquestes
seran les que marcaran quina línia vol
seguir aquest nou govern que ha substituït el caigut per la corrupció de Mariano Rajoy. Malament, però, comença
el nou govern de Sánchez, almenys pel
que fa a la tria. Carmen Calvo serà la
vicepresidenta. A banda de representar, perfectament, la renovació, Calvo
va ser una de les negociadores de l’article 155 que durant mesos ha subjugat els catalans en aquest pacte amb el
PP i Cs amb l’única intenció de passar
comptes per l’èxit de l’1-0.
María Jesús Montero és la titular
d’Hisenda. Ha estat qui ha comandat
la política econòmica d’Andalusia amb
Manuel Chaves i José Antonio Griñán,
sí, els dos expresidents autonòmics i
del PSOE imputats pel cas ERE. Ara,

Accedeix als
continguts del web

-+=

La resposta d’Òmnium a la proposta de reunió de
l’entitat unionista Societat Civil Catalana per “rebaixar la tensió” constata que la reunió l’haurien
de fer amb el president de l’entitat, Jordi Cuixart,
prèvia autorització, a Soto del Real durant 40 minuts i a través d’un vidre.
PRESIDENT DE LA FAES I EXLÍDER DEL PP

José María Aznar

Una oferta cínica

-+=

El que va ser president del govern gràcies al PP, del
qual ha estat president d’honor, no ha estat un exemple de lleialtat. N’ha desvinculat la FAES i hi ha
jugat a la contra. La seva oferta per “reconstruir el
centre dreta espanyol” és cinisme pur, ja que la trama Gürtel es va construir en el seu mandat.
PRESIDENT DE LA CREU ROJA CATALUNYA

Antoni Aguilera i Rodríguez

Contra la cronificació

-+=

Segons l’11è estudi de l’Observatori de la Creu Roja (Pobresa intermitent: entre la recuperació i la
cronificació), el 81% de les famílies amb infants
que atén tenen pobresa crònica. La denúncia té
com a objectiu alertar del risc que els fills
d’aquestes famílies “heretin” la pobresa.

Qui jutjarà el
jutge
Llarena?
La pressió sobre Pablo Llarena, jutge instructor de la causa contra l’1-O al Tribunal Suprem,
es multiplica amb les querelles per
prevaricació –una ja presentada i
una altra a punt–, la demanda de
recusació del jutge per part dels
processats davant el mateix Suprem i, finalment, la demanda civil
per vulneració de drets interposada
a Bèlgica per Carles Puigdemont i
els altres membres del govern exiliats, que de moment ja ha motivat
una citació al jutge per anar a declarar el setembre vinent. L’objectiu és
desemmascarar un jutge que actua
de part, per raons ideològiques, que
es defineix en privat com l’“últim
bastió de la democràcia” i que no
pot ser imparcial en aquest cas
quan es reconeix com a part afectada i fins i tot amenaçada.
La recusació del jutge està més
que fonamentada i és l’objectiu immediat en defensa de tots els processats, ja estiguin en presó preventiva, en llibertat condicional o a
l’exili. Més enllà d’això, el govern a
l’exili està fent la seva feina, que és
internacionalitzar el conflicte polític i també la causa judicial, atesa
l’evident parcialitat del jutge, la seva connivència amb l’acusació i la
vulneració reiterada dels drets dels
acusats, molt especialment dels
que estan a la presó, que fan impossible un judici just.
La justícia belga, admetent la
demanda civil contra el jutge Llarena i citant-lo a declarar, demostra
un cop més que allà sí funciona la
separació de poders i posa el focus
sobre la molt qüestionada actitud i
funcionament de la justícia espanyola en aquest cas, tal com ja va
passar amb les mesures cautelars i
les peticions d’extradició, assenyalant de nou Espanya com si funcionés amb regles diferents a les dels
altres estats de dret d’Europa.
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Tal dia
com
avui fa...
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Pel referèndum
El comitè executiu del Pacte
Nacional pel Referèndum plega
però l’entitat, creada per
impulsar la consulta pactada,
mira com reinventar-se.

Full de ruta

Sánchez ha de ser conscient
que la paraula clau no és
‘diàleg’ sinó ‘negociació’.
Començant per dues
qüestions: bilateralitat i
l’alliberament dels presos
bla– per aconseguir l’alliberament.
L’actuació del nou fiscal general és definitiva en aquest objectiu. I cal superar
la fase de la unilateralitat per entrar en
la de bilateralitat. Esgrimir la unilateralitat com va fer dilluns la consellera Artadi no té gaire sentit quan és evident
que JxCat, a l’hora de la veritat, l’ha
aparcada. Unilateral hauria estat no
acceptar la suspensió de la nova llei de
presidència o ordenar al secretari del
govern la publicació del primer decret
de constitució de l’executiu del president Torra amb els consellers presos i
a l’exili. I actuar en conseqüència. Però
no va ser així. I Sánchez també s’equivocarà si manté l’acció unilateral espanyola o creu que Catalunya pot tornar
a falsos espais multilaterals on el govern espanyol actua amb la carta a la
màniga de la seva majoria imposada.
Catalunya s’ha guanyat un tracte de
bilateralitat de govern Torra a govern
Sánchez i només aquesta via farà
avançar la imprescindible negociació
que es requereix per encarrilar el conflicte per vies democràtiques.

20
anys

Duran i Lleida
El dirigent d’Unió Democràtica
de Catalunya, Josep Antoni
Duran i Lleida, diu que “algun
dia potser caldrà entrar en un
govern de coalició a Madrid”.

David Murillo Bonvehí. Professor del departament de ciències socials d’Esade

Diàleg sí, però
per negociar

M.

anys

El partit escull avui el president
i secretari general d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Deu
mil militants decidiran el futur
de la formació.

Tribuna

Ferran Espada

Rajoy ha estat enviat –en
termes cupaires– a la
paperera de la història
amb la decisiva participació dels republicans catalans. Ara, Pedro Sánchez i el
seu nou executiu hauran d’afrontar –i
esperem que reenfocar– el conflicte
amb les institucions catalanes. Sánchez parla de diàleg i això és positiu,
però ha de ser conscient que la paraula clau és negociació. El diàleg pot ser
un pas previ necessari després de la
forta confrontació patida. Però el conflicte només entrarà en una via transitable si el president espanyol entén
que toca negociar. Potser encara és inviable posar sobre la taula el reconeixement de la República catalana. Tot i
que tinc pocs dubtes que el dia arribarà. Però mentrestant hi ha dues qüestions inajornables: presos i bilateralitat. Els presos han de ser alliberats i
malgrat la parcialitat judicial existent el
govern espanyol ha d’exhaurir tots els
instruments de què disposa –que no
són tots però són més dels que sem-
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El futur d’ERC

Postdemocràcia i sobirania

E

l sociòleg i politòleg Colin
Crouch va estar fa poc a Barcelona per debatre les raons polítiques de l’increment de la desigualtat.
Al marge d’altres consideracions, l’autor de L’estranya no-mort del neoliberalisme va explicar per què Jeremy
Corbyn, el vell socialista que de manera inopinada va aconseguir el control
del Partit Laborista, va tenir un paper
tan moderat com inefectiu en el malaguanyat referèndum del Brexit. El
motiu: dins el seu cor estava convençut que l’única manera de recuperar
algun dia la possibilitat de fer polítiques d’esquerres era desempallegantse de la Unió Europea.
SI LA VERACITAT del plantejament s’hauria de veure (que el Regne Unit abandoni la UE no vol dir ni de bon tros que
recuperi gaire sobirania econòmica
real), el que queda patent és la llunyania creixent entre les nocions de democràcia i de sobirania. Crouch anomena postdemocràcia els estats que
funcionen formalment com a sistemes democràtics (amb eleccions,

substitució normal de govern i llibertat d’expressió) però on l’abast
d’aquesta democràcia es veu progressivament encongit per una elit que delimita el marc de les decisions i coopta
les institucions.
Exemples? A l’Estat espanyol, mentre
Carme Forcadell segueix a la presó,
l’abús de poder ha anat paral·lel a la reducció de l’àmbit d’allò discutible. En
l’àmbit europeu, després d’haver defenestrat ja dos governs l’any 2011, la
setmana passada el comissari europeu de pressupostos, Günther Oettinger, es despenjava demanant una democràcia respectuosa amb el mercat:
“Els mercats ensenyaran als italians
que no poden triar populistes en les
pròximes eleccions.”
incomprensible
en què es troba el procés secessionista
català, la pèrdua de legitimitat de
partits i institucions espanyols, el
Brexit o l’auge dels moviments populistes d’esquerra i de dreta no són res
més que manifestacions diverses
d’un moviment de revolta, social i fet

EL GIR APARENTMENT

des de baix, contra la incapacitat d’influir de manera efectiva en la vida política d’un país. A la pràctica, la distància entre la democràcia, com a concepte, i la seva aplicació esdevenen insuportables.
TÉ RAÓ CORBYN quan pensa que l’única
possibilitat de recuperar polítiques
d’esquerres és recuperar sobirania?
L’economista Dani Rodrik, que la setmana passada va ser convidat a les Jornades d’Economia de Sitges, li diria que
sí. Les democràcies occidentals miren
de sacsejar-se les tenalles que les oprimeixen amb resultats encara incerts.
La tenalla de la llei com a mecanisme rígid i inamovible. La tenalla de la voluntat dels mercats (dels creditors) com a
llindar de les veritats inviolables. La tenalla del poder dels mitjans com a marc
d’allò pensable, qüestionable i possible.
Sánchez, Torra i les mil-i-una crisis que
encara hem de veure no són res més
que baules en aquesta llarga cadena de
resistències contra una democràcia
que molts no accepten que es vagi empetitint dia rere dia.

El lector escriu
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Adéu, tiet Manel
b El dimecres 16 de maig no
fou un dia qualsevol per a la
meva família: vàrem haver
d’anar al cementiri a acomiadar el nostre estimat tiet, en
Manel Batlle, qui, finalment,
ens va deixar després de viure
una vida rica, plena i centenària. Va néixer el 1917 en una petita casa de la colònia Sedó
d’Esparreguera i, uns anys després, es traslladà a viure a Olesa de Montserrat. Al llarg de la
seva vida, va veure passar per
davant dels seus ulls alguns
dels esdeveniments més importants de la Història mentre
que aquí, a casa nostra, va viure des de la proclamació de la
Segona República fins a la restauració de la democràcia i de
la Generalitat. I, a més a més,
ho va patir en la seva pròpia
carn, perquè havent lluitat en el
bàndol republicà, a les acaballes de la Guerra Civil, va restar
empresonat durant més d’un
any en un camp de treball dels

nacionals sense que la seva família tingués notícies seves durant tot aquest temps, fet que
comportà que ja el donessin
per mort, fins que un dia arribà
una carta seva que els permeté
saber que encara estava viu.
Fou aquell un dels dies més feliços de la nostra família! A més
de ser un gran apassionat del
Barça, de la lectura i del cinema, i de gaudir d’una vasta i rica cultura, per sobre de tot, fou
sempre un home bo, valent,
honest i treballador. Tot un exemple i un mirall per als qui vivíem al seu costat, i de qui
sempre vàrem aprendre coses
bones. T’hem estimat i t’estimarem sempre. Adéu, tiet Manel, i descansa en pau!
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat (Baix Llob.)

Un descuit
impresentable
b Dissabte a l’acte de presa de
possessió del Govern de la Generalitat hi hagué un record

merescut vers els presos i exiliats. Cal agrair i felicitar qui va
tenir la idea però s’hi ha notat
un descuit impresentable.
Acompanyant Betona Comín,
germana del conseller de Sanitat, hi havia la seva mare i ningú
no en va fer cap esment especial ni durant l’acte ni a les cròniques de l’endemà, almenys
que jo sabés veure. La senyora
Comín va ser durant anys esposa de pres polític i ara és mare d’exiliat polític, segur que no
es mereixia anomenar-la i una
abraçada afectuosa?
PILAR PORCEL i OMAR
Sabadell (Vallès Occidental)

Tarannà
b Ja es comença a veure el tarannà que tindrà el gobierno
del senyor Pedro Sánchez. Primer nomenament conegut:
Pepe Borrell de ministre d’Exteriors. Per adonar-se de la seva idoneïtat només cal recordar que ha sigut un assidu assistent a les darreres manifes-

tacions i manifestos de gent
tan poc sospitosa d’ultradretana (!) com SCC i Cs; que no fa
pas tant propugnava “desinfectar” el país d’independentisme començant pels mitjans de
comunicació; també se’n reia
en un míting de l’Oriol Junqueras, en aquell moment ja empresonat; i no oblidem la seva
virulència contra Catalunya
com a ministre d’Hisenda. Ah!, i
en el seu historial, perquè com
a les cases bones no hi falti de
res, també hi ha l’espessa ombra de la corrupció. Aquest
personatge és capaç de fer bo
l’inefable Dastis. Comencem
bé, senyor Sánchez, comencem molt bé.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)
FE D’ERRADES: L’entrevista del

passat diumenge 3 de juny és a
Javier Fernández Aguado i no
a Juan Fernández Aguado
com erròniament va sortir publicat. És l’autor del llibre Jesuïtes. Liderar el talent lliure
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“Sánchez només serà creïble en la seva voluntat de diàleg
i negociació si aborda la qüestió dels presos”

La frase del dia

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Borrell com a símptoma

Reconquistar
votants

Sara Muñoz

Julià de Jòdar. Escriptor

L

a designació de Josep Pepe Borrell com a ministre d’Afers
Estrangers del govern d’Espanya
no hauria de produir gaires escarafalls
entre persones educades, després de
comprovar com se les gasta la raó d’Estat, per exemple, amb els dissidents de
tota casta; però cal veure-la, sobretot,
com un símptoma del que li espera a la
“normalització” proclamada urbi et orbi des de totes les esferes del poder dominant –allò que els propagandistes
anomenen “tornar a fer política”–. Borrell és, bàsicament, un animal polític
que porta al cap l’Estat a l’arrasadora
manera jacobina. Ell va ser qui, com a
ministre d’Obres Públiques, va fer
plantar els rètols aquells de “Red de
Carreteras del Estado” a les grans autovies (a nosaltres, ens va tocar la del
“Nordeste”). Ell va ser un promotor de
“macrotransvasaments” de l’Ebre,
sempre pensant en la unitat de terres i
mercats d’Espanya. I va ser ell qui va
proclamar la seva solidaritat amb Vera
i Barrionuevo, els gerents de les afamades empreses GAL.

més convincent que els governs del PP.
PER ASSOLIR AQUESTS OBJECTIUS, Borrell
hauria de deixar enrere la febre desinfectant exhibida sense pudor als aplecs
unionistes i fer orelles de mercader als
afalacs interessats dels Girauta de
torn, que s’han apressat a felicitar-lo
perquè “defensi els interessos d’Espanya”. I per fer-ho haurà d’esperar que el
“diàleg” entre Sánchez i Torra per desescalar el conficto (com diria un Enric
Hernández qualsevol) comenci per mitigar la deshumanització desplegada
contra els presos polítics i acostar-los a
presons catalanes, mentre es rectifica
la posició de la fiscalia de l’Estat pel que
fa als suposats delictes comesos.
EN AQUEST SENTIT, LA POLÍTICA EXTERIOR

en relació amb Catalunya no podrà ser
sinó un peó més de la política general
del govern Sánchez, que voldrà recuperar els vots prestats a Cs amb una política de defensa de la Constitució a ultrança, però que no se sap quant de

I COM QUE BORRELL és un animal polític, i

no forma part del cos diplomàtic de carrera, el seu nomenament només pot
respondre, en primera instància, a un
designi polític. Es tractaria de refer la
malmesa imatge deixada per Espanya
en instàncies judicials, fòrums internacionals, i mitjans de comunicació (recordem l’últim acudit de premiar periodistes estrangers a canvi de fer articles llagoters amb Espanya). I, lògicament, la missió de refer la imatge malmesa ha de passar per desfer la imatge
de Catalunya com a subjecte polític en
el tauler internacional: 1) no cometent
més errors de càlcul en l’apreciació de
la justícia dels altres estats europeus;
2) rebaixant la presència catalana en
els fòrums europeus i els titulars de la
premsa internacional, i 3) fent gala
d’un europeisme menys instrumental i

Sísif
Jordi
Soler

temps podrà sostenir-se per arribar a
unes eleccions propícies al bloc de la
moció de censura, incloent-hi les forces catalanes. En aquesta línia, les contradiccions del PDeCAT i d’ERC no seran pas poca cosa: si, d’una banda, els
convé una certa “pacificació” dels esperits per portar a terme la seva tàctica
de “retorn a l’ordre” dins de Catalunya,
d’una altra banda no poden arribar
massa endormiscats al moment d’unes
eleccions generals espanyoles (coincidint, potser, amb les municipals i les
europees de l’any que ve), si no volen
fer el mal negoci d’haver ajudat a repintar la façana de l’Estat perquè els electors catalans els facin sortir, seguidament, per la porta del darrere.

“
Borrell és un
animal polític que

porta al cap l’Estat a
l’arrasadora manera
jacobina... La seva
missió serà refer la
malmesa imatge
d’Espanya... i desfer
la de Catalunya com
a subjecte polític

la veritable capacitat de maniobra de Borrell dins el
govern de Sánchez serà en la qüestió
cabdal de la representació de Catalunya a l’estranger, un terreny que ha esdevingut molt fèrtil per a totes les demagògies atiades des dels flancs del
mateix PSOE (de l’Andalusia de Díaz a
l’Extremadura de Fernández Vara),
fins a la branca catalana de Cs, per justificar tant la intervenció en l’economia catalana des de Madrid com l’aplicació immoderada de l’article 155, i etcètera, etcètera. Com sigui que al govern de Sánchez hi veiem treure el cap
Carmen Calvo, una fervent anticatalana; o Teresa Ribera, propulsora de la
plataforma Castor; o Meritxell Batet,
coordinadora de la quota catalana necessària al Congrés per portar endavant l’aquiescència amb el 155; o Rangel com a virrei repetidor... Vistes totes
i tantes coses, no seria gens estrany
que la primera lletra de batalla que rebés Ernest Tete Maragall del flamant
Pepe Borrell fos aconsellar-li que no
desplegui el Diplocat i les seves artèries, el rec internacional de les quals
tindria un paper ben diferent de les que
avui estan dessecades.

L

a setmana passada va arrencar a
Santa Coloma de Gramenet la campanya
Demà pots ser tu, una
iniciativa impulsada
per diversos col·lectius que defensa els
drets fonamentals de les persones en
una època en què les llibertats pateixen
unes retallades abismals. Els ponents,
de reconeguda trajectòria en la reivindicació dels drets humans, van protagonitzar unes intervencions magistrals
que, n’estic convençuda, compartiria
una part molt important de la població,
votin el que votin. Que no s’ofengui ningú, però, si em quedo amb la intervenció d’un senyor del públic, membre

ON PODREM COMPROVAR

Aquells que parlen de
cohesió i diàleg tenen
l’obligació de baixar a l’arena
d’Asaupam. Aprofitant que a l’escenari
hi havia persones significades amb partits polítics de l’esquerra, els va renyar
(com la mare que renya el fill i sap que
ho fa perquè l’estima) per renunciar a
conquistar, o més aviat a reconquistar,
aquelles persones que darrerament han
virat cap a la dreta, especialment cap a
Ciutadans. “Ells també són la nostra
gent i no la podem deixar al marge”, va
esperonar, mentre David Fernández, exlíder de la CUP, assentia amb el cap. I no
puc estar-hi més d’acord. Fins i tot hi
afegiria aquells que omplen els seus
discursos de paraules com cohesió, diàleg i entesa (com els col·lectius que impulsen el Demà pots ser tu) tenen l’obligació moral de baixar a l’arena i desmuntar, davant els votants d’algunes
formacions, l’enfilall de mentides a les
quals alguns recorren per captar vots. I
després, un cop la gent disposarà de tota la informació possible, si vol que voti
Ciutadans.
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Els acusats de
rebel·lió
guanyen
temps

Per un error del
tribunal, s’ajorna la
vista al Suprem
alhora que s’espera
també el nou fiscal

El govern paga
304 milions
d’euros que el
155 aturava

El Homrani
desbloqueja 251
expedients
d’entitats socials

El president de la Generalitat,
Quim Torra, durant la compareixença.
Els consellers, a la bancada del govern,
amb llaços grocs a les carpetes
■ JUANMA RAMOS

Torra defensa un govern
anti-155 que no es rendeix
DIÀLEG El president de la Generalitat avisa Sánchez que la negociació requereix assumir “riscos” però rebutja que s’hagi de
partir de renúncies MOMENT Al·lega que el seu no és un executiu “autonomista” sinó que vol aplicar el mandat del 21-D
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

No és un govern “autonomista” però tampoc el que
va governar legítimament
el país i “va donar veu a la
ciutadania”, va dir Quim
Torra. El president de la
Generalitat va comparèixer ahir al Parlament per
presentar la composició
d’un executiu que “ha vingut a fer fora de les institu-

cions el 155” i a treballar
per aplicar el mandat de
les eleccions del 21-D, així
com del referèndum de
l’1-O. El president i els consellers es reuniran aquest
matí per segona vegada i
nomenaran, segons fonts
de Palau, el comissionat
que avaluarà l’impacte de
la intervenció de l’autonomia i elaborarà un pla de
xoc. Des del Parlament,
Torra també va insistir al

nou president espanyol,
Pedro Sánchez, que
s’avingui a parlar “de manera urgent” i li va reclamar “valentia”. És a dir,
que estigui disposat a
“prendre riscos” per negociar, partint de la base que
la Generalitat no renunciarà al seu projecte polític
abans d’asseure’s a la taula i tampoc li demana al
PSOE que renunciï al seu.
“Enlloc del món on hi ha

hagut un conflicte s’ha exigit la rendició. Nosaltres
seguim, l’anhel democràtic no es rendirà, l’anhel de
llibertat no es rendirà”, va
garantir. Aquest no pot
ser, al seu criteri, el punt
de partida per a la negociació amb Sánchez, que ahir
feia oficial la composició
del seu govern. Torra va
criticar la tria de Josep
Borrell com a ministre
d’Afers Exteriors. “No és

una mala notícia, és una
pèssima notícia”, va sentenciar. No obstant això,
el president de la Generalitat va tornar a instar el
nou inquilí de La Moncloa
a aclarir quin projecte té
per a Catalunya i va assegurar que li demanarà el
reconeixement del dret a
l’autodeterminació que el
PSOE defensava el 1974.
Amb una predisposició
reiterada al diàleg amb

Madrid, però també amb
la resta de líders dels grups
parlamentaris per obrir
una nova etapa, Torra va
defensar que el seu és “un
govern que defensa la república”. I que pretén fer
“acció política republicana” a partir de l’espai lliure
europeu, amb el Consell de
la República; amb les institucions “de l’interior” com
ho són el govern i el Parlament i amb una ciutada-
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“Hi ha un gran debat en aquest país que és dels llaços
grocs, hi és. És un debat de país, i hem de ser prou madurs per encarar-lo.” Aquestes paraules van ser pronunciades ahir pel president Torra en resposta a les
reiterades peticions que se li han fet perquè retiri els
llaços grocs de les institucions catalanes. I certament,
aquest símbol ha protagonitzat els últims episodis po-

El groc
Emma Ansola

lítics i ho ha fet d’una manera vaga, amb retrets i discussions centrades bàsicament en els llocs on poden
o no ser col·locats, sense abordar on acaba la llibertat
d’expressió i on comença el sentiment d’ofensa, què
s’entén per espai públic i què vol dir mantenir-hi la
neutralitat sense córrer el risc de crear espais asèptics. Seran prou madurs quan encara hi són a temps?

Llaços grocs a les carpetes
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els membres del nou govern
van ocupar ahir els seus escons sense cap llaç groc als
seients. Després de la polèmica que va generar en l’anterior ple la col·locació d’un
llaç a la bancada de l’executiu, just a sota del seient
d’Inés Arrimadas, el govern
va evitar que el símbol generés una nova picabaralla política. El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar que els llaços grocs se
situessin als escons dels
grups, com havia estat habitual fins a l’anterior ple, i no a
la bancada de l’executiu. Finalment, els nous consellers
van asseure’s a la bancada
governamental, buida des
que l’anterior govern va ser
destituït en aplicació de l’arti-

cle 155, amb carpetes que duien el llaç, i que van deixar
veure als seus escons.
Durant la seva compareixença per explicar els nomenaments del govern, Quim
Torra va negar que l’exhibició
i la defensa del llaç groc, que
també és a la façana principal
del Palau de la Generalitat,
impliqui que no governarà
per a tots els catalans com va
denunciar Cs. “El debat dels
llaços grocs és un debat de
país i hem de ser prou madurs”, va asseverar, i va instar
a encarar, “amb tot el punt
d’humanitat i de deshumanitat que té”, el problema de
fons: l’empresonament de
persones no condemnades
amb arguments que no veu
“raonables”.

Les frases de Quim Torra

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

“És cert que cal
prendre riscos per
negociar amb
qui està més lluny.
Però no hem vingut
a amagar el cap
sota l’ala”

“No hem vingut aquí
a rendir-nos. No és
aquest el nostre punt
de partida per a la
negociació. Hem
vingut a construir allò
que considerem”

nia “apoderada” que enceti el procés constituent.
Aquest programa de govern no ha d’impedir, al
seu criteri, que comencin
a trencar-se els blocs al
Parlament, encara que sigui puntualment i per a
l’aval de mesures socials,
com la recuperació de les
setze lleis anul·lades pel
Tribunal Constitucional.
Per a això fins i tot compta
amb Cs i el PP. En la reunió
d’avui, de fet, el govern
preveu fer un primer pas
en aquesta línia, i confia
que Sánchez no actuarà
com ho va fer el govern de
Rajoy, paralitzant-les a
l’alt tribunal. Torra es reunirà demà al matí amb la
líder de Cs, Inés Arrimadas, i amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta,
amb la previsió de continuar la tanda de contactes
durant la setmana vinent.
La compareixença es
produïa en un Parlament
que recuperava a poc a poc
el tràfic habitual, amb la
presència dels nous conse-

llers per primer cop a la
bancada de l’executiu, i el
trànsit de càrrecs eventuals acabats de nomenar
pels passadissos. Torra,
però, va voler insistir en
l’excepcionalitat de la situació: en l’anòmal traspàs de carteres a l’exili i a
la presó. L’executiu s’ha fixat com a “compromís”
mantenir un “diàleg constant” amb els membres de
l’executiu destituït per la
intervenció de l’autonomia, amb visites periòdiques a les presons i a l’exili.
Precisament ahir al vespre el diari Ara publicava
unes imatges inèdites de
l’exvicepresident
Oriol
Junqueras i de l’exconseller Joaquim Forn a Estremera, on també s’hi veia
l’exconseller d’Afers Exteriors Raül Romeva, en la
quotidianitat de la presó.
L’advocat dels imputats
d’ERC, Andreu van den
Eynde, va denunciar que
se’n vulneri la intimitat i la
imatge amb un “acarnissament intolerable”. ■

El president del PSC, Miquel Iceta, intervenint ahir des del faristol de l’hemicicle ■ JUANMA RAMOS

Mà estesa del PSC i els
Comuns per cercar grans
acords dins del marc legal
aIceta li demana que no repeteixi errors i li suggereix que es presenti davant
de Sánchez amb amplis suportsaCs l’acusa de fer “victimisme i confrontació”
Emma Ansola
BARCELONA

Delgado ja és membre de la mesa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Després de la intervenció
del president de la Generalitat tocava la resposta
dels grups de l’oposició per
albirar on el govern podrà
trobar els suports necessaris per executar el seu
programa.
I entre la bancada de
l’oposició els més proclius
a oferir mà estesa i diàleg
van ser el PSC, per boca
del seu president, Miquel
Iceta, i Catalunya en Comú Podem, per part del
seu líder, Xavier Domènech. Una oferta, però,
sotmesa als límits que
marca la llei, és a dir, a la
Constitució i l’Estatut, tal
com li va remarcar especialment el socialista erigit ahir gairebé com a cap
de l’oposició mentre la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, tornava a llançar
un munt de retrets i li reclamava que retirés la

La diputada d’ERC Adriana
Delgado va ser escollida com
a nova secretària quarta de la
mesa del Parlament, en substitució d’Alba Vergés, nomenada consellera de Salut.
L’elecció de Delgado es va
produir per votació presen-

cial i en urna, amb un resultat
de 63 vots a favor, els de
Junts per Catalunya i ERC, i
69 en blanc, entre ells la CUP
que aquesta vegada va optar
per no donar un vot de confiança als nous membres de
la mesa.

pancarta del llaç groc de la
façana del Palau de la Generalitat si el que realment volia era dialogar
amb el seu grup. Sense res
a oferir per part d’Arrimadas i amb un PP acusant el
govern de viure en una
“realitat virtual”, l’interès
se centrava en la intervenció d’Iceta després de l’entrada del PSOE al govern.
El diputat va recollir el
missatge de Torra, “sense
renunciar als objectius finals d’horitzó que tingui
cadascú”, va dir Iceta,
“aquí tenim des del finan-

çament pendent; les lleis
recorregudes davant del
TC i les demandes pendents que ja va plantejar el
president Mas a Rajoy,
fins a tantes i tantes coses
que permetrien millorar i
ampliar l’autogovern, el finançament, la dotació
d’infraestructures estratègiques”, va enumerar el
president socialista.
Domènech va començar la intervenció criticant la manca de concreció de les polítiques que
portarà a terme el govern
de Torra, a qui va retreure

la no creació de les conselleries d’Igualtat, Medi
Ambient i accions en matèria d’habitatge. També
va voler remarcar les diferencies que hi ha entre les
polítiques que en el govern
aplicarà ERC o JxCat i va
acabar preguntant-se si
s’ha obert una nova etapa
política a Catalunya i a Espanya. “Aquest és el govern per a la nova etapa?
Crec que no”, va afegir. En
cas contrari, i amb l’objectiu de trencar els blocs i
avançar en drets socials i
llibertats, Domènec va
oferir “mà estesa”. Tancada en banda es va mostrar
la CUP carregant amb duresa contra un govern “netament autonòmic” i de
caràcter “neoliberal” que
“acatarà” el marc legal espanyol i gestionarà“les engrunes de l’autonomia”.
“Si volen un projecte de 70
diputats sentim dir-los
que no van per bon camí”,
va etzibar. ■
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Part dels consellers en anar a declarar a l’Audiencia Nacional, el 2 de novembre del 2017, i la jutgessa els va fer empresonar ■ ACN

Els acusats de rebel·lió
guanyen temps al Suprem

a Per un error del tribunal, aconsegueixen ajornar la vista sobre la fermesa del seu processament
amb uns delictes, que podria canviar el nou fiscal general a Llarena no accepta la seva recusació
Mayte Piulachs
BARCELONA

La sala d’apel·lacions del
Tribunal Suprem es va
veure obligada ahir a suspendre la vista fixada per
debatre els recursos contra el processament per
rebel·lió contra catorze
membres del govern de
Carles Puigdemont i dos líders d’entitats socials degut a un error de tramitació de la mateixa sala.
Amb aquesta suspensió,
els acusats guanyen
temps perquè el seu processament no sigui ferm, i
així no es pugui aplicar la
suspensió de diputat que
mantenen Puigdemont,
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep
Rull i Toni Comín.
Aquesta
suspensió
també és favorable per als
acusats, ja que divendres
es nomenarà el nou fiscal
general de l’Estat (s’apun-

ta al fiscal Pedro Crespo),
el qual podria fer rebaixar
l’acusació dels delictes de
rebel·lió a sedició –com ja
va obrir la porta a fer el jutge instructor Pablo Llarena– i que implica una rebaixa substancial de les
penes de presó.
En concret, l’advocada
de Cuixart, Marina Roig,
va exposar a la sala que del
seu recurs contra el processament, en ser de reforma subsidiari d’apel·lació, no s’havia donat trasllat a les parts, fet que crea
indefensió, i que la llei fixa
que tenen cinc dies per
contestar-lo, termini reconegut ahir per la sala. Segons fonts judicials, el tribunal també va cometre
l’error d’admetre a tràmit
el recurs de VOX contra la
no-acusació del president
Artur Mas, ja que la llei no
permet fer-ho, i ahir el Suprem va corregir-ho. No hi
ha data per a la nova vista

Les frases

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

“Vol substituir a la
seva conveniència
l’instructor
predeterminat
per la llei”

“La recusació del
jutge Llarena és
extemporània. I s’ha
prefabricat una
demanda civil”

“S’han de provar
totes les eines del
dret; ara a la demanda
de Bèlgica hi ha un
incident territorial ”

Pablo Llarena

Miguel Capuz

Javier García Mallol

MAGISTRAT SUPREM (A FORCADELL)

ADVOCAT

ADVOCAT

El plet de Bèlgica no aturarà el judici, segons experts
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les defenses dels presos polítics veuen bé l’estratègia legal
dels exiliats, però no confien
que la demanda interposada
a Bèlgica contra el jutge Pablo
Llarena canviï gaire la situació
de la causa catalana al Suprem. “El jutge va fixar el judici per al novembre, i en això
treballem”, afirmava ahir el
penalista Andreu van den
Eynde. Si la recusació del jutge prosperés perquè té un
plet obert, implicaria la subs-

titució de Llarena per un altre
instructor, que podria dictar
la llibertat dels presos, però
no deslliurar-los del judici.
El penalista Miguel Capuz
exposa que Llarena no admetrà la tramitació de la seva recusació per “extemporània”,
com ja ha fet amb la de Forcadell, perquè les opinions que
va donar en una xerrada a
Oviedo van ser al febrer, i per
tant superen els deu dies legals fixats per la llei sobre fets

nous per recusar un jutge. Capuz fins i tot afirma que “s’ha
prefabricat una causa civil per
justificar un motiu de recusació”. L’advocat Javier García
Mallol comparteix que a Bèlgica la defensa de Llarena podria exposar un “incident territorial”, és a dir que els fets
van passar a l’Estat espanyol.
“És una barbaritat que estiguin en presó provisional, però no crec que canviï res al
Suprem”, clou García Mallol.

contra els processaments.
Per la seva part, el jutge
Llarena va rebutjar ahir
l’incident de recusació que
li va plantejar Carme Forcadell l’1 de juny passat.
Forcadell demanava apartar-lo del cas per “parcialitat” i per sentir-se “víctima” del procés, segons la
defensora de Forcadell,
Olga Arderiu. Pel magistrat –que és el primer que
s’ha de pronunciar sobre
la seva pròpia recusació–,
la petició és “extemporània” perquè arriba sis mesos després d’haver assumit la investigació. A més,
també considera que és un
“frau processal” perquè
l’objectiu de la recusació
és “inhabilitar” els integrants de la sala penal del
Suprem, l’encarregada de
jutjar la causa del procés.
Llarena indica que l’objectiu de Forcadell és “excloure i substituir a la seva conveniència l’instructor predeterminat per la llei”. No
es pot recórrer contra la
decisió. Llarena també
haurà de pronunciar-se
aviat sobre una altra petició de recusació que dilluns van anunciar l’expresident Puigdemont i
els consellers exiliats a
Bèlgica.
Recursos de Rull i Turull
D’altra banda, el Tribunal
Constitucional (TC) va informar ahir que ha admès
a tràmit els recursos d’empara presentats el 25 de
maig passat per la defensa
de Josep Rull i Jordi Turull.
La seva defensa, exercida
per Jordi Pina, demanava
al tribunal que els deixés en
llibertat i també que instés
el govern espanyol a publicar al DOGC els seus nomenaments com a consellers
del govern. El TC tramitarà
el recurs –sense entrar en
el fons de la qüestió– però
rebutja la mesura cautelaríssima sobre la publicació
del seu nomenament perquè “no és possible”.
Mentre el recurs estigui
pendent al TC, els dos exconsellers no poden recórrer a la justícia europea, ja
que cal esgotar tots els estaments judicials a l’Estat espanyol abans d’anar a Estrasburg. El tribunal admet
a tràmit el recurs perquè
concorre el criteri “d’especial transcendència constitucional”. Fins ara el TC ha
admès a tràmit recursos
d’empara presentats per
Junqueras, Cuixart i Sànchez, però no ha acceptat la
seva posada en llibertat. El
TC no té cap termini per resoldre’ls. ■
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El govern paga 304
milions d’euros
bloquejats pel 155
aEl Homrani desbloqueja 251 expedients d’entitats socials
aMolts dels endarreriments superaven els 120 dies
Redacció
BARCELONA

La Generalitat ha desbloquejat 251 expedients
d’entitats socials que havien quedat aturats i sense
finançament per culpa de
l’aplicació de l’article 155
per part de l’Estat espanyol. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani,
va xifrar ahir en 304 milions d’euros l’import
transferit a les entitats, algunes de les quals estaven
vivint moments insostenibles amb endarreriments
de més de 120 dies.

“Moltes entitats han
tingut problemes de tresoreria, per exemple, per pagar el seu personal”, va dir
el conseller, que va explicar que els contractats
“afectats pel 155” representen 819 milions d’euros anuals, uns 69 al mes.
“Això no vol dir que tots estiguessin bloquejats però
sí que hi havia endarreriments en major o menor
mesura, en funció de l’expedient”, va explicar als
mitjans de comunicació
davant les portes del Parlament.
El Homrani va explicar
ahir que “el bloqueig de

moltíssims expedients” és
un dels aspectes que
“més” preocupaven el seu
departament quan es va
formar el nou govern i que
ha estat, per tant, una de
les “prioritats” i que precisament per això les estan
abordant en els primers
dies al capdavant de la
conselleria.
Segons Chakir El Homrani, cadascun dels 251
expedients que estaven en
aquesta situació representen més de 300.000 euros i
el govern espanyol els
mantenia “paralitzats”
perquè interpretava que
“s’havien de fer nous con-

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, El Homrani, ahir davant el Parlament ■ ACN

tractes”. “Això significava
que els terminis es podien
allargar de sis a nou mesos
per poder fer nous contractes”, va afegir. “Estem
treballant, signant molts
contractes i renovacions
per poder desbloquejar
aquesta situació i actualitzar i normalitzar el pagament a les entitats socials”, va garantir.
Quan el govern espanyol va imposar l’article

155 i va bloquejar els
comptes de la Generalitat
va tallar l’aixeta no només
de subvencions sinó de pagaments establerts amb
entitats socials i que són
bàsics per al seu funcionament, bé perquè paguen el
personal o altres despeses
de vital importància. Amb
l’aplicació del 155 també
es va paralitzar, per exemple, el desplegament de la
renda garantida de ciuta-

dania, que es va acabar
aprovant el juny del 2017 i
que, en parar-se tot, les
úniques persones que
l’han cobrat han estat
aquelles que ja estaven
dins d’una categoria, que
era els Pirmi. El desplegament d’aquesta llei, una de
les estrelles de l’era de Dolors Bassa, ara a la presó,
haurà de ser una altra de
les prioritats del flamant
conseller. ■

POLÍTICA

Òmnium invita Societat Civil a
reunir-se amb Cuixart a la presó
Òmnium Cultural va convidar
ahir Societat Civil Catalana a
reunir-se amb Jordi Cuixart a
la presó de Soto del Real “si li
autoritzen la visita”, perquè els
expliqui “en primera persona
la repressió de l’Estat”. Era la
resposta de l’entitat sobiranista a la petició del president de
Societat Civil Catalana, José
Rosiñol, de fer una trobada
amb Òmnium i l’ANC per “rebaixar la tensió social”. Amb

l’entrevista, Societat Civil Catalana també pretén demostrar que no nega a cap independentista que defensi el
seu programa, “però sempre
dins la llei”. Òmnium va contestar des del seu compte a
Twitter recordant que el seu
president, Jordi Cuixart, continua en presó preventiva des
del 16 d’octubre. “A Òmnium
sempre hem estats oberts al
diàleg amb tots els demòcra-

POLÍTICA

tes que rebutgin la violència.
Desgraciadament, la conversa
s’hauria de produir a Soto del
Real. Si li autoritzen la visita, el
president Jordi Cuixart els rebrà per explicar-los en primera persona la repressió de
l’Estat”, van assenyalar. El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, també a Twitter, va
remarcar que Cuixart sempre
està obert al diàleg amb tothom. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Pesarrodona no declara Albà, a judici per
per la càrrega de l’1-O
injúries a la judicatura

135020-1189649L

El regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona va optar ahir per ajornar la seva declaració com a perjudicat per les càrregues policials de l’1-O a Sant Joan de Vilatorrada, en espera que l’Audiencia Nacional resolgui si manté
els presumptes delictes d’odi i desobediència
contra ell. La defensa del regidor va demanar
l’ajornament per evitar “preguntes incòmodes
que podrien anar-li després en contra”, segons
va explicar el lletrat del Col·legi d’Advocats de
Manresa David Casellas. Pesarrodona va reconèixer que li hauria agradat “defensar la dignitat dels santjoanencs”, i encara més després
que un tinent de la Guàrdia Civil hagi reconegut
que “anava per ell”. ■ REDACCIÓ

El jutjat d’instrucció número 5 de Vilanova i la
Geltrú va decidir ahir enviar a judici la investigació contra l’actor Toni Albà per un presumpte
delicte d’injúries, per haver publicat una desena
de piulades en què feia broma sobre la judicatura i les forces i cossos de seguretat. Segons
va avançar TV3 i va confirmar l’ACN, el magistrat considera un agreujant el fet que l’actor hagi difós les seves opinions a través d’una xarxa
social on té milers de seguidors. El jutge creu
que el contingut de les publicacions supera els
límits de la llibertat d’expressió. Durant les pròximes setmanes s’espera que la fiscalia presenti la seva petició de pena, mentre que la defensa demana l’absolució. ■ REDACCIÓ
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OPINIÓ

Gabriel Fernàndez

Regidor d’Acció Social a l’Ajuntament de Sabadell

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

Un grup de catalans originaris de països llatinoamericans reclamen la independència de Catalunya ■ QUIM PUIG

Un compromís de
més de 10.000 km
Q

ue una persona socialment
compromesa, amb valors republicans, democràtics i d’esquerres acabi militant a ERC no hauria de
ser un fet en si mateix estrany o extraordinari. De fet, milers d’homes i
dones d’aquest país ho viuen
d’aquesta manera. Sí que puc entendre que a algú li resulti curiós que
aquesta voluntat l’entomi una persona que, com jo, va néixer fa 45 anys a
Montevideo, a l’Uruguai, i que les
dues terceres parts de la seva vida
han transcorregut en aquell petit gran
país situat a més de 10.000 kilòmetres de distancia.
Tant persones nascudes aquí com
en diferents territoris de l’Estat espanyol i/o nouvingudes en més d’una
ocasió m’han preguntat, amb un to
barrejat de curiositat i sorpresa: “Què
hi fa un noi com tu en un lloc com
aquest?” És a dir, com s’explica que
algú com jo, d’origen llatinoamericà,
sigui avui una persona compromesa
amb la independència de Catalunya i
representi un partit que es diu Esquerra Republicana de Catalunya
com a regidor del seu ajuntament?
La resposta és senzilla, i gira entorn de dues qüestions indestriables.
La primera és ideològica i de valors
personals. De segur hi té molt a veure
la formació rebuda per part dels
meus pares i la influència que va tenir
en mi aquell escoltisme fresc i teològicament alliberador, que promou la
màxima d’intentar “deixar el món una
mica millor de com me l’he trobat”.
Sempre ho he sentit com un aspecte

clau a la meva vida i per això a tot arreu on he estat he treballat per transformar la realitat i contribuir a aconseguir una societat més justa, fraterna, pròspera i solidària. Per demostrar que aquesta, la realitat, és transformable.
Entenc la política com l’art de fer
possible el que és més necessari per
a la felicitat de les persones. I perquè
crec que només des d’una perspectiva clarament d’esquerres i progressista, formada per homes i dones íntegres, senzills i amants de les llibertats,
amb vocació majoritària i amb políti—————————————————————————————————————————————

Com s’explica que algú com
jo, d’origen llatinoamericà,
estigui compromès amb la
independència?
—————————————————————————————————————————————

ques de transformació solvents, es
pot aspirar a fer possibles i efectius
els canvis per una societat més justa i
pròspera per a tots els seus membres. I una bona eina per assolir això,
avui, és Esquerra Republicana.
La segona està clarament relacionada amb aquest període històric,
complex i clau de la historia del poble
català. Un camí emprès col·lectivament, fruit d’una reflexió, d’uns sentiments i d’una experiència com a nació. Però un viatge que, alhora, no està exempt de dificultats i per això requereix la màxima responsabilitat i
exigència personal i col·lectiva. Un camí, el de l’exercici del dret a l’autode-

terminació, que mols altres pobles i
nacions ja han emprès abans, no sense dificultats semblants o superiors a
les experimentades al nostre país fins
ara. En el nostre cas, al cor d’Europa,
per vies pacífiques i democràtiques, i
davant d’un Estat espanyol que es
mostra bel·ligerant, sense disposició
real d’escoltar, de dialogar i de resoldre el conflicte actual políticament i
democràticament. Que empresona i
condemna a l’exili homes i dones íntegres, que s’acarnissa i fa patir les seves famílies i les persones que els estimen, i que com a societat i poble
ens castiga pel fet de tenir una aspiració de llibertat.
I és justament en aquest període
iniciat ja fa alguns anys, i que en l’actualitat viu un dels seus moments
més delicats, que molts i moltes ens
sentim clarament interpel·lats i interpel·lades. Jo, que he nascut i he estat
educat en un país que va haver de
guanyar la seva sobirania a pols, i que
és conscient que aquesta capacitat
en aquest món s’ha de defensar i exercir cada dia i des de totes les posicions possibles.
És per això que entenc perfectament, i m’agrada, que Catalunya tingui aquesta aspiració. I per això, mirant totes les persones que més
m’estimo, treballo des d’Esquerra Republicana per fer possible un país lliure i amb un estat propi i republicà,
que sigui viscut, impulsat i desenvolupat amb i per a tots i totes els seus
ciutadans/es, independentment del
seu origen.

825316-1187818L
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El PSC fa l’últim pas per fer
caure el govern de Badalona

a Els socialistes formalitzen la presentació de la moció de censura contra Sabater, que es votarà en
ple el pròxim dia 20 a La composició del nou executiu suscita tants interrogants com especulacions
F.E.
BADALONA

La presentació d’una moció de censura contra el
govern de Guanyem Badalona encapçalat per Dolors
Sabater, ja ha deixat de
ser una opció probable per
convertir-se en un fet més
que possible. El PSC va
propiciar ahir aquest salt
d’escala amb la presentació al registre del consistori d’un document amb les
14 signatures de regidors
–10 del PP, 3 de la bancada socialista i 1 de Ciutadans– necessaris per activar aquest mecanisme extraordinari per propiciar
un canvi a l’alcaldia de la
població. Un cop fet

118106-1189424L

La frase

—————————————————————————————————

“No ens fa por haver
de governar sols. No
és el que més ens
agrada, però ho
farem”
Rubén Guijarro

SECRETARI D’ORGANITZACIÓ DEL PSC
DE BADALONA

aquest últim pas, el ple per
debatre la moció ha quedat automàticament convocat per al pròxim dia 20
a les 12 del migdia. A
aquestes altures, doncs,
només una tombarella política de darrera hora impediria el relleu de Sabater, que ja es dona per descomptat.

El regidors del PSC Rubén Guijarro i Teresa González, ahir després de registrar la presentació
de la moció de censura a les dependències del consistori badaloní a l’edifici d’El Viver ■ ACN

Amb pràcticament tot
el peix venut en aquesta
qüestió, ara totes les incògnites es desplacen cap a
quina serà la configuració
del nou govern. L’alcalde
serà Àlex Pastor, del PSC,
formació que només té
tres edils dels 27 de l’Ajuntament de Badalona. Una
minoria massa exigua que
demana aliats. El PP, però,
ja ha advertit que no hi
comptin si es veta la presència del seu líder, Xavier
Garcia Albiol, a l’executiu,
com dilluns va avançar el
primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta. En
aquest context, ahir es va
filtrar que el PSC hauria
ofert un acord a ERC i ICV,
actuals socis de Guanyem.
Davant d’aquest rumor, la
reacció d’Albiol va ser llançar un avís: si hi ha aquest
pacte, el PP no votarà la
moció. Per afegir més brogit encara a aquell ball de
moviments i posicionaments tàctics –un joc clàssic de distracció en tota negociació política–, el secretari d’organització del
PSC, Rubén Guijarro, no
descartava ahir, arribat el
cas, manar sols. ■

