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CULTURA P30-32

Laura Borràs. Consellera de Cultura

“El govern creu
en la cultura i s’ha
de reflectir en els
pressupostos”

Avui amb El Punt Avui
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Unes 10.000 persones es manifesten en la Diada de Catalunya Nord

La capçalera de la manifestació celebrada ahir pels carrers del centre de la capital nord-catalana ■ MIQUEL RIERA

Massiva diada a Perpinyà

P12

I MÉS · Les preferents, l’IRPH o
les clàusules terra són altres
casos que semblen demostrar
que la banca sempre guanya

La reputació de la
banca, enfonsada
pels escàndols
HIPOTEQUES · La polèmica
decisió del Suprem se suma a tot
un seguit d’escàndols dels quals
les entitats se n’han sortit prou bé

ECONOMIA P6-8

Els policies de la Jusapol
tornen a crear crispació
Els Mossos d’Esquadra van carregar
contra la contramanifestació dels CDR

Seguretat P10

Els dotze guardonats vius reclamen
l’alliberament dels presos polítics

Cultura P32

Raimon i Espinàs, a l’Ateneu Barcelonès ■ ORIOL DURAN

Els Premis d’Honor,
junts per la llibertat

Fernández pren el relleu i
el discurs de García Albiol

Política P14

El nou president del PPC proposa mesures
per “protegir” els no independentistes
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l documental de
Netflix Dos Cata-

luñas va ser un gran
encert i, alhora, una
gran patinada. Encert
perquè ha permès que

les imatges dels piolins amb les porres
l’1-O donés la volta al món i ja només per
això hem de celebrar que s’hagi rodat
aquest documental que, a més, està fet
amb uns altíssims estàndards. Però al-
hora ha estat desafortunat perquè s’ha
bastit damunt d’una premissa falsa: el
de les dues Catalunyes permanentment
enfrontades i eternament empatades.

Ni enfrontades, ni empatades. Ja s’ha
escrit molt sobre el fals mite de la frac-
tura social que reprodueixen com un
mantra certs mitjans espanyols amb
l’excusa de la batalleta dels llaços grocs:
aquí som gent de pau i convivim en una
harmonia (només trencada per les
agressions –per sort puntuals– d’ultres
i feixistes). Ara bé, no hem invertit tanta
energia com caldria a explicar que tam-
poc és certa la premissa de l’empat
etern; no és veritat que la societat cata-
lana estigui partida per la meitat, perquè

a la banda dels demòcrates que defen-
sen el dret a decidir, que volen una solu-
ció política al conflicte i que estan en
contra de l’empresonament dels líders
catalans som el 80%, no pas el 50.

Ho reflectia un sondeig publicat a La
Vanguardia –mitjà poc susceptible de
cuinar enquestes a favor de l’indepen-
dentisme-; el 80% dels catalans consi-
deren injust l’empresonament dels pre-
sos polítics catalans i en voldrien el seu
alliberament. Fa pocs dies El Periódico
de Catalunya també publicava una en-
questa que repetia la xifra: el 80% dels
catalans defensen que s’ha de poder
votar en referèndum. Per això era tan
necessari que naixés la plataforma Som
el 80%, impulsada per Òmnium Cultu-
ral i que ha aconseguit un suport am-
plíssim, de persones d’ideologies molt
diverses, convertint-se en l’espai de tro-
bada més transversal que s’ha creat en
molt temps i deixant un missatge clar:
aquí no hi ha un enfrontament civil de
bàndols, aquí hi ha una gran majoria so-
cial i transversal que diu prou a la re-
pressió i que vol una solució política ur-
gent. Ara caldrà veure si el govern espa-
nyol cedeix davant del 20% o escolta la
veu del 80%.

E

Keep calm
Marina Llansana

No som el 50,
som el 80%!

Hi ha una gran majoria social
i transversal que diu prou a la
repressió i que vol una
solució política urgent

ls Mossos han detingut un home
de Terrassa que acumulava a ca-
sa armes de caràcter il·legal. Tot

ha vingut perquè el col·leccionista va
manifestar per les xarxes que amb
una peça del material volia matar el
president del govern espanyol, Pedro
Sánchez, i una senyora receptora dels
missatges ho va denunciar a la policia.
El jutge l’ha enviat a presó preventiva.
Un cap dels Mossos ha declarat que
tots els indicis apunten que el magni-
cidi programat i propagat per l’home
podia ser real. Mentre aquests indicis
no es facin públics a mi em sembla que
ens trobem davant un ximple acabat i
arrodonit, ja em dispensaran els que
s’ho han pres tan a la valenta. Qui ma-
nifesta per les xarxes, encara que si-
gui de forma restringida, que vol occir
algú? Qui busca reforços per aquest
sistema sempre indiscret sense estar
tocat del bolet? Alguns han dit que si
s’hagués tractat d’un independentista
la detenció s’hauria ofert en directe
per totes les televisions i l’unionisme a
ultrança n’hauria fet ús i abús per des-
prestigiar amb més intensitat el sobi-
ranisme. Em sembla una especulació

E

molt contraproduent que no ens hau-
ria ni de passar pel cap. No hem que-
dat que l’independentisme és pacífic?
Qui dels “nostres” voldria matar algú?
Qui recopilaria armes per fer-ho?
També s’ha dit, hem dit, que l’Audien-
cia Nacional, que entén de terrorisme,
s’hauria d’haver fet càrrec de l’home.
Una altra analogia perversa en forma
d’interrogant ha sorgit: per què aques-
ta instància judicial s’ha interessat
pels pacífics i pacifistes Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez i ha deixat en mans
d’un jutge ordinari un terrorista de de-
bò? No ens esverem, calma. Potser
han detectat que és un ximple. Sàn-

chez i Cuixart no ho són gens. Ni xim-
ples ni terroristes. Ja quedarà retrata-
da l’Audiencia Nacional quan siguin
jutjats. Nosaltres, a la nostra i amb els
nostres.

L’home volia matar Sánchez per la
seva intenció de treure Franco del Va-
lle de los Caídos. Es veu que no li ha-
vien arribat notícies de la possibilitat
que la mòmia vagi a parar a la catedral
de Madrid, que sempre li seria més as-
sequible que el descampat on es troba
ara. Jo no sé què passa però molts dels
maníacs i borratxos que deambulen
pels carrers acostumen a cridar “Viva
Franco”. Els interns dels psiquiàtrics
de França es pensen que són Napoleó.
Els d’aquí, Franco. Tots dos eren “ge-
neralíssims”, però encara hi ha dife-
rències, vive la difference! Al nostre
magnicida li han dit llop solitari i
franctirador. No tan solitari, si s’anun-
cia. I Franco tirador, si de cas. La se-
nyora que rebia les seves confidències
i l’ha denunciat és d’un partit d’extre-
ma dreta. Un dels seus dirigents ha dit
que Pedro Sánchez els deu per aquest
motiu la vida. Això no és una casa de
bojos, com es deia abans?

“Un home
anunciava per les
xarxes que mataria
Pedro Sánchez

Vuits i nous

Franco tirador
Manuel Cuyàs
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om que estem immersos en l’ex-
cepcionalitat constant, i com
que aquesta setmana encara no

ens hem refet de la sotragada de les
peticions de condemna pel judici de
l’1-O, a mi em sembla que tot plegat,
veient la dimensió del que està pas-
sant, sovint (i ves quin remei) perdem
la perspectiva. No em refereixo pas a
la perspectiva d’on som i on voldríem
anar (respondre a això a hores d’ara
és de tesi doctoral) sinó d’allò que és
normal i què no. I correm el perill (in-
sisteixo, vista la dimensió de tot ple-
gat) de trobar normals coses que no
ho són. I els en posaré un exemple:
vostès troben normal que els sis regi-
dors de Badalona que el 12 d’octubre
del 2016 van anar a treballar ara si-
guin jutjats per desobediència greu i
que s’exposin (a les portes d’unes elec-
cions municipals) a penes d’inhabilita-
ció de més d’un any? El 12 d’octubre,
ja ho saben vostès, és la fiesta nacio-

C “Vostès troben
normal que
els regidors de
Badalona que van
treballar el 12-O
acabin sent jutjats?
Jo no

nal d’Espanya, el Día de la Hispani-
dad, i es veu que és obligatori fer festa
i que els ajuntaments tanquin les por-
tes; tot i que cada cop més establi-
ments comercials tenen obert aquest
dia, i no pas per fer negoci sinó com a
senyal de protesta. A Badalona, cons-
cients que molts treballadors munici-
pals també volien protestar, el 2016

van voler fer el mateix: permetre a qui
ho volgués treballar el 12-O i recupe-
rar la festa un altre dia. Res de res.
L’advocacia de l’Estat se’n va assaben-
tar (sempre pendents de les coses
transcendents, aquests) i va demanar
al jutjat que suspengués l’acord. Con-
clusió? Finalment, per evitar embolics
als treballadors, el govern municipal
va declarar el 12-O dia festiu per a tot-
hom i només uns quants regidors –de
Guanyem Badalona i d’ERC– van tre-
ballar atenent els ciutadans. Un gest
simbòlic, perquè fins i tot el mateix
fiscal reconeix que els pocs tràmits ad-
ministratius que es van generar aquell
dia no es van registrar de veritat a
l’Ajuntament fins l’endemà. Doncs
res. Els sis regidors aniran a judici en
plena campanya de les municipals i
s’exposaran a 15 mesos d’inhabilitació
per desobediència greu. I jo em pre-
gunto: vostès ho troben normal? Ja no
es pot ni protestar.

Què és normal i què no
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

L’incident que es va produir
fa tres dies en el control d’ac-

cés a l’AVE a l’estació de Sants ha
posat en evidència la fragilitat del
dispositiu de seguretat d’aquest
mitjà de transport. La manera com
una maleta sospitosa va aconse-
guir superar el control de seguretat
i viatjar de Barcelona a Madrid de-
mostra que el filtre no va funcionar
en aquesta ocasió, però també per-
met constatar amb un exemple real
la impressió generalitzada que les
mesures de control de l’AVE, supe-
riors a les de mitjans com ara el tren
convencional i el metro però no tan
rigoroses com les del transport ae-
ri, no són realment eficaces per evi-
tar la introducció d’armes o mate-
rial potencialment perillós als trens,
andanes i vies.

La investigació realitzada pels
Mossos ha permès reconstruir els
fets, detectar la fissura en el dispo-
sitiu de control i avaluar el funcio-
nament dels protocols de seguretat
previstos pel que fa a la velocitat de
reacció en vista d’una alerta de se-
guretat, l’eficàcia de les actuacions,
la diligència de la comunicació en-
tre la seguretat privada, Adif i la po-
licia i, finalment, la intervenció poli-
cial. Un test d’estrès millorable que
provocarà a partir d’ara un reforç
d’efectius en el personal de control
d’accés als trens.

El debat sobre la seguretat és
etern i per tant recurrent, però si-
tuacions com la viscuda aquesta
setmana a Sants i per extensió a
l’estació madrilenya d’Atocha qües-
tionen si és realment necessari que
l’AVE tingui un nivell de seguretat
superior al que tenen el tren de ro-
dalies, el regional i el metro, que
afecten més gent. I si fos el cas, si
n’hi ha prou amb la seguretat ac-
tual o caldria dotar-la del rigor i els
mitjans que trobem en els controls
de seguretat dels aeroports.

La seguretat
de l’AVE no
supera el test

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Samper, president de Colòmbia entre el 1994 i el
1998, recorda en una entrevista que la lluita con-
tra el narcotràfic tenia com a objectiu salvar l’es-
tat de dret. Ell, que va plantejar la legalització de la
marihuana, es defineix com “un president colom-
bià atípic en les relacions amb Washington”.

CONSELLERA DE CULTURA

Un president atípic

La consellera de Cultura de la Generalitat afirma
en una llarga entrevista: “Volem construir una na-
ció a partir de la cultura.” I justament per aquest
paper crucial en el nou projecte de país reclama
més recursos econòmics per al sector cultural.
“Aquest és un govern que creu en la cultura”, diu.

-+=

-+=

Incentius per marxar
Alejandro Fernández

Una nació de cultura
Laura Borràs

-+=

Ernesto Samper

En la seva primera intervenció com a nou president
del PP a Catalunya, Alejandro Fernández va propo-
sar un “pla d’incentius” per “protegir el 53% no in-
dependentista” que inclouria pagar complements
de destinació als professors i jutges que “volen
anar-se’n de Catalunya”. Manté el to conciliador.

NOU PRESIDENT DEL PP A CATALUNYA

EXPRESIDENT DE COLÒMBIA

De reüll
Carme Vinyoles

Dues bales
per persona

ada any es fabriquen al món 14.000 milions de bales,
l’equivalent a dues bales per persona. Si nosaltres no

en rebem cap, on van a parar? Bona pregunta de l’entitat
Lloret Solidari en l’acte promocional de l’obra de teatre
El pes del plom, representada recentment. Perquè és
obvi que hi ha uns cossos que les allotgen i uns
mecanismes legals –o no– i altament immorals que les
acompanyen en el seu trajecte mortífer. La resposta, ens
la donen el Centre Delàs d’Estudis per la Pau i l’Escola de
Cultura de Pau amb les seves investigacions sobre el

comerç d’armes i l’increment de les
exportacions europees a països en
guerra o en tensió sociopolítica.
Alguna dada: tres dels cinc primers
compradors d’armes de la UE són
l’Aràbia Saudita, Egipte i l’Índia. La
major part de les vendes surten de
França, Espanya, el Regne Unit,
Bèlgica, Itàlia, Holanda i Alemanya.

Aquestes pràctiques –poderoso caballero es don
dinero– fan que Europa vulneri descaradament la pròpia
legislació que l’obliga a verificar la destinació final del
material i a garantir que no serà utilitzat per a la
repressió interna, per provocar o perllongar hostilitats i
per violar els drets humans. Amb els efectes sobre les
persones d’aquest pervers negoci esmorzem cada dia i,
a més, no s’avança en la bona línia: la UE augmenta de
manera progressiva la seva inversió en recerca militar en
perjudici de la recerca per a l’abordatge pacífic dels
conflictes, és a dir va preparant les guerres de demà.

C

S’augmenta
la inversió en
recerca militar
i es preparen
les guerres
de demà

http://epa.cat/c/ud8mow
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Carles Puigdemont reitera
que encapçalaria la
candidatura d’una agrupació
d’electors, que també rep l’aval
de Jordi Sànchez.

10
anys

20
anys

El líder d’ICV, Joan Saura,
demanarà avui revisar el pacte
de govern amb el PSC i ERC per
ajustar-lo a la situació de crisi
econòmica.

La Generalitat accelerarà el
procés de reforma de la llei
catalana de l’esport per tal que
pugui ser aprovada abans que
acabi l’any.

Llista unitària La crisi del tripartit Llei de l’esportTal dia
com
avui fa...

ot i que hi ha mul-
titud d’exemples

des que va arribar a la
Casa Blanca, les imat-
ges en què Donald
Trump s’enfronta al
periodista de la CNN

Jim Acosta i l’insulta perquè aquest li
vol repreguntar sobre les seves decla-
racions arran de la caravana de mi-
grants que es dirigeix als Estats Units,
han tornat a posar la relació entre els
mitjans i el president nord-americà en
primer pla. Trump no ha canviat; prac-
tica el populisme, si no el feixisme, en
opinió d’alguns pensadors, en molts
àmbits. Pel que fa als mitjans, és obvi
que no només intenta que no hi hagi
opinions contràries a la seva, en un
país en què la llibertat de premsa és un
pilar fonamental, sinó que va més enllà
i intenta fer creure que els mitjans no-
més inventen, que creen notícies fal-
ses. I això ho fa el més gran creador de
notícies falses per guanyar les elec-
cions, qui va defensar que Barack Oba-
ma havia nascut a Àfrica, que Hillary
Clinton tenia un negoci de prostíbuls i

que –i per això el company de la CNN li
ho preguntava–, en la caravana de mi-
grants, hi podia haver terroristes àrabs.

Però aquest atac a la premsa, amb la
pèrdua de valors democràtics que re-
presenta, no és patrimoni exclusiu de
Trump. Fixeu-vos divendres vinent en la
compareixença de la ministra portaveu,
i qui l’acompanyi, en la roda de premsa
posterior al Consell de Ministres espa-
nyols. Un periodista agafarà el micròfon
i preguntarà i, immediatament, l’hi
prendran perquè no pugui repreguntar.
I això ara; amb el PP, quan hi assistia
l’expresident Mariano Rajoy, es pactava
quins mitjans preguntaven i quins no i,
fins i tot, s’arribava a insinuar de què
s’havia de preguntar. Per no parlar del
famós plasma, és a dir, compareixen-
ces sense dret a preguntes. D’aquesta
febre, però, tampoc se n’escapen els di-
rigents catalans, que, en els darrers
temps, també han copiat aquesta mala
manera de fer i han dut a terme com-
pareixences sense acceptar preguntes.
Compareixences a què no cal que ens
convidin.

T

Full de ruta
Joan Rueda

És només
Trump?

Trump no és l’únic que no
respecta la premsa; Rajoy va
inventar les rodes de premsa
de plasma i aquí també hem
caigut en les compareixences
en què no es pot preguntar

inar amb el grup de l’escola a la
pizzeria de sempre, ara ja acom-
panyats de dues criatures, so-

par al Gresca Bar –molt recomanable–
amb uns amics i riure plegats d’aventu-
res compartides i al cap d’uns dies tor-
nar a la Semproniana amb uns altres
amics i que després del sopar t’expli-
quin com s’imaginen el seu casament i
somriure i emocionar-te. Anar a la casa
rural El Palauet del Priorat, de Cornu-
della de Montsant, i fer-ho en família i
gaudir-ne plenament, amb el seu tracte
exquisit per celebrar que hi som i que la
mare fa 70 anys. A Barcelona, fer cultu-
ra i visitar les exposicions Tàpies, bio-
grafia política, a la Fundació Tàpies;
55 urnes per la llibertat, a l’Arts Santa
Mònica, i Lee Miller i el surrealisme a la
Gran Bretanya, a la Fundació Miró. I si
podeu anar a París hi ha una mostra
elèctrica i sensacional de Jean-Michel
Basquiat a la Fundació Louis Vuitton:
és realment boníssima! Llegir L’art de
portar gavardina de Sergi Pàmies, la
revista trimestral El Món d’Ahir, edita-
da per Minoria Absoluta, i els articles
de Ramon Besa.

D Pensar en el Nadal que tenim a la can-
tonada, en l’arbre que caldrà decorar,
en les trobades i els regals, en els mo-
ments màgics i els records. I arribaran
els propòsits de nou any, planificar
viatges i encetar nous projectes il·lusio-
nants. I anar endavant, perquè hem
d’anar sempre endavant per superar
les barreres i els entrebancs, per asso-
lir propòsits i seguir-ne creant, per ge-
nerar les esquerdes que facin caure els
murs, malgrat que tinguem, crec que la
gran majoria de catalans, un tema pen-
dent i substancial per resoldre. Som en
el laberint buscant la sortida, fa ja un
any que després dels fets d’octubre
anem a les palpentes cercant un nou
camí que el conjunt de la societat cata-
lana és prou evident que no trobem. El
pitjor és que no s’intueix cap sortida en
el curt termini, tot al contrari. Com ho
podem fer, doncs, com podríem contri-

buir a una solució raonable i factible al
conflicte polític?
És clar, diàleg honest i sense condi-
cions prèvies entre totes les parts, una
mentalitat oberta a una negociació hi
ajudarien. Que no hi hagués repressió,
ni presó, ni exili, ni amenaces seria un
pas de gegant. Cercar un acord elemen-
tal i votar i acceptar-ne el resultat, per-
què al capdavall no som la grandíssima
majoria que voldríem solucionar-ho de
manera democràtica? Cal generositat,
intel·ligència i empatia, ens ha mancat
a tots escoltar-nos una mica més, crear
més ponts i dibuixar estratègies comu-
nes. No, no serà gens fàcil, però no ens
podem cansar de buscar camins transi-
tables, solucions imaginatives i tota la
determinació per afrontar els proble-
mes amb lucidesa i valentia. Probable-
ment, hem de recomençar i retornar-
hi: val la pena posar-hi l’esforç quan el
que hi tenim en joc és la llibertat, la de-
mocràcia i la pau social. Sempre enda-
vant, hem de seguir endavant amb l’es-
perança entre les dents per resoldre els
problemes i generar escenaris de futur
en positiu.

Jordi Mayoral. Galerista

Sempre endavant
Tribuna

Marxar a fora

b En una d’aquestes conver-
ses típiques de poble, vaig
sentir: “Un cop viuen la situa-
ció de marxar a un altre país,
els joves prefereixen no tornar
o marxar un altre cop.” I em
pregunto: què s’està fent ma-
lament? Aquest any em gra-
duo i no tinc res clar de cara a
l’any vinent, sobre el meu fu-
tur, però el que sí que sé és
que m’agradaria marxar per
una temporada a treballar fo-
ra. I em sap greu, perquè con-
sidero que tenim unes bones
universitats d’on sortim pre-
parats amb totes unes eines
per treure profit en el nostre
entorn, en el nostre país.
MARIA LLUÏSA ALCÁZAR
Sitges (Garraf)

Carta als M.H.
Puigdemont,
Torra i Junqueras
b Esperàvem el gest del go-
vern del PSOE i, vistes les pe-

ticions de la Fiscalia i de l’Ad-
vocacia, ja no cal esperar res
més. Això sí, els d’Iceta diuen
que cal esperar al final del ju-
dici; és clar, volen que men-
trestant els aprovem els pres-
supostos.

És hora que nosaltres, els
catalans, fem els nostres pro-
pis gestos. Pidolar a Europa
em sembla sobrer, els estats
europeus només es miren el
melic i l’euro.

Les manifestacions multitu-
dinàries a Catalunya només
serveixen per acontentar-nos
a nosaltres mateixos, de res
ha servit fer manifestacions
d’un milió o més, ni que fossin
de dos o tres milions, tant els
fum, sigui al govern del PSOE,
sigui al govern del PP.

El govern català no està
exercint un lideratge clar a Ca-
talunya, un dia alça la veu i
l’endemà s’interpreta a si ma-
teix. ERC només va a la seva,
perdent oportunitats. Neces-
sitem que tots vostès consen-
suïn una proposta de gestos

que ha de fer el món indepen-
dentista com a resposta im-
mediata a l’Estat espanyol. 

Apunto alguns possibles
gestos: primer, retirada sim-
bòlica dels diputats a les Corts
espanyoles. Segon, anul·lar
l’empresonament provisional
dels presos polítics, per man-
dat del govern o del Parlament
o per altres vies. Tercer, el judi-
ci s’ha de fer a distància, hi ha
prou tecnologia. Els presos no
han de sortir de Catalunya,
perquè no els deixaran tornar,
i menys si Sánchez perd el go-
vern. Quart, vaga o aturada de
país (això als estats europeus
els farà que no es mirin el me-
lic i mirin l’euro... i potser els
remou alguna cosa).
JORDI RIGOL I RIPOLL
L’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès)

La força de
Trump
b Dimarts passat van tenir
lloc als Estats Units les elec-

cions de la meitat del man-
dat. Des de la victòria de Do-
nald Trump, el 2016, l’am-
bient al país ha estat crispat i
s’ha polaritzat cada vegada
més. El poder ha estat en
mans dels homes blancs
com mai abans. Però el poble
americà va sortir dimarts al
carrer a dir prou.

El racisme, la misogínia i
l’LGBTI-fòbia del govern de
Trump han aconseguit des-
pertar el vot de tots aquests
col·lectius, en unes eleccions
amb una participació tan alta
que no es veia des dels anys
seixanta. Dimarts, més de
100 dones van ser escollides
al Congrés, incloent-hi la pri-
mera dona musulmana, la
primera dona americana na-
tiva, i la dona més jove de la
història (29 anys). Encara hi
ha molt camí per recórrer,
però, si més no, sembla que
la societat americana ha co-
mençat a despertar.
MARTA ESTEVE PEDRÓ
Castelldefels (Baix Llobregat)

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Jordi Cuixart, PRESIDENT D’ÒMNIUM, EMPRESONAT DES DE FA MÉS DE 400 DIES

“Òmnium va néixer per salvar els mots i ara toca salvar
les llibertats”

La frase del dia

“Espanya, com a
estat nació, porta
segles fracassant i
reduint
considerablement el
seu àmbit territorial

es peticions de penes contra al-
guns dirigents polítics i socials
han provocat la indignació demo-

cràtica contra aquesta indignitat “le-
gal”. Segons una majoria de ciutadans i
experts juristes, d’aquí i de fora, no hi
pot haver cap pena atès que no hi va ha-
ver, prèviament, cap mena de delicte.
Som davant d’un conflicte polític que
es vol resoldre als jutjats, a cops de llei,
i, abans, a cops de porra, però no pas a
les urnes, que és on correspon. Espa-
nya, com a estat nació, porta segles fra-
cassant i reduint considerablement el
seu àmbit territorial, el d’aquella os-
tentosa “nación española de ambos he-
misferios”, fins als límits més minsos
d’avui, encara no definitius, segons el
que desitjo i espero.

ÉS UN ESTAT FORT, membre de l’ONU, la
UE, l’OTAN, la Unesco i la resta d’orga-
nismes internacionals. Compta, a més,
amb una diplomàcia professional, amb
un centenar ben llarg d’ambaixades i
consolats generals arreu dels cinc con-
tinents, unes forces armades de terra,
mar i aire i uns serveis d’intel·ligència.
Però és un estat fort per la força auto-
protectora que li donen les seves lleis i
per tots els instruments de l’aparell es-
tatal de què disposa. Res d’això, però,
no ho tenim a Catalunya. En canvi, on
l’estat és feble –i per això reacciona
amb violència i nerviosisme– és en la
consciència de pertinença nacional
que se suposa que haurien de tenir tots
i cadascun dels seus membres. Espa-
nya és, sobretot, un estat sense prou
poble nacional, ni societat civil, però sí
militar. El poble català, contràriament,
és una nació amb consciència de lleial-
tat i pertinença nacionals, amb una so-
cietat civil rica, variada i ben travada,
però no és un estat. No en té de propi,
però en paga dos i els pateix, pel fet de
no tenir-ne.

SI COMPTEM EL PES dels Països Catalans

L en l’economia estatal, en l’exportació i
en el nombre d’empreses petites i mit-
janes, així com en la capacitat d’atrac-
ció d’empreses estrangeres, a banda de
ser la segona comunitat lingüística, és
lògic que Espanya no vulgui deixar
anar qui n’és un finançador nat, seriós i
segur. Això explica que, davant les va-
cil·lacions polítiques, determinats jut-
ges s’hagin atorgat una missió patriòti-
ca salvífica, per inoperància o inutili-
tat dels polítics, i s’hagin pres la justí-
cia com un afer personal. Ens trobem
en un estat de dret que es fonamenta
no en la defensa dels drets democràtics
i humans bàsics, sinó en “la unitat d’Es-
panya”, la integritat territorial. Co-
manda l’operatiu de l’1-O un coronel
que fa passar la seva concepció de la llei
per damunt de la convivència civil i la
pau social. I el primer jutge que ordena
la repressió del procés és qualificat
d’heroi i d’haver canviat la història
d’Espanya, en una carta de felicitació
signada pel president del Tribunal Su-
prem que acaba de protagonitzar, fins
ara, la decisió més vergonyant de la se-
va existència.

D’ENTRE ELS MOLTS ASPECTES censura-
bles de l’ofensiva politicojudicial n’hi
ha tres que considero il·lustratius i re-
llevants, en tots els quals la sensació de
venjança domina sobre la noció de jus-
tícia justa. El vot dels sis membres de la
mesa en el moment dels debats i vota-
cions crucials tenia exactament idèn-
tic valor, ja que ningú, ni la presidenta,
no tenia un vot de qualitat que pogués
decantar la balança. Però mentre a
cinc membres se’ls acusa de desobe-
diència, amb multa de 30.000 euros i
20 mesos d’inhabilitació, per a la presi-
denta Forcadell, que va fer exactament
el mateix que la resta, l’acusació és de
rebel·lió, amb 17 anys de presó i inhabi-
litació. És evident, en aquest cas, que
no se la castiga pel mateix que els al-
tres, sinó que se li fa pagar la seva etapa
de presidenta de l’ANC (“President, po-
si les urnes!”).

COM QUE ANNA GABRIEL és a l’exili i no se
la jutja, el fiscal demana 30.000 euros de
multa i 20 mesos d’inhabilitació per a
Mireia Boya, pel fet d’haver signat, com a
diputada, la tramitació parlamentària
de dues lleis i la declaració del 27-O. Fi-
nalment, el cas més escandalós de tots:
Jordi Cuixart. Aquest empresari, presi-
dent d’una entitat com Òmnium Cultu-
ral, amb 130.000 socis –14.000 menys
que el Barça–, s’ha distingit sempre per
la defensa de la via pacífica per resoldre
conflictes. No és polític, no ocupa cap
càrrec de representació, ni executiu, en
cap institució pública, però sí en una en-
titat privada. No és, doncs, un polític. I si
no és polític, tampoc no pot ser un polític
pres, sinó, clarament, un pres polític. La
seva condició no política desmunta tota
la tesi oficial, ja que demanant-se-li la
mateixa pena que als dirigents polítics,
també a aquests ha de considerar-se’ls,
doncs, presos polítics. La venjança és
d’Estat, però, per la seva irracionalitat,
esdevé símptoma d’una gran feblesa. Del
tot defensiu.

Josep-Lluís Carod-Rovira. Filòleg i escriptor

Venjança d’Estat
Tribuna

esprés de la Pri-
mera Guerra

Mundial, quan el presi-
dent americà Woo-
drow Wilson volia que
els aliats signessin un

tractat per protegir les minories dins de
cada estat europeu, els britànics s’hi van
negar, al·legant que això donaria peu a
problemes amb “els negres nord-ameri-
cans, els flamencs, els irlandesos i els
catalans [sic]”. Ho explica l’advocat an-
glès Philippe Sands al llibre Calle este-
oeste (Anagrama, 2018), en què ens de-
mostra que les coses han millorat força
des d’aleshores gràcies als dos funda-
dors principals del dret internacional
modern, Hersch Lauterpacht i Raphael

Lemkin, que, malgrat moltes diferències
d’opinió, estaven d’acord ja als anys
trenta que havia d’haver-hi un límit a
l’omnipotència dels estats per tal de
protegir els drets humans tant de ciuta-
dans individuals com de grups en el cas
que aquests fossin tractats injustament
pels governs respectius. Això és un dels
fonaments del dret europeu actual i se-
gurament el que més molesta els fiscals
i advocats de l’Estat espanyol que –en el
cas dels presos polítics catalans, si més
no– insisteixen a defensar, amb tot de
tics tan petulants com paranoics, una
omnipotència estatal deslegitimada glo-
balment des de fa anys. Per exemple,
obvien el fet que el dret (internacional) a
votar supera amb escreix el dret (espa-
nyol) d’estomacar els votants. Potser
perquè saben que, tal com em va dir
una advocada defensora del drets hu-
mans fa pocs dies, la República Catala-
na serà reconeguda pel dret internacio-
nal –o no serà.

D

De set en set
Matthew Tree

Internaciona-
lització

El dret (internacional) a votar
supera amb escreix el dret
(espanyol) d’estomacar votants
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Centenars de persones es
van concentrar ahir, dis-
sabte, a la tarda, a les por-
tes del Tribunal Suprem a
Madrid per protestar pel
paper de la justícia en la
polèmica sobre l’impost de
les hipoteques, després
que fes repercutir en el
client el pagament de l’im-
post d’actes jurídics docu-
mentats (AJD), segons re-
cull l’ACN. A Catalunya, la
manifestació de Barcelo-
na es va celebrar diven-
dres a la tarda i va aplegar
més de dues-centes perso-
nes i ahir es van concen-
trar els ciutadans als actes
organitzats per sindicats i
entitats socials a Girona,
Tarragona i Terrassa.

A Madrid, Podem i IU
van convocar la protesta
hores després que el tribu-
nal canviés de criteri i re-
percutís, novament, l’im-
post de les hipoteques als
clients contradient així
fins a tres sentències que
havia dictat el mateix Su-
prem a l’octubre. Ara bé, el
canvi legal que va aprovar
aquesta mateixa setmana
amb urgència i per decret
el govern espanyol va de-
sinflar la protesta.

Podemos va aplaudir
durant els parlaments que
Pedro Sánchez hagi can-
viat la llei per fer pagar a la
banca, però va demanar
que introdueixi el caràcter
retroactiu de la norma per
retornar l’import als que
van signar hipoteques en
el passat. “La llei ha de ser-

vir per retornar els diners
a les famílies, tenen dret a
cobrar-ho i ho han de pa-
gar els bancs”, va dir Igle-
sias.

Durant la manifestació
es va demanar la dimissió
del president del Suprem,
Carlos Lesmes, i del de la
sala tercera del Conten-
ciós Administratiu, Luis
Díez-Picazo. En ciutats es-
panyoles com ara Sevilla,
Zamora, Saragossa i San-
tander, els ciutadans van
fer cassolades de protesta
i altres accions, diu Efe. ■

aHi va haver convocatòria a Girona,
Tarragona i Terrassa aDenuncien la
imparcialitat de la justícia espanyola

Centenars de
persones es
manifesten
contra el Suprem

E.G.P.
BARCELONA

Senyores que es van manifestar ahir a Madrid, però hi va
haver concentracions a les principals capitals ■ F. VILLAR / EFE

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

La frase

“La llei ha de servir
per tornar els diners a
les famílies, tenen dret
a cobrar-ho i ho han
de pagar els bancs”
Pablo Iglesias
SECRETARI GENERAL PODEMOS

Uns 1.500 policies, mem-
bres de la Guàrdia Civil i la
Policía Nacional, es van
concentrar ahir, de nou,
a Barcelona per reclamar
l’equiparació salarial amb
la resta de cossos de segu-
retat, tot i que això sigui
una competència del go-
vern espanyol. La presèn-
cia de membres de les for-
ces de seguretat espanyo-
les per homenatjar els
agents que van participar
en el dispositiu de repres-
sió de l’1 d’octubre va ser
rebuda com una provoca-
ció per molts ciutadans,
que van participar en una
contramanifestació con-
vocada pels CDR.

Els agents espanyols
van estar protegits per un
ampli dispositiu dels Mos-
sos d’Esquadra, segons re-
cull l’agència Efe, tot i que
els policies van carregar
contra els manifestants de
la concentració de signe
contrari, com es veia ahir
per les xarxes socials. Els
incidents s’haurien pro-
duït al final de la marxa,
quan els manifestants
haurien volgut trencar el
cordó policial.

Contra les estelades
La marxa de la policia va
desfilar entre la Via La-
ietana i l’Arc de Triomf i va
aplegar agents vinguts de
diversos punts d’Espanya
en autocar. Fent voleiar
banderes espanyoles, els
manifestants van corejar
consignes com ara “Equi-
paració!” i “Viva España”,
així com insults al PSOE.
A més, es van dedicar a
pintar de vermell els llaços
grocs en favor de la lliber-
tat dels presos polítics que
es trobaven al seu pas i a
increpar els veïns que te-
nien l’estelada penjada al
balcó cantant-los “Tú eres
español, español, espa-
ñol...”, segons recullen les
agències de notícies.

Al seu pas per les depen-
dències que la Policía Na-

cional té al carrer de Tra-
falgar de Barcelona, van
aclamar els agents amb
crits de “no esteu sols”.

Amb tot, els Mossos
d’Esquadra van carregar
fins a dos cops contra els
manifestants dels CDR,
unes 400 persones segons
la Guàrdia Urbana, que
s’havien concentrat a la
plaça d’André Malraux i
que estaven pràcticament
encapsulats pels antidis-
turbis. Segons l’ACN, els
membres dels CDR hau-
rien llançat farina, ous,

confeti i purpurina contra
els agents dels Mossos que
els limitaven el pas.

El Departament d’Inte-
rior va canviar la setmana
passada l’itinerari de les
dues manifestacions, que
estaven previstes a la
plaça de Catalunya, per
evitar incidents com els
que es van viure el 29 de
setembre, quan els po-
licies de Jusapol ja es van
concentrar pels mateixos
motius: l’equiparació sa-
larial i l’homenatge als
agents de l’operació Co-

pèrnic, que va provocar
centenars de ferits entre
els ciutadans que van vo-
ler votar l’1 d’octubre.

Ja al setembre, altres
sindicats policials (SUP,
CEP, UFP i SPP) es van
desmarcar de l’esdeveni-
ment protagonitzat per
Jusapol i en van destacar
el caràcter “inoportú, am-
bigu i populista”. Les orga-
nitzacions havien defen-
sat al seu dia que les forces
i cossos de seguretat de
l’Estat havien d’estar “fora
del debat polític”. ■

Tensió a Barcelona per
la nova manifestació dels
policies de Jusapol
a Els Mossos van carregar contra els membres dels CDR que es van concentrar en protesta
per la marxa dels agents a Uns 1.500 policies tornen a demanar l’equiparació salarial

E.G.P.
BARCELONA

Els sindicats de la Policía Na-
cional SUP, CEP, UFP i SPP
van acusar ahir el vicepresi-
dent Pere Aragonès de “mes-
quí”, d’“indecent” i de generar
més tensió a Catalunya amb
l’afirmació que “els delin-
qüents de l’1-O anaven de
verd i blau”, recull Efe. Amb
tot, el conseller d’Economia
es va refermar ahir en les se-

Disfresses i pintura, en la manifestació policial de Jusapol d’ahir a Barcelona ■ A. ESTÉVEZ / EFE

ves paraules i acusacions,
que va repetir en la celebració
d’un acte, en què va recordar,
a més, que “els màxims de-
linqüents són els que els van
enviar allà”.

A través d’un comunicat,
els quatre sindicats policials
van mostrar la seva “absoluta
repulsa” per les declaracions.
“Considerem indecent i irres-

ponsable que el vicepresi-
dent de la Generalitat, insti-
tució espanyola que repre-
senta la totalitat dels cata-
lans, fent gala d’una arrisca-
da malaptesa, posi de mane-
ra intencionada en perill la
fràgil pau social [...], i provo-
qui així un enfrontament es-
tèril entre la ciutadania i les
forces d’ordre públic”, deien.

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

Els sindicats titllen Aragonès de “mesquí” i “indecent”
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L’assistència a la tradicio-
nal manifestació per com-
memorar la Diada de Cata-
lunya Nord, amb motiu de
la tràgica data de la parti-
ció del país el 1659, es va
disparar ahir respecte a
edicions anteriors i va re-
unir a Perpinyà prop de
10.000 persones, segons
l’organització, el Col·lectiu
7 de Novembre. L’any pas-
sat n’hi van acudir unes
3.000, que van cridar con-
signes en defensa de la
llengua i la cultura catala-
nes i a favor de l’allibera-
ment dels presos polítics.
Enguany la repressió con-
tinuada a la part sud del
país exercida per les auto-
ritats espanyoles, el silenci
de l’Estat francès i l’agra-
ïment sud-català per la
participació del nord en
l’organització del referèn-
dum de l’1-O, van catapul-

tar l’afluència a la Diada.
Rere la pancarta “Sem

Catalunya Nord, fem Paï-
sos Catalans” van caminar
la presidenta de l’ANC, Eli-
senda Paluzie; el vicepresi-
dent d’Òmnium Cultural,
Marcel Mauri, i familiars
de presos polítics i exiliats.
“Aquest any hem vingut,
més nombrosos que mai,
aquí dalt perquè us hem de
donar les gràcies per haver
fet possible l’1-O amb l’ope-
ració de les urnes, per ha-
ver ajudat el primer exili i
per tota la solidaritat que
heu mostrat amb els re-
presaliats polítics”, va
agrair Paluzie abans de lle-
gir una carta del seu prede-
cessor empresonat, Jordi
Sànchez, que fa dos anys
era entre els manifestants
de Perpinyà. Igual que
aleshores, l’ANC va cele-
brar ahir a la capital del
Rosselló una reunió ordi-
nària del secretariat nacio-
nal, que va assistir en pes a

la manifestació. “El nostre
empresonament és injust,
com ho serà el judici. Vull
sortir ja de la presó, però
no a qualsevol preu”, va ad-
vertir. “Els propers mesos
no seran fàcils, us convido
des del civisme i la no-vio-
lència a convertir la vostra
indignació en un clam de
protesta i esperança”, va
continuar.

Mauri va llegir una mis-
siva del president de l’enti-
tat, Jordi Cuixart, igual-
ment reclòs a Lledoners:
“Som més poble que mai.

La causa per la llibertat
ens ha agermanat encara
més. No passaran!” Cui-
xart va reivindicar la llen-
gua com a element de co-
hesió social i va reclamar
fer del català un punt de
trobada. De fet, la Diada
coincidia amb l’acte final
del Correllengua.

El manifest llegit per
l’organització anava en
plena sintonia amb la de-
núncia de la repressió que
està patint el sud: “A la Ca-
talunya Nord sabem que
formar part d’una repúbli-

ca no és sinònim de ser lliu-
res. Som encara aquí, dis-
minuïts però ferms en les
nostres conviccions.”
També reclamava institu-
cions pròpies i la fi del ne-
potisme i acusava d’opor-
tunista el llaç groc que l’al-
calde es va col·locar el dia
que va rebre el president
de la Generalitat, Quim
Torra: “Sem pas idiotes,
senyor Jean-Marc Pujol.”

De fet, l’any passat les
autoritats locals no van
deixar penjar una estelada
del Castellet en acabar la

marxa. Ahir sí que es va
poder desplegar. Al capda-
munt de l’edifici no hi ha-
via l’habitual senyera per-
què l’Estat francès està
immers en la commemo-
ració del centenari de la
Primera Guerra Mundial i
només hi onejava la ban-
dera francesa.

De fet, molts nord-cata-
lans van lluitar i morir en
aquella guerra, motiu pel
qual un dels portaveus de
l’organització, Guillem
Dalmau, va recordar-ne el
sacrifici.

D’altres punts dels Paï-
sos Catalans, hi va interve-
nir el president de l’Obra
Cultural Balear, Tomeu
Martí, que va traslladar
una abraçada del raper
Valtònyc i va reclamar
“sentit de país i d’Estat”,
fet que va generar crits
d’“unitat” entre els pre-
sents; i el cantautor Feliu
Ventura, del País Valencià,
que va proclamar “el nos-
tre nord és el sud”, “des-
obeïm el Tractat dels Piri-
neus” i “som quinze mi-
lions de presos culturals i
lingüístics”.

Durant la manifestació
es van veure dansar urnes
de l’1-O entre els caps dels
assistents i es van sentir
crits d’independència com
ara “ni França, ni Espanya,
Països Catalans”. La Diada
va acabar amb una marxa
de torxes i un concert. ■

Es dispara l’assistència a la
Diada de Catalunya Nord

Miquel Riera
PERPINYÀ

a Unes 10.000 persones es manifesten a Perpinyà per denunciar el trencament del país el 1659 i la
repressió espanyola actual a Multitudinari agraïment per la participació del nord en l’organització de l’1-O

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

Les frases

La manifestació de la Diada de Catalunya Nord va omplir més que mai els carrers de Perpinyà ■ MIQUEL RIERA

“Som més poble que
mai. La causa per la
llibertat ens ha
agermanat encara
més. No passaran!”
Jordi Cuixart
PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

“A la Catalunya Nord
sabem que formar
part d’una república
no és sinònim de ser
lliures”
Emma Soler
COL·LECTIU 7 DE NOVEMBRE

“Aquest any hem
vingut més que mai
aquí per donar-vos les
gràcies per haver fet
possible l’1-O”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC
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El diputat tarragoní Alejan-
dro Fernández va assumir
ahir la presidència del PP
català. La seva candidatu-
ra, l’única que es presenta-
va, va obtenir el 97,1% dels
vots dels compromissaris
reunits a Sitges en congrés
extraordinari. El seu pre-
decessor, Xavier García Al-
biol, que plega per centrar-
se en les municipals a Bada-
lona, es quedarà igualment
com a vocal d’una executiva
en què Fernández recupera
velles glòries com els ger-
mans Alberto i Jorge Fer-
nández Díaz, Alícia Sán-
chez-Camacho, Rafael Lu-
na, Llanos de Luna i Enric
Millo, aquest com a coordi-
nador d’acció parlamentà-
ria. De tota manera, el nou
president situa com a ho-
mes forts Daniel Serrano,
que serà el nou secretari ge-
neral en el lloc del portaveu
parlamentari Santi Rodrí-
guez, i l’exdiputat Juan Mi-
lián, designat per a un càr-

rec de nova creació, el de co-
ordinador general d’estra-
tègia política i comunicació.
L’exministra Dolors Mont-
serrat es manté en l’estruc-
tura com a presidenta del
comitè electoral. A més, es
redueix de deu a sis el nom-

bre de vicesecretaries. Tot
plegat, segons el nou líder,
per “modernitzar-se i ser
més operatiu”.

En el seu primer discurs,
Fernández es va voler diri-
gir especialment al 53% de
catalans que no van votar

opcions explícitament in-
dependentistes –percen-
tatge que es proposa fer pu-
jar fins al 70%–, que han es-
tat “ignorats sistemàtica-
ment” i que va dir que vol
“protegir”. Fins i tot va pro-
posar mesures per donar-

los més visibilitat com ara
un pla estatal d’incentius
per “ajudar amb comple-
ments de destí” professors i
jutges de la resta de l’Estat
que es plantegen deixar Ca-
talunya per la situació polí-
tica. “Si ells promocionen

els millors talents per a la
separació, nosaltres hem
de promocionar els millors
per defensar el contrari”,
concloïa. Entre les propos-
tes, també hi ha recuperar
“el prestigi, els recursos i la
capacitat operativa” de la
delegació estatal; “garantir
que les sentències es com-
pleixin”; promoure amb
“recursos” la “profunda es-
panyolitat històrica de Ca-
talunya”, i crear una branca
de l’Institut Cervantes amb
el nom de “Cervantes-Pla”.

Fernández, que va acu-
sar el PSC de “bonisme” i
Cs de “protestar constant-
ment”, hi va contraposar la
“fermesa” del PP, i va apos-
tar per un “rearmament
ideològic” del partit i una
“agenda atractiva de políti-
ques públiques liberalcon-
servadores” per “construir
després el diàleg”, sense
concretar-ne res més. Això
sí, segons ell això no donarà
“rendiment electoral” a curt
termini, mentre estigui
“oberta la ferida del procés”,
que no deixa de “sagnar”.

El líder estatal, Pablo Ca-
sado, va insistir a recuperar
els vots espanyolistes que
van marxar a Cs, que no
han servit per rebaixar la
“radicalitat supremacista”,
i va reclamar “reunificar-
los” al PP. Casado confia
que, després de les muni-
cipals, el bloc del 155 con-
troli “dos terços” dels ajun-
taments catalans per asso-
lir així poder territorial per
als unionistes. ■

a Situa Daniel Serrano i Juan Milián com a ‘homes forts’, i repesca Millo i Llanos de Luna a S’estrena
anunciant mesures per “protegir” el 53% no independentista com ara incentius a funcionaris de fora

Ò. Palau
BARCELONA

Alejandro Fernández agafa
el lideratge del PP català

El president del PP estatal, Pablo Casado, va apadrinar ahir Alejandro Fernández com a nou líder a Catalunya ■ ACN

La CUP va ajornar ahir la
decisió sobre si presentar-
se a les eleccions europees
del maig vinent. Els cupai-
res, que es van reunir a
Perpinyà, van comunicar
en una piulada que no ha-
vien fixat cap posició defi-
nitiva “en espera de poder
resoldre i prendre una de-
cisió el màxim de consen-
suada i representativa de
l’organització”, donant a
entendre així que les posi-

cions a favor i en contra es-
tan molt equilibrades. Els
cupaires s’han instat a
convocar un nou consell
polític per reprendre el de-
bat, de caràcter extraordi-
nari i sense data encara,
en principi a Barcelona.

Fonts internes ja ha-
vien avisat els dies ante-
riors que tant els docu-
ments que es decanten pel
sí com els del no recullen
“fórmules diverses, que
requereixen un debat pau-
sat i profund”. A més, des-
prés que s’hagi especulat
amb el nom de l’exdiputa-
da exiliada Anna Gabriel
per encapçalar la hipotèti-
ca llista, les mateixes fonts
també van aclarir ja que
no hi ha cap nom sobre la

taula, i que en cas de pre-
sentar-se treballarien la
confecció de les candida-
tures com en qualsevol al-
tra convocatòria electoral.
Tal com van plantejar en
l’anterior consell polític, fa
tres setmanes a Palamós,
la decisió s’emmarca en el
desig de treballar en alian-
ces amb altres moviments
de l’Estat perquè “implo-
sioni” el règim del 78, i es
planteja si les europees po-
den ser una eina “per des-
envolupar una estratègia
política coordinada” amb
altres actors de l’Estat.

La reunió d’ahir, de fet,
sí que va formalitzar la fu-
sió dels dos documents es-
tratègics que van sortir de
Palamós, per bé que tam-

poc va concretar encara
com duran a terme una de
les mesures que s’hi recu-
llen, que és el buit que fa-
ran els seus diputats al
Parlament en els debats
que no considerin trans-
cendents per tirar enda-
vant l’autodeterminació.

Fonts internes van expli-
car que la proposta de boi-
cot al Parlament no va en-
trar ahir “per tempos” i es
debatrà en el consell polí-
tic del desembre. L’exdi-
putada i membre del se-
cretariat nacional Eulàlia
Reguant va explicar als

mitjans que continuen
treballant per “materialit-
zar” aquest bloqueig al
Parlament, “focalitzant”
el paper de la CUP en les
mobilitzacions i en el fet
d’“apoderar el carrer” en
defensa dels drets civils i
polítics. ■

Ò.P.J.
BARCELONA

a Ratifica la ponència
estratègica, però
tampoc concreta com
deixarà escons buits

La CUP ajorna la decisió
sobre si va a les europees

El PDeCAT va escollir ahir en
eleccions internes 20 noms
nous del consell nacional,
que s’amplia de 300 a 450
membres, i entre els quals
destaquen els exconsellers
Quim Forn i Meritxell Borràs i
l’exsecretari de Presidència
Quim Nin. També van nome-
nar Nereida Edo nova defen-
sora dels associats. La resta
fins als 150 nous es triaran
dins els àmbits organitzatius
i en eleccions al territori.

El consell polític de la CUP, reunit ahir a Perpinyà ■ ACN

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

Forn i Borràs,
consellers
del PDeCAT
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FERRAN ESPADA

El carrer Marina de Barcelona és l’esce-
nari d’una impressionant manifestació
convocada per reclamar l’alliberament
dels presos polítics. Més de 750.000

Gegantina manifestació per la llibertat dels presos polítics
persones, segons la Guàrdia Urbana, es
manifesten en el que es va anomenar
Diada per la Llibertat amb una crida feta
per l’ANC i Òmnium. La imatge del llarg

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 11 de novembre del 2017

ERC certifica la seva
candidatura pel 21-D
ERC certifica que presenta candidatu-
ra pròpia a les eleccions del 21-D i ofi-
cialitza que el vicepresident del go-
vern, Oriol Junqueras –a la presó des
de fa més d’una setmana–, sigui el seu
candidat a la presidència de la Genera-
litat. Tots els consellers d’ERC empre-
sonats o a l’exili formaran part de les
llistes republicanes. Dolors Bassa en-
capçala la de Girona i Meritxell Serret,
a l’exili a Brussel·les, la de Lleida.

carrer barceloní ple de gom a gom cre-
uant tota la ciutat de dalt a baix i cente-
nars de milers de mòbils amb els llums
encesos al capvespre dona la volta al

món. Els participants reben amb aplau-
diments l’anunci d’una nova cita: l’ana-
da a Brussel·les, davant les institucions
europees, el 7 de desembre. ■ A. PUIG

La direcció del PDeCAT viatja a Brus-
sel·les per reunir-se amb el president
Carles Puigdemont en una trobada en
què van participar Artur Mas, Marta
Pascal, David Bonvehí i Ferran Bel.
L’objectiu de la trobada va ser explo-
rar l’estratègia electoral de la formació
de cara als comicis del 21 de desembre
un cop descartada la llista unitària
amb ERC. Finalment es va fer la candi-
datura de Junts per Catalunya.

El PSOE celebra el primer comitè fe-
deral després de la tornada de Pedro
Sánchez a la secretaria general del
partit fent pinya a l’entorn de la figura
del seu líder i del candidat del PSC a les
eleccions catalanes, Miquel Iceta.
Amb el 21-D a l’horitzó, els dos diri-
gents es van preocupar de justificar en
els seus discursos l’aplicació de l’arti-
cle 155 de la Constitució a Catalunya
com un fet “inevitable”.

PDeCAT, a Brussel·les
per les eleccions

El PSOE assumeix el
155 com a “inevitable”

“Volem els
presos lliures
també perquè
ens donin les
explicacions
que mereix la
ciutadania”
ADA COLAU
ALCALDESSA DE BARCELONA
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