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Mig centenar de músics i cantants acosten ‘El Messies’ als presos polítics

‘El Messies’ de Händel cantat davant de la presó, sota la direcció d’Alfred Cañamero i en presència de milers de persones ■ JOSEP LOSADA
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mmersos en la
temporada dels re-

gals ens venen dubtes
sobre la naturalesa re-
al d’aquest acte. La
millor versió és la

d’entendre que, sigui quin sigui el regal,
hauria de contenir un recordatori es-
sencial: només tenim el que donem.
L’acte de donar és l’acta notarial de la
propietat. La propietat que no aspira a
ser donada es marceix en l’ànim del
propietari per més que n’obtingui una
sensació momentània d’èxit personal.
Pobres propietaris. Deixem-nos, però,
d’afirmacions solemnes i de moralitats
perquè hi ha regals que, a vegades,
com més valuosos més enverinats.
Penso en els monarques dels vells re-
ialmes de Siam i Birmània (ara Tailàn-
dia i Myanmar) que tenien els rars ele-
fants blancs, albins com el nostre Flo-
quet de Neu, com a emblemes del po-
der reial i figures venerades. Eren els
Elephas maximus, uns animals tan va-
lorats com delicats que generaven
enormes despeses de manteniment. I
aquí hi havia la cosa: quan algun mem-

bre de la cort reial queia en desgràcia,
el rei de Siam li feia el regal més preuat,
un elefant blanc. Era el camí més fàcil
per a l’astut monarca de quedar com
un senyor... i assegurar-se la desgràcia
del seu potencial enemic. El regal deixa-
va el beneficiari totalment arruïnat per
les despeses que comportava. Amb el
temps, en llengua anglesa, l’expressió
“elefant blanc” ha agafat el sentit meta-
fòric d’un regal inútil que suposa una
càrrega feixuga per a qui el rep. La refe-
rència a aquest animal en el títol d’un
dels relats breus més famosos de He-
mingway –Turons com elefants blancs–
és una clau interpretativa del conte. He-
mingway deia que la dignitat i l’elegàn-
cia del moviment amb què es desplaça
un iceberg són degudes al pes de les
tres quintes parts que arrossega ama-
gades. Per entendre els contes de
l’americà s’ha d’endevinar què hi ha so-
ta la superfície de l’escriptura i pistes
com la de l’elefant blanc són decisives.
En fi, si havien pensat a regalar-me un
elefant blanc aquestes festes, no m’ho
facin. Em conformaré amb un elefant
normal i corrent.

I

Keep calm
Miquel Berga

Elefants
blancs

Regalar un elefant blanc a
Siam era el camí més fàcil del
rei de quedar com un senyor
i assegurar-se la desgràcia
del seu potencial enemic

l meu article de fa uns dies en
què parlava de medicina casola-
na a partir del llibre del metge

Antoni Beltran Ensenya’m la llengua,
ha incentivat la memòria d’alguns lec-
tors. Un, una lectora, em diu que a ca-
sa seva les banyes del front s’ablanien
i desapareixien aplicant a l’erupció
una moneda. Devia ser una moneda de
duro. Algú ho prova ara amb una d’1 o
2 euros? Pel preu haurien de ser més
curadores. Un altre em recorda que la
sang que rajava del nas s’estroncava
aplicant una clau a l’esquena. Havia de
ser una clau grossa d’obrir les portes
dels antics portals. Les devaluades
dels pisos diria que no farien el mateix
servei. Dos lectors més s’afegeixen a la
conversa i argumenten científicament
per quin motiu la moneda i la clau
eren efectives. El secret es troba en el
fred dels metalls. Amb fred se sufo-
quen els volcans, i el fred a l’esquena
es veu que provocava un espasme que
feia anar la sang i les mucositats mun-
tanyes amunt. Tirar “muntanyes
amunt” era també el recurs certament
fastigós de qui no disposava d’un mo-
cador per mocar-se.

E

Un altre treu la Mercromina. En dè-
iem “mecromina” o “micromina” per-
què sempre hem tingut un problema
amb les erres revesses, com passa amb
les croquetes, que, com observa Enric
Gomà, alguns transformen en “cocre-
tes”, o “crocretes”. Quan era petit em
pensava que Davy Crockett n’era un
elaborador. Aquestes coses, i les que
segueixen, no les diria si no fos que les
festes de Nadal sembla que donin lli-
cència a tota mena de records i al cos-
tumisme més desbocat. “Per Nadal tot
s’hi val.” Som-hi, doncs.

La Mercromina era un desinfectant
líquid més vermell i aparatós que la

sang de la ferida. Era també la medalla
al valor de les nostres baralles al pati o
al carrer. Entro a una farmàcia a pre-
guntar si encara se’n fabrica. Se’n fa-
brica però té molt poca sortida. Ja que
hi soc m’interesso per l’Aigua del Car-
men. El farmacèutic em diu: “¿La be-
guda que va alcoholitzar les nostres
àvies? Se’n ven poquíssima i algunes
farmàcies han deixat de servir-ne.” A
casa hi va haver sempre una ampolleta
d’Aigua del Carmen, un licor d’altíssi-
ma graduació indicat per als marejos.
Només sortia quan la indisposició es
manifestava. Funcionava. Dues gotes
a l’estómac infantil, si no feien anar
avall feien anar amunt, i el mareig des-
apareixia instantàniament, si més no
l’originari. Un clau treu un altre clau.

Un dia em va sortir un mussol. Ha-
via sentit que si et situaves davant del
portal d’una casa que no fos la teva i
deies “aquí us deixo aquest mussol”,
tot fent el gest d’arrencar-te’l de l’ull i
llançar-lo dins, la incomoditat desapa-
reixia. Diguin-me el que vulguin, facin-
me fora, no em llegeixin mai més: el
mussol se’n va anar.

Au, fins l’any que ve.

“Aquests dies
donen llicència
als records i
al costumisme

Vuits i nous

Aquí deixo aquest mussol
Manuel Cuyàs
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om que els dilluns no em toca es-
criure i, en aquest espai, no ens
hi retrobarem fins a mitjan set-

mana vinent, no voldria deixar passar
avui l’oportunitat de desitjar-los un
bon any nou. Amb presos, exiliats, un
munt d’investigats i sense cap espe-
rança de diàleg a la cantonada, se’m fa
difícil. I amb un judici sumaríssim a
les portes, encara més. Però no m’es-
taré de desitjar-los un bon any, perquè
enlloc està escrit que no el puguem te-
nir. Desitjo la llibertat dels presos, la
independència d’aquest país (encara
no és pas delicte desitjar-la, no?), un
judici just (em refereixo a Europa)... i,
és clar, un bon any per a tots vostès.
Un any amb menys mentides, amb
més esperança, amb poc electoralisme
(serà complicat, veient el que ens toca
aquest 2019), amb menys crueltats
(m’estalviaré de fer cap comentari so-
bre algunes decisions judicials) i amb
la companyia de tots vostès, amb qui

C “Em fa l’efecte
que és a les nostres
mans, el que pugui
passar aquest 2019.
Però que ens hi
haurem d’esforçar

ja formem part d’un gran club. Em fa
l’efecte que és molt a les nostres mans,
el que pugui passar aquest 2019. A les
mans dels altres, sí. Però també a les
nostres, a les meves i a les de vostès.
Desitjo tot el que els deia abans, que és
molt, però desitjo també que siguin fe-
liços en el dia a dia. Que tinguin amics
i que els cuidin. I que sàpiguen que, a
banda de tenir converses de Whats-

App, el telèfon també serveix per tru-
car i sentir una veu a l’altra costat. I
que fins i tot es pot fer servir per con-
certar una cita, fer un cafè i veure’s les
cares en directe, que no tot han de ser
documents adjunts amunt i avall. Sà-
piguen que es pot treballar en equip,
que no tots els mals auguris es com-
pleixen, que en comptes de córrer es
pot caminar i que en comptes de discu-
tir es pot parlar. Desitjo, vaja, que tin-
guin (que tinguem tots plegats) un bon
any, farcit d’emocions però buit de ma-
lalties; que el puguem passar junts,
sense murs pel mig, i que els seus de-
sitjos (i els meus, és clar) es facin reali-
tat. No sempre aconseguim allò que
desitgem, però –diuen– el que és segur
és que tard o d’hora la vida ens conce-
deix el que ens mereixem. Però això,
n’estic convençut, ens ha d’anar bé.
Tindrem un bon 2019. Tot i que, com
en el fet de ser feliços, probablement
ens hi haurem d’esforçar una mica.

...I un bon any nou!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Ja fa prou mesos que s’ha
vist que les visions més tre-

mendistes sobre l’evolució de l’eco-
nomia catalana eren no només er-
rònies sinó, en la majoria dels ca-
sos, interessades. Però les dades
del 2018 tornen a donar la raó als
que defensen que l’economia pro-
ductiva catalana continua sent cap-
davantera, tot i la realitat d’una crisi
global. Això no vol dir, però, que
aquesta millora econòmica general
estigui repercutint d’igual manera
en tothom, en gran part per culpa
del fet que moltes de les decisions
que es podrien prendre per revertir
aquesta situació es prenen en cen-
tres de poder allunyats de la realitat
catalana, com ara a Madrid.

Les dades macroeconòmiques
del 2018 tornen a demostrar que
l’economia catalana funciona. Des
del novembre del 2017, l’atur ha bai-
xat en 394.000 persones; Catalunya
ha captat fins al segon trimestre
645,6 milions d’inversió bruta estra-
ngera, xifra que significa un descens
del 16%, inferior al patit a la resta de
l’Estat, del 21,7%; Catalunya va batre,
al llarg del primer semestre, el seu rè-
cord històric d’exportació per part de
les empreses catalanes, amb més de
36.000 milions, més del 25% del que
s’exporta des de tot l’Estat, etcètera.
A més, durant el període comprès
entre l’octubre del 2017 i el juliol del
2018, només un 0,59% de les em-
preses catalanes van aprofitar el de-
cret del govern del PP per marxar de
Catalunya, concretament 2.500 em-
preses amb 3.700 codis fiscals.

Tot plegat, més altres dades
com ara l’augment del nombre d’ha-
bitants a causa del seu atractiu,
mostra que Catalunya continua sent
un motor econòmic tot i el procés.
La intranquil·litat, real o fictícia, d’al-
guns s’acabaria, però, si hi ha ha-
gués la tranquil·litat d’un referèn-
dum acordat.

Xifres en
positiu,
malgrat tot

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La presidència rotatòria de la UE tornarà a ser
controvertida, ja que passarà d’una Àustria amb
tendències xenòfobes a una Romania permissiva
amb la corrupció. Les derives extremistes, cada
cop més freqüents al club europeu, no ajuden en
res a millorar la imatge de la UE.

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

Presidència controvertida

La Generalitat abandonarà el fons de liquiditat au-
tonòmica (FLA) el gener del 2019 i s’acollirà al
fons de facilitat financera, com a pas previ per a fi-
nançar-se en els mercats, un símptoma de salut
financera i una manera d’afluixar el control econò-
mic i també polític de Madrid sobre els comptes.

-+=

-+=

L’hora dels nanorobots
Tania Patiño

La sortida del FLA
Pere Aragonès

-+=

Viorica Dancila

Científics de l’Institut de Bioenginyeria de Catalu-
nya (IBEC) han creat robots híbrids que combinen
material sintètic amb teixit muscular viu, d’escala
mil·limètrica. Aquests nanodispositius seran útils
per transportar compostos mèdics a determinades
parts del cos per actuar de manera més precisa
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De reüll
Carme Vinyoles

Amb un pa
sota el braç

l 2018 van ser la Raisa Ioana, a Barcelona; l’Oyane, a
Tarragona; en Siraj, a Palamós, i en Pep, a Lleida, els

primers catalans de l’any, títol que aviat altres nadons
ostentaran amb felicitacions i algun obsequi per haver
vingut al món en tan simbòlic instant. La benvolguda
notícia no amaga una descoratjadora realitat: decreix
progressivament el nombre de parelles que decideixen
tenir fills, o, almenys, un segon fill que asseguri el
reemplaçament generacional, xifrat en 2,1 nens per cada
dona en edat fèrtil (dades Idescat i INE). De la qual cosa

es deriva, segons han recalcat
alguns experts, que l’Estat espanyol
és el tercer país de la UE amb la taxa
de natalitat més baixa, després
d’Itàlia i Grècia, i que l’envelliment de
la població mena a la inestabilitat
social, debilita la capacitat de crear
riquesa i benestar i transfereix,
d’una manera del tot insostenible,

els costos als joves. Segur que la precarietat laboral, la
manca de mesures eficaces per a la conciliació i el
millorable repartiment de les tasques de cura no ajuden
al fet que els nens vinguin amb el pa sota el braç que se’ls
atribueix. Fa un any, i en funció de l’origen dels pares, la
Raisa Oana, l’Oyane i en Siraj van ser rebuts amb algun
rebuf racista, tot i que la salut de la piràmide demogràfica
també depèn de les seves famílies: han contribuït al fet
que el 2018 a Catalunya la natalitat s’hagi imposat a les
defuncions i s’hagi arribat als 7.543.825 habitants.
Benvinguts, doncs, al futur de tots plegats!

E

L’envelliment
de la població
debilita la
capacitat de
crear riquesa
i benestar
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El president d’Espanya,
Mariano Rajoy, es mofa de la
possibilitat que Carles
Puigdemont pugui arribar a ser
investit mentre sigui a Bèlgica.

10
anys

20
anys

El vicepresident Pedro Solbes
enviarà l’última oferta de
finançament a les autonomies,
hores abans que expiri el
termini.

El Banc d’Espanya manté el
tipus d’interès al 3% hores
abans de cedir el control
monetari al Banc Central
Europeu.

Rajoy pressiona Darrera oferta Darrera subhastaTal dia
com
avui fa...

em viscut un
2018 amb els

principals polítics de
Catalunya a l’exili o a
la presó. D’això no
se’n pot pas dir nor-

malitat, de cap de les maneres, encara
que s’ha intentat fer vida normal. Amb
un govern de la Generalitat que ha fet
el que ha pogut i que s’ha enfrontat
amb un Parlament a la contra, entre
els del bloc constitucional i la CUP, i un
govern espanyol que va canviar de co-
lor gràcies precisament als vots dels
partits que es declaren independentis-
tes. Fa un any, vivíem amb el record re-
cent d’aquelles eleccions pensades
per anorrear l’independentisme i que,
malgrat totes les condicions, l’inde-
pendentisme va guanyar. Però aviat va
quedar clar que no serviria per a gaire
res més que per evitar que les institu-
cions estiguessin en mans dels partits
amb mandat espanyolista. No es va in-
vestir president Puigdemont. És evi-
dent que ha quedat clar per a molts
que una topada amb l’Estat no és pas
qüestió de riure, que si hi ha una topa-

da frontal, com alguns voldrien, aques-
ta no seria indolora, que és la manera
de dir que hi hauria conseqüències
molt greus. Ara s’espera un judici als
polítics catalans que de cap de les ma-
nera pot ser just vistos els antece-
dents, les falses acusacions de rebel-
lió i sedició, i la perversa manera d’ad-
ministrar la presó condicional. Estem,
per tant, no com l’any passat, sinó pit-
jor. Només aguanta la gent, la bona
gent que demana la llibertat dels pre-
sos polítics i que exigeix passos enda-
vant. No entraré a valorar la profunda
divisió i la manera de veure les coses
que tenen els partits representants al
govern i, sobretot, els diputats que es
deuen a Puigdemont. Però cal fer algu-
na cosa. Negociar s’ha demanat sem-
pre i continua sent necessari fer-ho,
sense abaixar la guàrdia a l’hora de do-
nar suport a exiliats i presos. Negociar,
sempre. De manera prudent; és a dir,
fent-ho sense dir-ho. Per trobar una
sortida a l’atzucac. El pas fet és irrever-
sible, però falten anys per consolidar-
lo. O una guspira per precipitar-lo.

H

Full de ruta
Jordi Grau

En espera
del judici

Negociar, sempre. De manera
prudent; és a dir, fent-ho sense
dir-ho. El pas fet és irreversible,
però falten anys per
consolidar-lo. O una guspira
per precipitar-lo

anticatalanisme és xenòfob, i a
Espanya està present en el sis-
tema institucional per raons

de poder. Ho està des que Castella deci-
deix, al segle XVIII, inventar-se la his-
tòria d’Espanya a costa de faltar a la ve-
ritat, amb el vistiplau de l’Església in-
quisitorial, per crear l’imaginari èpic
d’un fals passat mancat de tota glòria.
Ho fa a costa dels pobles musulmà i
jueu, i també a costa del passat català al
servei de l’Imperi romà. Des de Castella
es creen falsos llinatges, falsos herois i
falses glorificacions de les icones de
sant Jaume, la verge cesaragustiniana
(el Pilar de Saragossa) i la mateixa To-
ledo. Castella s’apropia d’allò que no li
correspon, ja sigui de les terres que
ocupa com del relat històric original,
en què el comte de Cortès, de la família
imperial bizantina catalana, parent
d’en Colom, posa les bases. S’inventa,
així, l’imaginari del poder dels Àustries
espanyols, que mai haurien governat
Espanya. D’aquesta manera, es legiti-
ma l’ocupació peninsular i els monar-
ques, junt amb una nova Roma radica-
litzada, s’alien per imposar la cosmovi-

L’ sió cristiana inquisitorial. En el cas de
l’Espanya borbònica, s’esborren po-
ders antics, catalans, jueus i musul-
mans i el nou monarca es proposa així
crear un patriotisme al servei de la seva
empresa hostil. Resultat d’un poder il-
legítim, des d’una perversió de l’autori-
tat castellana, i navarresa, borbònica,
es crea un discurs xenòfob des de les
pròpies institucions del poder intrús.
El 1714 hi ha un gir en la història hu-
mana. Des d’Europa es venç la fidelitat
catalana al temple salomònic i es crea
un nou ordre mundial. Des d’aleshores,
es traça el destí de l’espanyolisme cas-
tellà imperial, anticatalà i xenòfob per
necessitat. La maçoneria és el poder al-
ternatiu, oposat al projecte del Vaticà
amb el braç catòlic dels Borbó. Amb el
temps, tot es transforma.

AL SEGLE XXI, EL DISCURS XENÒFOB reneix
de nou, resultat de la transmissió ma-
laltissa generació rere generació, abús
rere abús, cop d’estat rere cop d’estat.
L’espanyolisme castellà xenòfob és ra-
dical perquè neix d’una farsa, i des de la
radicalitat manté el seu vigor, que nin-

gú gosa aturar. L’exèrcit colpista, la
monarquia intrusa i l’església patriòti-
ca instal·lada als poders intrusos el
mantenen viu. La política associada és
la seva representació democràtica. Ai-
xí, aquest poder recupera el discurs xe-
nòfob quan tem no poder contenir la
capacitat de rebel·lió interna, mentre
estimula la debilitat de la denúncia in-
ternacional resultat, precisament,
d’una història del poder manipulada.
Per aquesta raó, quan el catalanisme
expressa la seva identitat, i mostra el
seu dret a la lliure determinació, com a
poble, floreix la xenofòbia. Aleshores,
practica l’abús i, en una era en què ja no
es pot controlar la informació, comet
l’error fatal. Els xenòfobs s’exposen al
judici extern, perden la seva legitimitat
i actuen motivats per la por. La xenofò-
bia mostra el seu rostre, i és ajusticia-
da. Els jutges són jutjats, i els assetjats,
alliberats.

MENTIR, VIOLENTAR, amenaçar, condem-
nar i empresonar faltant a la veritat i a
la justícia fonamental té conseqüèn-
cies.

Andreu Marfull i Pujadas. Arquitecte urbanista

Anticatalanisme xenòfob
Tribuna

Reivindiquem

b La cultura, sinònim de lli-
bertat, l’una sense l’altra no
poden existir. La cultura no es
limita només a les belles arts,
sinó que també és la recerca
de la veritat i la creació d’una
societat més justa.

És l’antídot contra la igno-
rància. Juga un paper cabdal
en una època en què cada ve-
gada se’ns demana menys es-
forç mental, es pensa per nos-
altres i la mentida és moneda
de canvi tergiversant la reali-
tat. La cultura és coneixe-
ment, ja que ens ajuda a dis-
cernir a cercar les causes del
perquè de les coses. Perquè el
major aliat de la humanitat és
l’individu autoeducat, que ha
llegit, comprès, que busca i
camina amb els ulls oberts.

Sí, reivindiquem-la, perquè
la cultura és el conreu de l’àni-
ma.
MONTSERRAT AVENDAÑO OR-
DÓÑEZ
Mataró (Maresme)

Gent gran
b Fa poc, la meva parella i jo
vam tornar a la plaça Sant
Jaume per visitar el pessebre.

De sobte, una senyora des-
orientada que venia de Via La-
ietana ens va preguntar com
s’ho havia de fer per arribar al
carrer Hospital. Amb aquesta
pregunta vam veure que ana-
va molt perduda, ja que són
sentits oposats. Ell i jo vam
entendrir-nos i li vam indicar
el camí oportú.

La dona, emocionada, va
començar a relatar les seves
vivències del passat com ho fa
la gent gran, de forma caòtica
i desordenada. De manera
que nosaltres, sense el con-
text històric; ells, plens d’his-
tòria, acaben diluint personat-
ges i fets. Però dintre de la
barreja, jo anava plantejant la
pregunta: “I per Nadal, què?” I
la resposta, de tan assumida,
ens va corprendre: “Sola. Ví-
dua i sola.”

Per això, poso de manifest

la importància d’acompanyar
la gent gran. Li vaig escriure el
meu número de telèfon en al-
gun paper que haurà perdut.
Ella no vol assistentes. Jo li
oferia companyia. Tal vegada,
tampoc llegirà això; però grà-
cies, Maria del Consejo, de Va-
lladolid.
EVA ROMERO I SANFELIU
Barcelona

La visita de
Sánchez a
Barcelona
b El 21 de desembre el govern
de l’Estat va fer un consell a
Barcelona. Des de la dreta es
denunciava la violència que
practicarien els no adeptes a
l’UDU (unitat de destí univer-
sal), els quals volien mostrar
el seu rebuig a un govern que
no reconeixen com a propi. Es
diu dret de manifestació.

Veient el cordó policial un
carrer més amunt del passeig
de Colom vaig pensar: quanta
por que ens tenen! Ni que fós-

sim Guerrillers de Crist Rei!
Però no hi va haver la violència
que desitjaven. Els mateixos
manifestants feien fora els in-
filtrats de la cara tapada. Fins i
tot l’agressió a un periodista
nacionalista espanyol va re-
sultar feta per un individu que
el dia 6 va participar en una
manifestació de Vox.

En conclusió, Pedro Sán-
chez va venir a Barcelona per
dir que l’aeroport del Prat pas-
sava a dir-se Josep Tarrade-
llas sense consultar-nos-ho.
Ni va retirar les seves mans de
les finances de la Generalitat
ni la fiscal de l’Estat va retirar
cap denúncia absurda.

El PSOE ha perdut Catalu-
nya. Ja no li serveix allò de
“voteu-me a mi, que si no vin-
drà el PP”. Perquè té la matei-
xa idea d’Espanya (una obses-
sió de Castella per reconstruir
l’antiga Hispania en clau cas-
tellana). Al llop, ja no li va la
pell de xai.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

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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Sísif
Jordi
Soler

Juan Marín, LÍDER DE CIUTADANS A ANDALUSIA

“No tinc línies vermelles per negociar ni amb Vox ni amb
ningú”

La frase del dia

acaba l’any amb les incerteses i
oportunitats de sempre. La si-
tuació al món no és producte de

la improvisació d’un moment de calentor
política o de crisi inesperada. Els canvis
en el món occidental des de l’any 2010
mostren un ascens de la política antide-
mocràtica, el gir de Rússia contra Euro-
pa, la invasió de part d’Ucraïna amb una
guerra sòrdida a la frontera amb Rússia,
l’annexió de Crimea, el referèndum del
Brexit i la sorprenent victòria de Donald
Trump en les eleccions del 2016.

TIMOTHY SNYDER situa l’epicentre dels
terratrèmols dels darrers anys en el que
ha passat a Rússia després del desmante-
llament de la Unió Soviètica i de la caigu-
da del comunisme com a sistema de go-
vern i la deriva democràtica però autori-
tària que ha fet de Vladímir Putin, un per-
sonatge indispensable. En el seu llibre
The road to unfreedom, traduït recent-
ment al castellà, diu que el que ja ha suc-
ceït a Rússia podria ocórrer als Estats
Units i també a Europa. Ho concreta amb
l’estabilització de les grans desigualtats,
la substitució de la política per la propa-
ganda i el pas de la política de la inevitabi-
litat a la política de l’eternitat; es a dir,
l’acceptació de la situació perquè s’ha fet
creure que qualsevol alternativa és pitjor
o impossible.

ÉS UNA MENTIDA PERILLOSA que l’enemic
d’un dirigent o d’un govern hagi de ser
també l’enemic de tot un poble. Aquesta
dèria la veiem naturalment a Rússia, però
també a l’Amèrica de Donald Trump, als
brexiteers britànics, al Brasil de Jair Bol-
sonaro, a la Xina de Xi Jinping i a països
europeus com ara Hongria i Polònia, que
posen el “jo primer” per damunt dels inte-
ressos derivats dels compromisos que
tots els estats tenen contrets amb la co-
munitat internacional. És un fet irrefuta-
ble que cap país pot viure aïllat o sol en
aquests temps en què la informació i les
opinions creuen totes les fronteres geo-

S’

“No hi ha
aliances ni amics
permanents. El que
hi ha són interessos
que canvien al llarg
del temps

gràfiques o polítiques. La conquista del
poder o la seva pèrdua ja no depenen tant
de la força o de la feblesa com de la capaci-
tat i la intel·ligència per posar en marxa
les emociones i les mentides que siguin
acceptades com a veritats inqüestiona-
bles. La retirada de tropes nord america-
nes de Síria i l’Afganistan anunciada per
Donald Trump és abandonar el paper
clau que Washington ha tingut a l’Orient
Mitjà en els últims cent anys. Aquest
anunci ha provocat la dimissió del gene-
ral de quatre estrelles James Mattis com a
ministre de Defensa. L’aïllament polític,
econòmic i militar de Trump desconcerta
els aliats i, sobretot, l’establishment de les
elits dels Estats Units en veure com s’han
debilitat les relacions amb Europa i com
s’ha obert una confrontació comercial, de
moment, amb la Xina.

EL REGUITZELL DE DIMISSIONS i destitu-
cions de l’administració Trump mostren
el gran desconcert en la política nord-
americana, tal com ho descriu dramàti-
cament Bob Woodward en el seu llibre so-
bre Trump. El nus de la qüestió són les
tèrboles relacions de Trump amb Putin
molt abans de ser elegit president el
2016. La comissió que investiga la in-
fluència de Rússia en els resultats de les
eleccions nord-americanes, presidida per
Robert Mueller, exdirector de la CIA, està

arribant a conclusions inquietants en po-
sar en relleu que la trama russa ha tingut
una incidència en els resultats. Així s’ex-
plica el nerviosisme de Trump cada cop
que els fiscals dirigits per Mueller treuen
evidències de les relacions empresarials
de Trump a Rússia abans de les eleccions.

EL NACIONALISME DELS GRANS ESTATS és
més fort i més intransigent que el de les
petites nacions o pobles. Per això és tan
necessari que la Unió Europea no caigui
sota les urpes descarades de Putin, per la
indiferència i hostilitat de Donald Trump
i per la conquesta comercial i econòmica
de la Xina. El triangle Moscou-Washing-
ton-Pequín té interès, cadascú amb moti-
vacions i interessos diversos, a afeblir no
només la Unió Europea com a competido-
ra, sinó com a representant més genuïna
avui d’uns ideals de llibertat, acollida i res-
pecte per la dignitat de tothom.

EL PROBLEMA NO ÉS LA COINCIDÈNCIA de
les tres grans potències mundials per de-
bilitar Europa, sinó que en les societats
europees hagin penetrat amb força els
plantejaments polítics poc democràtics
que s’estan imposant arreu del món. Els
discursos d’odi a l’altre, d’insolidaritat, de
divisions en qüestions fins ara cabdals es
tradueixen en vots i en diputats que en-
greixen els corrents extrems, ja sigui cap
a la dreta o cap a l’esquerra.

NO HI HA ALIANCES ni amics permanents.
El que hi ha són interessos que canvien al
llarg del temps. La gran coalició contra
Napoleó el 1815 va esberlar-se cinc anys
després. L’entesa contra Alemanya per
aprovar unes mesures abusives per part
dels aliats en la Gran Guerra foren paper
mullat al cap de deu anys i l’aliança dels
Estats Units i la Unió Soviètica per vèn-
cer Alemanya només va durar uns mesos
en acabar-se el conflicte. La unitat euro-
pea és imprescindible per resistir les
pressions externes i escampar els fantas-
mes interiors.

Europa és la salvació
Lluís Foix. Periodista

Tribuna

ai no em perdia
el discurs nada-

lenc del cap d’estat es-
panyol. No ho feia per
devoció i ni tan sols
per aprendre alguna

cosa, era un seguiment de les tradicions
nadalenques, quan calia estar amatent
del que es deia des de les Espanyes, per
criticar-ho a les sobretaules festives. A
més, l’escenografia decadent que pre-
sentava el dictador, amb veu aflautada i
mecànic moviment del braç dret, era
impagable. Amb tot, suportàrem algu-
nes al·locucions ben sinistres, com ara
la del 1970, amb el procés de Burgos
molt calent, o la del 1973, quan Carrero
era camí del cel reservat als fidels servi-
dors de la causa.

Al general colpista el substituí aquell
jove que alguns celebraven com a rei.
Talment, la xerrada nadalenca seguí tan
insulsa com l’anterior, només amb l’al·li-
cient de veure si darrere de la figura
apareixia la trompa de l’elefant. Però els
discursos seguiren sense dir res, que
era el millor que podia dir el personatge.
Vaig seguir escoltant les intervencions
anuals, intentant escatir què hi troba-
ven els que es deien juancarlistas.

Darrerament he mig aguantat tres
anualitats del preparado, palplantat a la
pantalla i amb un to que fins adormia
les ovelles del pessebre. Res de res. I,
amb l’antecedent del 3 d’octubre del
2017, l’any passat vaig renunciar a se-
guir la cita nadalenca. A mi no calia que
el Borbó em felicités les festes, quan hi
ha felicitacions que més aviat ofenen.

Aquest Nadal m’he descobert aliè al
discurs de La Zarzuela, sense saber
quan s’ha fet ni com s’han lligat un re-
guitzell de paraules buides. He vist que
alguns diaris en parlaven i he deduït que
ha estat “más de lo mismo”. M’és abso-
lutament igual; no m’interessa res del
que digui el Borbó i l’únic discurs que li
escoltaré és el de la seva abdicació.

M

De set en set
Jaume Oliveras

El discurs
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La Generalitat avança en
el camí de deixar enrere
la tutela financera estatal i
al gener farà un pas deci-
siu i es desfarà de la cami-
sa de força del FLA, el Fons
de Liquiditat Autonòmic
creat el 2012 per l’alesho-
res ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro, com a
préstec d’últim recurs per
a les comunitats que veien
tallat l’accés als mercats.
El vicepresident del go-
vern, Pere Aragonès, va
anunciar ahir que, amb
l’inici del 2019, Catalunya
farà el salt de passar a de-
pendre de la liquiditat del
Fons de Facilitat Finance-
ra (FFF) com a pas previ a
poder-se finançar amb lli-
bertat als mercats. “És un
senyal de salut financera”,
va dir Aragonès a l’ACN.

El vicepresident català
es felicita que el canvi de
sigla –de FLA a FFF– do-
narà a Catalunya “més lli-
bertat” davant un Estat

que “sempre ha utilitzat
aquesta qüestió per recen-
tralitzar políticament”.
L’adeu al FLA ha arribat
després d’una resolució a
favor del Ministeri d’Hi-
senda, des del juny en
mans de María Jesús Mon-
tero, que Aragonès ja co-
neixia dels Consells de Po-
lítica Fiscal Financera de
l’etapa en què la socialista
hi acudia com a consellera
andalusa d’Economia i
que en set mesos ha tingut
més sensibilitat autonò-
mica que el popular Mon-
toro. Per Aragonès, és “un
pas important que ens en-
senya el camí que encara
queda per recórrer”, i és
possible gràcies al “bon
treball” anterior per ajus-
tar els comptes públics a
l’objectiu de dèficit, reduir
els desequilibris i escurçar
els terminis dels paga-
ments a proveïdors.

En el terreny pràctic,
el salt al gener al Fons de
Facilitat, més lax, suposa
que la Generalitat ja no
haurà de redactar un pla

d’ajustament anual per
buscar el vistiplau d’Hi-
senda en cada exercici. El
20 de novembre del 2015,
i malgrat que estava en
funcions, el govern de Ma-
riano Rajoy fins i tot va
idear un FLA ad hoc per a
Catalunya amb una “con-
dicionalitat reforçada”
–més estricta que la del
FLA inicial creat el juny
del 2012–, i l’estiu del
2017 va fer encara un pas
més i hi va introduir un
control setmanal de factu-
res per tal d’intentar im-
pedir l’1-O que es va man-
tenir durant la vigència de
l’article 155.

El pla de la Generalitat
és poder sortir lliurement
als mercats per emetre
deute a partir del 2020, un
últim pas que depèn de
la qualificació creditícia
de les agències de ràting.
Des del PSC, la diputada
Alícia Romero va aconse-
llar “prudència” al govern
català quan la qualificació
del deute és encara de “bo
porqueria”. ■

David Portabella
MADRID

La Generalitat
abandonarà el
FLA al gener i vol
tornar al mercat
a Aragonès anuncia el salt a dependre de la liquiditat del
Fons de Facilitat com a pas previ a finançar-se sense tutela
d’Hisenda a El pla és poder emetre deute a partir del 2020

El 2019 arrencarà amb un
repte per als governs català i
espanyol: poder navegar amb
la confortabilitat de tenir uns
pressupostos aprovats i no
haver de recórrer a prorrogar
els comptes. El vicepresident
Pere Aragonès no veu una
pròrroga tot l’any: “No con-
cebo en cap cas l’escenari de
no tenir pressupostos.”

Aragonès celebra l’adeu al FLA com un “senyal de salut financera” ■ ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Aragonès, en declaracions
a l’ACN, sosté que treballa en
uns “bons pressupostos” que
corregeixen “molts dèficits”
en educació, seguretat, salut
i emergències, i vol seduir En
Comú Podem i el PSC. “No
hi hauria d’haver forces pro-
gressistes que no participes-
sin en l’acord”, assenyala.

Com que Pedro Sánchez

necessita el PDeCAT i ERC si
vol tenir el seu pressupost al
Congrés, Aragonès nega que el
vot a favor de l’objectiu de dè-
ficit sigui un acostament per a
un sí final als comptes. “La
proposta és més sòlida [que
amb el PP] i dues dècimes
més per a Catalunya són 484
milions, que permeten més
marge de maniobra”, avala.

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

Confiança a tenir pressupost i avís a Sánchez per al seu

La portaveu del comitè
electoral de Vox i vicese-
cretària d’acció social del
partit, Rocío Monasterio,
compara la irrupció de la
formació d’ultradreta al
Parlament andalús amb el
paper de la División Azul,
la unitat militar de volun-

taris espanyols que va llui-
tar al costat de Hitler con-
tra l’URSS durant la Sego-
na Guerra Mundial.

En una piulada a Twit-
ter, Monasterio va penjar
un vídeo amb una escena
de la pel·lícula Ambaixa-
dors a l’infern, dirigida
per José María Forqué,
que ella mateixa compara
amb “l’arribada de Vox al

Parlament d’Andalusia”.
En el fragment del film, es-
trenat en ple franquisme
(1956) per homenatjar els
combatents que van llui-
tar al costat dels nazis, els
soldats de la unitat feixis-
ta expressen amb orgull
les seves conviccions anti-
comunistes.

La posició expressada
per la dirigent de Vox fa

evident el tarannà extre-
mista del partit quan,
mentre que alguns dubten
de la constitucionalitat
dels seus postulats, tant el
PP com Ciutadans blan-
quegen i passen per alt la
posició ultradretana de la
formació presidida per
Santiago Abascal després
d’haver-hi pactat al Parla-
ment andalús. ■

Redacció
BARCELONA

Una dirigent de Vox compara el
rol del partit amb la División Azul

Una unitat de reemplaçament de la División Azul en
formació cap a la seva destinació ■ ARXIU
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dències militars i vai-
xells. Extraoficialment
van ser 20.000 els
agents desplaçats. El po-
lèmic creuer Moby Da-
da, que va donar nom
als piolins, havia mar-
xat setmanes abans, pe-
rò la resta de vaixells
van salpar ara fa un any
enmig d’una gran ex-
pectació mediàtica.

Marxen de Catalunya
els últims ‘piolins’

Puigdemont, durant el discurs de fa un any ■ EPA

Tal dia com avui fa un
any es va donar per re-
plegat el dispositiu de
reforç de la policia espa-
nyola i la Guàrdia Civil
per reprimir el referèn-
dum de l’1-O, que es van
conèixer popularment
com a piolins. Els úl-
tims agents van aban-
donar els seus allotja-
ments en hotels, depen-

los que el 2018 gaudis-
sin dels valors funda-
cionals de la República.
El missatge es va gra-
var a Brussel·les i va ser
emès mitjançant les
xarxes socials i amb
gran ressò als mitjans
de comunicació con-
vencionals. Puigde-
mont va instar Rajoy a
reconèixer i acceptar el
resultat de les eleccions
del 21-D.

Per primer cop des que
els presidents de la Ge-
neralitat emeten televi-
sivament el missatge
institucional de Cap
d’Any, avui fa un any el
president Carles Puig-
demont el va haver de
fer des de l’exili, a Brus-
sel·les.

Puigdemont es va
adreçar poc abans de
les nou del vespre als
catalans per desitjar-

Discurs de Cap d’Any
des de l’exili polític

FERRAN ESPADA

MALEÏDA HEMEROTECA
AVUI FA UN ANY 30 de desembre del 2017

Prop de 9.000 persones es
van aplegar ahir al concert
en què 500 cantaires i mú-
sics van interpretar El
Messies de Händel a l’es-
planada que hi ha al da-
vant de la presó de Lledo-
ners. L’objectiu era fer ar-
ribar, amb motiu de les fes-
tes nadalenques, l’escalf
dels ciutadans als set lí-
ders independentistes em-
presonats a Lledoners i,
per extensió, a Carme For-
cadell i Dolors Bassa, a les
presons de Mas d’Enric i
Puig de les Basses. En un
ambient gèlid, els especta-
dors van escoltar en abso-
lut silenci la popular peça
de Händel interpretada

per 450 cantaires ama-
teurs i una cinquantena de
músics professionals diri-
gits per Alfred Cañamero.

El concert va començar
a les 12 del migdia, l’hora
en què els presos poden
sortir de les cel·les. Es van
evitar els aplaudiments

per garantir l’harmonia
del concert i propiciar que
arribés amb claredat a Jor-
di Sànchez, Jordi Cuixart,
Jordi Turull, Raül Rome-
va, Josep Rull, Joaquim
Forn i Oriol Junqueras.

Els organitzadors van
explicar que la voluntat

era fer arribar l’escalf als
presos. La portaveu, Eulà-
lia Espona, va precisar que
“les individualitats han
dut a muntar l’acte igual
que el país és capaç d’ajun-
tar individualitats per
aconseguir fites i reptes
molt importants”. Les ger-
manes de Carles Puigde-
mont i Dolors Bassa van
agrair el concert tot de-
nunciant la “demofòbia”
de l’Estat espanyol. “Són
molts els senyals de retro-
cés que tota persona de-
mocràtica s’hauria de sen-
tir interpel·lada a denun-
ciar”, va afirmar Montser-
rat Puigdemont, que va
acusar l’Estat d’haver triat
“la via de la repressió” per
resoldre el conflicte polí-
tic. ■

‘El Messies’ de Lledoners
concentra milers d’oients

Redacció
SANT JOAN DE VILATORRADA

a Prop de 9.000 persones acompanyen els presos en un concert interpretat
per 500 cantaires i músics a Volien fer arribar l’escalf ciutadà als empresonats

L’expresident de la Generalitat
Carles Puigdemont i l’excon-
seller de Salut Toni Comín do-
naran la benvinguda al 2019
participant per videoconfe-
rència en un acte davant de la
presó de Lledoners que es farà
l’1 de gener a les vuit del ves-
pre. Ho va anunciar ahir al
compte de Twitter Joan Bona

Centenars de cantaires i músics van interpretar la peça a l’esplanada que hi ha al davant de la presó ■ JOSEP LOSADA

Nit, l’’organitzador de les tro-
bades diàries a tres quarts de
nou davant del centre peni-
tenciari per desitjar “bona nit”
als líders independentistes
empresonats. A més, la can-
tant Sílvia Montells i els mú-
sics Pep Poblet i Joan Antonell
interpretaran una versió del
tema Bona nit, d’Els Pets.

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

Puigdemont i Comín, per any nou



El ministre de l’Interior
amb Mariano Rajoy, Juan
Ignacio Zoido, va viure els
mesos de gener i febrer ob-
sessionat amb el pas fron-
terer de Catalunya. L’ob-
sessió primerenca per evi-
tar un retorn de Carles
Puigdemont per aspirar a
ser investit –“es pot entrar
en helicòpter o en un ultra-
lleuger, es pot entrar en
vaixell... Nosaltres procu-
rarem que no pugui entrar
ni al maleter d’un cotxe”,
va dir a Susanna Griso
(Antena 3) el 23 de gener–
va derivar cap als cotxes de
matrícules amb l’adhesiu
de les quatre barres, que
agents dels controls poli-
cials van obligar a retirar
fins i tot en vehicles de la
Catalunya del Nord amb
matrícula francesa. Deu
mesos després dels fets, el
nou ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlas-
ka, defensa el zel de Zoido a
l’hora de perseguir la se-
nyera a les matrícules in-
vocant el reglament gene-
ral de vehicles aprovat el
1998 en la primera legisla-
tura de José María Aznar
que prohibeix “adorns” o
“signes” a les plaques.

El diari L’Indépendant
va ser el que el 6 de febrer
va relatar l’enduriment
dels controls de la policia
espanyola a la frontera
francesa que es concreta-
ven en aturades massives
de vehicles per obligar els
conductors a retirar adhe-
sius amb les quatre barres,
un símbol català compartit
al nord i al sud de la Jon-
quera. En una pregunta es-
crita al Ministeri de l’Inte-
rior, els diputats del PDe-
CAT Toni Postius i Feliu
Guillaumes van exigir ex-
plicacions aquells dies de
febrer demanant “què va
motivar els agents a retirar

aquests adhesius?”. La de-
mora del Ministeri de l’In-
terior a l’hora de retre
comptes i la moció de cen-
sura del juny han provocat
que ja no sigui Zoido qui
hagi de respondre sobre
l’actuació als diputats del
PDeCAT, sinó que ho ha
fet, a les portes del 2019,
Marlaska, que avala el zel
del predecessor fins i tot en
el cas de coxes de matrícu-
la francesa. “L’acció d’en-
ganxar o d’adherir un ad-
hesiu o similar en una placa
de matrícula d’un automò-
bil constitueix una infrac-
ció a la legislació vigent a
l’Estat espanyol en matèria
de trànsit rodat en vials de
circulació, infracció que
també està recollida, en
forma similar, en la correla-
tiva legislació francesa so-
bre la matèria”, justifica
l’ara ministre de l’Interior
per donar cobertura a Zoi-
do pel fet deu mesos enrere.

Tot i trigar gairebé deu
mesos a respondre, Inte-
rior no contesta a un dels
precs dels diputats del PDe-
CAT Postius i Guillaumes:
“Va comunicar prèviament
la policia als conductors
francesos el motiu pel qual
no podien lluir les quatre
barres a les matrícules?. La
ferida de Zoido amb la Ca-
talunya del Nord, però, no
va néixer per la senyera a
les matrícules ni al febrer:
d’Elna van venir les urnes
de l’1-O sense que cap agent
del dispositiu Copèrnic –87
milions de cost– les detec-
tessin. ■

David Portabella
MADRID

Marlaska avala
Zoido pel zel en
les matrícules

a Justifica que l’exministre retirés els
adhesius amb les quatre barres als cotxes
francesos a Els controls es va fer al febrer

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

La xifra

10
mesos ha trigat Interior a res-
pondre a una pregunta dels
diputats Postius i Guillaumes
(PDeCAT) adreçada a Zoido.

El ministre Marlaska ha hagut de respondre al PDeCAT pels controls de Zoido al febrer ■ ACN
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rribar fins al final per do-
nar resposta a aquells que
van viure en primera per-
sona les càrregues policials

de l’1 d’octubre. Aquest és l’objectiu
que continua vigent per als que tres
mesos després de la brutal repres-
sió policial per evitar el referèndum
es van decidir a impulsar l’Associa-
ció d’Afectats de l’1-O amb la finali-
tat de denunciar la vulneració dels
seus drets i exigir responsabilitats.

“Esperàvem que tot aniria més
ràpid, però tampoc cal córrer per-
què aquesta és una cursa de llarg
recorregut.” Amb aquestes parau-
les la presidenta de l’Associació
d’Afectats per l’1-O, Virtudes Martí-
nez, reconeix que no ha estat fàcil
donar-se a conèixer al territori per
acompanyar els ciutadans que me-
sos després del que havien viscut
als col·legis electorals es planteges-
sin tirar endavant i presentar de-
núncies en un àmbit personal.

L’Associació d’Afectats per l’1-O
està treballant per ratificar un do-
cument que demana l’adhesió a
d’altres col·lectius i entitats d’àm-
bit nacional. “Volem sumar esfor-
ços per ser al costat d’aquells que
han denunciat i tenen vistes pen-
dents, però també per tenir més
força per reclamar responsabilitats
del que va passar”, explica la presi-
denta convençuda que seran els ad-
vocats els que determinaran la mi-
llor manera de fer-ho. “S’ha de ser
curós perquè estem en l’ull de l’hu-
racà”, sosté.

El compromís de les entitats es
farà públic en l’assemblea que l’as-
sociació farà a finals de gener coin-
cidint amb el primer aniversari de

A

l’associació.
L’entitat de suport als afectats es

va impulsar des del municipi de
Dosrius, al Maresme, que conjunta-
ment amb el nucli de Canyamars va

rebre de sorpresa centenars
d’agents amb l’objectiu de requisar
urnes i evitar així la celebració del
referèndum. La mateixa presiden-
ta de l’entitat va rebre empentes i

insults dels agents de la Guàrdia Ci-
vil quan es proposava accedir a l’in-
terior de l’escola on tenia el fill i el
marit.“Ara que ha passat un any
continues pensant que els fets van
ser molt greus i que no tenen cap
justificació possible”, reflexiona
aquesta mestra jubilada que d’un
dia per l’altre es va trobar liderant
l’entitat per defensar els afectats
davant la repressió policial.

Arran de les càrregues que van
rebre als col·legis de Dosrius i Ca-
nyamars van resultar ferits de di-
versa consideració 25 veïns, entre
els quals hi havia l’alcalde, Marc
Bosch. La denúncia de tots ells pels
fets ocorreguts es va derivar en una

causa única que porta el jutjat nú-
mero de 4 de Mataró, on ja han de-
clarat la majoria dels veïns. Per fi-
nals de gener s’ha ajornat la darre-
ra de les vistes a quatre veïns i que-
da pendent la citació de l’alcalde i
un regidor que segueixen un procés
judicial per separat.

La iniciativa de crear l’associació
a Dosrius sorgia amb el convenci-
ment que seria la primera d’una
xarxa on se sumarien afectats d’al-
tres municipis on hi va haver les
càrregues de les forces de seguretat
de l’Estat. La realitat, però, és que
el nombre d’associats s’ha mantin-
gut en la trentena de quan es va
constituir l’entitat. ■

ANIVERSARI · L’Associació d’Afectats per l’1-O celebrarà la primera assemblea amb l’objectiu de continuar donant suport a aquells
que van viure les càrregues policials SUPORT · Es vol la implicació d’altres entitats per tenir més ressò i reclamar responsabilitats

Altres vies
Molts dels afectats
per les càrregues de
l’1-O han seguit al-
tres vies: advocats
voluntaris, per exem-
ple, n’han defensat a
Barcelona, Girona o
Manresa.

Elena Ferran
DOSRIUS

Objectiu intacte per l’1-O

Imatge de l’alcalde de Dosrius mirant d’aturar l’accés dels policies l’1-O del 2017 ■ ARXIU

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Les càrregues van
causar 25 ferits a Dosrius
i Canyamars, on neix la
iniciativa de l’associació
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