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Ramon Folch i Camarasa, amb alguns dels llibres d’aventures del popular còmic ‘En Massagran’ ■ JUANMA RAMOS
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Vox suma
1.400 afiliats
a Catalunya

A Barcelona són
1.070; a Tarragona,
187; a Girona, 84, i a
Lleida, 47

La seguretat
s’aguditza com
a maldecap per
als barcelonins

Un clam incessant
per la llibertat

La valoració
negativa sobre el
govern de Colau
es dispara a l’alça

Una de les diverses
accions de protesta
que han protagonitzat
eurodiputats, aquesta
l’octubre passat, davant
del Parlament
Europeu ■ ACN

ALLAU Organismes internacionals, en multitud d’iniciatives i manifestos, han exigit ja l’alliberament dels
presos polítics PUNTS En els textos també rebutgen que hi hagi rebel·lió i dubten que tinguin un judici just
Òscar Palau
BARCELONA

Des de gairebé l’endemà
de l’empresonament preventiu de Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez, el ja llunyà
16 d’octubre del 2017, fins
a l’actualitat s’ha succeït,
des de multitud d’àmbits
nacionals i internacionals,
un devessall de demandes
de llibertat dels presos polítics catalans, i el rebuig a
l’acusació de rebel·lió per
la qual seran jutjats a Madrid a partir de final de gener. El clam, que ha estat
especialment contundent
en el cas dels Jordis per la
seva condició d’activistes
processats per una simple
manifestació espontània,
ha arribat en forma de tot
tipus de declaracions, preses de posició públiques i
manifestos que s’han centrat en tres grans denúncies: la repressió estatal
contra una fita que es considera plenament pacífica
i democràtica com va ser
el referèndum de l’1-O; la
inexistència dels delictes
més greus de què se’ls acusa, en què caldria una violència que no hi va ser; i la
manca d’imparcialitat i en
general de garanties de tot
el procés judicial.
El clam desborda collectius i fronteres, però
fins ara ha estat del tot invisible per a una justícia
espanyola que no n’ha fet
cap cas. Vist això, de fet,
no es tenen gaires esperança que serveixi de gran
cosa durant el judici, però
sí que s’hi confia plenament quan els casos arribin al Tribunal d’Estrasburg, que a diferència del

Suprem o el Constitucional sol prendre nota de les
preses de posició de les
grans organitzacions internacionals de defensa
dels drets humans per reforçar les seves argumentacions.
Queixes arran de l’1-O
Ja el mateix 1-O i els dies
següents, diversos organismes van criticar durament la desproporció de
l’actuació de la policia espanyola contra drets considerats fonamentals, i en
especial l’“ús excessiu” de
la força, com és el cas d’Oxfam Intermon, Amnistia
Internacional (AI), Human
Rights
Watch
(HRW),
l’Organització
Mundial Contra la Tortura
(OMCT) o Liberties, una
ONG amb seu a Berlín que
promou els drets civils a
Europa. També diversos
experts en drets humans
de l’ONU, com l’alt comissionat pels drets humans
Zeid Ra’ad Al Hussein, van
criticar la resposta policial
i van instar a respectar els
drets humans fonamentals, mentre el comissionat del Consell d’Europa,
Nils Muiznieks, aniria més
enllà i reclamaria a les autoritats espanyoles investigacions “ràpides, independents i efectives” pels
fets. Una petició, precisament, que AI va reiterar al
maig, i encara quan es va
complir un any de l’1-O.
Entitats internacionals
És clar que el gran gruix de
pronunciaments internacionals venen arran dels
empresonaments.
Tot
just dos dies després del

A buscar la Fundació Clooney
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb l’objectiu d’organitzar la
presència d’observadors internacionals en els judicis de
l’1-O, al desembre es constituïa la plataforma International Trial Watch-Catalan Referendum Case. Entre les organitzacions ales quals ja estan
començant a demanar implicació hi haurà la Fundació
Clooney per la Justícia (CFJ),
impulsada per l’actor George
Clooney i la seva esposa
Amal, advocada especialitzada en drets humans. L’entitat,
creada el 2016 per promoure
la justícia a tot el món, impul-

sa el 2019 el projecte Trial
Watch, que pretén fer un seguiment de judicis a escala
internacional que puguin suposar un alt risc de violació
dels drets humans, inclosos
els que oprimeixin grups vulnerables, limitin la llibertat
d’expressió o s’adrecin a opositors polítics. Per això l’entitat Clam per la Llibertat ja ha
fet una crida a denunciar per
mitjà d’un formulari específic
que el judici contra el procés
català no serà just, a fi que la
fundació s’impliqui per fer-ne
un seguiment.

dels Jordis, el 18 d’octubre
del 2017, Amnistia deia
que “els càrrecs de sedició
contra Sànchez i Cuixart
són excessius”, i que s’havia de “suspendre” la presó provisional”, una posició que reiteraria el 3 de
novembre, just l’endemà
que hi entressin els altres
líders del procés. L’organització, de fet, repetiria
la seva exigència de llibertat “immediata” al febrer
per a Sànchez, i en un dur
comunicat a l’octubre per
als Jordis, coincidint amb
el primer any del seu empresonament. Al novembre, a més, ja advertia en
una carta signada pel seu
director a Europa, Fotis
Filippou, que seguirà “de
prop” els judicis.
AI no és, en tot cas,
l’única gran entitat internacional que s’ha pronunciat a favor de la llibertat
dels dos activistes, sobretot en els últims mesos.
També al novembre,

l’ONG Front Line Defenders assegurava específicament que Cuixart és a la
presó per haver exercit el
“legítim exercici de drets
humans de forma pacífica”, i n’exigia l’alliberament immediat. El mateix
si fa no fa que feia l’OMCT,
que demanava la fi de la
“detenció arbitrària” de
Cuixart. Des de París, en
un acte coorganitzat per
Òmnium que va rebre el
suport de l’exministre
d’Educació Benoît Hamon, la secció francesa de
la Lliga de Drets Humans
denunciava la “vulneració” dels drets del president de l’entitat cultural.
Curiosament
també
des de França, un dels països on amb menys simpatia es veu el procés català,
arribava també al novembre el suport explícit del
Partit Comunista, que en
el seu congrés nacional
aprovava un text de suport als líders “polítics i so-

cials” empresonats per haver posat “urnes a disposició dels ciutadans”. Fins i
tot els ha ofert un lloc a les
seves llistes en les eleccions europees.
Altres entitats internacionals, com ara ELEN,
que protegeix les llengües
minoritàries a Europa,
PEN Internacional, amb
escriptors de tot el món, o
la IADL, que reuneix advocats demòcrates, també
s’han pronunciat per la retirada dels càrrecs de rebel·lió i sedició, i l’alliberament immediat de tots els
presos polítics.
Més suports exteriors
Molts altres polítics i autoritats de l’exterior han expressat la seva solidaritat
amb els presos. Després
dels Jordis, Carme Forcadell és qui més suports explícits ha rebut, resumits
en el manifest promogut
fa unes setmanes pels expresidents del Parlament
que ahir havien signat ja
559 diputats i exdiputats
de 40 cambres de fins a 27
nacions diferents. Una bona part són eurodiputats
integrats en la plataforma
pel diàleg Unió EuropeaCatalunya, presidida per
l’exministre eslovè d’Exteriors Ivo Vajgl, que al desembre, coincidint amb la
vaga de fam de quatre dels
presos i la visita de Roger
Torrent a Brussel·les,
també van impulsar un
manifest signat per 40 eurodiputats de cinc grups,
que s’hi solidaritzaven i reclamaven la “fi de l’anomalia” que suposa tenir catorze represaliats polítics a la
UE. L’Aliança Lliure Euro-

pea (ALE), de què forma
part ERC, també ha impulsat el manifest Construir una Europa dels Pobles, signat per 35 partits
europeus amb vista a les
eleccions del maig, en què
advoca per resoldre el conflicte català “a través del
diàleg”, amb “atenció especial” als presos polítics.
No és aquest l’únic manifest d’entitat en què
s’aposta per una sortida
dialogada. Ja el 10 d’octubre del 2017, el dia que
s’havia de proclamar la independència, 24 premis
Nobel de la pau van signar
una carta oberta en què reclamaven una “mediació i
negociació” entre Catalunya i Espanya. Després
dels empresonaments, les
nombroses crides exteriors han estat sobretot a
la fi de la repressió de l’Estat. Al març, per exemple,
el diari francès Le Monde
publicava un manifest signat per intel·lectuals fran-
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1.388
Emili Bella

En l’últim baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió,
Vox pràcticament ni apareixia en les respostes dels
enquestats. Després de les eleccions andaluses hi ha
1.388 persones arreu de Catalunya afiliades al partit
d’ultradreta, que combreguen amb les tesis antifeministes, antimatrimonis igualitaris, antiimmigració, anticatalanes o, dit d’una altra manera, estan còmodes

en el masclisme, l’homofòbia, la xenofòbia i la catalanofòbia. És la constatació del fracàs de la dreta
espanyola no solament en el terreny dels afers plurinacionals sinó també en el dels assumptes propis.
Que el PP s’hi mimetitzi no li amortirà la desfeta.
Són pocs i són massa alhora, però ignorar-los tampoc no servirà per evitar que siguin més.

zem. Amb altres campanyes endegades els últims
mesos, a més, s’han assolit
de fet nombrosos suports
de renom, com el filòsof
Noam Chomsky o l’activista xinès Ai WeiWei.

151281-1114153®

cesos i italians com Daniel
Pennac o Roberto Saviano, que denunciava la repressió de les minories,
negava l’existència de violència i comparava l’Estat
amb Turquia. Al setembre, coordinat per l’orga-

nització With Catalonia,
creada precisament després de l’1-O per promoure
la solidaritat internacional amb el país, es publicava un manifest que instava Pedro Sánchez a trobar
“solucions
democràti-

ques” i l’abandó de les acusacions de rebel·lió. Entre
molts altres, el van signar
l’exministre grec Yanis
Varoufakis, el portaveu de
l’alemany Die Linke o la direcció nacional del partit
d’esquerres polonès Ra-

Manifestos a l’interior
Més enllà del 80% de la població catalana, el repàs a
l’amplíssim ventall de suports a la llibertat dels presos polítics no és complet
sense una mirada a dins
l’Estat. Especialment significatius, en aquest cas,
són els rebuts des del món
jurídic i acadèmic, impulsats ja des de l’octubre i el
novembre del 2017 per entitats catalanes com el Collectiu Praga o Drets. Més
d’un miler de juristes, bona
part de la resta de l’Estat, ja
van signar llavors textos en
què exigien l’excarceració
dels presos i la inexistència
del delicte de rebel·lió.
D’iniciatives similars, n’arribarien una pila més en els
mesos següents, impulsats
des de la comunitat universitària, el món cultural o
entitats com Fundipau.
Molt significatiu, en aquest
sentit, és el manifest que
més d’un centenar de catedràtics de dret penal de diverses universitats espanyoles van impulsar al novembre, denunciant la “banalització” de les acusacions de rebel·lió i sedició. A
banda, associacions com
Jutges per la Democràcia o
Àgora Judicial han denunciat la politització i manca
d’independència de la justícia estatal. ■

Jordi Pina, advocat de Jordi Sànchez i Jordi Turull ■ O. DURAN

Encara poques
resolucions,
però favorables
Ò.P.J.
BARCELONA

L’únic suport en forma de
resolució oficial –més enllà, és clar, de la del Tribunal de Schleswig-Holstein,
que va desestimar l’extradició de l’expresident Carles Puigdemont pel delicte
de rebel·lió, i la del tribunal
belga que va fer el mateix
pels exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret i
Lluís Puig, en el seu cas per
un defecte de forma– és del
Comitè de Drets Humans
de l’ONU, que al març va
admetre a tràmit la demanda de Jordi Sànchez
contra el Tribunal Suprem
perquè no el va deixar sortir a ser investit president
de la Generalitat. Tot i no

pronunciar-se encara sobre el fons, el comitè instava l’Estat com a mesura
cautelar a fer “tots els possibles” per assegurar que
Sànchez podia exercir els
seus drets, d’acord amb
l’article 25 del Pacte Internacional pels Drets Civils i
Polítics. El jutge Llarena,
però, la va desoir.
El comissionat Al Hussein i un altre membre de
l’ONU, David Kaye, relator
per a la protecció de la llibertat d’expressió, han
avisat que la presó preventiva ha de ser “l’últim recurs”, i s’han mostrat preocupats perquè la imputació de rebel·lió sense que
s’hagi produït ni cridat a la
violència “pot interferir”
en el dret a la protesta. ■
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Vox suma 1.400 afiliats a
Catalunya i 24.000 a l’Estat

a Els concentra a Barcelona (1.070) i després van Tarragona (187), Girona (84) i Lleida (47) a Aspira
a entrar al Parlament gràcies al judici de l’1-O a Extrema el masclisme tot i les 976 dones mortes

El basc Santiago Abascal, president de Vox, en un acte electoral de la campanya de les eleccions andaluses del 2 de desembre ■ ACN

David Portabella
MADRID

La irrupció a Andalusia
amb 400.000 vots i la seva
naturalització com a soci
de govern per part del PP i
de Ciutadans ha disparat
l’afiliació a Vox, el partit
ultradretà que lidera l’expopular basc Santiago
Abascal. Si el mes de gener
del 2018 Vox tenia només
5.085 afiliats a l’Estat, al
tancament de desembre
els militants ascendeixen
a 24.023, amb un salt de

829430-1191031L

8.000 altes des de la nit de
les eleccions andaluses
fins avui. A Catalunya, el
partit ultradretà que vol la
fi de les autonomies i un
únic Parlament a Madrid té
1.388 militants, el gros dels
quals (1.070), a la demarcació de Barcelona; després van Tarragona (187),
Girona (84) i Lleida (47).
Cada afiliat paga una
quota de nou euros al mes,
si bé hi ha tarifes especials
des d’un euro fins a trenta.
Les altes d’afiliats a l’Estat
creixen mes a mes des del

gener, en què partia amb
5.085, i al setembre Vox ja
havia doblat: 10.800. Des
d’aleshores i amb el vent
de cua andalús, l’alça s’accelera: 14.251 a l’octubre i
17.203 al novembre fins a
arribar als actuals 24.023,
el doble respecte a l’estiu.
Si bé Vox va renunciar a
presentar-se al Parlament
el 21-D del 2017 perquè
considerava les eleccions
convocades pel 155 “un
referèndum legal concedit
per Rajoy al colpisme separatista”, en les generals

Torra: llibertat ‘versus’ ultradreta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va vincular ahir la
“lluita contra el feixisme i la
ultradreta” a la “lluita per la
llibertat de Catalunya”. En un
moment d’eclosió als mitjans
de sondejos que situen Vox a
prop de ser quarta força i àrbitre de majories a Espanya,
Torra va admetre “preocupació” per l’avenç ultradretà.
Després d’afirmar que al
govern català se senten “ab-

solutament solidaris i concernits per aquest augment de
l’extrema dreta a l’Estat espanyol”, Torra hi va afegir: “La
lluita contra el feixisme i contra la ultradreta és pera nosaltres inseparable de la lluita
per la llibertat de Catalunya.
Qualsevol repunt del feixisme
en qualsevol lloc d’Europa,
en aquest cas ho hem vist a
Andalusia i en enquestes a
Espanya, ens preocupa”.

del 2015 el partit ultradretà va tenir a Catalunya
465 vots i, en la repetició
electoral del 2016, 197
vots. Dos anys després, els
1.388 afiliats de Vox ja
multipliquen per deu l’últim registre de vot català.
L’arrelament, però, és superior a Madrid, on ara té
6.271 militants.
Garriga, el rostre català
Si bé el primer repte
d’Abascal son les municipals i autonòmiques del 26
de maig, Vox confia a rendibilitzar la popularitat
que li donarà ser l’acusació
al judici de l’1-O –que serà
televisat– per irrompre al
Parlament en el futur. Tot
que Abascal i Javier Ortega Smith colonitzen la
veu, el cap visible de Vox a
Catalunya és Ignacio Garriga, un jove de 31 anys
nascut a Sant Cugat que
és catalanoparlant i fill de
pare català i mare guineoequatoriana. El seu és
un perfil oposat al d’Abascal, fill polític del PP basc i
d’Esperanza Aguirre.
Al perfil ultradretà i la
retòrica franquista de
“volver a una España
grande”, Vox hi suma el
masclisme extrem de culpar la dona de “gihadisme
de gènere” o “dictadura de
gènere” per tenir la llei
contra la violència de gènere en un país que suma
976 dones assassinades
des que hi ha registres. Tot
i la commoció pel crim
d’ahir a Laredo –el primer
del 2019– i el recent de
Laura Luelmo a Huelva,
Ortega Smith insistia ahir
que Vox lluitarà “contra la
violència contra les dones
però també contra la violència contra els homes”
per evitar que “s’aprofiti la
tragèdia d’algunes dones
perquè el lobby feminista
faci negoci”. ■
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Reunió entre Aragonès, Artadi, Calvo i Batet, el 20 de desembre a Pedralbes ■ ACN
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Reunió a quatre
dels governs
català i espanyol
a Aragonès i Artadi es trobaran amb
Calvo i Batet a Vicepresidència veuria

òptim que se celebrés abans del trasllat
dels presos a Madrid pel judici
Emili Bella / Òscar Palau
BARCELONA

A una banda de la taula
s’asseuran el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera de la
Presidència, Elsa Artadi.
A l’altra, la vicepresidenta
espanyola, Carmen Calvo,
i la ministra de Política
Territorial i Funció Pública, la socialista catalana
Meritxell Batet. Pocs detalls es coneixen encara de
la reunió a quatre entre la
Generalitat i La Moncloa
que s’ha de celebrar
aquest mes de gener, segons van anunciar les
parts després de la trobada a Pedralbes dels presidents Quim Torra i Pedro
Sánchez. Aquell 20 de desembre ja es va produir
una reunió entre Calvo,
Batet, Aragonès i Artadi,
abans d’aplegar-se amb els
presidents.
Fonts de Vicepresidència recorden que sempre
hi ha contactes d’Aragonès amb Calvo i amb els
ministeris d’Economia i
d’Hisenda, però que no hi

ha tancat dia i hora i que
no seria el primer cop que
el calendari es veu alterat,
per exemple, per la política andalusa. Les mateixes
fonts asseguren que cal tenir en compte l’inici del judici de l’1-O –la data del
qual tampoc no està fixada– perquè les vistes no
enterboleixin el clima de la
trobada i que seria “ideal”
que la reunió se celebrés
abans del trasllat dels presos polítics a Madrid.
Fonts de Presidència
mantenen que el calendari no té res a veure amb si
els presos ja són o no a la
capital espanyola i que
aquest no és cap element
que el condicioni, almenys
per part catalana.
En qualsevol cas, la reunió no té encara definit
l’ordre del dia. Després de
Reis el govern enviarà dos
documents a La Moncloa
per negociar durant la trobada, segons va explicar
recentment Artadi a
l’ACN, uns esborranys que
“fa temps” que s’estan elaborant relacionats amb la
diagnosi de la situació política i possibles sortides. ■

Iceta agita el fantasma de Vox
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, va agitar ahir el
fantasma de la ultradreta i va
insistir que si ERC i el PDeCAT
no donen suport a la tramitació i aprovació dels pressupostos espanyols, el seu partit no entrarà a negociar un
eventual suport als de la Generalitat. En declaracions a
Efe, Iceta va instar l’independentisme a “reflexionar” sobre si, amb la seva actitud cap
als pressupostos estatals, pot
afavorir la continuïtat del govern “dialogant i progressista” de Pedro Sánchez o bé

provocar que acabi governant
una “triple aliança de dreta”
formada pel PP, Ciutadans i
Vox, “absolutament conservadora i reaccionària”. Des de
Batea, el president de la Generalitat, Quim Torra, li va respondre: “Han sortit els presos
polítics de la presó? Han tornat els exiliats? Ha fet el president Sánchez cap moviment sobre l’exercici del dret
a l’autodeterminació? Crec
que les respostes són no i, per
tant, la nostra resposta als
pressupostos d’Espanya continua sent no.”

