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ENFRONTATS · Els EUA, d’una
banda, i Rússia i la Xina, de l’altra,
lideren els blocs a favor i en contra
dels opositors al règim veneçolà

DE LLUNY · La UE no es
pronuncia, Pedro Sánchez voldria
eleccions i el president Maduro
rep el suport de militars i jutges

Dividits per
Veneçuela

El ministre de Defensa i diversos militars, ahir en un acte de suport a Maduro ■ EFE

EUROPA-MÓN P16,17

NACIONAL P6,7

El sector considera que la reforma que
prepara el govern contravé les normes
de la competència i presentarà un recurs VTC aturats a la Diagonal ■ J.R.

Les VTC, al
contraatac

NACIONAL P12

ERC facilita
que s’aprovi
la unió del
tramvia per
la Diagonal
Els comuns i el PSC
pacten una connexió
de xarxes per fases

Alex Salmond, al jutjat
per diferents
delictes sexuals
L’exprimer ministre es
declara del tot innocent

Europa-Món P17

Colau assistirà a la vista i aprofitarà 
el seu càrrec per denunciar el cas

Nacional P8

Colau i membres de BComú, ERC, el PDeCAT, la CUP i el regidor
no adscrit Gerard Ardanuy, amb familiars dels presos ■ ACN

Barcelona farà costat
als presos de l’1-O

Un virus modificat per
tractar el càncer de retina

Nacional P14
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i té algun sentit
que l’indepen-

dentisme català con-
corri a les eleccions a
les cambres espa-
nyoles, aquest és el

d’utilitzar la seva representació per
assenyalar les limitacions del sistema
i el de fer servir la seva força en bene-
fici de les reivindicacions pròpies. Un
exemple del bon ús d’aquestes eines
va ser la caiguda del govern Rajoy –el
de la repressió de l’1 d’octubre– a tra-
vés de la moció de censura que, de
cap de les maneres, no significava
una adhesió al nou govern resultant.
Ara l’independentisme pot fer servir
el seu pes per condicionar l’executiu
espanyol actual que, no només no ha
mostrat cap voluntat de resoldre per
vies democràtiques el conflicte polí-
tic existent a Catalunya, sinó que tan
sols s’ha dignat a parlar d’un compli-
ment parcial d’allò que disposa l’Es-
tatut d’Autonomia vigent, i ja veuríem
si s’acabaria executant. Ni la tan poc
èpica reciprocitat en l’aprovació dels
pressupostos del govern català són

capaços d’oferir. Res. Es limiten a pre-
sentar-se com el dic de contenció
d’un papus, el d’una possible coalició
entre la dreta extrema i l’extrema dre-
ta, espai polític embardissat ara ma-
teix en una competició d’ocurrències
reaccionàries, fins i tot preconstitu-
cionals. Burxant-los una mica, però,
reconeixen que, amb pressupostos o
sense, tenen pensat esgotar la legis-
latura igualment, tal com deien que
sense els nous números no podrien
apujar el salari mínim i s’ha demos-
trat que una cosa no tenia res a veure
amb l’altra. La desgana de Pedro Sán-
chez fa pensar que potser ja li va bé
un vot contrari dels partits d’obedièn-
cia catalana per desactivar el discurs
de l’oposició que, dia sí, dia també, el
presenta com a còmplice del des-
membrament de l’Estat, com si això
fos una epidèmia o una plaga i no el
possible resultat d’un exercici demo-
cràtic. En cas de ser així, aquesta és
una dinàmica que no hauria de con-
cernir l’independentisme català, que
hauria d’exigir fets o engegar-los a
pastar fang.

S

Keep calm
Andreu Pujol

No als
pressupostos

La desgana de Pedro
Sánchez fa pensar que
potser ja li va bé un vot
contrari dels partits
d’obediència catalana

 l’antiga pel·lícula d’episodis
americana Guia per a l’home
casat, un marit entra a casa i es

troba la dona amb un altre al llit. Li
pregunta què hi fa amb aquell home i,
per resposta, la dona li pregunta de
quin home parla. Mentrestant l’intrús,
impassible i sense dir res, s’aixeca del
llit, es dutxa i es comença a vestir.
“Aquest home”, diu el marit seguint-li
les evolucions. “Jo no veig cap home
que no siguis tu.” L’amant fa un petó a
la dona, se’n va cap a la porta i surt al
carrer. Ella s’ha posat una bata, ha fet
el llit i ha anat a la cuina a preparar un
cafè i unes torrades. “Seu i esmorza,
que últimament estàs cansat i veus co-
ses que no són.” De les mentides de
sempre, del que sempre n’hem dit
mentides, ara en diem fake news.
Trump, Putin i alguns destacats polí-
tics, entre ells molts d’espanyols, ens
fan creure que no hi ha ningú al llit
amb la dona. Alguns, com el de la pel-
lícula, s’ho arriben a creure. Aquella
pel·lícula semblava una burrada i era
premonitòria. N’hi ha de ciència-ficció
que no encerten tant el futur.

Ara mateix el ministre Josep Borrell

A

de la Pobla de Segur assegura pel món
que el dia del referèndum no hi va ha-
ver tantes càrregues policials ni ferits
i que moltes imatges d’aquell dia són
elles mateixes unes fake news... En els
auditoris que ho propaga hi ha perio-
distes estrangers que van cobrir la in-
formació del referèndum i van veure
amb els seus propis ulls i van divulgar
les imatges que Borrell nega. No és
descartable que s’arribin a creure el
ministre. No és descartable que ens
l’arribem a creure nosaltres mateixos.
Les fake news, a còpia de repetir-se,
s’han mostrat molt efectives, aquí, a
Amèrica, a Rússia o a Pequín. En el lli-

bre Catalans i escocesos, l’historiador
John Elliott fa les mateixes afirma-
cions que Borrell. A qui ens hem de
creure? ¿A nosaltres, subalterns de la
història, o a un estadista i un historia-
dor egregi? Les càrregues policials les
va ordenar el govern del PP. Borrell és
del govern del PSOE que el va substi-
tuir. Més a favor seu: no defensaria
pas l’actuació de l’adversari. PP i
PSOE, Trump i Putin... tots es confo-
nen i es reforcen i ja no sabem quan
parla l’un o parla l’altre. Mario Vargas
Llosa, que ha fet mítings amb Borrell,
s’ha donat de baixa del PEN Club que
un dia va presidir perquè l’actual di-
recció demana la llibertat dels presos
polítics. De presos polítics només n’hi
pot haver als països que el Nobel diu.
Un Nobel: qui no se l’ha de creure?

Durant un temps l’independentis-
me va afirmar que la República havia
quedat proclamada i implementada i
era vigent. Ja ha deixat de dir-ho. No
s’ho ha cregut ningú. S’han de tenir
molts ressorts de poder perquè les fa-
ke news triomfin. Borrell: remava de
debò en els rais de la Noguera, o era
un doble? Fem-ho córrer.

“El ministre
Borrell nega algunes
imatges violentes
del referèndum

Vuits i nous

No hi ha cap home al llit
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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La decisió del líder opositor
veneçolà Juan Guaidó, presi-

dent de l’Assemblea Nacional, de
proclamar-se president interí del
país, amb el suport dels Estats
Units de Donald Trump i altres pa-
ïsos, situa Veneçuela a la vora del
precipici. En espera de la reacció de
l’exèrcit, una escalada de la tensió
social pot esdevenir una tragèdia
de gran magnitud. Veneçuela és un
país profundament dividit que re-
quereix urgentment un diàleg de
concertació nacional entre l’oposi-
ció i el chavisme que ocupa el poder
amb la presidència de Nicolás Ma-
duro. Un diàleg que culmini en unes
eleccions amb garanties mitjan-
çant una total supervisió exterior,
en la qual ara no podrà participar
cap país que hagi donat suport a
l’oposició o al govern. Però sobretot
cal que totes dues parts es compro-
metin a respectar els resultats, co-
mençant per Maduro però també
una oposició que, tot seguit que el
1999 Hugo Chávez va guanyar les
eleccions, ja va instar diversos in-
tents de cop d’estat.

Veneçuela té dèficits democrà-
tics importants. I sota la presidèn-
cia de Maduro la situació política i
econòmica s’ha degradat notable-
ment. Però la història de Veneçuela
anterior al chavisme no és la d’una
democràcia impol·luta. Inclou la
brutal dictadura militar als anys 50
de Pérez Jiménez –que els EUA van
apuntalar– i quatre dècades de go-
verns despòtics i corruptes des-
prés del pacte de Punto Fijo que re-
servava el poder als partits de l’‘es-
tablishment’ i que va portar el país a
quotes de pobresa del 55% als
anys 90 i milers de morts en les
protestes socials. Els problemes de
Veneçuela tenen unes arrels pro-
fundes i la solució no serà fàcil. Pe-
rò cal esperar que tothom posi la vi-
da dels veneçolans a davant de la
fam de poder.

Un diàleg
nacional per
Veneçuela

EDITORIAL

exregidor de Barcelona i ex-
conseller d’Interior de la Gene-
ralitat, Joaquim Forn, després

d’algunes setmanes d’especulacions
periodístiques, aquesta setmana final-
ment ha fet públic que sí, que es pre-
sentarà com a candidat a les properes
eleccions municipals a la capital cata-
lana i que ho farà encapçalant la llista
avalada pel PDeCAT i la Crida. Forn,
que sembla que podria fer tàndem amb
Artadi i incorporar Munté a les prime-
res posicions, va fer aquest dimarts
una llarga carta per exposar els motius
de la seva decisió. No li discutiré algu-
nes de les coses que diu perquè fa anys
que el conec i sé que són certes (“tinc
Barcelona al cap i al cor”). D’alguns al-
tres candidats (no pas de tots, és clar)
també ho intueixo, que tenen Barcelo-
na al cap i al cor. Però de Forn ho sé.
Serà candidat i en aquestes properes
eleccions és més que probable que en
veiem més, de presos polítics incorpo-

L’ “Junqueras i Forn
ja són candidats a les
eleccions. I tots
intuïm que n’hi
haurà més, de
presos polítics, a les
llistes

rats a les llistes. Oriol Junqueras ja ho
ha anunciat, que encapçalarà la candi-
datura d’ERC a les europees. I hem
sentit Rull i Turull mostrant la seva
disponibilitat. I estic convençut, vaja,
que n’hi haurà més. Els explico tot ai-
xò perquè aquests darrers dies he sen-
tit alguna conversa en què algú dubta-
va que això fos un encert. Si un és a la

presó (ni que sigui preventiva, és clar),
venien a dir, potser és poc prudent
presentar-se a unes eleccions. Els reco-
mano que es llegeixin la carta que els
citava abans de Joaquim Forn, en què
explicava per què es presenta. A mi em
va interessar sobretot un punt. “Em
presento perquè hi tinc dret”, explica-
va l’exconseller. Mirin si n’és, de fàcil. I
ho argumentava: “Em presento perquè
hi tinc dret. Perquè no fer-ho, i donar
per fet que se m’arrabassaran els meus
drets polítics, juntament amb la lliber-
tat, seria acceptar donar per bones les
raons dels que han construït artificio-
sament la narrativa que em manté
preventivament a la presó. Soc inno-
cent i em sento, malgrat la privació de
llibertat, lliure. I, per tant, en igualtat
de condicions que la resta de persones
que també vulguin concórrer a les elec-
cions.” Em sembla indiscutible. Té tot
el dret a presentar-se. O a no fer-ho.
Com vostè i jo.

“Perquè hi tinc dret”
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

La plataforma Netflix acaba d’estrenar Polar, un
film de producció pròpia basat en un còmic
d’aquest dibuixant valencià, sobre un assassí a
sou en declivi. Santos va començar a publicar la
sèrie a la xarxa per rebaixar tensió, quan treballa-
va per al mercat dels Estats Units.

ALCALDESSA DE BARCELONA

Estrena a Netflix

L’alcaldessa i els grups sobiranistes de l’Ajunta-
ment de Barcelona donen suport i escalf als fami-
liars dels presos polítics, com ja havien fet fa me-
sos, just abans de començar el judici al Tribunal
Suprem. Colau aprofitarà la visibilitat internacio-
nal de Barcelona per denunciar la injustícia.

-+=

-+=

Tractament innovador
Guillermo Chantada

Barcelona, amb els presos
Ada Colau

-+=

Víctor Santos

L’hospital de Sant Joan de Déu ha desenvolupat
un nou tractament del càncer de retina infantil,
actualment en fase d’assaig clínic, que persegueix
l’objectiu de no haver d’extirpar mai l’ull del pa-
cient en els casos que el tumor no respon a la qui-
mioteràpia.

INVESTIGADOR DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

DIBUIXANT

De reüll
Adela Genís

La dieta de
l’àvia

lvocats, quinoa, llavors de xia, infusions de
cúrcuma i de gingebre. Són alguns dels aliments

que de mica en mica es van fent lloc als prestatges dels
supermercats, i de retruc, a la nostra dieta. Després de
gairebé un mes d’excessos –podríem afirmar que les
festes de Nadal gairebé comencen a mitjan desembre–
qui més qui menys comença l’any amb el propòsit de
fer una vida més saludable. Una nova dieta amb
productes que fins fa pocs anys ens eren pràcticament
desconeguts. Una altra de les opcions que proposen

revistes especialitzades i dietistes
són els anomenats smoothies, que
no deixen de ser uns batuts que
recomanen prendre a primera hora
del matí i que contenen totes les
verdures inimaginables i
condimentades amb unes herbes
que no sabria on trobar. Els
anomenen superaliments perquè

són idonis per a gairebé qualsevol mal. Davant d’un plat
d’una deliciosa amanida de canonges és inevitable
pensar en la dieta que ens feia seguir l’àvia. Macarrons
gratinats al forn, llom amb samfaina, tall arrebossat,
estofat de sípia o simplement un deliciós puré de
patates amb ingredients secrets. Segurament no són
els menjars més equilibrats però de ben segur que
donaven una gran dosi d’energia per continuar la
jornada que encara ens quedava per completar.
Formen part de la cuina de les àvies i també són
superaliments.

A

Els alvocats,
la quinoa o les
llavors de xia
ja ocupen un
espai a les
nostres dietes

http://epa.cat/c/vr42iv
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El candidat de JxCat, Carles
Puigdemont, es reuneix amb el
president del Parlament, Roger
Torrent, que li exigeix la
formació ràpida d’un govern.

10
anys

20
anys

L’intens vendaval a Catalunya fa
sis morts, quatre dels quals
eren nens que s’entrenaven en
un annex de l’estadi de beisbol
de Sant Boi de Llobregat.

La comissió executiva del COI
proposa l’expulsió de sis
membres per “haver violat el
jurament olímpic” en el procés
d’elecció de Salt Lake City.

Nou govern Vent mortal Expulsions al COITal dia
com
avui fa...

alimentació i les seves reper-
cussions sobre la salut s’han de
valorar segons dades científi-

ques, que inclouen dubtes i incògnites,
però que es regeixen per l’observació i
l’experimentació, plantejades amb ri-
gor i avaluades amb racionalitat. Si és
així, les dietes adients per a cada cir-
cumstància seran tot el correctes que
permeti l’actual estat de coneixe-
ments.

PERÒ EN EL MÓN ACTUAL, pel que fa a les
dietes i altres qüestions de salut, la ra-
cionalitat no sempre preval, perquè s’hi
barregen teories més o menys esotèri-
ques, que no sorgeixen de la ciència sinó
de creences o percepcions. Unes dietes
de les quals es parla després dels àpats
de les festes nadalenques són les deno-
minades detox, que parteixen de la idea
que després de consumir molts ali-
ments i begudes (alcohòliques sobretot)
el nostre organisme s’ha de “depurar” o
“desintoxicar”. A més, els defensors
d’aquestes dietes entenen que també
s’han de considerar els efectes de la con-
taminació ambiental, força freqüent, i a

L’ vegades important, tot i que els “alar-
mistes” la solen exagerar, i la dels ali-
ments, molt menys freqüent i impor-
tant. Per tot plegat es preconitza que cal
fer alguna cosa extraordinària per eli-
minar els tòxics del nostre cos, lligat
també a ideologies que sostenen que ens
hem de “purificar”.

UNA VEGADA MÉS no es prenen en consi-
deració tres coses: que el món no és, ni
pot ser, una “sala blanca i impol·luta”,
que les dosis de tòxics i la seva reiteració
és el que compta, i aquestes en la major
part dels casos no impliquen perill, i que
el nostre organisme té els seus propis
mecanismes d’eliminació de substàn-
cies indesitjables, bàsicament mitjan-
çant el fetge i els ronyons, però també la
pell (suor), els intestins i els pulmons.
Quan anem al lavabo ja ens “desintoxi-
quem” amb normalitat. Per això va bé
beure força aigua. El te i altres infusions
també poden ajudar, però no cal el te fer-
mentat anomenat kombutxa. Les dietes
detox preconitzen fins i tot un cert deju-
ni i força sucs de fruita o vegetals, en
molts casos més o menys exòtics i cars, i

prescindir de carns i derivats, produc-
tes lactis i altres aliments d’origen ani-
mal, i de l’alcohol i la cafeïna. No hi ha
dades científiques que ho justifiquin, i
les dietes resultants són desequilibra-
des. Menjar més fruita i vegetals verds
(verdures i herbes, no cal que siguin al-
gues), està molt bé, però prescindir de
fonts de proteïnes (i dels aminoàcids
que les integren) resta al fetge substàn-
cies que necessita per eliminar produc-
tes no fisiològics per via biliar o urinària.
Els efectes en aquest sentit d’algunes
plantes, com el coriandre, no estan prou
provats.

EL CONCEPTE REAL d’intoxicació és una
circumstància extraordinària, que es do-
na per ingestió i inhalació de tòxics, es
manifesta amb símptomes característics
i requereix tractament mèdic, i no té res
a veure amb menjar més del compte o
amb el fet que estiguem en contacte amb
una certa contaminació ambiental per
sota dels límits tolerables. Com molt bé
diu el professor J.M. Mulet, la pseudome-
dicina que promou les dietes detox inven-
ta un problema i et ven una solució.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació. UB

Dietes ‘detox’
Tribuna

a unes setmanes, a L’Orangerie de
París on sempre pots redescobrir

amb plaer els últims nenúfars de Mo-
net en les parets d’una de les seves sa-
les, vaig visitar l’exposició Els contes
cruels de Paula Rego. La pintora portu-
guesa, de fet, exposa la crueltat dels
contes infantils i, a la vegada, li dona la
volta mostrant nenes amb actitud do-
minant amb gossos que representen
els llops. El seu imaginari, en tot cas,
resulta molt inquietant. Rego, instal·la-
da a Londres des de fa anys, també re-
interpreta clàssics de la literatura, com
ara Jane Eyre per presentar-hi Roches-
ter com un personatge que vol domi-
nar la institutriu de la qual se suposa
que està enamorat i que té tancada
d’amagat l’esposa a l’àtic de la casa
castigant-la per uns comportaments
poc adequats a una dona “socialment
respectable”: és una boja o la du a la
bogeria? Potser pel tarannà d’Abel
Folk, Rochester ni tan sols apareix com
un esquerp en la versió teatral de la
novel·la de Charlotte Brontë que, diri-
gida per Carme Portaceli, actualment
es reposa fins a l’1 de febrer al Lliure de

Gràcia. Tanmateix, l’adaptació d’Anna
Maria Ricart, en complicitat amb la di-
rectora, no deixa de projectar una cer-
ta ombra damunt del personatge de
Rochester i, encara que d’una manera
una mica histriònica, li concedeix la pa-
raula a la “boja” perquè expliqui com
Rochester va exercir-hi un colonialis-
me masclista començant per canviar
el seu nom (d’Antoniette a Bertha) i
enduent-se-la de Jamaica cap a les se-
ves terres angleses. El protagonisme,
però, evidentment recau en Jane Eyre
per remarcar-hi precisament el traç
amb què Charlotte Brontë va dibuixar-
la com una dona insubmisa a les res-
triccions imposades com a tal i amb
un desig de llibertat i de coneixement
que fa que, amb tot i contra tot, vagi
construint la seva identitat amb ferme-
sa. Per encarnar-la, hi ha una Ariadna
Gil immensa que sembla haver trobat
en el personatge de Jane Eyre l’oportu-
nitat d’exhibir plenament els seus re-
cursos interpretatius en la seva madu-
resa com a actriu. Només per veure
com Ariadna és Jane ja paga la pena
anar al Lliure de Gràcia, aquest teatre
al qual sempre torno amb l’emoció de
poder-hi convocar tants bons records.

F

Full de ruta
Imma Merino

Ariadna és
Jane

Només per veure com
Ariadna Gil és Jane ja paga la
pena anar al Lliure

Taxis i taxistes de
Barcelona
b Els potencials usuaris d’un
taxi també tenim coses a dir.
Volem taxis que estiguin nets;
taxistes amables que enten-
guin el que els demanem;
sense músiques estridents ni
finestres obertes de bat a bat;
que coneguin àmpliament la
ciutat; i que siguin conscients
que fan un servei a la ciutada-
nia. Massa sovint no trobem
res d’això. Volem saber per
què poden fer vagues, a
temps indefinit, sense autorit-
zacions, sense serveis mí-
nims; i ocupacions salvatges
de la via pública. No són dife-
rents dels altres treballadors.
Volem que es clarifiquin les lli-
cències permeses i en un
nombre ajustat a les necessi-
tats de la ciutat, com s’acon-
segueixen aquestes llicències
i quin ús en pot fer cada pro-
pietari. Valorem negativament
l’agressivitat que mostren en
les seves reivindicacions, tant

física com verbal. Quan fan
vaga, tot i que ocupen vies im-
portants i creen molts proble-
mes, es circula millor, sense
taxis que no són exactament
un servei-públic-total, sinó un
semi-servei-públic, que aniria
bé que no circulés lliurement
sense passatge, sinó que tin-
gués parades fixes on atendre
les demandes dels usuaris,
amb possibilitat de demanda
telefònica quan fos necessari.
ANNA DOMÈNECH I PORTILLA
Barcelona

Unir Espanya

b Com que no em considero
expert en política, em costa
molt comprendre, per exem-
ple, que el Sr. Casado, cap visi-
ble del PP, demani al votant,
entre altres coses: que Vox tor-
ni al PP, la imposició altra vega-
da a Catalunya del 155, supri-
mir TV3, eliminar els partits in-
dependentistes i altres alterna-
tives per l’estil. Tot, segons ell,
amb la bona finalitat d’unir Es-

panya. Amb tots els meus res-
pectes, vull entendre que si per
aconseguir la unió per la via de
les bones maneres podria ser
una forma d’abordar la situa-
ció conflictiva que es viu a Ca-
talunya-Espanya, el Sr. Casado
ens deixa clar que per a ell
l’única via no és “unir” sinó uni-
formitzar. Penós.
MIQUEL SEBASTIÀ
Castelldefels (Baix Llobregat)

Sr. Iceta, miri’s al
mirall
b Tan desesperats estan, Sr.
Iceta? A qui més atacaran ara,
potser la llengua catalana que,
qui sap, es vol imposar a Cata-
lunya com a idioma universal,
cosa que per a vostès deu ser
pecat mortal. Fa uns 18 anys
ja van intentar, per primer cop
que jo recordi, embrutar el
nom del monestir de Mont-
serrat, és a dir, el que Mont-
serrat significa per a Catalu-
nya. I ara hi tornen. Tan deses-
perats estan? Senyor Iceta, no

haurien primer de mirar-se al
mirall? O és que només es mi-
ren al dels seus aduladors?
Pensen que els altres no te-
nim ulls?, que no veiem quina
és l’actitud del PSC envers el
poble de Catalunya?
MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS
Barcelona

Va de llicències

b Si un caçador es vengués la
llicència i donés l’escopeta al
comprador, seria normal? Si
un taxista deixa la seva feina,
no seria normal que la llicència
passés a l’Ajuntament, com la
llicència del caçador a l’orga-
nisme que la concedeix? El
normal crec que seria que tal
com un caçador no pot com-
prar moltes escopetes i llogar-
les amb la cobertura d’una lli-
cència, un taxista només hau-
ria de ser ell el que fes de ta-
xista, com el caçador només
pot ser ell el caçador.
ANDREU GENÍS CIURANS
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

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

vui fa 80 anys
sortia l’última

edició de L’Autono-
mista, diari gironí, re-
ferent periodístic en
temps de la Generali-

tat republicana. L’endemà, Barcelona
era ocupada per tropes de Franco. Mu-
nió de refugiats arribaven a Girona en
el camí obligat cap a la frontera. Fins al
4 de febrer, quan va caure en poder
dels militars rebels, Girona va atendre
uns cent mil forasters. Multiplicaven
per cinc la població. Els vencedors fo-
ren cruels amb qui no havia marxat a
l’exili. Un cas punyent fou el del perio-
dista Carles Rahola, home pacífic, cul-
te, respectable. L’afusellaren sis set-
manes després. Un consell de guerra

el condemnà a mort per tres articles
publicats durant la guerra, dos d’ells a
L’Autonomista, que dirigia el seu ger-
mà. L’odi visceral contra els catalanis-
tes, dèria arrelada en la política reac-
cionària espanyola, portà els tribunals
franquistes a aplicar sentències san-
guinàries com aquesta; i a flagel·lar la
llengua catalana. ¿Què hauria passat a
Girona i arreu de Catalunya, però, si
Negrín hagués guanyat la guerra? Feia
mesos que els funcionaris arribats a
Barcelona amb el govern de la Repúbli-
ca imposaven el castellà. Nacionalistes
com Ventura Gassol i Carrasco Formi-
guera també eren perseguits en el
món republicà; o havien estat assassi-
nats com els germans Badia, indepen-
dentistes, i com el periodista Josep
Maria Planes; o havien mort per la cau-
sa d’un estat català federat a Espanya,
com els sindicalistes Jaume Compte i
Manuel G. Alba. Són màrtirs amb bot-
xins a les dues bandes.

A

De set en set
Josep Maria Casasús

Girona 1939

Nacionalistes com Gassol i
Carrasco Formiguera eren
perseguits pels dos bàndols

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Si jo arribés a la conclusió que no puc portar aquest país
a la independència, jo plegaria”

La frase del dia

“Estem
immersos en el
pitjor conflicte de la
història
contemporània
d’aquest país
després de la
Guerra Civil

essència de la filosofia de Sun
Tzu sobre la guerra descansa
en dos principis: l’estratègia és

superior a la violència i la intel·ligència
és millor que la brutalitat. Aquestes
premisses portaven el gran teòric de la
planificació militar a dir que l’art su-
prem de la guerra és sotmetre l’enemic
sense lluitar. Podria caure en la broma
fàcil i dir que guerra i intel·ligència són
dues paraules que quan les poses jun-
tes formen un oxímoron. Però, no. Les
comunitats humanes es formen, evolu-
cionen i desapareixen mitjançant els
conflictes. La història contemporània
és resultat del conflicte, que és molt
més que la lluita de classes, un concep-
te fonamental en el marxisme –bé que
no exclusiu d’aquesta ideologia–. El
conflicte, sigui de la naturalesa que si-
gui, explica, doncs, la mateixa història
de les societats que han existit fins ara.
Conflictes socials, conflictes racials,
conflictes ètnics, conflictes nacionals,
conflictes d’identitat. En fi, que el nom-
bre de conflictes és molt divers i no es
poden reduir a un mer plet economicis-
ta.

TOTS ELS CONFLICTES tenen la seva
avantguarda –per apel·lar al vocabulari
leninista d’abans–. Els comunistes
creien que l’avantguarda era “el Par-
tit”; els demòcrates, en canvi, la situen
en la societat civil. L’italià Antonio
Gramsci argumentava que calia situar
la societat civil entre les relacions coer-
citives de l’estat i de l’esfera econòmica
productiva. És a dir, que la societat ci-
vil és l’avantguarda que es posa al cap-
davant de la vida social que sembla do-
mini privat del ciutadà. Clubs, ONG,
fundacions, entitats sense ànim de lu-
cre o fins i tot els sindicats, són consi-
derats institucions que es creen per
pal·liar els dèficits de l’estat i desenvo-
lupar accions en àmbits tan diversos
com ara el cultural, l’educatiu, l’esplai,
l’ecologisme, el tercer sector, etcètera.

L’ La societat civil no supleix l’estat. De
fet, aspira a guiar-lo perquè transformi
en lleis o decrets els anhels que sorgei-
xen de la societat. El Banc Mundial,
una entitat poc donada a fer populis-
me, fa servir l’expressió societat civil
per referir-se a una àmplia gamma d’or-
ganitzacions que actuen en la vida pú-
blica per defensar interessos i valors
segons consideracions ètiques, cultu-
rals, científiques, religioses o filantrò-
piques. Han mogut el món, realment.

PERÒ CAP D’AQUESTES ORGANITZACIONS

funciona sense un bon lideratge. Però
seria un error confondre aquest bon li-
deratge, el lideratge inspirador, amb el
mite del líder fort, que és el que Max
Weber va associar al carisma. Segons el
gran sociòleg, el líder carismàtic és
aquell els dots de comandament del
qual no requereixen ni institucions ni
càrrecs. No sé si és això o bé que la idea-
lització del líder reforça la grandiositat
d’un personatge que, de fet, és tan ter-
renal com tothom. Archie Brown, un
historiador i politicòleg britànic, l’any

2014 va publicar un gruixut estudi so-
bre el lideratge polític en el món con-
temporani amb el títol, precisament,
de The myth of the strong leader: Poli-
tical leadership in the Modern Age (dis-
ponible en castellà a Círculo de Tiza,
2018), on defensa que són els segui-
dors els que atorguen carisma als seus
líders. Brown parla de política i combat
el discurs polític que encara ara vol fer
creure que el més important és decidir
si un líder és fort o és feble. Tots els lí-
ders són una cosa o l’altra i dependrà de
cada moment històric que siguin per-
cebuts d’una determinada manera. I
posa el cas de Winston Churchill, qui va
ser ridiculitzat i admirat a parts iguals
al llarg de la seva vida política. I té raó.

NO CALEN LÍDERS FORTS. De fet, Brown
els combat. Sosté que no hi ha una cor-
relació positiva entre un lideratge fort i
un lideratge eficaç i bo. El líder que ma-
ximitza el seu poder és més perniciós
que bo –diu–. Ho hem vist moltes vega-
des. Però una cosa és recelar dels lide-
ratges forts (a Catalunya, si pensem en
Jordi Pujol, ja s’ha vist fins a quin punt
podia ser un error) i una altra és no te-
nir líders. Estem immersos en el pitjor
conflicte de la història contemporània
d’aquest país després de la Guerra Civil
i molta gent té la certesa que estem or-
fes. No hi ha líders que dissenyin una
estratègia per combatre la violència i la
brutalitat de l’Estat amb intel·ligència.
Una societat civil sense líders es con-
verteix en una tropa dispersa que no
sap cap a on ha d’anar ni quin fortí ata-
car. En l’esfera política passa el mateix.
No soc partidari dels lideratges forts i
em passa com a Archie Brown i somio
en un lideratge a mans de les dones,
que sempre és més cooperatiu. El pro-
blema és quan una dona que aspira a
fer política imita Margaret Thatcher,
que va desafiar la política de pantalons
i corbates amb un lideratge fort, idèn-
tic al dels homes.

Agustí Colomines. Professor d’història contemporània a la UB

Sense líders
Tribuna
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Quim Torra va descartar
ahir presentar-se a les prò-
ximes eleccions al Parla-
ment. El president de la
Generalitat va defensar
que treballa per fer efecti-
va la República des de
l’“autonomia jurídica” ac-
tual, però que, si no ho
aconsegueix, haurà “aca-
bat una missió”. “Si jo arri-
bés a la conclusió que no
puc portar aquest país a la
independència, plegaria”,
va advertir en una entre-
vista a El Món a RAC1.

Torra va procurar no
posar-se en l’escenari d’u-
na sentència condemna-
tòria contra els líders del
procés, però si fos el cas té
previst d’escriure imme-
diatament al president del
govern espanyol, Pedro
Sánchez, per formalitzar

el seu desacord i demanar
personar-se al Parlament
per plantejar “una propos-
ta”. El president no va vo-
ler anar més enllà –“si-
guem prudents en aquest
punt, dependrà de com va-
gin les sentències”– ni
concretar si es tractaria
d’un nou gest unilateral o
d’una convocatòria d’elec-
cions, tot i que en aquest
últim cas ell té la potestat
exclusiva. Torra anirà a
Madrid per ser dins de la
sala del judici, al Suprem.

“El vicepresident, Pere
Aragonès, i jo. És normal
que els prestem tot el nos-
tre suport. També tinc
previst un viatge a Brus-
sel·les en aquelles dates”,
va avançar.

Sobre la reunió d’avui a
Barcelona entre la vice-
presidenta espanyola,
Carmen Calvo, i Aragonès
i la consellera de la Presi-
dència, Elsa Artadi, Torra
espera concrecions per la
part espanyola en relació
amb la proposta d’una tau-
la de negociació política
per trobar una solució que
inclogui el dret a decidir
dels catalans, en presèn-
cia d’un observador me-
diador neutral que pugui
donar fe de les conver-
ses. “No hem parlat mai de
cap dels 21 punts que nos-
altres proposem. Ni de la
desfranquització ni de
res”, va lamentar. ■

Emili Bella
BARCELONA

Torra avança que
no es presentarà
a les eleccions
a El president evita concretar quina proposta portarà al ple en cas
de sentència condemnatòria, però no descarta la unilateralitat

“Si jo arribés a la
conclusió que no puc
portar aquest país a la
independència,
plegaria”

Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

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

La frase

El Parlament va denunciar
ahir a instàncies d’ERC i amb
els vots de Junts per Catalu-
nya, la CUP i Catalunya en
Comú Podem que el judici so-
bre l’1-O és un “autèntic judici
a la democràcia fruit d’una
instrucció polititzada i que
suposa una violació dels
drets civils i polítics dels pro-
cessats i de la ciutadania de
Catalunya”. La moció republi-
cana recull “la necessitat de

El president Torra, entrevistat ahir a RAC1 ■ RUBÉN MORENO

construir una solució política
que es basi necessàriament
en la democràcia i l’exercici
del dret a l’autodeterminació
i exigeix la fi de la via repressi-
va de l’Estat espanyol”.

Si bé el PSC va votar en
conjunt contra el text, sí que
va donar suport al punt que
denuncia el “caràcter antide-
mocràtic i il·legal de l’amena-
ça de tornar a aplicar indefi-
nidament” l’article 155, en

contra de l’opinió dels seus
col·legues socialistes extre-
menys, que recentment han
aprovat una reedició del 155
per a Catalunya.

La moció va rebre el vot
afirmatiu dels comuns
menys en el primer punt –en
què es van abstenir–, que
constata que hi ha hagut la
“intencionalitat d’alterar les
majories” sorgides en les
eleccions del 21-D.

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

El Parlament denuncia el “judici a la democràcia”

El 21 de febrer del 2018,
l’alcaldessa de Barcelona,
regidors del PDeCAT,
ERC, la CUP i el no adscrit
Gerard Ardanuy, i també
representants de diverses
entitats, rebien els fami-
liars dels presos polítics
per expressar-los pública-
ment el seu suport. Ahir,
gairebé un any després, la
imatge es repetia a la ma-
teixa estança, el Saló de
Cròniques de l’ajunta-

ment de la capital catala-
na, amb el propòsit de
mostrar-los la mateixa so-
lidaritat i complicitat
quan està a punt de co-
mençar el judici al Su-
prem; un acte que va voler
ser tant d’afirmació com
de crítica, i que també era
una mena de preludi a la
declaració institucional
que es llegirà en el ple mu-
nicipal que se celebra avui,
i on, entre altres argu-
ments, es fa una esmena a
la totalitat a les acusa-
cions a què s’enfronten els
encausats, i que són consi-
derades injustes i despro-
porcionades.

En la seva intervenció,
l’alcaldessa Ada Colau va
avançar que el consistori

barceloní jugarà un paper
actiu a l’hora de denunciar
aquest procés penal en
curs. No va voler donar
gaires detalls sobre en
què, i com, es traduirà
aquesta voluntat, ja que
una de les primeres pre-
misses de l’executiu dels
comuns és que qualsevol
acció que es planifiqui des
de l’Ajuntament ha de ser
parlada i debatuda primer
amb els familiars i, si s’es-
cau, amb les defenses. Res
d’anar per lliure. El que sí
que va confirmar Colau, és
que assistirà a algunes ses-
sions del judici a Madrid,
independentment que pu-
gui acabar declarant com
a testimoni –tant algunes
defenses com l’acusació

popular així ho han dema-
nat– per expressar públi-
cament el seu suport tant
als empresonats com al
seu entorn. Igualment,
també està meditant com
aprofitar la caixa de resso-
nància que li dona el càr-
rec d’alcaldessa per fer

gestos de denúncia sobre-
tot entre els estaments eu-
ropeus.

Anticipant-se a les críti-
ques que l’acusen d’ali-
near-se, de nou, amb l’in-
dependentisme, Colau va
voler deixar clar ahir que
la seva no és una posició

ancorada en qüestions
ideològiques. “Aquest ju-
dici no és contra l’indepen-
dentisme. El que està en
joc és l’estat de dret”, va re-
blar la cap del govern bar-
celoní, que també va tenir
paraules de record per als
empresonats d’Altsasu. ■

a Colau assistirà a la
vista i aprofitarà la
visibilitat del càrrec
per denunciar el cas

Francesc Espiga
BARCELONA

Barcelona donarà escalf
als presos durant el judici

Ada Colau i Gerardo Pisarello, en l’acte d’ahir amb familiars dels presos ■ ACN
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El president del grup par-
lamentari de JxCat, Jordi
Sànchez, es convertirà de-
mà, previsiblement, en el
líder de la nova Crida Na-
cional per la República,
impulsada per ell amb els
presidents Puigdemont i
Torra. El dirigent empre-
sonat ha situat de secreta-
ri general de la llista Toni
Morral, cridat a ser el con-
ductor d’emergència de la
formació tenint en comp-
te que Sànchez haurà de
concentrar-se en un judici
de mesos des de la presó
madrilenya de Soto del Re-
al. Provinent d’ICV com el
mateix Sànchez, Morral
és un dels dirigents que
l’acompanyen a la llista de
la Crida des de la militàn-
cia compartida abans a
l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) junt amb
Jordi Pairó, Marcel Pa-
drós, Assumpció Castellví
i Irene Negre.

Sànchez s’envolta del
nucli dur de JxCat amb El-

sa Artadi, Gemma Geis,
Albert Batet i Laura Bor-
ràs, però també incorpora
Damià Calvet, Miquel Àn-
gel Escobar i Montserrat
Morante del PDeCAT, els
dos primers, considerats
persones properes als ex-
consellers presos Josep
Rull i Jordi Turull.

Per acabar de simbolit-
zar l’aspiració unitària i
transversal de la Crida,
Sànchez situa a la direcció
l’alcalde de Montblanc, Jo-
sep Andreu, d’ERC, així
com els exconsellers Fer-
ran Mascarell i Marina Ge-
li, provinents del PSC, a
més de la periodista Pilar
Calvo, que darrerament
va fer de portaveu de la va-
ga de fam que els presos
van fer al centre peniten-
ciari de Lledoners.

Dimecres es tancava el
termini de presentació de
candidatures a la direcció,
que es triarà demà al Con-
grés Constituent de Bar-
celona. L’advocat Jordi
Ferrés, exregidor de CiU a
Sant Cugat del Vallès, i
l’exdirector de la Institu-

ció de les Lletres Catala-
nes, Oriol Izquierdo, són
els candidats a la presi-
dència i la secretaria gene-
ral a la llista alternativa a
l’oficial de Sànchez.

En el congrés que tin-
drà lloc demà al Centre de

Convencions Internacio-
nal de Barcelona, al Fò-
rum, es faran dues vota-
cions separades a la direc-
ció. Les 4.000 persones
inscrites hauran de triar
en una urna entre el tàn-
dem Sànchez i Morral i

l’alternativa de Ferrés i Iz-
quierdo. Però la tria de la
resta de dinou membres
de la direcció serà en llista
oberta, de manera que
membres de la llista alter-
nativa poden acabar re-
bent més suport que

membres de la candidatu-
ra de Sànchez i passar a
formar part de la direcció.

El congrés d’aquest dis-
sabte s’espera plàcid per-
què és previsible la victò-
ria de la candidatura de
Sànchez i perquè les po-
nències organitzativa –li-
derada per Geis– i políti-
ca–elaborada pel mateix
Sànchez– estan tancades
i només hauran de passar
l’aval del congrés, on no ha
arribat cap esmena viva de
la mitjana de 150 que es
van presentar tant a l’una
com a l’altra –les 42 esme-
nes acceptades a la ponèn-
cia organitzativa i les 69
acceptades a la política ja
estan integrades al text fi-
nal que es votarà demà.

Les intervencions fi-
nals de Sànchez, Torra i
Puigdemont clouran un
congrés que suposa l’inici
de la part més difícil per a
la nova formació. El con-
grés, la naixent Crida el fa
encara com a associació
tot i estar registrada com a
partit per poder concórrer
a les eleccions. El repte és
atreure la direcció i les ba-
ses d’un PDeCAT que està
dividit sobre el paper de la
Crida –la urgència és acla-
rir amb quines sigles es
presentarà la candidatura
barcelonina de Joaquim
Forn i el mateix cal decidir
de cara a les europees–. I,
encara més difícil, la Crida
pretén ser la marca unità-
ria de l’independentisme,
un paraigua que no accep-
ten ERC ni CUP. ■

a Vol liderar la marca envoltat del nucli de JxCat amb Geis, Batet i Borràs, i incorpora Calvet,
Escobar i Morante del PDeCAT a La direcció triada haurà d’aclarir demà el futur amb el PDeCAT

Xavier Miró
BARCELONA

Sànchez tria Morral, Artadi
i Andreu (ERC) per a la Crida

Geis i Morral, en la convenció fundacional de la Crida, que va tenir lloc a Manresa ■ ACN
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Ajuntament de
Sant Pere de Torelló  

EDICTE

Aprovada inicialment per l’Ajuntament, en
sessió ordinària de data 12 de febrer de
2018, la proposta de modificació del Pla
d’ordenació urbanística municipal del sector
càmping La Pradella de Sant Pere de Tore-
lló, juntament amb l’Estudi ambiental es-
tratègic, de conformitat amb els articles 85 i
86 bis del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, i amb l’article 23 de la Llei 6/2009,
de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans
i programes, se sotmet a informació pública
pel termini de 45 dies, comptat des de la pu-
blicació del present anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini podrà ser examinada
per qualsevol interessat en les dependèn-
cies municipals situades a Verdaguer, 18,
perquè s’hi formulin les al·legacions que
s’estimin pertinents durant l’horari d’oficines.
Així mateix, estarà a disposició dels interes-
sats a la seu electrònica d’aquest Ajunta-
ment (www.stperet.cat).

Queden suspeses les aprovacions, autorit-
zacions i llicències urbanístiques en aquelles
àrees les noves determinacions de les quals
suposin modificació del règim urbanístic vi-
gent.

L’àrea afectada és la següent: Sector càm-
ping La Pradella.

Sant Pere de Torelló, 15 de febrer de 2018

L’alcalde

Jordi Fàbrega Colomer
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Ajuntament de
Sant Pere de Torelló  

EDICTE

Aprovat inicialment el Pla especial urbanístic

de l’àmbit del Càmping La Pradella de Sant

Pere de Torelló, per acord del ple de l’Ajunta-

ment de data 12 de febrer de 2018, de con-

formitat amb l’article 85.4 del Text refós de la

Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-

tiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet als trà-

mits d’informació i de consultes pel termini

de mínim quaranta-cinc dies, comptat des

de la data de l’última publicació obligatòria

en el Butlletí Oficial de la Província de Bar-

celona i en el diari El Punt Avui.

Durant aquest termini podrà ser examinat

per qualsevol interessat en les dependèn-

cies municipals perquè es formulin les al·le-

gacions que s’estimin pertinents o obtenir-ne

còpies. Així mateix estarà a disposició dels

interessats a la seu electrònica d’aquest

Ajuntament: https:/www.stperet.cat.

Queden suspeses les aprovacions, autorit-

zacions i llicències urbanístiques en aquelles

àrees les noves determinacions de les quals

suposin modificació del règim urbanístic vi-

gent.

Les àrees afectades són les següents: Càm-

ping La Pradella de Sant Pere de Torelló.

Sant Pere de Torelló, 13 de febrer de 2018 

L’alcalde

Jordi Fàbrega Colomer
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Ajuntament 
de Vic

EDICTE

Per acord de Ple, en la sessió de 14 de ge-

ner de 2019 es va aprovar el Conveni urba-

nístic per a l’establiment de compromisos

per les dues parts per a l’execució de les

obres d’urbanització de la vialitat prevista

entre la part posterior de les finques de la

rambla de l’Hospital i el parc de Can Forca-

da, des del passatge dels Estudis fins al

front de la part posterior de la finca de la

rambla de l’Hospital, núm. 30, inclosa aques-

ta, signat amb la mercantil Ausonensis SL el

dia 19 d’octubre de 2018.

La qual cosa es posa en coneixement del

públic en general, fent notar que el termini

d’informació pública per tal que s’hi puguin

formular les al·legacions que es considerin

pertinents és d’UN MES, comptat a partir de

l’endemà de la data de la darrera publicació

d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Pro-

víncia de Barcelona o al diari El Punt Avui.

L’expedient es pot consultar a les dependèn-

cies d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic, si-

tuades a la “Casa Masferrer”, al núm. 5 de la

plaça de Don Miquel de Clariana de Vic (tel.

938862100), de dilluns a divendres, d’onze a

dues del matí, i a la pàgina web d’aquest

Ajuntament (www.vic.cat).

Vic, 17 de gener de 2019

La secretària

Maria Pilar Lobera Calvo

El PP pretenia forçar Pedro
Sánchez a explicar al Senat
els 21 punts que li va entre-
gar Quim Torra i per fer-ho
el va citar per al dia ahir,
una jornada en què des de fa
una setmana se sap que el
mandatari seria a la cimera
de Davos. A més de ser plan-
tat per Sánchez, el PP va re-
bre ahir una segona planta-
da de protesta pel “circ” en
què la majoria absoluta dels
populars ha convertit la

cambra alta des del juny, i
els senadors del PSOE,
ERC i el PDeCAT van aban-
donar l’hemicicle en pren-
dre la paraula Ignacio Cosi-
dó per no escoltar-lo.

En un ple fantasma, Co-
sidó va escoltar els retrets
dels que li recorden el pas
com a director de la policia
(2012-2016) i el lligam
amb el comissari Villarejo.
“Entenc que el seu medi na-
tural són les clavegueres de
l’Estat, però els socialistes
no permetrem que conver-
teixi el Senat en una clave-
guera”, va dir-li el portaveu
del PSOE, Ander Gil. Per la
vicepresidenta, Carmen
Calvo, el mínim per Sán-
chez és el “respecte” a les
institucions. Des del PDe-

CAT, el portaveu al Senat,
Josep Lluís Cleries, va de-
nunciar que el Senat fun-
ciona pel “capritx” de Cosi-
dó. A Units Podem, Ramón
Espinar defensava el diàleg
amb Catalunya i instava
Cosidó a “deixar d’acumu-
lar mèrits” al PP. Fins i tot
Lorena Roldán, de Ciuta-
dans, culpava el PP pel
“nyap de compareixença”
inexistent.

Sánchez va refutar els
21 punts de Torra –entre
aquests, una mediació–
perquè són un “monòleg fo-
ra de la Constitució”, però
el líder del PP, Pablo, Casa-
do, vol forçar-lo a explicar-
los un altre dia compatible
amb l’agenda de La Mon-
cloa. ■

El PP és plantat al Senat
pels 21 punts de Torra

David Portabella
MADRID

a Sánchez al·lega que
és a Davos i el PSOE,
ERC i el PDeCAT deixen
el ple en parlar Cosidó
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