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El president Torra inaugura la
parada de Provençana i critica
l’Estat per la falta d’inversió Marín, Torra i Calvet, a l’estació ■ O. DURAN

Nova estació
de metro a
l’Hospitalet

EL JUDICI · “La justícia del jutge
Marchena és de guant de seda i mà
de ferro. A mi no m’ha sorprès”

“La sentència està escrita
i crec que serà dura”

ACTIVISME SOCIAL · “Jordi
Cuixart ha donat una lliçó magistral
de desobediència civil”

Jaume Asens Tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i advocat penalista
P6-8

Rakitic marca el gol de la nova victòria blaugrana i sentencia els
blancs a la lliga aconseguint tres punts fonamentals per al títol (0-1)

L’ESPORTIU

El Barça remata el Madrid
Rakitic supera el porter Courtois i Sergio Ramos per aconseguir el gol que va donar la victòria al Barça ■ EFE

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 14.30 h
Avui, a partir
de les 14.30 h
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Jordi Masquef.
Alcalde de Figueres P16,17

“Figueres no pot ser
un territori amable
per al cultiu de
marihuana”

Avui,
a les 21.30 h
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antes veritats que
va deixar anar

Jordi Cuixart al Tribu-
nal Suprem contras-
ten amb tantes false-
dats que hem sentit

per part dels testimonis els dies se-
güents, i això que amb la llei a la mà
qui té dret a mentir són els acusats i
no pas els testimonis.

El trio que va tenir la màxima res-
ponsabilitat política en la gestió de l’1
d’octubre –Mariano Rajoy, Soraya
Sáenz de Santamaría i el ministre Juan
Ignacio Zoido– es renta les mans del
que va passar. Instal·lats en el “no em
consta, ho desconec, no me’n recordo”
van intentar passar el tràmit de la de-
claració i, acorralats pels advocats ca-
talans, van respondre que no van do-
nar l’ordre de carregar contra manifes-
tants el matí de l’1-O (ni d’aturar les
càrregues a la tarda), que no van parti-
cipar en el disseny de l’operació poli-
cial i que no saben amb quin criteri es
van triar uns col·legis i no uns altres.
L’exministre Zoido va dir sense ruborit-
zar-se que no sabia que els primers

col·legis on van actuar els piolins eren
els dels presidents Puigdemont i For-
cadell i que ignorava que existís un ví-
deo on els agents espanyols entonen
l’“A por ellos”. És a dir, que la interven-
ció policial que va fer la volta al món no
té cap responsable polític; ja veurem
què declara la setmana que ve el coro-
nel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de
los Cobos.

Quina diferència i quin contrast tan
gran entre la dignitat dels dirigents ca-
talans que seuen al banc dels acusats
assumint que van fer el que van fer en
l’exercici dels drets fonamentals, i els
líders polítics espanyols, vagues i dubi-
tatius, fent veure que no van fer res.
Quina diferència de talla política i mo-
ral.

Però la indefensió jurídica dels acu-
sats és tal que tampoc es podran de-
fensar de les falsedats dels testimonis.
El col·lectiu Drets ens recordava
aquesta setmana que si els testimonis
que menteixen són aforats –com és el
cas del diputat Zoido o de la membre
del Consell d’Estat Soraya Sáenz de
Santamaría–, qui els hauria de con-
demnar és, atenció, el Tribunal Su-
prem. Ja està tot dit.

T

Keep calm
Marina Llansana

Falsos
testimonis

La intervenció policial que va
fer la volta al món no té cap
responsable polític

ruco sense cap esperança a un
restaurant per demanar taula
per a ara mateix, em diuen que

ja hi puc anar i penso: “malament”.
Abans s’havia d’encomanar amb molta
anticipació. En el menjador mig buit,
l’amo em diu: “No remuntem la caigu-
da que vam detectar a partir de l’octu-
bre del 2017; la gent no està animada;
té poques coses per celebrar i es queda
a casa.” A mi em sembla que la deser-
ció s’ha d’atribuir també a un altre fac-
tor –la qualitat i el servei han baixat,
no els preus–, però al cap d’uns dies la
xarcutera del mercat m’observa: “Veig
la gent trista.” La xarcutera tracta
amb molta gent. Quan he agafat tanda
a la màquina expenedora de tiquets te-
nia deu clients al davant. Em miro el
tiquet: té alguna cosa de les màscares
amb banyes de la tragèdia grega, una
fesomia diabòlica. Abans no m’hi havia
fixat. “Tornarem a les alegries
d’abans?”, em pregunta la xarcutera.
No soc endeví, però li transmeto po-
ques esperances.

El judici als líders independentistes
dona alegries fictícies: els acusats i els
seus advocats són brillants, els fiscals

T

són ineptes i cauen a cada moment en
el ridícul... Sí, sí, molt bé: però la presó
es manté i cada dia els acusats hi han
d’anar a dormir. L’argument de la re-
bel·lió no surt per enlloc, però l’inflexi-
ble jutge que presideix la cerimònia no
ha dictaminat excarceraments. Els
acusats, forts d’esperit però corporal-
ment desmillorats, ja no saben com
posar-s’hi. Uns seuen en un lloc, uns
altres en un altre, darrere els seus ad-
vocats... Des que han començat a de-
clarar els testimonis sembla que el ju-
dici ja no els interpel·li, que es parli
d’una altra cosa. Com volem que da-
vant aquestes imatges la xarcutera ve-

gi gent feliç i, el restaurador, taules
plenes? Potser els que troben bé el
correctiu judicial i carcerari? La xar-
cutera i el restaurador no em parlen
d’excepcions. La tristesa i el desànim
són universals. Al referèndum, més de
tres-cents mil van votar que no. Molts
també van ser atonyinats. És una da-
da. Potser hi ha alegries i motius de
celebració entre els que troben en els
fets l’excusa per destruir l’autonomia?
Encara els veig més malhumorats. No-
més roseguen ossos i estelles.

El lehendakari Urkullu ha explicat
aquesta setmana al judici com van
anar les negociacions entre Rajoy i
Puigdemont, amb ell d’intermediari,
per evitar la catàstrofe del 27 d’octu-
bre que ens ha dut aquí. Qui pot estar
content, hi insisteixo? L’expresidenta
de Rajoy va començar rient i disposa-
da a tallar la millor cansalada i va aca-
bar destrossada i, diria, inapetent. Va
declarar també Ada Colau, l’alcaldessa
de Barcelona. No és independentista,
no va facilitar espais de votació però
va anar a votar. Va dir que se li parteix
l’ànima quan veu tancats a la presó
tants amics i gent excel·lent.

“L’amo d’un
restaurant i la
xarcutera no
detecten alegries

Vuits i nous

La tristesa
Manuel Cuyàs
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om que aquest article el vaig es-
criure ahir, era incapaç de saber
si avui algun diari publica alguna

enquesta. Però no m’estranyaria. Ja
en portem unes quantes. I preparin-se
perquè ara no ens venen pas unes elec-
cions, sinó que ens en venen tres de
cop. Tres eleccions, tres. Com als car-
tells dels toros. Ens en farem un tip,
de llegir enquestes. I, els ho he de con-
fessar, això em carrega una mica. Di-
vendres sabíem d’una enquesta que
vaticina que el partit d’ultradreta Vox
serà present al Parlament Europeu
amb set escons; que el PSOE les gua-
nyarà (amb 18 eurodiputats); que el
PP en tindrà 13, i que Units Podem, 9.
El dia abans, el CIS apuntava que Vox
tindria ara a Espanya (a les eleccions
generals) pitjors resultats que en l’en-
questa anterior. Els experts del CIS
vaticinen un increment de vots cap al
PSOE i una baixada de Ciudadanos. El
Periódico, en una enquesta recent, ja

C “Ara més que
mai corren el risc
que la foto els surti
moguda. I la
interpretació també
ha donat per fet que ERC desbancarà
Colau a l’Ajuntament de Barcelona; i a
La Razón setmanes enrere augura-
ven, també via enquesta, que si ara hi
hagués eleccions l’independentisme
perdria la majoria al Parlament. No
discuteixo la utilitat de les enquestes
(perquè segur que són el reflex de l’es-
tat d’opinió de l’electorat en un mo-
ment concret), però m’esgota aquest
periodisme de sondeig. Perquè arran
de cada enquesta es generen planes i
més planes als diaris, i minuts i més

minuts a les tertúlies, que trobo molt
volàtils. Alguns partits encara no han
decidit els seus caps de llista, algunes
formacions encara no saben en quin
format hi concorreran, i ja tenim un
munt de sondejos sobre la taula. Em
fan pensar en les previsions meteoro-
lògiques (tot i que em sembla que
aquestes l’encerten més) o en les ter-
túlies esportives d’abans del partit. Un
fer temps abans no arribem al partit. I
ara les eleccions, com alguns partits,
són d’una imprevisibilitat total. Les
plantilles es mouen d’un dia per l’al-
tre, hi arriben esgotades perquè ju-
guen tres competicions alhora, i al-
guns defenses han de jugar lesionats o
des de la banqueta perquè algú els ha
trencat les cames. L’enquesta, segur,
és una bona fotografia del que està
passant en aquell moment. A la veloci-
tat que anem, però, el risc és que la fo-
to surti moguda. O, si més no, la inter-
pretació que en fem.

Enquestes? Oh, no!!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Gairebé dos mesos després
que Juan Guaidó s’autopro-

clamés president de Veneçuela,
obrint una crisi local i internacional
de primer ordre, els ràpids reconei-
xements d’alguns dels estats més
importants del món no han aconse-
guit fer efectiva la presidència del
jove polític. Ni el suport incondicio-
nal dels Estats Units, ni les amena-
ces de la Unió Europea, ni d’altres
estats sud-americans, com Colòm-
bia, han servit perquè Guaidó tingui
un poder efectiu a Veneçuela, més
enllà de les proclames fetes davant
de milers de seguidors i del suport
aconseguit en la seva gira
d’aquests últims dies. Més aviat, tot
el contrari, l’amenaça d’una inter-
venció militar estrangera a Vene-
çuela ha quedat apaivagada, men-
tre que el suport popular a Guaidó
al mateix país no sembla haver es-
tat suficient per tombar el règim
del president Maduro.

Certament, els dèficits demo-
cràtics del règim chavista són
molts i reconeguts, com també és
cert que la gestió econòmica del
govern de Maduro ha portat el país
a la ruïna, un procés en el qual les
sancions internacionals també hi
han ajudat, cal no oblidar-ho. En tot
cas, el règim del president Maduro
ha demostrat prou fortalesa davant
les pressions internacionals i el que
semblava un castell de cartes que
s’havia d’ensorrar ràpidament els
dies després de l’autoproclamació
de Guaidó, ha resistit, aparent-
ment, sense gaires problemes. El
fet que els militars s’hagin mantin-
gut fidels a Maduro ha estat clau.

Davant d’aquest panorama
s’haurien d’implementar mesures
com la taula de concertació nacio-
nal que reunís règim i oposició que
han proposat Mèxic i l’Uruguai, una
proposta molt més assenyada, per
exemple, que l’ultimàtum de la UE.

Una solució
per a
Veneçuela

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La Comissió Internacional de Juristes alerta que
una sentència condemnatòria en el judici de l’1-O
podria soscavar la confiança en el sistema judicial
espanyol. La CIJ considera les acusacions de re-
bel·lió i sedició com una “extralimitació” del Codi
Penal per “la falta d’evidència de l’ús de violència”.

PRESIDENT D’ALGÈRIA

Alerta pel judici de l’1-O

El decrèpit president algerià, hospitalitzat a Su-
ïssa, s’enroca en el poder amb la presentació a un
cinquè mandat que guanyaria fruit de la corrupció
imperant. Les fortes protestes socials que ha ge-
nerat la decisió haurien de fer-lo rectificar i propi-
ciar un procés d’obertura democràtica al país.

-+=

-+=

Nova estació de metro
Damià Calvet

Enquistat en el poder
Abdelaziz Buteflika

-+=

Roisin Pillay

El Departament de Territori posa en marxa una
nova estació de metro, llargament reivindicada,
a l’Hospitalet de Llobregat. L’estació de Provença-
na, a l’L10 Sud, va ser inaugurada ahir pel presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat
del conseller Calvet i l’alcaldessa Núria Marín.

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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De reüll
Carme Vinyoles Casas

Dones de 15
a 89 anys

enen entre 15 i 89 anys, comparteixen la idea que
cap home està per damunt de cap dona i s’avenen a

parlar-ne juntes. Són la Mar, la Zaida, la Teresa, la Lluïsa,
l’Erika, la Dolores, la Josefa, la Rosario, la Dora, la Mary,
la Carmela i la Cristina i viuen a Sils (la Selva) però com
elles en trobaríem a totes les ciutats i pobles del país.
Dones de coratge i d’esperit rebel tapat per segles de
mando y ordeno però en cap cas anul·lat perquè havien
de tirar endavant la vida i en això res no les ha aturat. Ni
la pobresa: “Als 7 anys arreplegava llenya per vendre i

poder menjar, no he anat a l’escola.”
Ni els marits: “N’hi havia molts de
dolents, els havien educat com a
amos i senyors.” Ni la gelosia: “Em
tancava amb clau però no va poder
amb mi.” Ni les humiliacions: “A les
tres de la matinada m’obligava a
cuinar.” Ni els maltractaments: “La
sogra deia: pica-la més fort que s’ho

mereix.” Ni la indefensió: “Vaig denunciar-lo a la Guàrdia
Civil i em van dir puta.” Històries d’aquell temps? Les
més joves expliquen que hi ha qui encara no entén que
no és no, que la llibertat pot sortir cara i les violacions
barates però continuaran plantant cara al masclisme
fins assolir els seus drets. Dones de quatre generacions
que s’escolten, aprenen les unes de les altres i s’admiren
perquè saben que unides i amb la seva força fan canviar
el món. Vestides de negre i al costat de moltes altres, el 8
de març tallaran la carretera al pas per Sils (12.30 h) en
una performance contra la desigualtat i la violència.

T

8 de març a
Sils: quatre
generacions
contra la
desigualtat i
la violència
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L’expresident del Palau de la
Música, Fèlix Millet, paga els
400.000 euros de fiança i surt
en llibertat gràcies al suport
econòmic familiar.

10
anys

20
anys

Zapatero dona via lliure a Patxi
López. L’avala com a
lehendakari si s’evita un bloc
amb PP i UPyD que abocaria al
“xoc de trens”.

El PP i el PSOE demanen a Jordi
Pujol que gestioni “el que ja té”
abans de demanar més.
L’oposició catalana considera
“electoralista” l’oferta de pacte.

En llibertat Canvi al País Basc No més autonomiaTal dia
com
avui fa...

ue el judici contra
els líders inde-

pendentistes és polí-
tic, és una obvietat i el
mateix Tribunal Su-
prem ho va admetre,

de facto, quan va decidir agrupar tots
els testimonis polítics i quan, en saber-
se que el 28 d’abril hi haurà eleccions
espanyoles, va prémer l’accelerador
fins al punt de vulnerar, fins i tot, els
drets fonamentals dels presos polítics,
pel que fa a les comunicacions amb les
seves famílies, i el seu dret de defensa
en canviar criteris d’interrogatori als
testimonis. Ara, a més, sabem que és
cert que, com alguns van denunciar
des del primer moment, és una farsa,
una farsa perquè la sentència, que se-
rà duríssima, està escrita, però també
des del punt de vista formal, més enllà
de la imatge hipergarantista que ha in-
tentat donar el president de la sala,
Manuel Marchena.

I per què és una farsa, més enllà de
jutjar el fet de posar urnes, és a dir, des
del punt de vista més formal? Les de-
claracions dels màxims responsables
polítics del darrer govern del PP
d’aquesta setmana ho han deixat clar.

Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de San-
tamaría i Juan Ignacio Zoido han supe-
rat de sobres la infanta Cristina en el ja
famós “no ho sé, no ho recordo”; però
és pitjor, és que Rajoy va ser capaç
d’afirmar que no recordava ni si s’ha-
via vist amb el lehendakari del govern
basc, Iñigo Urkullu, quan, entre d’altres
vegades, s’hi va reunir presencialment
més de dues hores a La Moncloa. I so-
bre l’operació policial més important
dissenyada mai a l’Estat, davant, recor-
dem, de l’amenaça d’una rebel·lió, Ra-
joy va derivar la majoria de les explica-
cions en Sáenz de Santamaría i aques-
ta en Zoido. I aquest en Diego Pérez de
los Cobos. I esperem que aquest no ho
faci en el pobre agent que era sobre el
terreny.

En aquests primers dies de judici, la
fiscalia ha retret als acusats que incitin
a manifestar-se o cridin a un crim tan
greu com votar. I el súmmum de la far-
sa és que la fiscalia (Vox no dona per a
més) exhibeixi unes piulades per incri-
minar els presos polítics. Però, en un
judici penal no es jutgen fets? Unes
piulades són fets? Grotesc.

Q

Full de ruta
Joan Rueda

Una farsa

Els primers dies deixen clar,
per part del mateix tribunal,
que aquest judici és polític i, 
a més, que els polítics del 
PP se li’n riuen a la cara

ostè és el 266è papa. En acce-
dir al papat, es va fer anome-
nar Francesc, com Francesc

d’Assís (1182-1226), i en prendre
aquest nom tothom li va entendre la
intenció, la de dur l’Església catòlica
altre cop, o potser per primer cop, a la
seva idea fundacional, aquella que li
va permetre l’èxit, la d’incloure a tot-
hom (classes, estats i gèneres) dins
d’una assemblea (ecclesia) comuna
on tots som iguals i fraterns. Però ai-
xò fa tant de temps, Sr. Bergoglio,
com diu la tieta de la cançó del Ser-
rat, tant i tant de temps, i en tot
aquest temps que ha passat, més de
dos mil anys (si ens creiem el seu ca-
lendari), l’empresa que vostè repre-
senta n’ha fet tantes, que sap què, ai-
xò que els passa ara, la pederàstia, ve
a ser com la gota, més que verinosa,
que ha fet vessar el vas.

VOSTÈS, ELS CATÒLICS, un cop van asso-
lir, traint les diferents sectes cristia-
nes, el poder, pactant amb els empe-
radors de Roma, no han parat de fer
el món pitjor. Primer van arrasar la

V cultura hel·lènica, especialment, que
va ser l’únic far de llum de la humani-
tat, després van arrasar el classicis-
me, i van guardar de Roma només els
aspectes jurídics i de poder. Després
van perseguir absolutament tots els
dissidents durant segles i segles. Des-
prés van organitzar tota mena de
guerres de poder entre emperadors i
altres emperadors o papes, i van anar
a Orient a fer mal, en les croades, i
després a Occident, apadrinant el ge-
nocidi dels espanyols i europeus en
general per tot Amèrica. I llavors en-
cara van negar les evidències científi-
ques durant segles. I mentrestant
van terroritzar nens i grans amb els
llimbs, el purgatori i l’infern. I van ca-
polar la sexualitat i la sensualitat de
centenars de generacions d’humans,
dient-los que el cos és carn podrida, i
a partir d’aquí van convertir en pecat
tot allò que els permetés controlar els
seus creients, i encara més, van fer
confessar-los, per tenir coneixement
de tot el que feia i pensava i sentia ca-
dascú. I la seva riquesa, la personal i
la de l’empresa, no parava de créixer.

I en paral·lel, han convertit en secret
d’estat totes les seves maquinacions
per no perdre el poder.

DEIXI’M DIR-LI que hi ha una bona bi-
bliografia sobre els seus crims. És ve-
ritat que milers de creients de bona
fe els han donat suport i els en donen,
però quan algun d’aquests ha aixecat
el cap per reformar-los, l’han fet ca-
llar sense miraments. I ara es volen
netejar del crim de pederàstia. Doncs
només té una manera seriosa de fer-
ho: pleguin, tanquin l’empresa. Lliu-
rin a la justícia ordinària totes les
ovelles esgarriades, i la resta liquidin
el negoci. No és que en aquesta època
de capitalisme embogit no sigui ne-
cessària una veu ètica i a favor dels
oprimits, però el que és segur és que
vostès ja no ho poden fer. L’anterior
papa va plegar perquè ho va enten-
dre. Vostè en el seu cor, també. L’es-
carni de les víctimes davant la seva
seu, és un fet que no es pot entendre
com, predicant el que prediquen, po-
den suportar. Vergonya absoluta.
Amén.

Josep Maria Uyà. Doctor en filologia i ensenyant

Sr. Jorge Mario Bergoglio
Tribuna

Va de quimeres

b La vicepresidenta del go-
vern espanyol, Carmen Cal-
vo, demana als independen-
tistes catalans que deixin de
perseguir quimeres, que no
aconseguiran els seus pro-
pòsits i aconsella maduresa
a Joan Tardà i que accepti la
realitat d’Espanya. Una qui-
mera és una il·lusió i això no
ens ho traurà ningú, ni amb
insults, amenaces, multes,
estomacades a cops de por-
ra, ni amb presons, no po-
dran. Podem fer una llista
d’unes quantes quimeres
que es van materialitzar des-
prés que molts ciutadans i
pobles no acceptessin la
“realitat” imposada pel po-
der i es posessin a treballar
per canviar-la: abolició del
dret de cuixa; la independèn-
cia de les colònies america-
nes d’Espanya; la igualtat en-
tre home i dona, reconeguda
per les lleis; el dret de sufragi
de les dones en les elec-

cions; l’abolició de l’esclavi-
tud; l’abolició del treball in-
fantil; l’abolició de l’apart-
heid a Sud-àfrica; i un llarg
etcètera. Als unionistes no-
més els falta dir-nos fort i
ben alt: la República no exis-
teix, idiotes!, per així, poder
quedar tan tranquils. Doncs
no, nosaltres a la nostra, fins
a aconseguir la preuada qui-
mera, i ho farem!
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

Conclusions dels
abusos a menors
b He escoltat discursos i el
discurs final del papa Fran-
cesc. Permeteu-me avui ser
una mica crític. Aquestes
conclusions finals m’han fet
pensar molt, crec que ara
per ara el sant pare hauria
d’haver estat encara molt
més contundent, més radi-
cal. No pot ser una pena ca-
nònica per a aquests abusa-
dors, sinó expulsió pública

dels que són consagrats i de-
rivar-los automàticament a
penes civils i criminals; òb-
viament igual per als laics en
les mateixes circumstàncies.
Per tant acusar, denunciar,
ser totalment implacable da-
vant aquest actes abomina-
bles i mai encobrir o tapar si-
gui qui sigui.
XAVIER FARRÉ
Barcelona

Els drets dels
pares
b El dret dels pares a no va-
cunar el seu fill, es vulnera
quan no el volen a la guarde-
ria? El dret dels pares a deci-
dir l’educació que han de re-
bre els seus fills, es vulnera
quan no poden educar-los a
casa? Els drets mencionats
existeixen si la vacunació i
l’escolarització no són obli-
gatòries. Hi ha països on
aquesta obligació no exis-
teix. Em sembla que aquí a
Catalunya, la primera obliga-

ció no existeix, però sí la se-
gona. Tot i així, sovint es pre-
senten situacions especials.
Dit això, cal afegir que des de
l’ètica, aquests drets es po-
den qüestionar. I que hi ha
sentències judicials que ava-
len la fragilitat dels drets es-
mentats. Sobre el primer:
aval judicial a rebutjar un
nen sense vacunar. Una jut-
gessa dona la raó a un ajun-
tament barceloní, que va im-
pedir la matriculació d’un
nen en una escola bressol
municipal. Anteriorment ja
s’havien produït altres sen-
tències en la mateixa línia.
Sobre el segon: el Tribunal
d’Estrasburg avala Alemanya
davant d’una família que veia
violació de drets. A Alema-
nya el dret a educar el fills a
casa no existeix, ja que l’es-
colarització és obligatòria
amb poques excepcions:
nens malalts, fills de diplo-
màtics, ...
MARTÍN 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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“Al PSOE i al PP quan se’ls deixa sols ens venen.
Hem estat moneda de canvi”

La frase del dia

“Guanyar
el judici no
és l’objectiu.
L’objectiu és la
República, i només
si l’aconseguim
aconseguirem
també la seva
llibertat

questa és la pregunta que em fa
molta gent, pressuposant que sé
molt més del que sé, que no és més

del que sap vostè. Però també és un indi-
cador d’angoixa. On som? I després del ju-
dici, què? Perquè res fa pensar en una ab-
solució malgrat que les acusacions no es
puguin demostrar de cap de les maneres.
I si els condemnen, se’ls quedaran? Ens
els tornaran? Moltes preguntes i poques
respostes, senyal també d’un altre proble-
ma, el de la manca d’un relat clar i entene-
dor dirigit a la gent que surt al carrer i que
sempre respon. Però no ens desesperem,
vivim una situació molt excepcional. Viu-
re el naixement o el renaixement d’una
nació és un privilegi reservat a molt pocs i
no és fàcil. És normal, doncs, dubtar, ex-
citar-se i deprimir-se un dia sí i l’altre tam-
bé. On som? O més ben dit, quines refle-
xions he fet després de dues setmanes de
judici, que, repeteixo, no tenen més valor
de les que pugui fer vostè.

AQUESTES DUES SETMANES hem tingut
moments eufòrics, nosaltres i els nostres
amics encausats perquè després de més
d’un any de silenci forçat han pogut par-
lar, s’han pogut explicar i demostrar que
els seus raonaments estan molt més ben
fonamentats que els dels seus acusadors i
que la seva paraula té la força de la veritat
demostrable, no la de la manipulació mal-
destra i barroera. Però queda molt judici i
ens indignarem, n’estic segura.

AQUESTES SETMANES ha estat inevitable
recordar els fets d’aquell altre octubre, el
del 1934, i les seves conseqüències. Tren-
ta anys de condemna per rebel·lió per al
president Companys i per a sis consellers
i amnistia després de més d’un any de
presó quan guanya les eleccions el Front
Popular. Ara el judici es fa en ple govern
socialista i el que pugui sortir de les elec-
cions del 28-A serà igual o pitjor, per tant
no crec que puguem esperar cap gest del
nou govern, sense oblidar que els presos
no volen ser amnistiats, és a dir, perdo-

A nats, volen ser absolts. Han de ser absolts.

ARA, A DIFERÈNCIA DEL 1934 som a Europa,
hi ha qui diu amb esperança, una Europa,
però, que no s’estranya que l’acusació
particular sigui l’extrema dreta. No obli-
dem el que ja he dit tantes vegades, que la
Unió Europea actual és un sindicat d’es-
tats preocupats, només, pels seus inte-
ressos econòmics, o com tan bé diu Sami
Naïr, Europa no és més que un Frankens-
tein econòmic sense cap interès pels va-
lors culturals o ètics. No penso només en
els drets dels seus pobles oblidats, penso
en la crisi dels refugiats o la incapacitat
per respondre al drama de les morts al
Mediterrani, un trist i dramàtic exemple
de les seves incapacitats ètiques.

TORNEM AL 2019 i on som, que és la reflexió
que es proposa aquest article. Hi ha mol-
tes maneres de ser independents, o al-
menys de començar a ser-ho, i totes pas-
sen per actuar. De moment jo no veig que
el govern actuï en una direcció determi-
nada, ni tan sols que proposi projectes in-
novadors i engrescadors, projectes que
despertin les ganes de formar part d’un
nou país, una forma molt clara i concreta

d’eixamplar les bases. Simplement admi-
nistra amb més o menys eficàcia i el re-
cord del 155 ens fa pensar que hem avan-
çat molt, però a mi em sembla que no.

QUÈ ENS CAL, DONCS, de manera urgent?
Que el govern governi i que els partits dei-
xin enrere les estratègies electoralistes
d’un altre temps i d’un altre context i que
escoltin el clam de la gent. Governar no és
només administrar. Governar és propo-
sar un model de país diferent, demostrar
com volem que sigui i que funcioni i per
què val la pena lluitar per la independèn-
cia.

I PEL QUE FA ALS PARTITS, que escoltin
d’una vegada el clam de la gent, unitat, i
que no oblidin que han d’escoltar qui els
vota. A mi em costa molt d’entendre per
què l’independentisme va per separat a
les municipals i a Europa. I encara em
costa més d’entendre per què va a les ge-
nerals. Només ho entendria si hi anés
unit i amb tres simples punts: defensa del
dret a decidir, alliberament dels presos i
retorn dels exiliats, entenent el concepte
exiliats en sentit ampli, no oblidem la Ta-
mara. Cadascú ho veu com vol, només fal-
taria, però jo ho veig com una traïció a la
gent que demana unitat, pals a les rodes
inoportuns al procés i una traïció a presos
i exiliats.

TOT PLEGAT, TENIM MOLTA FEINA: fer una
nació, reconstruir una Europa que fa ai-
gües seguint el vell somni de l’Europa dels
pobles i denunciar la corrupció de la de-
mocràcia. No ho oblidem. Perquè vagi per
endavant tot el meu respecte, admiració i
gran estimació pels presos i preses, però
malgrat que són molt importants i que la
seva situació és d’extrema gravetat, ells
no són, ni volen ser, l’únic objectiu, i si els
volem lliures no podem caure en aquest
parany. Guanyar el judici no és l’objectiu.
L’objectiu és la República, i només si
l’aconseguim aconseguirem també la se-
va llibertat.

Imma Tubella. Catedràtica de comunicació

I ara què?
Tribuna

ins fa uns anys, hi
havia molt poca

gent que creia que la
Terra era plana, però
últimament el Flat
Earth Movement (el

Moviment de la Terra Plana) està en
auge, tant a Europa com als Estats
Units. Els seus seguidors creuen que la
Terra és un disc cobert d’aigua amb el
Pol Nord al mig, envoltat de tots els
continents; tancant la circumferència
del disc hi ha un mur de gel que té una
alçada de 45 metres: l’Antàrtida. Els
anomenats terraplanistes, segons un
reportatge recent de The Guardian, ad-
dueixen, entre d’altres arguments, que
tothom pot veure clarament que l’ho-

ritzó no té fi (i alguns fan servir màqui-
nes fotogràfiques sofisticades per in-
tentar demostrar-ho científicament).
Arreu, fan conferències i xerrades i, so-
bretot, vídeos que pengen a YouTube,
gràcies als quals, segons una enquesta
feta el 2018, el 34% dels nord-ameri-
cans entre les edats de 18 i 24 anys no
creuen que la Terra és rodona. Ho co-
mento, perquè si es pot convèncer mi-
lions de persones que vivim damunt
d’un disc, durant els dies següents els
fiscals al Tribunal Suprem ho tindran re-
lativament fàcil per demostrar a una
part important de la població espanyola
que els presos polítics catalans són cul-
pables de rebel·lió violenta, malgrat les
filmacions, testimonis i declaracions so-
ta jurament que evidencien tot el con-
trari. I no deixa de ser lògic que qui por-
ta l’acusació popular sigui el partit Vox:
els que van fundar el Moviment de la
Terra Plana (als anys 50) també eren
teòrics de la conspiració ultradretans.

F

De set en set
Matthew Tree

Ara pla

Segons els terraplanistes, 
tothom pot veure que
l’horitzó no té fi



aume Asens, amic de Jor-
di Cuixart i de Toni Co-
mín i destacat sobiranis-
ta dins dels Comuns, té

una llarga experiència com a
advocat en judicis polítics. Va
aconsellar a Comín que agafés
el camí de l’exili, va posar en
contacte l’advocat Gonzalo
Boye amb els exiliats i, quan
convé, assessora Cuixart.

Quina sensació va tenir en veu-
re la foto inicial del judici amb
tots els acusats asseguts a la
sala?
És una foto que quan la veus
sents que passarà a la posteri-
tat, que marcarà un abans i uns
després en la història de Catalu-
nya i en la relació amb Espanya.
Una imatge d’un judici que és
únic no només en la història de
Catalunya i Espanya sinó també
en la d’Europa. Una foto històri-
ca de caràcter mundial. Huma-
nament no em va impressionar
tant perquè he anat veient els
presos polítics, però entenc que
a molta gent que no els veia
junts des de feia temps els ha
causat un fort impacte emocio-
nal.

Què li sembla la manera com el
jutge Marchena està portant el
judici?
No m’ha sorprès perquè ja te-
níem el precedent de l’anterior
judici que havia fet Marchena

J

en relació amb Mas i Homs. La
seva justícia és de guant de seda
i mà de ferro. Ell s’esforça a do-
nar la màxima aparença de nor-
malitat i de neutralitat d’un ju-
dici excepcional que està guiat
per una lògica de raons d’estat.
No m’ha estranyat que vulgui
donar l’aparença de justícia per
ocultar l’enorme arbitrarietat i
l’enorme injustícia que s’està
cometent.

El que s’està escenificant és un
acte de revenja política?
Una de les feines que han de fer
els advocats és desemmascarar
el biaix polític que hi ha darrere
les acusacions i aquesta idea
que això que està succeint ara
té a veure amb la justícia, quan
en realitat és una persecució als
adversaris, un acte de revenja
política. Es tendeix més a jutjar
les idees dels acusats que no els
fets. És clarament un judici po-
lític, amb acusacions polítiques,

on a més es trenca aquella idea
que ens havien venut durant
molt temps que en democràcia
defensar les idees polítiques de
manera pacífica era possible.

Això ho van començar a vendre
fa anys en relació amb Euskadi.
Efectivament, però ara ens tro-
bem que als catalans els dema-
nen més penes de presó que si
haguessin comès un assassinat,
i ho fan per una rebel·lió sense
armes ni explosius, que és com
si fos un assassinat sense cadà-
ver. És un absurd, un disbarat
jurídic. Aquest judici significa
una gran banalització del que és
la diferència entre els mitjans
pacífics i els mitjans violents,
perquè es demanen més penes
que si s’haguessin comès actes
de terrorisme. Quan passa això,
les regles del joc que qualsevol
jurista ha estudiat i ha practicat
salten enlaire.

En el relat hi té un gran paper la
suposada violència...
El que estem veient és una re-
edició del model basc, però per
un conflicte on no hi ha armes
ni explosius i que no és protago-
nitzat per una minoria armada
sinó per uns polítics que repre-
senten els ciutadans, que gover-
nen i que tenen al darrere unes
majories en un país on el 80 per
cent de la gent defensa el dret a
decidir.

S’ha emprat fins i tot el con-
cepte de “colpisme”.

En Casado ha dit que a Catalu-
nya s’està seguint l’agenda
d’ETA, i ho expressa així per in-
tentar implantar aquesta idea
de colpisme, de violència. No
hem d’oblidar que quan van
succeir els fets de la conselleria
d’Economia i els de l’1-O, ningú
del PP o de Ciutadans parlava
amb aquests termes. És una
construcció artificiosa que es fa
a posteriori quan es decideix
criminalitzar aquests fets. En
realitat en aquell moment no
s’havia obert cap diligència d’in-
vestigació, no hi havia cap ates-
tat. És absurd, perquè si estem
parlant d’una rebel·lió, d’una se-
dició, el que seria normal és que
la policia estigués actuant i in-
vestigant. En el moment que
s’escenifica simbòlicament l’ad-
hesió a la declaració de la inde-
pendència és quan es posa en
marxa tot l’aparell de l’Estat i la
violència és l’argument del 155,
que els permet inhabilitar-los
políticament i que el cas sigui
competència dels tribunals ex-
cepcionals, de l’Audiencia Na-
cional en primera instància i
després del Tribunal Suprem. A
partir d’aquí és quan es comen-
ça a construir tot el relat que re-
trospectivament intenta rees-
criure tota la història.

El relat de violència que s’in-
tenta fer del que va succeir el
20-S davant la conselleria, se-
ria una de les coses que criden
més l’atenció d’aquest judici?
És un dels elements més fanta-

siosos i artificials. Primer per-
què estem parlant d’una con-
centració que es va fer amb au-
torització i en la qual hi van par-
ticipar fins i tot castellers. És in-
imaginable demanar una auto-
rització per fer una rebel·lió i
també costa d’imaginar la pre-
sència de castellers en una re-
volta. La manera com des de
l’acusació s’interpreta l’episodi
dels Jordis damunt el cotxe és
un insult a la intel·ligència. És
evident, com ho indiquen les
proves, que el que ells varen fer
és ajudar que la manifestació no
se n’anés de les mans i que la
gent tornés cap a casa. Equipa-
rar allò amb la violència d’una
rebel·lió és un insult. I el mateix
es fa amb l’1-O. En aquest cas es
ve a dir que no hi va haver vio-

Toni Dalmau
BARCELONA

SUPREM · “La sentència ja està escrita. Veig l’absolució molt difícil i crec que la condemna serà
dura” EXILI · “El front internacional liderat per Boye s’ha convertit en el forat més gran en la línia de
flotació de la causa penal” JUTGES · “Es senten patriotes que han de defensar la unitat d’Espanya”

“Cuixart ha donat
una lliçó magistral de
desobediència civil”

Jaume Asens Tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i advocat penalista

Jaume Asens,
dimecres passat, a
l’antiga presó Model
■ ORIOL DURAN

❝La justícia del jutge
Marchena és de
guant de seda i mà
de ferro. A mi no
m’ha sorprès

Rep el 99,4%
de suport
dels consellers
en una votació
secreta en urna

L’estació de
Provençana era
una reivindicació
dels veïns del barri
de Santa Eulàlia

El PSC ratifica
Meritxell
Batet com a
cap de llista

Nova estació
de l’L10
del metro
a l’HospitaletNacional
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lència però n’hi podia haver ha-
gut. Això és com jutjar algú no
pel que ha fet sinó pel que podia
haver fet i no va fer. És absurd.

Jordi Cuixart, amb qui vostè
manté una bona amistat, li va
demanar que fos el seu advocat
defensor. Per què no ho va ac-
ceptar?
Quan en Jordi em va proposar
fa temps portar el cas, ho vaig
parlar amb l’alcaldessa i vàrem
arribar a la conclusió que no era
compatible amb fer de tinent
d’alcalde. Personalment, em ve-
nia de gust acceptar la defensa,
però tinc una responsabilitat en
el consistori i vaig optar per no
acceptar la proposta. Ara, però,
com que al llarg dels meus vint
anys de carrera com a advocat
he participat en molts judicis
polítics, alguns d’ells amb en
Marchena com a jutge, és per a
mi molt estrany fer política i es-
tar veient per televisió el judici
polític per antonomàsia. Això
sí, m’he tret l’espina podent li-
derar l’acusació popular que

exerceix l’Ajuntament en el jut-
jat número 7 de Barcelona en la
causa contra la violència poli-
cial de l’1-O, que és una forma
de fer-me present indirecta-
ment en el judici de Madrid. I en
tot cas a Cuixart li vaig dir que
no, però el que sí que faig és co-
mentar coses amb ell i amb els
seus advocats i actuar una mica
com a conseller.

Què li ha semblat l’interrogato-
ri a Cuixart al Suprem?
La declaració de Cuixart ha es-
tat una lliçó magistral sobre el
significat de la desobediència ci-
vil, una intervenció que con-
trasta amb una vergonyant
ignorància de la Fiscalia sobre el
significat del dret a la manifes-
tació. Votar l’1 d’octubre no era
il·legal. Ho ha recordat, de fet, el
jutjat número 7 de Barcelona.
Els magistrats del Suprem con-
fonen la suspensió de la convo-
catòria amb una declaració d’il-
legalitat. O és incompetència o

La manera com
l’acusació valora
l’episodi dels Jordis i
el cotxe és un insult a
la intel·ligència

Cuixart em va
proposar portar el
seu cas, però no era
compatible fent de
tinent d’alcalde

❝ ❝

De desconeixements
i cons voladors

L’APUNT se li preguntava. En un “judici farsa” que a molts els
provoca ganes de plorar i a d’altres ràbia, sort en
tenim –de vegades– de les xarxes socials per riu-
re’ns-en i desdramatitzar una realitat ben dura,
amb els cons voladors que Albano-Dante Fachin no
va veure davant la seu d’Economia i els “lo desco-
nozco” (en varietat lingüística andalusa) de Zoido.Eva Garcia Pagán

La tercera setmana de judici al Suprem ha donat per a
molt, com les precedents, amb declaracions de Rajoy i
Sáenz de Santamaría més polítiques que ajustades al
que se’ls preguntava. Les anomenades declaracions
de les “proves testificals” van servir per comprovar,
entre d’altres, el “desconeixement” que l’ex-ministre
de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, acreditava a tot el que
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és mala fe. El testimoni de Cui-
xart ens dignifica com a poble.

Cuixart el va convèncer fa un
temps per fer-se soci d’Òmni-
um...
Jo tenia una visió antiga d’Òm-
nium, l’entitat creada per em-
presaris com ara el senyor Mi-
llet, una cosa carrinclona, de
dretes, però vaig canviar d’opi-
nió a partir de Jordi Cuixart. Ell
li va imprimir un tomb, una
orientació molt diferent, i va ser
en el transcurs de les converses
amb en Jordi que vaig anar can-
viant la meva visió i al final em
va convèncer que és una casa de
tots.

Aquestes converses el van
apropar al sobiranisme?
Jo ja em sentia des d’abans sobi-
ranista i, de fet, ara soc del sec-
tor més sobiranista dels Co-
muns. Sobre l’anàlisi de la situa-
ció, en Cuixart i jo ens hem in-
fluït mútuament.

Un altre amic seu és Toni Co-
mín. Vostè li va aconsellar a co-
mençaments d’octubre del
2017 que l’únic camí era l’exili?
En Toni és un dels meus millors
amics. Vàrem estudiar junts
ciències polítiques a la Pompeu
Fabra i precisament per aques-
ta amistat feia temps que li deia
que s’havia de plantejar la hipò-
tesi de l’exili, perquè tal com
s’estaven produint els fets tot
indicava que acabarien a la pre-
só. Ell ho va veure clar amb el
discurs del rei. En aquell mo-
ment tots els poders de l’Estat
estaven desbocats i fins i tot el
rei, que hauria de ser un àrbitre
neutral, tenia una actuació
molt més parcial que la de Joan
Carles I el 23-F. Aquí Felip VI va
considerar que el que estava
passant a Catalunya era pitjor
que el que van fer els colpistes
de Tejero, es va posar clara-
ment al costat del PP i va aca-
bar essent un instrument
d’aquest partit. Quan això pas-
sava, tothom va veure molt clar
que la cosa acabaria molt mala-
ment i que l’empresonament ja

es convertia en un escenari
molt probable. En aquell mo-
ment vaig recomanar a Toni Co-
mín que s’exiliés.

A Comín i a algú més?
No, només a en Toni. Jo sé que
ell ho va parlar amb el president
Puigdemont. També he sentit
que altres persones li havien dit
el mateix al president.

Se suposa que després ho van
debatre entre tots els membres
del govern i alguns van decidir
quedar-se i altres marxar.
És difícil parlar d’aquests temes
quan estan essent jutjats. Crec
que s’ha de ser molt prudent,
però en tot cas sí que diré una
cosa: hi havia una idea equivo-
cada del que és ara l’exili. La
gent, fins i tot el mateix Comín,
quan en varen començar a par-
lar, es pensaven que l’exili era
fugir d’un lloc cap a un altre, es-
tar ocult, que els teus familiars
no et poguessin veure i que fina-
litzaria amb una detenció més
que probable. Per tant, hi havia
el risc d’acabar amb unes condi-
cions pitjors que si et presenta-
ves a la justícia espanyola. La in-
formació real sobre què signifi-
ca exiliar-se avui dia no es va te-
nir fins molt tard, quan l’exili
començava i una mica sobre la

marxa. No s’havia recorregut
als juristes per aconsellar-se o
els que s’havien pronunciat no
ho van fer correctament perquè
la informació que es tenia no
era l’adequada. La qüestió és
que això estava en l’ambient.

Vostè va ser qui, aquells dies
crítics, els va posar en contacte
amb l’advocat Gonzalo Boye i es
va poder fer una llista dels paï-
sos més segurs per exiliar-se.
Sí, perquè hi ha pocs advocats
de Barcelona que controlin bé el
tema de les extradicions.
Aquesta qüestió es porta a l’Au-
diencia Nacional a Madrid i no
hi ha gaires advocats especialit-
zats en les legislacions dels dife-
rents països. Gonzalo Boye sap
on aquests fets es poden inter-
pretar com a delicte i on no. Per
tant, va ser clau la seva inter-
venció per donar seguretat als
polítics catalans. Això va suc-
ceir en el camí de l’exili, quan
eren ocults a l’Estat francès.

La internacionalització del pro-
cés mitjançant l’exili està sent
clau?
El front internacional liderat
per Gonzalo Boye té molta im-
portància perquè s’ha convertit
en el forat més gran en la línia
de flotació de la causa penal a

Espanya. Posa en evidència que
el que la justícia espanyola in-
terpreta com a fets gravíssims,
a Europa no deixen de ser sim-
ples fets polítics sense rellevàn-
cia penal. L’exili ha aconseguit
que els jutjats europeus s’hagin
hagut d’immiscir en el que fins
en aquell moment era un afer
intern de l’Estat espanyol. Les
coses han sortit bé i el conflicte
s’ha internacionalitzat.

Hi pot haver alguna confiança
en la sentència del Suprem?
La sentència en bona mesura ja
està escrita. Veig l’absolució
molt difícil i crec que la con-
demna serà dura. La instrucció
de Llarena estava viciada i els
jutges del Suprem han estat es-
collits pel Consell General del
Poder Judicial, els membres del
qual són triats pel bipartidisme.
Els jutges es senten patriotes
que han de defensar la unitat
d’Espanya i els senyors del PP i
Ciutadans ja parlen, abans de la
sentència, de prohibir els in-
dults o, com va fer el portaveu
del PP al Senat, Ignacio Cosidó,
de controlar des del darrere la
sala penal del Suprem.

L’etapa següent serà el Tribunal
Europeu de Drets Humans.
Jo crec que hi ha moltes possibi-

litats de guanyar-ho a Estras-
burg, però penso que no ens ho
hauríem de jugar tot allà. Pot
passar que d’aquí a quatre o
cinc anys ens donin la raó, però
que, com ha succeït amb Otegi,
no modifiquin la sentència.

Si fallés Estrasburg, què queda-
ria?
S’hauria esgotat el recorregut
judicial. Aquest és un dels pro-
blemes que té que el judici es fa-
ci al Suprem. Amb aquesta ma-
nipulació de la competència no
només es vulnera el dret a un
jutge predeterminat ordinari,
sinó també que un altre tribu-
nal revisi el cas com a segona
instància. Per tant, per treure’ls
de la presó caldria una modifi-
cació del Codi Penal o un indult.
La solució passaria a mans dels
polítics que hi hagués a Madrid.

Què els diria als sobiranistes
que creuen que Espanya és irre-
formable?
Per mi aquest concepte és reac-
cionari perquè, per difícil que si-
gui, no hi ha cap realitat que no
sigui reformable. Aquest és el
gran punt de discrepància dels
Comuns amb el PDeCAT i ERC.
Rosa Luxemburg deia que si no
et mous no sents les cadenes.
Catalunya s’ha mogut i les ha
sentit. L’Estat s’ha tret la careta
i ha mostrat la seva naturalesa
profunda. S’està reconstruint el
règim del 78 en clau reaccionà-
ria i centralitzadora a partir del
que veuen com l’enemic intern:
Catalunya. Davant aquest pano-
rama i com que la independèn-
cia només es pot assolir amb
una guerra –cosa descartada– o
amb una negociació, cal que po-
sem els llums llargs i que apli-
quem molta intel·ligència i es-
tratègia de llarg recorregut,
abandonant la ingenuïtat i les
emotivitats i mesurant les for-
ces i les febleses. Podem repre-
senta l’esperança que hi ha la
possibilitat de canviar certes co-
ses a Espanya en relació amb
Catalunya i el primer repte és
intentar arrossegar el PSOE i
refer el bloc que amb la moció
de censura va permetre fer fora
el PP del govern. ■

Jaume Asens Tercer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i advocat penalista

Asens considera que hi ha moltes possibilitats de guanyar a Estrasburg però recomana prudència ■ ORIOL DURAN

Vaig recomanar a
Comín que s’exiliés i
sé que ell ho va
parlar amb en
Puigdemont

❝ Rosa Luxemburg
deia que si no et
mous no veus les
cadenes. Catalunya
les ha vist

❝
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La convocatòria del 28-A
ha engegat la maquinària
electoral dels partits per
triar cap de llista, configu-
rar candidatura i presen-
tar programa. Un dels més
matiners, ja amb bona
part de la feina feta, és el
PSC. Ahir el consell nacio-
nal va proclamar els caps
de llista de les quatre de-
marcacions. Com era d’es-
perar, la ministra Merit-
xell Batet tornarà a ser
l’encarregada de repre-
sentar la candidatura so-
cialista a Barcelona en uns
comicis que el primer se-
cretari del partit, Miquel
Iceta, va qualificar de “cru-
ïlla”, ja que es tracta d’es-
collir entre el “progrés i el
diàleg” que representa
l’opció del president Pedro
Sánchez o bé la “involució
i la crispació” de les tres
dretes.

Amb el lema de precam-
panya L’Espanya que
vols, Batet també ha erigit
el PSC en l’únic partit amb
un “projecte il·lusionant”
que pot fer front a un go-
vern més de dretes que
mai. “Són tots al córner de
l’extrema dreta”, clamava
la candidata, que compar-
tirà cartell amb Joan Ruiz
(Tarragona), Marc Lamuà
(Girona) i Montse Mín-
guez (Lleida), que té l’en-
càrrec de recuperar l’escó

perdut a Ponent.
Catalunya en Comú Po-

dem s’ha proposat escollir
els seus candidats entre el
12 i el 14 de març a través
d’un procés de primàries,
segons va acordar ahir el
consell nacional de la for-
mació, que va establir que
les llistes estarien encap-
çalades per un tàndem ho-
me-dona.

Ciutadans, amb Inés
Arrimadas proclamada re-
centment cap de llista de
la formació a la demarca-
ció de Barcelona, va fer
ahir un acte a l’Hospitalet
de Llobregat amb el que se-
rà el número tres en la llis-
ta de les municipals, l’ex-

socialista Celestino Corba-
cho. Rivera va subratllar
que Ciutadans vol liderar
una majoria constitucio-
nalista “des del centre po-
lític” amb un discurs que
defensa la unitat d’Espa-
nya i lluita contra l’adoc-
trinament a l’escola cata-
lana i a TV3.

El PP, per la seva banda,
també va apel·lar a la crea-
ció d’un front constitucio-
nalista a Catalunya, el 14
de març, amb entitats cívi-
ques i membres de la so-
cietat civil. ■

El PSC designa Batet per
afrontar la “cruïlla” del 28-A

Emma Ansola
BARCELONA

a Iceta creu que els comicis serviran per triar entre “progrés i diàleg” o “involució i crispació” a El
PDeCAT assegura que “s’avança” amb la Crida i JxCat per presentar-se plegats a les eleccions espanyoles

La formació que també té
pressa per bastir les llistes
és el PDeCAT, i més quan el
repte és compartir cartell
amb Junts per Catalunya i la
Crida. El partit va activar ahir
les seves primàries per elegir
els candidats a les eleccions
del 28-A mentre continuen
les converses amb les altres
formacions. L’excoordinadora
general del Partit Demòcrata
Marta Pascal; el portaveu al

Iceta i Ábalos, amb els candidats del PSC a les quatre demarcacions, Lamuà, Mínguez, Batet i Ruiz, ahir ■ A. GARCIA / EFE

Congrés de la formació, Car-
les Campuzano, i la vicepre-
sidenta del PDeCAT, Míriam
Nogueras, van ser alguns
dels noms escollits en as-
semblees comarcals que es
podrien integrar a la candi-
datura conjunta del 28-A. Se-
gons el secretari d’organitza-
ció del PDeCAT, Ferran Bel,
s’està avançant molt en les
negociacions. Bel va mostrar
la seva “satisfacció” pel “ca-

pital humà” del partit, que
“garanteix” que les candida-
tures tindran “la millor gent”,
si bé va deixar clar que la se-
va formació té voluntat de
“no tancar-se només a la
gent del PDeCAT”, com es de-
mostra en les candidatures
municipals. La Crida consulta
fins dimarts als associats si
ha de concórrer als comicis
del 28-A en confluència amb
altres marques. Malgrat tot,

ahir mateix una delegació de
membres del PDeCAT, encap-
çalada per David Bonvehí, va
viatjar a Bèlgica per entrevis-
tar-se amb Carles Puigde-
mont, segons va avançar ‘Na-
cióDigital’. Bonvehí va parlar
amb l’expresident de la Gene-
ralitat sobre les properes
eleccions generals del 28
d’abril, l’encaix entre el PDe-
CAT, JxCat i la Crida i l’elabo-
ració de les llistes.

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

El PDeCAT tria Pascal, Campuzano i Nogueras i visita Waterloo

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

“No em veureu
parlant de Franco o de
l’avortament. Això ho
deixo pel PP i pel
PSOE”
Albert Rivera
CANDIDAT DE CS A LES GENERALS

“A la nostra Espanya,
hi cabem tots, perquè
és un projecte
il·lusionant”
Meritxell Batet
CANDIDATA DEL PSC A LES ELECCIONS
ESPANYOLES PER BARCELONA

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

Les frases



“Som una candidatura in-
dependentista que vol
guanyar terreny a l’Estat
des de l’Ajuntament de
Barcelona, però sobretot
posar l’imaginari indepen-
dentista del país al servei
d’una capitalitat de Barce-
lona més potent”, explica-
va, ahir, el candidat de
Barcelona és Capital-Pri-
màries Jordi Graupera, en
un acte celebrat al Casinet
d’Hostafrancs amb més de
dos-cents voluntaris.

La trobada va servir per
presentar públicament la
candidatura a l’alcaldia de
Barcelona, que encapçala
Graupera, i per treballar
aspectes concrets sobre
capitalitat de Barcelona,
turisme, economia i habi-
tatge. Per a la candidatu-
ra, “les tres línies del pro-
grama són l’aprofundi-
ment democràtic, la inde-
pendència i un projecte de
ciutat pluralista”, va dir
Graupera.

El cap de llista va expli-
car, a preguntes de la
premsa, que només pacta-
rà amb forces indepen-
dentistes: “Estem sent

molt clars, sense cap me-
na d’ambigüitat. Si gua-
nyem les eleccions, escol-
tarem tots aquells que fa-
cin propostes d’acord amb
les nostres idees. Si l’alter-
nativa és que governi Ma-
nuel Valls, farem alcalde
qui sigui, ja sigui Ada Co-
lau o Ernest Maragall, pe-
rò no entrarem en el go-
vern; farem oposició a
aquest govern. Si qui gua-
nya és Colau, farem oposi-
ció. Si qui guanya és Mara-
gall i tria, com sembla,
pactar amb el món dels
Comuns, farem d’oposi-
ció. I si guanya Maragall i
decideix pactar amb el
món independentista, ens
asseurem en una taula i
negociarem les nostres
idees. Vinguin d’on vin-
guin: ni som fanàtics ni
som sectaris.” ■

E. Garcia
BARCELONA

a La candidatura Barcelona és Capital
celebra a Hostafrancs les primeres
taules de debat obertes a voluntaris

Graupera sols
pactarà amb
sobiranistes

“El nostre programa
són l’aprofundiment
democràtic, la
independència i fer
una ciutat pluralista”
Jordi Graupera
CANDIDAT ’ALCALDIA DE BARCELONA

Alsina i Graupera (al centre), ahir durant el transcurs de les taules de discussió ■ O. DURAN

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

La frase
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El president del Parla-
ment, Roger Torrent, va
assegurar ahir que les
eleccions del 28-A i el 26-M
“no seran tan èpiques”
com l’1-O però ha fet una
crida a votar perquè les
considera “fonamentals
per guanyar la República”.
En un acte a Torregrossa,
Torrent va dir que cal “sa-

ber transmetre a tothom”
que els republicans gua-
nyaran eixamplant la base
amb perfils com el de Raül
Romeva, que no era inde-
pendentista quan es van
conèixer. “No guanyarem
amb els que, com jo, fa vint
anys que eren al Fossar de
les Moreres, guanyarem
per tots els Domingos i Ra-
ül Romeves, aquesta és la
feina que fa ERC”, va dir
Torrent. ■

ACN
TORREGROSSA

Torrent crida a votar
en els propers comicis



Sindicats policials i asso-
ciacions de guàrdies civils
han mostrat la seva decep-
ció per la compareixença
com a testimoni en el judi-
ci contra els independen-
tistes catalans al Suprem
de l’exministre de l’Inte-
rior Juan Ignacio Zoido.
Consideren, amb relació
al dispositiu de l’1 d’oc-
tubre, que dijous Zoido
se’n va “rentar les mans” i
que no va fer una defensa
a ultrança dels agents.

El portaveu del Sindicat
Unificat de Policia (SUP),
Ramón Cosío, va indicar a
Efe que “alguna responsa-
bilitat hi havia de tenir” si
era el màxim dirigent del
ministeri, i va insistir en la
falta d’encert d’Interior a
l’hora de designar “un mili-
tar”, el coronel de la Guàr-
dia Civil Diego Pérez de los
Cobos, al capdavant de les
forces de seguretat de l’Es-
tat i de Catalunya. “No va
ser encertat, i les conse-
qüències acrediten que així
ha estat”, assegurava Co-
sío, que, tot i això, subratlla
que el dispositiu “surt ma-

lament” també perquè “hi
ha un actor”, els Mossos,
que tenia la responsabilitat
de tancar les tres quartes
parts dels col·legis “i no ho
va fer”. Ha reiterat que la
responsabilitat no va ser
dels comandaments ope-
ratius, sinó de Pérez de los
Cobos, “que és qui dissenya
el dispositiu i ha de tenir to-
ta la informació necessària
per dimensionar-lo”.

Pel portaveu de l’Asso-
ciació Unificada de Guàr-
dies Civils (AUGC), Juan
Fernández, la declaració de
Zoido va ser “decebedora”,
ja que “no va assumir la
seva responsabilitat” quan
era ministre. “No reconeix
que dona l’ordre d’iniciar
les càrregues, i això ha de
provenir d’una autoritat
governativa”, va destacar
Fernández, i hi afegia que,
“com a ministre, n’havia de
tenir coneixement i havia
de saber qui la va donar”.

D’altra banda, la Comis-
sió Internacional de Juris-
tes ha alertat que una sen-
tència condemnatòria en
el judici de l’1-O podria
“soscavar la confiança en
l’estat de dret a Espanya”,
segons l’ACN. ■

Redacció
BARCELONA

Policies i
guàrdies civils
critiquen Zoido
a Afirmen, amb referència al dispositiu de
l’1-O, que dijous l’exministre se’n va “rentar
les mans” a En culpen Pérez de los Cobos

Un ferit al cap, en les càrregues de la Guàrdia Civil a l’institut Quercus de Manresa ■ ICAM
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