
ntrevistem Salvador Illa
un cop investit Pere Ara-
gonès president de la Ge-
neralitat, una investidu-

ra que el converteix a ell en cap
de l’oposició.

Finalment el 14-F no es va tren-
car la majoria independentista.
Què va fallar-li al PSC?
En unes eleccions no falla mai
res. La ciutadania expressa la
seva opinió mitjançant el vot i,
fruit de les eleccions, a Catalu-
nya hi ha dues majories possi-
bles: una d’independentista i
una d’esquerres. Ha quallat al fi-
nal aquesta majoria indepen-
dentista en un govern que no és
el que necessita Catalunya en
aquest moment i, per tant, ex-
ercirem el nostre paper d’oposi-
ció amb competència i de mane-
ra constructiva.

S’ho agafen com una segona
oportunitat? Des del partit
s’havia reconegut que l’objec-
tiu realista aquest cop era gua-
nyar.
Pensem que hi ha una necessi-
tat de canvi, d’obrir un temps
nou, de girar full a deu anys que

E

han estat dolents per a Catalu-
nya. I insisteixo, creiem que la
majoria d’esquerres al Parla-
ment era la que podia de millor
manera interpretar i posar en
pràctica aquest canvi. Però
ERC ha decidit continuar amb
un govern de coalició amb Junts
amb el suport parlamentari de
la CUP. Això ja ho teníem la
passada legislatura, no va fun-
cionar, ho volen repetir, estan
en el seu dret de fer-ho, i, per
tant, nosaltres ens erigirem en
alternativa a aquest planteja-
ment fent una oposició contun-
dent però, al mateix temps,
constructiva en allò que ens
sembli que pot millorar la vida
dels ciutadans de Catalunya.

De cara al futur compten amb
aquesta majoria d’esquerres?
Quan ha governat el PSC ho ha
fet gràcies a aquesta majoria.
El millor que podem fer és ocu-
par-nos del present. El que fa-
rem és treballar per eixamplar
el nostre projecte polític i ja veu-
rem com van les coses.

Es prenen com un ara o mai el
punt del pacte de govern que
dona un marge de dos anys per-
què fructifiqui el diàleg?
Ens ho prenem com un error.
Quan un s’asseu a dialogar i diu
“miri, jo dono dos anys de ter-
mini i si no surt el que jo vull,
m’aixeco i me’n vaig”, això no és
dialogar. Això és una actitud, jo
diria, deshonesta. Dialogar vol
dir respectar, escoltar l’altre,
fer un esforç d’empatia. Vol dir
fer-ho amb arguments i amb
temps. El plantejament que fan
sembla més un xantatge: “Es-
colta, et dono dos anys perquè
tu em donis la raó. I, si no és ai-
xí, faré el que em sembli.” Els
que plantegen això crec since-
rament que estan enganyant-se
a si mateixos i enganyant el po-
ble de Catalunya.

Però sembla clar que en dos
anys hi haurà d’haver alguna

concreció. Fa molt temps que
en parlem, però de concreció
no h’hi ha hagut cap.
La primera concreció que
m’agradaria que es donés és que
s’aixequés el vet al PSC que, du-
rant la campanya, els partits in-
dependentistes van signar i ex-
hibir en públic. Seria un primer
exercici de diàleg aixecar el vet
a un partit socialdemòcrata, un
fet inèdit a Europa. Nosaltres el
plantejament que fem és ben
conegut: el retrobament dels ca-
talans. Catalunya és un país
plural, divers. Hi ha molta gent
que pensa que la independència
és la solució però n’hi ha molts
que pensem que aquest no és el
camí. I, per tant, hem de fer un
esforç de diàleg de Catalunya
endins per veure a quin consens

arribem sobre l’encaix del nos-
tre país amb la resta d’Espanya
i la resta d’Europa. Nosaltres
pensem que ha de ser una agen-
da de retrobament i de millora
de l’autogovern. El nivell d’auto-
govern de Catalunya ja és molt
alt però creiem que encara es
pot millorar. Escoltarem amb
atenció plantejaments que fa-
cin altres formacions i farem un
esforç per arribar a un punt
d’acord. Jo no li puc pronosticar
quin serà perquè s’ha d’enrao-
nar i s’ha de dialogar.

Quines propostes concretes fa-
ran de millora de l’autogovern?
Hi ha 44 punts d’agenda de re-
trobament, que són els que van
fixar anteriors presidents, en-
tre els quals per exemple el fi-

Salvador Illa Cap de l’oposició al Parlament de Catalunya

“Faríem bé
d’aprofitar
aquest moment
per al diàleg”

Xavier Miró
BARCELONA

OPORTUNITAT · “El diàleg és necessari, i el PSC sempre l’ha defensat;
ara tenim un govern d’Espanya amb un tarannà molt favorable, amb una
actitud oberta” INDEPENDENTISTES · “Espero que tothom vagi amb
un esperit constructiu i no sense ganes que les coses surtin bé”

Salvador Illa en un dels jardins
del Parlament ■ ORIOL DURAN

❝Hem de fer un esforç
de consens sobre
l’encaix del nostre
país amb Espanya i
Europa
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nançament autonòmic. És un
capítol en què hi ha coses a en-
raonar. No defensem cap privi-
legi per a Catalunya però sí que
tingui els recursos que li perto-
quen, sempre amb un esforç de
solidaritat que els socialistes te-
nim molt present perquè som
una formació d’esquerres, però
això no vol dir que renunciem
que Catalunya tingui els recur-
sos que li pertoquen.

Hi ha d’haver un reconeixement
jurídic de l’entitat nacional de
Catalunya?
Nosaltres no ens hem negat mai
a modificar les lleis que definei-
xen el nostre marc de convivèn-
cia, que són l’Estatut i la Consti-
tució. Això requereix que hi ha-
gi una entesa, un acord i una lle-
ialtat mínima. És un horitzó,
eh? Pensem que s’ha d’arribar a
un acord ampli a Catalunya,
que passa pel retrobament i la
millora de l’autogovern, i pen-
sem que, quan s’hi arribi, s’ha
de sotmetre a la consideració de
la ciutadania de Catalunya, que
hauria de pronunciar-se sobre

un acord, no sobre una ruptura.

No és possible en una mateixa
consulta votar un acord o la se-
paració?
Penso que el que ha passat els
darrers anys ha dividit molt la
societat catalana, i ens ha afe-
blit. A Catalunya no li convenen
més plantejaments divisius; li
convenen acords i consensos.

La via canadenca no és la refe-
rència més plausible per al cas
català en què uns plantegen au-
todeterminació i els altres, au-
togovern?
Sobre el que plantegen alguns ja
m’he perdut i no vull tampoc de-
dicar-hi massa temps. En l’inde-
pendentisme veig aquells que
diuen que hi ha una indepen-
dència declarada i d’altres, que
s’ha de fer un altre referèndum
tot i que n’hem fet dos: no sé on
som. Li dic una cosa després
d’haver-ho estudiat profunda-
ment: el Quebec continua for-
mant part del Canadà.

Continua a la plana 6

Des que s’ha aprovat
la llei de claredat al
Canadà, el Quebec
no ha exercit mai
aquesta facultat

❝ ❝Fa deu anys que la
legislatura no dura
quatre anys ni tenim
pressupost el primer
de gener

L’APUNT

La paciència
no és eterna

continua lluitador i que no tolerarà més repressió. La
societat s’ha pronunciat infinitat de vegades. Ara toca
que el nou govern també ho faci, i passi del diàleg ador-
mit a posar fil a l’agulla amb celeritat a les promeses
que l’han dut a presidir la màxima institució de Catalu-
nya. La paciència s’acaba i el camí es percep, a hores
d’ara, massa llarg, costerut i ple de pauses.M. Sardà

L’ANC i Òmnium tornen a la càrrega. Demanen a la gent
que no s’arronsi, que torni a sortir als carrers per fer
evident al nou govern que ha de treballar per a la inde-
pendència, perquè més de la meitat del país ho va dei-
xar palès a les urnes. Aquestes dues organitzacions i
també els CDR i Alerta Solidària van demostrar ahir a la
Rambla de Figueres que el moviment independentista
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A poc a poc es van conei-
xent integrants del nou
govern de la Generalitat
que presidirà Pere Arago-
nès i que està previst que
es conegui completament
a començament de setma-
na. Després que divendres
a la tarda transcendís que
l’exdirector general de la
Fundació La Caixa Jaume
Giró serà el nou conseller
d’Economia sense rang de
vicepresident o que també
s’hagi filtrat el nom del
doctor Josep Maria Argi-
mon com a nou conseller
de Salut, ahir es va saber
que l’exalcalde de Vilano-
va i la Geltrú i excoordina-
dor del Pacte Nacional pel
Referèndum, Josep Ignasi
Elena, serà el nou conse-
ller d’Interior; que l’exde-
legada del govern als EUA i
al Canadà, Victòria Alsina,
es perfila com a nova con-
sellera d’Exteriors, i que
l’expresident del Parla-
ment Roger Torrent ocu-
parà la nova conselleria
d’Empresa i Treball.

Josep Ignasi Elena
(Barcelona, 1968) ocupa-
rà una conselleria que, en
el pacte entre ERC i Junts,
és per als republicans. Ele-
na havia estat militant del
PSC, del qual es va donar
de baixa el 2014 en des-
acord amb la línia seguida
pels socialistes en el pro-
cés sobiranista, i es va
acostar a ERC. 

Pel que fa a Alsina (Bar-
celona, 1983) és doctora
en ciències polítiques i so-
cials per la UPF i ha estat
professora a les universi-
tats de Nova York i Har-
vard. Alsina ocuparà una
conselleria que, segons el
pacte, correspon a Junts.

La tria de Roger Tor-
rent (Sarrià de Ter, 1979)
es va conèixer també anit.
L’expresident del Parla-
ment i exalcalde del seu
poble natal, d’ERC, serà el
responsable del nou De-

partament d’Empresa i
Treball, una fusió que el
nou president de la Gene-
ralitat, Pere Aragonès, va
apuntar que havia de ser-
vir per afrontar la recons-
trucció econòmica i social
com a conseqüència de la
crisi econòmica derivada
de la pandèmia.

Justament, respecte a
Jaume Giró, la CUP va
mostrar ahir el seu recel
sobre aquest nomena-
ment. El diputat Pau Juvi-
llà va assegurar que la tra-
jectòria de Giró, vinculat
durant molts anys a La
Caixa, “inquieta”. Des del
PSC, Salvador Illa es va
mostrar “sorprès” i hi veu
“improvisació”.

Ahir es va saber també
que Josep Rius, de Junts,
home proper al president
Carles Puigdemont i peça
clau en les negociacions
del pacte amb ERC, junt
amb Elsa Artadi, no serà
en el nou govern i no ocu-
parà la conselleria d’Exte-
riors i Transparència, com
s’havia especulat.

D’altra banda, Pere
Aragonès és des d’ahir,
formalment, president de
la Generalitat, després
que els butlletins oficials
català i de l’Estat publi-
quessin la seva elecció. ■

Joan Ignasi
Elena serà el
nou conseller
d’Interior

Redacció / Agències
BARCELONA

a L’expresident del Parlament Roger
Torrent, conseller d’Empresa i Treball
a Victòria Alsina es perfila a Exteriors

Elena ha estat alcalde de
Vilanova i la Geltrú ■ J. LOSADA

Però el Canadà s’ha dotat d’un me-
canisme per dirimir la voluntat del
Quebec.
Des que s’ha aprovat la llei de clare-
dat, el Quebec no ha exercit mai
aquesta facultat.

El PSOE està en disposició de plan-
tejar l’horitzó plurinacional?
El PSOE ha subscrit amb el PSC do-
cuments que tothom coneix –la De-
claració de Granada del 2014 i la
Declaració de Barcelona del 2017–
que defensen una visió plural, diver-
sa, oberta, integradora d’Espanya.
Des de la presidència del govern, Pe-
dro Sánchez està desenvolupant
una acció de govern coherent amb
aquest plantejament.

El PSC ha de formar part d’aquesta
taula de diàleg?
D’aquesta taula s’ha celebrat una
única sessió perquè el govern de Ca-
talunya no estava en condicions per
divisions i plantejaments interns
contradictoris. Va ser el 26 de fe-
brer del 2020 i hi vaig ser present
com
a membre del govern d’Espanya. En
les properes que es facin correspon-
drà al president decidir quines per-
sones del seu govern en formen
part. Recordo que el primer secreta-
ri del PSC, Miquel Iceta, és el minis-
tre de Política Territorial i Funció
Pública.

Es prenen aquesta represa del dià-
leg com l’última oportunitat?
No m’agrada parlar mai d’últimes
oportunitats. El diàleg és necessari,
el PSC sempre l’ha defensat. Ara te-
nim un govern d’Espanya amb un
talant molt favorable, amb una acti-
tud oberta. Faríem molt bé d’aprofi-
tar aquest moment. No dic que sigui
l’última oportunitat. No m’agrada
parlar en termes d’ara o mai però sí
que és un moment propici per fer-
ho. Espero que tothom vagi amb un
esperit constructiu, i no sense ga-
nes que surtin les coses bé.

Pel que fa al clima, l’indult pot aju-
dar.
Sempre he dit que en aquesta matè-
ria no hi ha d’haver cap prejudici ni
cap privilegi per ningú. És una fa-
cultat prevista a l’estat de dret, cor-
respon exercir-lo al consell de mi-
nistres, que ha de prendre una deci-
sió a proposta del ministeri de justí-
cia després d’haver tramitat l’expe-
dient, on hi ha uns informes precep-
tius que encara no s’han acabat.
Quan s’acabin aquests informes,
donaré la meva opinió.

Però un indult facilita.
El que facilita sempre les coses en
una democràcia és respectar l’estat
de dret. Si hagués estat respectat
no haguéssim arribat on som. Insis-
teixo, fins que no conegui els infor-
mes preceptius no em pronunciaré
sobre com penso que s’ha de resol-
dre aquesta petició d’indult.

Més enllà de la seva disposició a

donar suport per la pandèmia i els
fons europeus, col·laboraran en la
proposta d’Aragonès de reformar
l’administració i canviar el model
productiu?
Acaba de ser investit. Li desitjo mol-
ta sort i encerts. Crec que no co-
mença amb bon peu a tenor del pro-
cés de negociació. És l’únic dels pre-
sidents de la Generalitat fins ara

que haurà necessitat tres sessions
d’investidura. L’esquema que plan-
teja és el que no va funcionar la pas-
sada legislatura. En tot allò que no
comprometi la nostra posició com
alternativa de govern, estem dispo-
sats a ajudar i a contribuir que mi-
llori la qualitat de vida dels catalans
i catalanes. Efectivament, el senyor
Aragonès va plantejar ahir la mo-
dernització de la Generalitat i, en
això, l’ajudarem. Però jo li suggerei-
xo dues mesures autènticament re-
volucionàries en la política catala-
na: que durés quatre anys la legisla-
tura i que tinguéssim un pressupost
aprovat i que pogués entrar en vigor
el primer de gener. Això fa deu anys
que no passa.

No creu que durin quatre anys.
No. Només dic que fa deu anys que
no passa. Tant de bo que sigui així
perquè voldria dir que la política a
Catalunya entra en un escenari de
més normalitat. ■

Ve de la plana 5

Salvador Illa, durant l’entrevista. ■ ORIOL DURANT

❝Fins que no es
coneguin els informes
preceptius no em
pronunciaré sobre les
peticions d’indult



EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 23 DE MAIG DEL 20218 | Nacional |

L’independentisme de ba-
se vol recuperar la força al
carrer. Després de la con-
centració de la setmana
passada, davant el Palau
de la Generalitat, per des-
encallar la formació d’un
nou govern, ahir van am-
plificar l’exhibició de força
en un nou acte multitudi-
nari, amb més de 1.500
persones a la Rambla de
Figueres, per reivindicar
el paper de totes les perso-
nes que estan patint re-
pressió judicial arran de la
celebració de l’1-O i la pos-
terior sentència condem-
natòria dels presos polí-
tics, l’octubre del 2019.

L’Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium, els

CDR i Alerta Solidària van
optar per la capital de l’Alt
Empordà perquè allà, al
jutjat d’instrucció número
4, concentren 197 encau-
sats dels 328 que hi ha in-
vestigats pels talls d’in-
fraestructures en les mo-
bilitzacions contra la sen-
tència del Suprem. Sobre-
tot pel de l’AP-7 a la fronte-
ra entre la Jonquera i el
Pertús, però també a Giro-

na, Amposta i les Terres
de l’Ebre. No van oblidar
tampoc els presos, amb
crides a la llibertat, i la res-
ta de 3.300 persones en
què s’estima la pressió
dels informes policials, la
fiscalia i les instruccions
judicials contra persones,
càrrecs públics o funcio-
naris per l’actuació durant
el procés. Per tot plegat, la
crida a la mobilització va

arrossegar gent d’arreu de
Catalunya. A més de les co-
marques gironines, hi ha-
via pancartes del Bages, el
Baix Llobregat i el Barcelo-
nès, el Penedès o el Camp
de Tarragona.

Pressió al govern
La convocatòria s’havia
anunciat fa tot just un pa-
rell de setmanes, abans
que es desencallés la nego-

ciació entre ERC, JxCat i
la CUP per la investidura
de Pere Aragonès i la for-
mació d’un nou govern,
però enmig del nou con-
text els líders de l’ANC i
Òmnium van aprofitar la
cita per posar deures al
nou executiu.

La presidenta de l’As-
semblea, Elisenda Palu-
zie, va celebrar l’acord que
representa el 52% dels
vots a candidatures que
aposten per la indepen-
dència, però no va obviar
que amb el pes dels sufra-
gis i la representació parla-
mentària no n’hi ha prou:
“Cal que aquest govern es-
tigui disposat a fer la inde-
pendència.”

Per la seva banda, el vi-
cepresident d’Òmnium,
Marcel Mauri, va coincidir

que és “imprescindible
que hi hagi govern” de for-
ces independentistes, “pe-
rò també continuar om-
plint places i carrers” per
enfortir i fer visible la rei-
vindicació de llibertat.

Retornar als carrers
El públic va secundar les
crides a la pressió dels dos
dirigents de les entitats,
després d’un any llarg de
mobilitzacions mínimes
per la pandèmia. Paluzie
va lamentar aquest “pòsit
de desengany, decepció o,
fins i tot, directament,
sentiment d’engany” per a
molts independentistes. I
Mauri va admetre que la
crisi sanitària és un dels
reptes a resoldre, amb les
crisis “econòmica i social”
que s’han agreujat i contra
les quals la Generalitat té
manca d’instruments.

El líder en funcions
d’Òmnium va situar la re-
presa de les mobilitza-
cions en l’esperit de la fra-
se “Ho tornarem a fer” dita
per Jordi Cuixart davant
el jutge Manuel Marchena,
i va llegir unes paraules
que el president empreso-
nat de l’entitat havia es-

L’independentisme retorna
al carrer contra la repressió
aL’ANC, Òmnium, CDR i Alerta Solidària omplen la Rambla de Figueres per reivindicar els processats pels
talls de l’AP-7 i protestar contra la sentència de l’1-O aInsten el nou govern a treballar per la independència

Emili Agulló
FIGUERES

Continua a la plana 10

“Tenim govern
independentista, la
primera condició; ara
falta la segona, que hi
estiguin disposats”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC
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Les frases

Centenars de persones, ahir, a la Rambla de Figueres, per donar suport als encausats pel procés independentista i les protestes arran de la sentència de l’1-O ■ QUIM PUIG

“L’Estat espanyol
sempre ha comès
grans aberracions; la
democràcia és una
paraula secundària”
Martí Majoral
PORTAVEU D’ALERTA SOLIDÀRIA

“Sobretot, el que és
imprescindible és que
sigueu als carrers i les
places i torneu a
ser-hi”
Marcel Mauri
VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM
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Els votants de l’1
d’Octubre també
lliuren una batalla
judicial a Europa
per la reacció d’Es-
panya al referèn-
dum. Dos ciuta-
dans del Bages ja
han portat les càr-
regues policials al

Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans, l’última bala de l’independen-
tisme. En J.P.R i la S. T. V són dos
dels setze ferits lleus per la inter-
venció de la Guàrdia Civil a l’escola
de Sant Miquel de Castellgalí, un po-
ble d’uns 2.000 habitants prop de
Manresa on es va desplegar un fort
efectiu per desallotjar el col·legi
electoral. Insatisfets per l’arxiva-
ment del cas a l’Estat espanyol,
aquests dos ciutadans anònims han
denunciat, en nom de tots els afec-
tats, diverses vulneracions de drets
fonamentals davant l’alt tribunal
amb seu a Estrasburg.

“La intervenció no era necessà-
ria, no hi havia prou gent”, diu l’ad-
vocat d’en J.P.R a El Punt Avui.
També present a l’escola Sant Mi-
quel l’1-O, Jaume Pich relata com el
seu client va ser desallotjat “a cops”
i “puntades de peu” d’una de les por-
tes del centre mentre els agents de

la Guàrdia Civil entraven per una al-
tra banda obrint una tanca. “Allò no
calia, va ser una actuació despro-
porcionada i van anar a fer mal”.

Tant Pich com l’advocat de la S.
T. V, en David Casellas, admeten
que va ser una de les intervencions
“menys agressives” que hi va haver
a Catalunya aquella històrica jorna-
da. Però, no és qüestió del mal que
facin les porres (que també), sinó
del dany que es va fer a la llibertat
d’expressió i al dret de protesta, de-
nuncien els lletrats.

Els setze afectats van presentar
una denúncia als jutjats de Manre-
sa, que va desestimar el cas perquè
no va veure indicis “d’excés policial”
de la GC. “Tant la fiscalia com la de-
fensa vam demanar allargar les dili-
gències, però la jutgessa s’hi va ne-
gar”, lamenta Casellas, que hi afe-
geix: “A la meva clienta ni tan sols
se li va prendre declaració.” Pich
també critica “una diferència de
tracte poc habitual” de la magistra-
da envers les parts.

Arxivament del cas
Van recórrer l’arxivament del cas a
l’Audiència de Barcelona, que tam-
poc hi va apreciar cap delicte i, per
últim, van apel·lar al Tribunal Cons-
titucional, que l’any passat va des-

estimar el recurs d’empara en con-
siderar que no tenia “prou interès
constitucional”.

Un cop esgotada la via judicial a
l’Estat, Casellas i Pich van treballar
de valent en un juliol atípic de pan-
dèmia per presentar una demanda
contra Espanya a Estrasburg per
haver vulnerat el dret a un judici
just dels seus clients amb una inves-
tigació “molt escassa” dels fets.

Casellas creu que la justícia espa-
nyola es va “guiar molt per l’escassa
gravetat de les lesions” sense tenir
en compte “l’acció denigrant” i “in-
necessària” de la Guàrdia Civil per
“reprimir una protesta pacífica”.
Així, també consideren que s’han
violat altres drets fonamentals com
el dret a reunió, a la lliure expressió
i a no ser sotmès a un tractament
inhumà o degradant.

Després de passar el primer filtre
més tècnic, el cas ja està sobre la
taula del jutge del TEDH, que ha de
decidir sobre l’admissió a tràmit del
recurs, avancen els advocats. “Po-
den passar molts mesos, veurem
quin recorregut té, però esperem
que prosperi”, diu Casellas. La de-
manda podria marcar el camí de
centenars de denúncies més per
l’1-O que encara estan als tribunals
espanyols i catalans. ■

Les càrregues de
l’1-O, a Estrasburg
EUROPA · Dos votants del Bages, els primers a denunciar Espanya al TEDH per
l’actuació policial durant el referèndum JUST · L’alt tribunal examina l’admissió
a tràmit d’un recurs per vulneració del dret a un judici just i a la protesta

Advocats dels agredits a Callús, Castellgalí, Fonollosa i Sant Joan de Vilatorrada, davant dels jutjats de Manresa ■ EL PUNT AVUI

Natàlia
Segura
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Brussel·les

crit per la convocatòria,
per aixecar els ànims des-
prés dels moments
amargs de repressió. Cui-
xart, però, insisteix a con-
siderar i valorar les múlti-
ples mostres de repressió
de les administracions de
l’Estat “no pas com a visua-
lització d’una derrota, sinó
com un pas més cap a la
victòria”: “Això no va d’es-
tar cansats, sinó d’anar-hi
i anar-hi”, va reblar Mauri.

Represaliats amb veu
El portaveu d’Alerta Soli-
dària, Martí Majoral, va
defensar que més que un
acte de mer suport als en-
causats, la intenció era do-
nar veu a un col·lectiu de
persones que havien ac-
tuat quan “el govern deia
«Apreteu» i amb l’altra mà
fotia garrotada”, en una
crítica a l’actuació dels
Mossos d’Esquadra. Majo-
ral va carregar contra l’ac-
tuació del jutge instructor
del jutjat 4 de Figueres,
que va titllar d’“aberració”
judicial inèdita en els anys
d’activitat de l’associació, i
va posar com a exemples
del “càstig” les citacions
als investigats perquè es
presentessin al jutjat per
declarar durant les res-
triccions de mobilitat que
impedien sortir del muni-
cipi o la comarca.

El jutge va adduir que
als jutjats figuerencs la
connexió d’internet no
permetia obrir videocon-
ferències amb acusats de
les comarques del Camp
de Tarragona o les Terres
de l’Ebre. Però el portaveu
d’Alerta Solidària va lloar

que els acusats hagin pas-
sat de declarar “abaixant
el cap” a alçar la veu da-
vant una causa “que aca-
baran havent d’arxivar”.

En aquesta línia, l’advo-
cat nord-català Mateu
Pons Serradell va recor-
dar que a l’altra banda de
la frontera amb l’Estat
francès cap dels denun-
ciats va acabar havent
d’anar al jutjat perquè “a
França s’entén que per de-
fensar llibertats cal fer un
poc d’enrenou”. Pons,
amb altres advocats del

torn d’ofici de la Catalunya
Nord que parlen català, es
van organitzar per assistir
els encausats en les decla-
racions davant la justícia
francesa, i les acusacions
es van arxivar, motiu pel
qual va insistir que caldria
demanar explicacions a
les institucions europees,
per reclamar un tracte
equitatiu a ciutadans de
diferents estats però que
mereixen “un mateix trac-
te”. Per part dels encau-
sats, Pepa Plana i Alícia
Monterroso es van mos-
trar crítiques amb la divi-
sió política i amb el pretès
diàleg amb l’Estat, i van re-
clamar un país nou i mi-
llor, “no només un canvi
de bandera. ■

Ve de la plana 8

Elisenda Paluzie i Marcel Mauri, ahir al migdia, obrint els
parlaments de l’acte ■ Q. PUIG
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La xifra

197
encausats dels 328 inculpats
en total per les protestes con-
tra la sentència del procés, ho
estan al jutjat 4 de Figueres.
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