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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,96
Els nous contagiats
per cada positiu no
han de superar l’1

Dada anterior: 837
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 270
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,95

668

El vertigen
dels indults

261

Sánchez afronta
l’hora de la concessió
dels indults sabent
que l’independentisme
vol l’amnistia i que la
dreta es manifestarà
a Colón el 13 de juny
■ JAVIER LIZÓN / EFE

DATA Sánchez confia que un estiu amb Eurocopa diluirà la gràcia als presos com va
passar amb els indults de González i Aznar per Nadal 2023 Li marcarà el camí cap a
la reelecció i la biografia SOL Els barons del PSOE s’enerven i la dreta torna a Colón
David Portabella
MADRID

Vigília de Nadal del 1988:
el govern de Felipe González indulta un dels caps
del 23-F, Alfonso Armada,
condemnat a 26 anys,
amb l’informe favorable
del Suprem. Vigília de Nadal del 1998: el govern de
José María Aznar indulta
l’exministre José Barrionuevo i l’ex-secretari d’estat Rafael Vera, condemnats a 10 anys pel segrest
de Segundo Marey, amb
l’aval del Suprem. Estiu
del 2021: primeres vacances postpandèmia, Eurocopa de futbol i indult als
presos del procés. En un
país on el 1977 Adolfo
Suárez va aprofitar la Setmana Santa –el “dissabte
sant roig”– per legalitzar
el PCE, el calendari és un
eix essencial de la política.
Com va passar amb els indults de González i Aznar
per Nadal, el president Pedro Sánchez confia ara
que l’estiu de turisme i futbol televisat dilueixi el cop
de la concessió dels indults, però el vertigen de
la impopularitat en l’hora
greu l’acompanyarà en el
camí cap a la reelecció el
2023 i marcarà la seva biografia. Si el PSOE entra en
ebullició, la dreta retorna
als fetitxes de la plaça Colón
i de la recollida de firmes.
En el seu llibre Manual
de resistencia, Sánchez es
presenta com un enderrocador de llocs comuns. I es
permet enumerar tots els

Les frases de Pedro Sánchez

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

“No he ocultat mai
la intenció d’apostar
pel retrobament i la
reconciliació. És molt
important superar
episodis infaustos”

“El que per a mi
no són principis
constitucionals i mai
ho han representat
són la venjança i la
revenja”

“La Constitució té en
el seu esperit el càstig
i la concòrdia. Hi ha
un temps per al càstig
i hi ha un temps per a
la concòrdia”

que ell ha esmicolat: que
una moció de censura no
triomfa mai a Espanya,
que és impossible guanyar
unes primàries a l’aparell
d’un partit, que aquí ningú
no dimiteix per ser fidel a la
paraula... En l’equador de
la seva presidència, però,
Sánchez aborda l’hora del
vertigen en què el poder és
un acte íntim i envoltat
d’inclemència. L’indult és
l’últim examen en el manual de resistència i mesurarà si es pot ser reelegit a
La Moncloa en l’adversitat.

junt del país. Quan parlem
de Catalunya, ningú està
lliure de culpa i tots hem comès errors”, va argumentar el president per aplanar
el camí en l’any entrant. Va
ser la primera escletxa en el
relat oficial de la repressió:
ja no era una història en
què l’estat de dret s’imposa
als delinqüents; era un pas-

han representat són la
venjança i la revenja”, va
dir. I ho va rematar l’endemà ja al Congrés davant el
popular Pablo Casado. “Hi
ha un temps per al càstig i
hi ha un temps per a la concòrdia”, va sentenciar amb
la solemnitat de qui ja té la
decisió presa. Fins i tot diu
que “prendria la mateixa
decisió si el govern progressista tingués 300 escons” i no els 155 que el fan
dependre d’ERC.

29 de desembre del 2020

Asfaltar el llarg camí
Conscient que la gràcia
que regula la llei del 1870
remourà el sòl, Sánchez va
començar a asfaltar l’autopista a l’indult el llunyà
29 de desembre del 2020
en el balanç polític anual
ofert a La Moncloa. La pregunta era explícita sobre
si concediria l’indult i la
resposta era el primer pas
de la maceració. “Aquest
govern no ha ocultat mai
les intencions d’apostar
pel retrobament i la reconciliació. És molt important
superar episodis infaustos
que avergonyeixen el con-

25 de maig del 2021

—————————————————————————————————

El PP inflama els
8.000 municipis
amb mocions per
votar no a l’indult
—————————————————————————————————

sat autocrític en què “tots”
–repressors i reprimits–
acumulen errors.
La primera pedra del
Cap d’Any del 2020 ha estat coberta amb dues capes d’asfalt aquesta setmana. Conscient que el
Tribunal Suprem –aliat de
González i Aznar quan es
tractava del 23-F i dels
GAL– llançaria el seu coet
jurídic aviat, Sánchez
trencava el glaç dimarts
des de Brussel·les. “El que
per a mi no són principis
constitucionals i mai ho

26 de maig del 2021

De Colón a l’estiu calent
Si Sánchez vol esmorteir el
cop a l’estiu, els barons del
PSOE ja vetllen armes preventivament en dos faccions que lluiten a cop de
declaració. “L’última cosa
que voldria és que un indult
injustificat a algú que vol
continuar fent el mateix es
convertís en una condemna per a l’organització que
el sustenta”, adverteix el
manxec Emiliano GarcíaPage. Amb les autonòmiques previstes el maig del
2023, Page lidera el bàndol
insurrecte amb Sánchez,
que inclou Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragó)

i els històrics González i Alfonso Guerra. Al davant hi
ha José Luis Rodríguez
Zapatero i els fidels a Sánchez: Ximo Puig (País Valencià), Francina Armengol (Balears) i Concha Andreu (la Rioja).
Com si la plaça fos el
missatge, el PP, Vox i Cs
han decidit tornar a Colón
el 13 de juny a cridar en
contra dels indults com ja
van fer el 10 de febrer del
2019 en contra del diàleg
amb Catalunya. Casado, a
més, recupera el vell manual del PP contra l’Estatut: vol un ple monogràfic
al Congrés, una recollida
de firmes al carrer i una
pluja de mocions als 8.000

municipis perquè s’hagi
de retratar amb el seu vot
des del PSOE de Badajoz
fins al PSOE de Ciudad Real i de Sevilla. A Andalusia,
a més, es dona el cas que
hi ha en marxa el procés
de primàries entre Susana
Díaz i Juan Espadas –candidat de Sánchez–, que
acaba el 13 de juny i que ha
pesat a l’hora d’endarrerir
l’indult, perquè l’última cosa que vol el president és
fer un regal a la rival interna. La dreta ho fia tot a un
estiu calent, però Sánchez
s’aferra al ferragosto i als
30 mesos de legislatura
que li quedaran a partir del
setembre per no pagar-ho
el 2023. ■
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L’APUNT

Marcar l’agenda
Jordi Alemany

Més de dos anys té Pedro Sánchez per gestionar la
continuïtat dels suports al Congrés i preparar la solidesa de la seva candidatura per mantenir la presidència. La seva principal arma són els indults i, com que
s’està doctorant en la gestió del calendari, faríem bé
de no contribuir des d’aquí a posar al centre de la vida
política les mesures de gràcia. Mentre ens perdem en

aquest debat, ells continuen fent de Catalunya –a dreta i esquerra– la seva arma llancívola, i deixem que ens
vagin marcant l’agenda. Ja sabem que uns es presentaran ara com els salvadors de la concòrdia i els altres
tornaran a picar i a cridar molt fort per esgarrapar vots
sense importar-los per res els catalans. I ens cal, urgentment, agenda pròpia per poder modificar la seva.

Perdons sonats
GAL · El ministre Barrionuevo i el secretari d’estat Vera van ser indultats pel PP al cap de
tres mesos d’entrar a la presó i amb el sí del Suprem tot i tractar-se de segrest i malversació
Xavier Miró
BARCELONA

E

117084-1243381L

ls indults de l’exministre de
l’Interior José Barrionuevo,
l’ex-secretari d’estat Rafael
Vera i l’exgeneral Armada,
relacionats, els primers, amb els
GAL, i el darrer, amb el cop d’estat
del 23-F, han estat els més sonats.
Els del ministre i el secretari d’estat del govern socialista de Felipe
González ho van ser per la rapidesa
i pel delicte de què es tractava. Els
dos condemnats a 10 anys de presó
pel segrest del ciutadà francès Segundo Marey, que els GAL van confondre amb un membre d’ETA, van
entrar a la presó el 10 de setembre
del 1998. Al cap de tres mesos, en
sortien indultats pel govern popular de José María Aznar. Encara
que la fiscalia s’havia oposat a la
mesura de gràcia, el Suprem va
avalar l’indult adduint que havia
disminuït l’alarma social causant
del delicte i que els GAL ja no actuaven. El govern d’Aznar es va limitar
a justificar la mesura al·ludint al
respecte “a les posicions judicials”
i els condemnats van veure reduïdes dues terceres parts de les penes de 10 anys de presó. El 2001 hi
tornaven a ingressar per complir la
pena pendent, però al cap de poques hores ja en podien sortir en
règim de llibertat vigilada.
De fet, juntament amb Barrionuevo i Vera, es van indultar els
màxims responsables polítics i po-

Vera i Barrionuevo, anant a declarar el 2003 com a testimonis pel cas de
l’assassinat del dirigent d’Herri Batasuna Santiago Brouard ■ EFE

licials condemnats pel terrorisme
dels GAL, i també sortien de la presó aquell Nadal del 1998 Julián
Sancristóbal, ex-director general
de Seguretat; Francisco Álvarez,
excap de la lluita antiterrorista;
Miguel Planchuelo, excap de la policia a Bilbao, i Ricardo García
Damborenea, exsecretari dels socialistes biscaïns.
El ministre portaveu del govern
d’Aznar, Josep Piqué, ja havia
avançat que l’executiu tindria “altesa de mires” per la rellevància
del cas. La fundació Civio, que fa
un seguiment dels indults concedits a l’Estat des del 1996, constata que els deu indults a la cúpula

política i policial d’Interior per
aquell cas es troben entre els vint
que s’han concedit més ràpid.
El general Alfonso Armada, condemnat en ferm el 1983 a 26 anys
de presó per rebel·lió militar com un
dels caps del cop d’estat del 23-F del
1981, va ser indultat el 1988 pel govern de Felipe González després
d’haver-ho sol·licitat cinc cops. L’indult arribava amb un informe favorable de la sala militar del Suprem
per motius d’“equitat”, un terme
que l’alt tribunal interpretava com
un “criteri de temperància i benignitat” perquè, al llarg de la condemna,
hauria mostrat lleialtat a la corona i
a l’ordenament constitucional. ■
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El PSC abandera els indults
contra la dreta que “destrueix”
a Iceta recorda al PP que les signatures contra l’Estatut van portar a les consultes i a l’1-O a Illa

aplaudeix el “coratge” de Sánchez en nom d’un acord que “mai com ara havia estat tan necessari”
Xavier Miró
BARCELONA

Els màxims dirigents del
PSC fan bandera de la previsible concessió d’indults
als presos polítics catalans
i criden a acompanyar el
“coratge” del govern espanyol per prendre una decisió “difícil” contra una dreta i ultradreta espanyoles
“incapaç d’ajudar en res,
capaç de destruir-ho tot”.
Tant el primer secretari,
Miquel Iceta, com el secretari d’organització, Salvador Illa, van demanar davant del consell nacional
del partit donar tot el suport en aquest camí d’espines al president espanyol,
Pedro Sánchez, en nom
d’un acord que “mai com
ara havia estat tan necessari”.
Tant Iceta com Illa situen els indults com a clau
de volta per aconseguir
l’objectiu de la reconciliació política entre catalans
per fer possible un acord al
qual, segons ells, semblen
oposar-se tant la dreta espanyola com la catalana.
El primer secretari i ministre de Política Territorial planteja com a horitzó
“diàleg i concòrdia” i reivindica el PSC com el partit que “no només diu un
sol poble” sinó que ho vol
fer realitat a Catalunya,
“conscients que s’ha esquerdat la unitat” civil.
Amb aquest objectiu, demana donar suport a les
decisions del govern espanyol pel que fa als indults i
també “aixecar la veu”
contra una dreta i ultradreta que es manifestarà
de nou a la plaça madrilenya de Colón i recollirà de
nou firmes contra els indults als presos catalans
com ja va fer contra la reforma de l’Estatut català:
“Aquesta és la dreta que
tenim, incapaços d’ajudar
en res, capaços de destruir-ho tot.”
Illa, per la seva banda,
va aplaudir “el lideratge
fort” que, segons ell, el president espanyol ofereix a
Catalunya per fer possible
el retrobament. El líder

POLÍTICA

Chacón i Bonvehí,
candidats a dirigir i
presidir el PDeCAT
Àngels Chacón i David Bonvehí són els únics candidats
que s’han presentat per ocupar la direcció i la presidència
del PDeCAT, que està en procés de renovació i que ara
haurà de tenir el suport de la
militància en les votacions de
l’11 i el 12 de juny. Tres quartes
parts de la candidatura de
Chacón a la direcció executiva
nacional (DEN), que es va decidir ampliar fins a un màxim
de vint membres, són nous.
Repeteixen Marc Solsona, Genís Boadella, Lluís Font, Vanessa Farré, Montserrat Candini i David Font. Ara explicaran el seu projecte a les diverses assemblees de vegueria i
d’àmbits temàtics que es convocaran. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Catalunya en Comú
pot entrar al Partit
Verd Europeu

Iceta i Illa en la commemoració del Dia d’Europa al Casal Joan Raventós del Poblenou barceloní ■ JUANMA RAMOS

Les frases

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

“Qui estima de veritat
els pobles d’Espanya
no els enfronta els uns
contra els altres”
Miquel Iceta

PRIMER SECRETARI DEL PSC I
MINISTRE DE POLÍTICA TERRITORIAL

“Reclamo als que ens
han dut a aquest
cul-de-sac, no que ens
ajudin a fer el camí,
sinó que almenys
no l’entorpeixin”

“La dreta d’allà i
d’aquí té por que les
coses vagin bé i
practica el patriotisme
de la por”
Salvador Illa

LÍDER DEL PSC AL PARLAMENT

Presentació propera del govern a l’ombra
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Illa anuncia per als propers
dies la presentació del “govern a l’ombra” – “el govern
que Catalunya necessita”–
que el PSC vol tornar a escenificar a la política catalana
davant de l’executiu d’ERC i
Junts com ja va fer Pasqual
Maragall en front del govern
de CiU del 1999 al 2003, any
en què va assolir la presidèn-

cia. Illa va anunciar ahir que
l’oposició del PSC serà “molt
contundent” contra un govern “que ha portat la major
decadència a Catalunya en
cent anys”. Després de reiterar tant al president Aragonès com al nou conseller de
Salut, Josep Maria Argimon,
que tindran tot el suport en la
lluita contra la pandèmia, Illa

va anunciar els dos principis
que, segons ell, regiran la
conducta del seu grup: dir la
veritat i unir la gent. Pel cap
de l’oposició això requereix
“dir en públic el que es diu en
privat, atrevir-se a dir la veritat a la ciutadania” però també que “tot el que diguis serveixi per unir i no per dividir la
ciutadania”.

parlamentari del PSC admet que el camí dels indults serà “difícil” i “ple
d’obstacles” i per això reivindica la “responsabilitat, conviccions i coratge”
de Pedro Sánchez i avisa
que només així un país
“avança i fa un salt”, el salt

que Catalunya necessita.
Segons ell, Catalunya i Espanya tenen dret a “l’estabilitat, la concòrdia i la
prosperitat” i reclama a
“aquells que ens han dut a
aquest cul-de-sac, no que
ens ajudin a fer el camí sinó que no l’entorpeixin”.

El primer consell nacional
del partit després de la
constitució del nou govern
d’ERC i Junts per Catalunya també va servir als socialistes per reivindicar-se
com l’alternativa i carregar contra l’independentisme. Tal com va fer al ple

d’investidura, Illa va carregar contra les “cinc
mentides” de l’independentisme. Va advertir-los
que són “una majoria del
48%” i no del 52% i que reivindiquen “institucions
fictícies” en referència al
Consell per la República
que, a diferència del Parlament, sosté, no representa la voluntat dels catalans.
El dret d’autodeterminació “no s’aplica a Catalunya perquè no és una colònia” i forma part d’un règim democràtic, afegeix,
abans de carregar contra
la unió d’esquerra i independentisme: “Ser d’esquerres és incompatible
amb ser independentista.
Ser d’esquerres és ser internacionalista, no és
l’egoisme de voler-se’n
anar i deixar als altres que
s’ho facin com puguin”.
Respecte a l’objectiu del
govern català de “culminar la independència”, assolir l’amnistia i fer un referèndum d’autodeterminació, Illa els va qualificar
de projectes “divisius” que
pronostica que generaran
“expectatives falses i frustració”. ■

El consell del Partit Verd Europeu va acceptar ahir que Catalunya en Comú es pugui incorporar a la formació ecologista després que presentessin la seva candidatura en la
trobada anual. Ara s’inicia un
procés de dos anys, en què
s’haurà de superar diversos
tràmits per acabar formalitzant la filiació. La coordinadora dels comuns i presidenta
d’En Comú Podem (ECP) al
Parlament, Jéssica Albiach, va
explicar que això els permetrà
institucionalitzar el seu rol
com a “veu verda líder” a Catalunya que aposta per un
“canvi real” cap a la transició
ecològica. ■ REDACCIÓ

POLÍTICA

Regidors de Cs
busquen lloc al PP
per a les municipals
Des de les eleccions municipals del 2019, més d’una vintena de regidors de Ciutadans
a Catalunya han deixat el partit per discrepàncies amb la
direcció i, durant els últims
mesos, com a conseqüència
dels mals resultats electorals,
s’ha multiplicat el nombre de
càrrecs taronges que contacten amb el PP per fer el salt
de cara a les eleccions municipals del 2023. Fonts dels populars van explicar a Efe que
les trucades són constants;
algunes només per temptejar
el terreny, d’altres decidits a
apuntar-se al “reagrupament
del centredreta” que propugna el PP. ■ REDACCIÓ
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Perpinyà s’indigna contra
la censura de la immersió

a Milers de persones es manifesten, també en altres indrets, contra la sentència del Constitucional
francès a S’oposen a la censura dels articles més ambiciosos de la llei sobre llengües regionals

La manifestació, amb milers de persones, va recórrer els carrers del centre de Perpinyà ■ GERARD VILÀ / ACN

Enric
Bonet
Perpinyà
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La sentència del Constitucional francès contra la
nova llei dels idiomes locals ha indignat la Catalunya del Nord i la resta de
territoris afectats. Unes
1.500 persones van manifestar-se, ahir a primera
hora de la tarda a Perpinyà, contra la supressió de
l’aprenentatge en immersió lingüística en català a
les escoles públiques franceses. Uns quants milers
de persones van protestar
arreu de l’Estat francès,
des de Lilla (nord) fins a
Niça (Occitània), passant
per Guingamp (Bretanya)
i Baiona (País Basc), contra la sentència del Consell
Constitucional, que el 21
de maig va censurar dos
dels articles més ambiciosos de la nova legislació sobre les llengües regionals.
A Perpinyà, la protesta
va començar a la plaça Catalunya i va concloure a la
del Castellet. Darrere pan-

cartes amb missatges de
Defensem la llengua i Perquè visquin les nostres
llengües, centenars de persones van recórrer el centre per expressar el seu
malestar. Entre elles es
trobaven defensors històrics del català a la Catalunya del Nord i integrants
de les seccions locals de
l’ANC, Òmnium i la Plataforma per la Llengua i d’escoles associatives com ara
Arrels i La Bressola, que se
senten amenaçades per la
sentència del Constitucional, tot i que aquesta afecta els centres públics.
També van participarhi diferents polítics del
Principat —com ara Laura
Borràs, Quim Torra i la flamant consellera Gemma
Geis— i de la Catalunya del
Nord, per exemple, Nicolas Garcia, batlle d’Elna i
vicepresident del Consell
Departamental dels Pirineus Orientals. “És lamentable la pulsió que senten
els grans estats per no reconèixer-se en la seva riquesa i diversitat lingüísti-

Les frases

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

“Les llengües no han
de ser als tribunals.
Les llengües han de
ser a les escoles”
Laura Borràs

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

“Les nostres llengües
estan més
amenaçades que mai
en la seva existència
després de la decisió”

“Demanem que la
primera trobada pel
Pacte Nacional per la
Llengua es faci a
l’escola Arrels”

COMUNICAT DEL COL·LECTIU POUR
QUE VIVENT NOS LANGUES

DIPUTADA DE LA CUP

Dolors Sabater

Reunió a Perpinyà del Pacte Nacional per la Llengua
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Entre els manifestants hi havia la diputada de la CUP Dolors Sabater, i altres integrants del partit, que va fer la
petició al nou govern de la Generalitat perquè la primera reunió pel Pacte Nacional per la
Llengua es faci a l’escola pública Arrels de la capital de la
Catalunya del Nord i així és visibilitzi la unitat lingüística
dels Països Catalans. “Volem
que sigui aquí i que serveixi
com un gest de compromís”,
va assegurar. Va lamentar que
l’agressió és ara a la Catalunya del Nord per part de l’Estat francès, “però sota l’Estat

espanyol, la llengua és amenaçada arreu del territori”.
Per la seva banda, la diputada al Congrés d’ERC Montse Bassa, que també hi va assistir, així com altres càrrecs i
militants del partit, va reclamar la necessitat de “defensar el dret d’educar en català”.
“Per més Suprems i Constitucionals que hi hagi, nosaltres
sempre serem al peu del canó”, va reblar. La diputada, en
una piulada, hi va afegir que
“només hi ha un camí que garanteixi la supervivència de la
nostra llengua: República Catalana i independència dels

Països Catalans”.
El president de l’Associació La Bressola, Jean Sébastien Haydn, explicava el malestar entre les famílies que
escolaritzen els seus fills en
català: “És una lluita contra
l’Estat francès. Han d’entendre que les llengües minoritàries són un patrimoni i part de
la història d’aquest país.” La
directora de l’escola pública
Arrels de Perpinyà, Elena
Gual, insistia en la necessitat
de fer-se sentir, perquè “demà, pot ser que ens diguin
que no podem ensenyar més
en català”.

ca. Les llengües no han
de ser als tribunals. Les
llengües han de ser a les
escoles”, va assegurar la
presidenta del Parlament
català, en unes declaracions al 3/24.
A més de Perpinyà, van
celebrar-se
manifestacions en nombroses localitats, com ara Colmar (en
defensa de l’alsacià), Llemotges i Valença (per l’occità), Lo Mont de Marçan
(pel gascó) i Bastia, a l’illa
de Còrsega (pel cors). Les
més importants van tenir
lloc a Guingamp i Baiona,
on van concentrar-se uns
quants milers de persones.
Tota una mostra de la diversitat lingüística dels
territoris francesos, malgrat els obstacles de l’Estat
i un nombre de parlants
que minva i cada vegada
més envellit. “Avui, les
nostres llengües estan
més amenaçades que mai
en la seva existència, després de la decisió del Consell Constitucional de prohibir l’ensenyament per
immersió”, lamentava en
un comunicat el col·lectiu
Pour que Vivent Nos Langues, que va convocar les
protestes.
Gràcies a la pressió d’associacions locals, l’Assemblée Nationale va aprovar,
a l’abril, la primera llei que
promou els idiomes locals
en la història de la Cinquena República. Tanmateix,
uns 60 diputats, la majoria
del partit del president
Emmanuel Macron, van
presentar un recurs d’inconstitucionalitat. L’equivalent francès del Tribunal Constitucional va tombar dos dels articles més
ambiciosos: el que autoritzava l’aprenentatge en immersió lingüística a les escoles públiques i el que permetia l’ús en el registre civil de signes diacrítics que
no existeixin en francès.
Escoles associatives
Després del malestar provocat per la sentència,
Macron va defensar, dimecres, que aquesta no
afectarà les escoles associatives i privades que
aposten per la immersió
lingüística. El primer ministre, Jean Castex, exalcalde de Prada, va anunciar la creació d’una comissió parlamentària per
estudiar la situació. Uns
anuncis que no contradiuen la decisió del Constitucional, però que intenten calmar la indignació
poques setmanes abans
de les eleccions regionals a
l’Estat francès. ■

