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L’ANC va omplir l’Auditori de Cornellà deixant els seients buits que exigeix el protocol de prevenció. Paluzie, en un moment de la seva intervenció davant l’assemblea ■ ACN / EFE

L’ANC insta a l’acció civil per
desbordar lluites de partit
a Paluzie tanca l’assemblea anual fent una crida a preparar la desobediència i a forçar ERC i Junts amb la
ILP independentista a Qualifica l’indult del PSOE i el no del PP de “parany” per mantenir la unitat de l’Estat
Xavier Miró
BARCELONA

La llei per la independència com a oportunitat

Les frases

Paluzie va presentar la iniciativa legislativa popular (ILP)
per portar al Parlament una
llei per la independència com
un mitjà que “pot permetre
aprofitar les finestres d’oportunitat que s’obrin aquests
quatre anys que venen”. De
fet, el canvi estratègic de
l’ANC suposa deixar d’esperar
que els partits es posin
d’acord i defineixin un full de
ruta compartit i prendre la
iniciativa per desbordar-los.
Més enllà de la ILP i sense

precisar quines accions o
mobilitzacions concretes es
plantegen, l’entitat pretén
que la societat civil torni a recórrer a la desobediència i a
accions de “no cooperació”
amb les institucions de l’Estat
com una manera de “recuperar els carrers” i el lideratge
civil del moviment independentista. La presidenta de
l’entitat també insta als “actes de sobirania individual” i
posa com a exemples el consum de productes i serveis

del país i el pagament dels impostos a l’Agència Tributària
de Catalunya. En l’obertura de
l’assemblea, el vicepresident
de l’ANC, David Fernàndez, va
qualificar de “patètic” que els
partits del govern no instin a
pagar els tributs a l’agència
de la Generalitat i els va advertir que, si bé admeten errors i estratègies equivocades, mai acceptaran “enganys, una dolça rendició, un
nou estatut o un pacte fiscal,
ja que només són engrunes”.

“Ens fan sentir com en
els anys de l’Estatut, en
el parany del policia bo
i el policia dolent per
part de l’esquerra i la
dreta espanyoles”

majoria
parlamentària
“més gran dels darrers
anys”, està immers en “el
desànim i la decepció”. En
la primera crítica directa a
ERC i Junts, Paluzie va advertir que, tot i haver fet
l’1-O “l’acte de sobirania

més important”, els partits independentistes fan
sentir cada dia les bases
“com si haguéssim tornat
als anys de l’Estatut del
2006, mirant cap a l’Estat
i esperant concessions”.
La líder de l’ANC va dema-

nar no caure “en el parany
del policia bo i el policia
dolent”, que atribueix al
PSOE per haver proposat
els indults als presos i al
PP i a la ultradreta per haver-s’hi oposat: “És el joc
pervers de l’esquerra i la

dreta espanyoles, que
comparteixen l’objectiu
de mantenir la unitat de
l’Estat costi el que costi.”
Davant del que considera un parany autonomista,
Paluzie reclama recuperar
la “via dels fets, pacífica i
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L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha tancat la
seva assemblea anual reforçant el missatge del full
de ruta conegut dijous: la
societat civil ha de tornar
a prendre la iniciativa perquè no pot confiar en una
ERC i un Junts per Catalunya capficats en la seva
lluita per l’hegemonia i per
“gestionar una autonomia
intervinguda”, segons la
crítica diagnosi que va fer
l’entitat.
En la cloenda d’una assemblea que –de nou presencial però amb mesures
de prevenció– va omplir
l’Auditori de Cornellà de
Llobregat, la presidenta,
Elisenda Paluzie, va assenyalar la “paradoxa” en
què es troba l’independentisme, que, tot i tenir la

—————————————————————————————————

“Quan vam aplicar
la via dels fets, vam
guanyar. Quan ens vam
aturar, vam perdre”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

democràtica”, que segons
ella és l’única que ha donat
fruits, amb referència al
referèndum del 2017:
“Quan vam aplicar la via
dels fets, vam guanyar.
Quan ens vam aturar, vam
perdre.”
Paluzie defensa que la
repressió i la crisi “no poden ser l’excusa per aturar
el moviment” i va instar la
societat civil a la mobilització sense esperar els partits. Sense citar-los, la presidenta de l’ANC no va dubtar a acusar ERC i Junts de
marcar una agenda basada
en la “política institucional
i en la lluita per l’hegemonia electoral” davant la
qual l’independentisme de
base no es pot “quedar de
braços plegats”.
Tot i admetre que el camí cap a la independència
no avançarà sense l’esforç
unitari de la societat civil,
les institucions i l’acció
exterior, Paluzie va demanar a les bases: “Cal estar
a punt per a quan arribi
el nostre moment, que pot
ser en qualsevol moment.”
Sense esperar una ERC i
un Junts que “competeixen per gestionar una
autonomia intervinguda”.
Durant aquesta legislatura, conclou, l’independentisme de base ha de definir
“passes concretes cap a la
independència”. ■

| Nacional | 7

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 31 DE MAIG DEL 2021

La Moncloa vol blindar els
indults i fer-los reversibles
a Busca la fórmula per evitar que els tombi el Tribunal Suprem si s’hi acaba presentant recurs i mantindrà
les inhabilitacions, segons ‘El País’ a El ministre Ábalos els defensa i nega que hi hagi divisió en el PSOE

Intervenció de Jordi Turull durant el judici al Tribunal Suprem (TS) el mes de juny del 2019 ■ ACN

J.A.
BARCELONA

La Moncloa està disposada a tirar endavant els indults als presos polítics, i
treballa en la redacció
d’un indult parcial que la
sala tercera del Tribunal
Suprem pugui assumir en
el cas que Vox acabi presentant recurs contra la
mesura de gràcia. Segons
informava ahir El País,
Pedro Sánchez no esperarà al mes d’agost, sinó que
com a molt tard els vol tenir aprovats a principi de
juliol i, perquè no els acabin tombant, començarà
per plantejar una disposició final que reculli que podran anul·lar-se si reincideixen. És a dir, deixar

oberta la porta perquè la
mesura sigui reversible en
un període de tres anys.
Amb aquesta disposició, l’equip que prepara el
text, i que està dirigit pel
ministre de Justícia, Juan
Carlos Campo, amb el suport de la vicepresidenta
primera, Carmen Calvo, i
altres membres propers al
president espanyol, entre
els quals el secretari general de Presidència, Félix
Bolaños, vol donar resposta als arguments de la falta
de penediment dels independentistes i a la frase
“Ho tornarem a fer” del
president d’Òmnium, Jordi Cuixart. El Suprem va
posar-ho en relleu en el seu
informe no vinculant per
refusar els indults, tot i

que la llei d’indults diu que
el penediment no és un requisit per concedir-lo.
Els indults que prepara,
el govern espanyol vol
que siguin parcials, mantenint les penes d’inhabilitació i rebaixant alguns
anys de condemna suficients –i no a tots igual–
perquè tots els presos
fossin excarcerats automàticament.
Jordi Pina, l’advocat de
Jordi Turull i Josep Rull,
va explicar ahir en una entrevista a RAC1 que li grinyolaven uns indults condicionats a no reincidir:
“Imaginem les interpretacions que es podrien fer
des d’un altre govern [espanyol], quan el PSOE ja
no hi sigui”, deia. Pina

Recursos de Turull i Rull al TEDH

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

Jordi Pina, l’advocat de Jordi
Turull i Josep Rull, preveu presentar les seves demandes al
Tribunal Europeu de Drets
Humans (TEDH) abans del
15 de juny. Són els que ja tenen el pronunciament del Tribunal Constitucional que
avala les condemnes imposades pel Suprem. Ambdues
seran semblants i preveu presentar-les a la vegada, tot i

que la de Turull, que ja disposa del seu vistiplau, ja està
pràcticament feta i només
s’ha de consensuar amb les
defenses dels altres presos
polítics. Part dels arguments
es basaran en els vots particulars dels magistrats del
TC Juan Antonio Xiol i María
Luisa Balaguer, que van considerar “desproporcionades”
les penes.

també creu que Vox no té
“legitimitat” per presentar un recurs contra els indults a la sala tercera contenciosa administrativa
del Tribunal Suprem, i va
recordar que ja li va accep-

tar una impugnació al fet
que Vox pogués opinar sobre els indults. Vox va exercir d’acusació popular
en el judici, però l’advocat
recorda que la llei de l’indult només permet pre-

sentar el recurs a la fiscalia o l’advocacia de l’Estat.
Petició d’Ábalos
Que el govern espanyol no
pensa fer-se enrere en l’indult malgrat les veus crítiques de barons del PSOE i
la campanya de la dreta,
ho va deixar clar el ministre de Transports, José
Luis Ábalos, en una entrevista a La Vanguardia.
Com a secretari d’organització del PSOE, va assegurar: “No em consta”, sobre
la divisió dins el partit,
“més enllà de les declaracions d’algunes persones”,
a la vegada que feia una petició al president de la Generalitat, Pere Aragonès,
perquè “també assumeixi
el cost” dels indults, com
va dir que farà el govern espanyol. Per la seva banda,
el cap de l’executiu català,
en una entrevista a l’Ara,
demanava a Pedro Sánchez que “no especuli”
amb els indults i que prengui una decisió “justa i ràpida”, recordant que la resolució del conflicte només passa per l’amnistia,
que donaria cobertura als
més de 3.000 represaliats
de l’independentisme.
En una altra entrevista,
en aquest cas a El Periódico, el secretari general de
JxCat, Jordi Sànchez,
considerava sobre els indults: “Són una oportunitat perquè el govern repari el dany que ens ha
causat l’Estat”, demanava
al president espanyol que
“sigui valent” i li recordava
que la solució “es resol
amb l’amnistia i l’autodeterminació”. Ja la nit anterior, el vicepresident del
govern, Jordi Puigneró,
advertia a TV3 que els indults estan “fora de la mesa de diàleg” perquè només resolen set casos de
tots els encausats.
Des del País Basc, el
president del PNB, Andoni Ortuzar, opinava
que els indults “no són
suficients per desfer el camí dels errors que l’Estat
ha comès a Catalunya”,
i reclamava a Sánchez
parlar clar sobre el problema que té amb el model
territorial. ■
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“Cal un lideratge en
les dues parts [...] que
s’arrisqui i assumeixi
el cost de dir les coses
realment com són”

“Les dues úniques
parts legitimades a
posar un recurs són
el ministeri fiscal i
l’advocacia de l’Estat”

“Que el govern
espanyol no especuli
amb els indults i
prengui una decisió
justa i ràpida”

“Ni haig de canviar
d’ideologia, ni demanar
perdó. Més aviat alguns
han de demanar perdó,
no a mi, sinó al país”

“Els indults resolen
set casos molt
importants, però ni
l’exili ni els 3.000
encausats”

“Els indults no són
suficients per desfer
el camí dels errors
que l’Estat ha comès
a Catalunya”

José Luis Ábalos

Jordi Pina

Pere Aragonès

Jordi Sànchez

Jordi Puigneró

Andoni Ortuzar

MINISTRE DE TRANSPORTS

ADVOCAT DE JORDI TURULL I JOSEP RULL

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

SECRETARI GENERAL DE JXCAT

VICEPRESIDENT DEL GOVERN

PRESIDENT DEL PNB

