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Transmissió

Nous contagis

Dada anterior: 0,84
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 642
L’indicador no hauria
de superar els 1.000
contagis/dia

0,84

542

Llits d’UCI

177

Dada anterior: 188
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

POLÍTICA L’EXILI

LLIURE · El president Puigdemont
surt de la presó sense mesures
cautelars i declararà el pròxim dia 4
TAULA · Sánchez i Junqueras
coincideixen a voler preservar el diàleg
Emili Bella
BARCELONA

“Tutto bene”, diu Carles
Puigdemont. Una nit ha
passat només a la presó
sarda de Bancali. No havien passat encara vinti-quatre hores des que la
policia italiana va detenir
dijous al voltant de les nou
de la nit el 130è president
de la Generalitat en posar
els peus a l’Alguer que el
Tribunal d’Apel·lacions de
Sàsser va deixar-lo sortir
amb l’única obligació de
declarar el pròxim dia 4
d’octubre. No es descarta
que ho faci per videoconferència. Pot anar on vulgui,
ja que no s’han dictat mesures cautelars, segons va
informar el seu advocat
italià, Agostinangelo Marras. De fet, dilluns està
convocat a la reunió d’una
comissió del Parlament
Europeu.
Desenes de persones es
concentraven ahir davant
del centre penitenciari
amb estelades per rebre
Puigdemont, que va sortir
a les sis en punt de la tarda. “Vaig pensar que això
podia passar, però sabíem
també com podia acabar,
perquè la decisió del tribunal europeu és claríssima.
El que passa és que Espanya no perd mai l’oportunitat de fer el ridícul”, va
explicar a la porta del penal.
El procediment continua viu, però val a dir que
el jutge i el fiscal italians
van comprar la tesi de la
defensa de Puigdemont en
el sentit que el Tribunal

El president
Puigdemont, ahir a les
sis de la tarda sortint de
la presó de Bancali, a
Sàsser, Sardenya ■ ACN

Les frases

—————————————————————————————————

“Vaig pensar que
això podia passar.
Espanya no perd mai
l’oportunitat de fer
el ridícul”
Carles Puigdemont
130È PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“El Suprem ha tractat
de jugar una carta poc
clara i poc correcta
que no té a veure amb
la dinàmica judicial”
Gonzalo Boye
ADVOCAT DE PUIGDEMONT

General de la Unió Europea (TGUE) va determinar que no es pot detenir
Puigdemont, tota una bufetada –una altra– al jutge
instructor del Tribunal
Suprem de la causa contra
Puigdemont, Pablo Llarena. L’ensurt de dijous es
converteix, doncs, en una
altra victòria en el front internacional. En el cas
d’Alemanya, Puigdemont
va passar dotze nits a la
presó i el procés es va demorar quatre mesos, però
aleshores encara no era
eurodiputat.
“La bona notícia és que
sortirà de la presó i el tindrem a l’Alguer celebrant
l’aplec internacional Adifolk, amb aquest petit retard que ens ha ocasionat
un cop més el Tribunal Suprem espanyol”, celebrava
el director de l’oficina del
president, Josep Lluís
Alay, que viatjava amb ell
quan el van detenir –a Alemanya i a l’Alguer.

Puigdemont havia de
passar a disposició del tribunal ahir al migdia, però
el seu equip d’advocats va
demanar l’ajornament de
la vista perquè el tribunal i
la fiscalia italiana poguessin estudiar millor el cas.
El seu advocat, Gonzalo
Boye, va avançar que demanarà al TGUE mesures
cautelaríssimes perquè li
retorni la immunitat com
a eurodiputat, mentre que
Llarena movia fitxa i enviava a les autoritats judicials italianes l’euroordre
“en actiu” cursada el 14
d’octubre del 2019 contra
el president i la qüestió
prejudicial que va plantejar a la justícia europea.
La detenció generava
una allau de reaccions po-

lítiques i tornava a tensar
els socis de govern al voltant de la taula de diàleg.
Pedro Sánchez va coincidir amb Oriol Junqueras a
l’hora d’intentar que la
taula no en surti escaldada. El president espanyol
considera que és “més important que mai” reivindicar el diàleg, mentre que el
president d’ERC reclamava des de RAC1 “un esforç” perquè no es posi en
perill aquest instrument.
En canvi, el vicepresident,
Jordi Puigneró, deia a primera hora des de la concentració de suport a Puigdemont a prop del consolat italià a Barcelona: “Ja
vam avisar que érem molt
escèptics amb la taula de
diàleg i veiem com el

Manifestació, demà a Barcelona
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A banda de la concentració
convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana a prop del
consolat italià –la policia no
va deixar que es pogués arribar fins a la porta–, també hi
va haver protestes a les vuit
del vespre davant dels ajuntaments del país, i ja hi ha
convocada, pel Consell per la
República, amb el suport de

l’ANC, Òmnium Cultural i
l’AMI, una manifestació per
demà al punt del migdia al
passeig de Gràcia amb la Diagonal.
També hi va haver ahir
concentracions davant de la
seu del Parlament Europeu a
Brussel·les, a l’Alguer, a Perpinyà, Luxemburg, Londres, Tolosa i Pamplona.

temps ens està donant la
raó”. Cap membre d’ERC
del govern va acudir a la
protesta –sí que hi havia
una representació del partit–, a diferència dels consellers de Junts per Catalunya i de la presidenta del

Parlament, Laura Borràs.
Posteriorment, els titulars dels departaments de
Junts es van trobar per
analitzar la situació abans
d’una reunió d’urgència de
tot l’executiu –excepte la
consellera d’Acció Exte-
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Fer memòria
Carles Sabaté

El procés sobiranista, la pedra a la sabata de l’Estat, el
problema catalán, la desafecció, el reencuentro, la divisió independentista, la concòrdia, la taula de diàleg
sense sortida, el contrapoder judicial, el deep state de
l’Estat, els tres mil represaliats... Diguem-li com vulguem, però Catalunya i la seva articulació política a
l’Estat espanyol continua sent un problema per a l’Es-

cacia general de l’Estat va
comunicar al tribunal europeu que les euroordres
estaven suspeses.
Boye també va observar
que la setmana passada el
president va superar sense impediments diversos
controls policials en una
visita a París per reunir-se
amb diputats francesos, i
tampoc en els seus viatges
a la Catalunya del Nord o
per Bèlgica no havia tingut
cap problema.

rior, Victòria Alsina, que
viatjava de Roma a l’Alguer–. En van sortir plegats a la galeria gòtica del
Palau de la Generalitat en
una compareixença d’Aragonès en què va evitar referir-se explícitament a la
taula. El president va
anunciar que viatjaria
amb Puigneró a Sardenya
–tenen prevista l’arribada
avui a les 11 del matí– per
donar suport a Puigdemont. Sí que va admetre
que la detenció “no ajuda
gens el procés de resolució
del conflicte” i no contribueix a generar “confiança entre les parts”.
Aragonès va reclamar
la retirada de les euroordres contra els exiliats i va
subratllar que l’única sor-

tida és l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia.
“L’Estat espanyol ha enganyat el tribunal europeu”,
va alertar Aragonès. La
consellera Alsina va enviar una carta al president
del Parlament Europeu,
l’italià David Sassoli, perquè intercedís.
L’advocat de Puigdemont va alertar que el
TGUE “se sentirà enganyat” perquè va aixecar la
immunitat a l’eurodiputat
“en la creença que totes les
parts estàvem dient la veritat i actuant de manera
lleial”. “S’ha vist que no és
així o que el Tribunal Suprem va pel seu camí i el
regne d’Espanya, per un
altre”, va explicar Boye,
que va recordar que l’advo-

Interior ho sabia
D’altra banda, el ministre
de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, va negar que hi hagués policies
espanyols presents en el
moment de la detenció i va
afirmar que va saber de la
detenció quan les autoritats italianes li ho van comunicar, malgrat que El
Español assegurava que el
Ministeri de l’Interior va
monitoritzar i supervisar
la detenció des de Madrid.
“Avui, Itàlia, arrossegada per l’Estat espanyol, té
un pres polític”, va sentenciar des de Brussel·les el
també exiliat Toni Comín,
que va instar la comunitat
internacional –i indirectament ERC– a preguntar-se
com es pot negociar amb
un estat que vulnera de
manera sistemàtica l’estat
de dret.
A tot això, la fiscalia espanyola feia córrer la versió
que Puigdemont només no
podia ser detingut en l’exercici de la seva feina com a
eurodiputat. Boye i Comín
van recalcar que el president s’havia de reunir –i es
reunirà– amb diferents autoritats alguereses en qualitat d’europarlamentari.
“La fiscalia fa quatre anys
que s’equivoca en les seves
interpretacions”, va resoldre l’advocat. I així, de tribunal en tribunal, la internacionalització del conflicte continua. ■

tat, per a Europa i per a alguns dels seus principals estats i institucions. La detenció de Puigdemont així ho
ratifica, i només ens recorda la necessitat que s’afronti la voluntat inequívoca de bona part dels catalans de
decidir el seu futur d’una manera: votant en referèndum. I alhora ens fa memòria de la necessitat d’una
amnistia i de l’abast de la repressió judicial.

Periodistes i participants en l’Adifolk en la sortida de Puigdemont de la presó ■ ACN

D’aplec, a acte
antirepressiu

ESCALF · L’Adifolk agermana Catalunya i Sardenya aquest
cap de setmana i envoltarà la trobada de suport al procés
RESSÓ · La festa popular s’empelta de compromís polític
Alba
Sidera
Roma
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

E

l magistrat Pablo Llarena –i
amb ell, tot el que representa–
ha convertit el que havia de ser
un aplec de folklore català a l’Alguer en un acte antirepressiu i reivindicatiu. El president Carles Puigdemont havia viatjat a l’illa per reunir-se
amb les autoritats locals, amb l’assemblea de batlles i regidors independentistes sards i per participar en l’Adifolk,
un aplec internacional que aquest any
és, a més, una mostra d’agermanament cultural entre Catalunya i Sardenya. L’Adifolk, que durarà tot el cap de
setmana, tenia prevista ja la presència
també de la presidenta del Parlament,
Laura Borràs.
Aquesta edició és la trenta-tresena i,
sens dubte, la que haurà tingut més
ressò mediàtic de totes. Tan bon punt
es va saber que la policia italiana havia
detingut el president Puigdemont, els
avions es van omplir de periodistes cap
a l’illa de Sardenya. La sortida del polític català de la presó de Bancali ahir a
la tarda, embolcallat en un núvol de càmeres, micròfons, empentes i crits, serà recordada entre els periodistes de
l’illa, poc acostumats a tenir el focus de
l’actualitat al damunt. Un dels laments
més compartits a Sardenya és que Itàlia viu d’esquena informativament a

l’illa i només sembla interessar als mitjans estatals –i no cal dir als internacionals– com a destinació de vacances.
Aquest cop, però, la magistratura espanyola ha aconseguit posar Sardenya i
la petita Alguer al mapa d’informatius
d’arreu.
Fins a la ciutat catalana de Sardenya s’hi van desplaçar ahir els centenars de catalans que ja tenien previst
anar-hi per participar en l’Adifolk. Com
que fins a la tarda no es va saber que la
jutgessa deixava en llibertat sense mesures cautelars el president Puigdemont, molts dels participants de la
mostra de cultura catalana van fer el
viatge en vaixell i carregats amb els gegants i els bastons, per exemple, convençuts que l’aplec es convertiria en
una manifestació per demanar l’alliberament del president català. Al final no
va fer falta, però sens dubte l’ambient
festiu i despreocupat que ja des d’ahir a
la tarda va unir capgrossos, gegants i
esbarts catalans pels carrers de l’Alguer va estar tenyit d’un component
netament polític i reivindicatiu molt
més fort que l’inicial. Per als organitzadors de l’Adifolk, l’aplec havia de ser
“una excel·lent ocasió perquè centenars de catalans” fessin “d’ambaixadors d’una Catalunya culturalment i
socialment rica i diversa que es mostra
al món oberta i festiva”. En aquesta
ocasió, a més, ha servit de marc del
darrer intent de la justícia espanyola
de perseguir l’independentisme. ■
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Nova oportunitat per
recuperar la immunitat
a La defensa de Puigdemont té previst demanar per segon cop mesures cautelars per garantir-ne la
protecció a Bèlgica avisa que el cas de l’euroordre continua a les seves mans tot i que estigui paralitzada
Natàlia Segura
Reventós
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’eurodiputat i expresident Carles Puigdemont
té una altra oportunitat
per recuperar la immunitat
europarlamentària
gràcies a la seva detenció a
Sàsser, a Sardenya. La seva defensa té previst demanar per segona vegada
al Tribunal General de la
Unió Europea (TGUE)
que el protegeixi provisionalment per evitar un arrest com el d’Itàlia.
L’advocat
Gonzalo
Boye pretenia fer-ho ahir
mateix, però finalment
Puigdemont va ser alliberat a la tarda, amb possibilitat de marxar de l’illa mediterrània, i la petició de
cautelaríssimes ja no era
tan urgent. De totes maneres, la sol·licitud l’estan
preparant igualment, segons ha pogut saber El
Punt Avui.
Al juliol, el TGUE va
veure innecessari concedir la immunitat de manera cautelar perquè no veia
risc de detenció o “d’execució de les ordres europees de detenció”. Després
de l’episodi a Sàsser, el
TGUE podria reconsiderar si l’euroordre, que continua activa, suposa un perill per a la seva activitat
com a eurodiputat. Així
que Puigdemont i els també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí tenen
incentius i més arguments per intentar recuperar, provisionalment, la
immunitat aixecada pel
Parlament Europeu al
març.
“Ens ho hem de prendre amb calma”, va dir
ahir Boye, l’advocat de
Puigdemont, en una roda
de premsa des de Brusselles abans de desplaçar-se
cap a Sardenya. Allà els tribunals encara no han dit
què pensen fer amb la petició d’extradició del Tribunal Suprem espanyol, però Bèlgica ja va avisar ahir
que el cas de l’euroordre

El jutge Llarena, amb Marchena al fons, saludant Felip VI en un acte del CGPJ ■ ACN

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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2

euroordres han arribat a
cursar la justícia estatal i el
Tribunal Suprem contra
Carles Puigdemont.

fronts judicials contra l’Estat té l’ara eurodiputat al
Tribunal General de la Unió
Europea de Luxemburg.

continua a les seves mans
encara que estigui paralitzat. Davant la confusió generada per la detenció de
Puigdemont a Sardenya,
la fiscalia belga va remarcar que el procediment
d’extradició està “en
curs”, però “en suspens en
espera” que els tribunals

de la UE es pronunciïn sobre l’embolic judicial del líder de JxCat. En un comunicat, el ministeri fiscal de
Bèlgica va dir que el procés
està parat “en espera
d’una decisió final sobre
l’aixecament de la immunitat parlamentària de
Carles Puigdemont” pel

La frase

—————————————————————————————————

“El procés
d’extradició està parat
en espera que s’hi
pronunciïn els
tribunals europeus”
Ministeri fiscal de Bèlgica

TGUE. Així, Bèlgica també deixa clar que el procediment d’extradició està
“en suspens”. Un aspecte
que ahir va generar controvèrsia per les discrepàncies entre el Suprem i
l’advocacia de l’Estat. Segons va avançar Eldiario.es fa mesos, el govern

espanyol havia assegurat
als tribunals de la UE que
les preguntes prejudicials
enviades pel magistrat del
Suprem Pablo Llarena a
Luxemburg suposen la
“suspensió” del procediment judicial.
En canvi, ahir Llarena
va tornar a desoir la justícia europea i va assegurar
a les autoritats italianes
que “el procediment judicial del qual es deriva l’euroordre “està actiu” i pendent de la captura dels
processats en situació de
rebel·lia”. Una afirmació
que xoca de ple amb el criteri de la justícia de la UE.
El mateix TGUE, quan va
rebutjar les cautelars al ju-

liol, va recordar que fer
una qüestió prejudicial
implica “la suspensió del
procediment” fins que Luxemburg dicti sentència.
Llarena no va tenir vergonya d’enviar al Tribunal
d’Apel·lació de Sàsser una
còpia de l’euroorde europea de detenció i entrega
de Puigdemont, en un clar
objectiu de desactivar les
actuacions de la defensa
de l’eurodiputat de Junts
per Catalunya.
L’embolic judicial
Per tant, tots els ulls estan
posats en Luxemburg. Per
entendre l’embolic judicial europeu, primer cal
rebobinar el procés d’aquesta saga interminable.
L’octubre del 2019 el
Suprem emet la tercera
euroordre contra Puigdemont pel cas de l’1-O i Bèlgica inicia, un cop més, el
procediment d’extradició.
Poc després, però, el líder
de JxCat és reconegut
com a eurodiputat i obté
immunitat. Així que els
belgues congelen l’euroordre.
A petició del Suprem, el
març d’aquest any l’eurocambra aixeca la immunitat de Puigdemont i dels
també eurodiputats Toni
Comin i Clara Ponsatí.
Aquí s’obre el primer front
judicial europeu: Junts denuncia al TGUE, tribunal
de primera instància a la
UE, que la gestió del suplicatori va ser “irregular”. A
més, demana conservar la
immunitat cautelarment.
No ho aconsegueixen, però ara podrien aconseguirho.
Just quan l’eurocambra
treu la immunitat als tres
de Junts, Llarena decideix
obrir un segon front judicial per qüestionar com
Bèlgica havia rebutjat l’extradició de l’exconseller
Lluís Puig i evitar que es
repeteixi el mateix amb
Puigdemont. El Suprem
va enviar diverses preguntes prejudicials al Tribunal
de Justícia de la UE per saber com els belgues haurien d’analitzar i executar
l’euroordre.
Aquests dos fronts judicials aniran a diferent ritme a Luxemburg: les prejudicials, més ràpid (probablement la primavera
del 2021) i el litigi pel suplicatori, més lent. La fiscalia belga deia ahir que
s’esperarà fins al segon cas
abans d’actuar. Sigui per
l’un o per l’altre, no es podrà fer cap pas en l’extradició fins que la justícia de
la UE hi digui la seva. ■
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El president del govern, Pere Aragonès, acompanyat dels titulars de les conselleries, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat ■ BLANCA BLAY / ACN

El govern exigeix la retirada
de totes les ordres de detenció
aAcusa l’Estat d’“enganyar” la justícia europea i incita partits, institucions i societat civil a treballar
cohesionats per l’amnistia i l’autodeterminació a L’independentisme crida a mantenir les mobilitzacions
Jordi Alemany
BARCELONA

L’executiu en ple i de manera solemne, per transmetre una imatge d’unitat, va acompanyar a la
Galeria Gòtica del Palau
de la Generalitat el president Pere Aragonès per
llegir una declaració consensuada en què va assegurar que la detenció de
l’expresident Carles Puigdemont a l’aeroport de
l’Alguer no ajudava al procés de resolució del conflicte polític, ja que una de
les condicions era que
s’acabés la repressió a l’independentisme. “Exigim
la retirada de les ordres de
detenció contra el president Puigdemont i el conjunt de persones represa-

liades”, va reclamar Aragonès, gairebé dues hores
abans que transcendís
que el Tribunal d’Apel·lacions de Sàsser deixava
l’expresident en llibertat
sense mesures cautelars
amb l’obligació de comparèixer a la vista sobre l’euroordre el 4 d’octubre.
Aragonès n’havia demanat la llibertat, així com la
de tots els presos polítics
exiliats i represaliats en
“la causa general de l’independentisme”.
Ja coneguda la decisió
del tribunal i abans de
marxar a Sardenya anit
amb el vicepresident, Jordi Puigneró, per arribar-hi
avui a les onze del matí, el
president va mostrar-se
satisfet pel seu alliberament, però va reiterar la

Cs vol la dimissió de Borràs i el PP culpa Sánchez
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president del grup parlamentari de Ciutadans (Cs),
Carlos Carrizosa, va demanar
la dimissió de la presidenta de
la cambra catalana, Laura
Borràs, per haver usat el Parlament per “abocar la seva
propaganda institucional”
anant a la manifestació de suport a Carles Puigdemont i
viatjant a Sardenya. “Menyspreu institucional i una humiliació als catalans constitu-

cionalistes”, va expressar en
una piulada.
També utilitzant aquesta
xarxa social, el president del
PP a Catalunya, Alejandro
Fernández, culpava Pedro
Sánchez del fet que “el separatisme avanci” passi el que
passi amb Puigdemont. Resumia que si no l’acabaven extradint l’independentisme ho
qualificaria de “fracàs de la
justícia espanyola” i que si el

portaven i el condemnaven,
“ja s’encarregarà Sánchez
d’indultar-lo i desautoritzar la
justícia espanyola”. Per al popular aquest desprestigi de la
justícia és un dels tres pilars
de l’estratègia independentista de la segona fase del procés, junt amb la monarquia i
els cossos i les forces de seguretat, que “busca eliminar
obstacles” per quan tinguin la
intenció de “tornar-ho a fer”.

demanda perquè “la repressió només s’aturarà
amb amnistia i l’autodeterminació”.
Aragonès també va acusar l’Estat espanyol d’haver “enganyat” la justícia

europea i va assegurar que
si “la credibilitat” del sistema judicial espanyol “ja estava tocada”, amb les discrepàncies sobre les euroordres demostra que és
un sistema “totalment

anacrònic, que busca només venjança”. El cap de
l’executiu va reiterar que
la repressió només s’acabarà amb “amnistia, autodeterminació i independència”, uns objectius que

“ens obliguen com mai a
treballar més cohesionats,
més units, davant de tothom i a tot arreu”, enfortint les aliances entre institucions, partits, societat
civil i ciutadania per “recuperar la iniciativa”. Una
iniciativa que passa per la
mobilització, a la qual van
apel·lar ahir les formacions independentistes.
Començant per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que també es va
desplaçar a l’Alguer, i que
en una altra declaració
institucional compartida
pels membres independentistes de la mesa instava “la ciutadania del país a
continuar mobilitzada”
per exigir respecte a les
institucions i als seus representants i “per aconseguir fer realitat la seva aspiració de llibertat nacional”. A més, denunciava
l’actuació de la justícia espanyola, “que viu abnegada a no seguir els pronunciaments dels òrgans europeus, el Consell d’Europa i el mateix Tribunal General de la Unió Europea”.
La CUP també feia una
crida a sortir als carrers
com a única via per solucionar el conflicte amb
l’Estat, i el diputat Carles
Riera qualificava la detenció de Puigdemont d’“absoluta arbitrarietat i irregularitat jurídica”. El seu
company d’escó, Xavi Pellicer, va posar l’accent en
el fet que l’Estat “estava
fent moviments diplomàtics” per anar a detenir i
extradir “un dels principals exponents del moviment independentista”.
Més silenci es va produir des de les files que defensen les negociacions
com a via de solució del conflicte. El socialista Salvador
Illa es va fer seu el discurs
del cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, per
recordar que “ningú està
per sobre de la llei i tots hem
de fer front a les conseqüències dels actes”, mentre que des dels comuns, el
president d’Unides Podem
al Congrés, Jaume Asens,
qualificava d’“incomprensible” la detenció de Puigdemont. ■

Les frases

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

“Celebrem que el
president Puigdemont
quedi en llibertat, però
seguim condemnant la
persecució judicial”

“La justícia espanyola
viu abnegada a no
seguir els
pronunciaments dels
òrgans europeus”

Pere Aragonès

Laura Borràs

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DEL PARLAMENT

“Érem escèptics amb
la taula de diàleg i el
temps ens està donant
la raó”
Jordi Puigneró
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

“Ningú està per sobre
de la llei i tots hem de
fer front a les
conseqüències de les
nostres decisions”

“L’Estat volia que això
es produís. Estava fent
moviments
diplomàtics per anar-lo
a detenir i extradir”

“El jutge Llarena
hauria d’obeir el
Consell d’Europa quan
va reclamar la retirada
de les euroordres”

Salvador Illa

Xavi Pellicer

Jaume Asens

PRESIDENT DEL PSC AL PARLAMENT

DIPUTAT DE LA CUP

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS
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Sánchez demana respecte
per les decisions judicials
a El president espanyol va insistir que el diàleg és l“única via” a Des de l’oposició celebraven la

detenció de Puigdemont i reclamaven al cap de l’executiu que doni suport a la justícia espanyola

M.M.
BARCELONA

Diàleg i respecte a la justícia. Aquesta és la resposta
de Pedro Sánchez a la situació oberta després de la
detenció de Carles Puigdemont dijous a la nit a Sardenya. En una compareixença des de l’illa de La
Palma ahir al matí abans
que l’expresident de la Generalitat quedés en llibertat, el president del govern
de l’Estat va remarcar que
el que ha de fer Puigdemont és “comparèixer i
sotmetre’s davant la justícia”, una idea que anava
en la mateixa línia que el
comunicat fet públic per
La Moncloa poques hores
després que es conegués la
detenció de l’expresident
de la Generalitat. El breu
text deia que Puigdemont
“s’ha de sotmetre a l’acció
de la justícia exactament
igual que qualsevol altre
ciutadà”.
Hores abans de la compareixença de Sánchez, la
ministra de Defensa, Mar-

garita Robles, en una entrevista a TVE, va expressar “respecte a les decisions judicials” relacionades amb l’expresident de la
Generalitat i va dir que cal
deixar que siguin els tribunals els que dirimeixin sobre el “debat jurídic” que
s’ha obert. Robles va negar
que la detenció de Puigdemont fos il·legal encara
que hi hagi “temes jurídics
que s’hauran de dirimir”.
El cap de l’executiu espanyol va recordar que “quan
Carles Puigdemont va fugir de l’acció de la justícia
hi havia un altre govern” i
va reivindicar el diàleg
com “a única via per poder
retrobar-se els catalans
que pensen de diferent
manera i també els catalans amb els compatriotes
de la resta d’Espanya”.
Per part dels socis de govern dels socialistes, la ministra de Drets Socials i secretària general de Podem, Ione Belarra, va assegurar des de l’illa de La Palma que el govern espanyol
està “concentrat a aban-

Pedro Sánchez va parlar ahir de la detenció de Puigdemont des de l’illa de La Palma ■ ACN

donar la judicialització”
perquè s’ha demostrat que
és un “carreró sense sortida”, i que l’executiu “respectarà, com sempre, les

decisions judicials que
s’adoptin en cada moment”.
La Moncloa va afirmar
que no hi havia policia es-

panyola a l’aeroport de l’Alguer quan es va detenir el
president Puigdemont.
Fonts del govern van desvincular les forces de l’or-

Itàlia, incòmoda amb l’arrest

SILENCI · Ni l’ampli govern de coalició ni els partits gosen definir-se sobre la detenció de
l’eurodiputat, excepte el Germans, agermanat amb Vox, i cedeixen la qüestió a la justícia
Alba Sidera
ROMA

S

i es pot resumir amb una
paraula què ha causat
l’arrest del president
Carles Puigdemont a
Itàlia, és incomoditat. A cap
partit polític italià –excepte al
postfeixista Germans d’Itàlia,
agermanat amb VOX i visiblement entusiasmat amb la notícia–, li ha vingut bé l’assumpte.
El país té un govern de gran coalició on només en queda fora
l’extrema dreta neofeixista de
Germans d’Itàlia i l’esquerra
minoritària. L’executiu, per
tant, és una amalgama de sensibilitats diverses, des del centreesquerra fins a l’extrema
dreta de la Lliga de Matteo Sal-

vini, liderades per l’exbanquer
Mario Draghi.
Per això, es tracta d’un govern que intenta ser asèptic i
burocràtic i evita qualsevol presa de posició en afers que no siguin italians. Les autoritats de
Sardenya, en canvi, que havien
convidat la delegació catalana,
s’han mostrat, a més d’incòmodes, sorpreses i han donat ple
suport al president arrestat.
Quan Puigdemont va sortir de
la presó prop de Sàsser ho va fer
acompanyat del president de
Sardenya, Christian Solinas, i
del president del Consell Regional, Michele Pais. A més, l’alcalde de l’Alguer, Mario Conoci,
també va mostrar-li suport en
tot moment, a més d’estupefac-

ció i malestar.
La primera reacció que hi va
haver quan va saltar la notícia,
dijous a la nit, per part d’un polític italià va ser la del senador del
Partit Demòcrata Roberto
Rampi. A un quart de dotze de
la nit, Rampi, que al seu moment havia anat a visitar els
presos polítics a la presó de Lledoners –“Aquesta lluita té a
veure amb la llibertat”, havia dit
aleshores–, va piular a Twitter:
“Trobo fora de qualsevol lògica
arrestar un parlamentari europeu en exercici. Això és un problema gros i crec que cal una excarceració immediata”, va atrevir-se a comentar.
Per la seva banda l’equilibrista Salvini, preguntat per la

Matteo Salvini optaria per no
extradir ningú ■ EFE

dre espanyoles de la detenció que va dur a terme la
policia italiana.
El líder del PP, Pablo Casado, va demanar al president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, que “es
comprometi a fer tot el
possible perquè Carles
Puigdemont sigui extradit” a l’Estat espanyol des
d’Itàlia i “es posi a disposició judicial del Tribunal
Suprem”. Casado va defensar que l’executiu espanyol s’hauria de “mobilitzar diplomàticament i políticament per donar suport a la justícia d’Espanya”, i va exigir a Sánchez
que no l’indulti si hi ha una
sentència condemnatòria
del Suprem si l’expresident de la Generalitat és
jutjat a l’Estat espanyol.
En la mateixa línia es va
expressar la presidenta de
Cs, Inés Arrimadas. En declaracions ahir al matí a
TVE, Arrimadas va demanar a l’executiu de Pedro
Sánchez “que no interfereixi” en el procediment i
que “no vulgui ajudar els
seus socis” independentistes. També va dir que l’Estat s’haurà de preparar per
si hi ha “aldarulls” i “violència” a Barcelona com a
reacció a la detenció. Per la
seva banda, Vox va sol·licitar personar-se en la causa
i també en les mesures
cautelars que la defensa de
Puigdemont ha presentat
al Tribunal de Justícia de
la
Unió
Europea
(TJUE). ■

qüestió en sortir d’un acte oficial , va dir: “No vull entrar a comentar qüestions internes d’altres estats.” Però després va
afegir-hi que preferia que el seu
país fes com Bèlgica o Alemanya –no extradir ni Puigdemont ni els altres exiliats–, i
que confiava que no fos Itàlia la
que volgués “impartir justícia o
venjança” en nom d’un altre
país europeu.
Qui ha parlat més clar a favor
de l’arrest ha estat el partit
postfeixista Germans d’Itàlia.
Durant el referèndum de l’1
d’octubre els seus dirigents van
carregar amb menyspreu contra l’independentisme català i
van donar ple suport a les forces
de seguretat espanyoles i a la indivisibilitat d’Espanya.
La formació hereva del partit
feixista italià, en fort ascens al
país, ha escrit un comunicat al
seu web firmat pels eurodiputats Raffaele Fitto i Carlo Fidanza aplaudint l’arrest de Puigdemont i “en contra del secessionisme” arreu on es produeixi. ■
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La maniobra torpedina la
naixent taula de negociació
a Aragonès diu que els fets “no ajuden” i Junqueras acusa els aparells de l’Estat de voler rebentar el
diàleg, però crida a apostar-hi a Junts lamenta l’actitud de La Moncloa, que en mina la credibilitat
Òscar Palau
BARCELONA

La nova detenció, tot fa
pensar que il·legal, i intent
d’extradició per part del
Tribunal Suprem del president a l’exili Carles Puigdemont és un torpede que
complicarà encara més la
taula de negociació entre
governs que tot just es va
reiniciar la setmana passada ja amb notòria debilitat,
per la manca de representants de Junts a la banda
catalana. Fins i tot ho admetia ahir el president, i
gran valedor de la taula,
Pere Aragonès. “Els fets no
ajuden gens al procés de resolució del conflicte polític,
no contribueixen a crear
les condicions per generar
confiança entre les parts”,
constatava en la declaració
solemne que va fer a Palau,
secundat per tot el govern.
Des de la concentració que
es va fer al matí davant el
consolat d’Itàlia, el vicepresident, Jordi Puigneró,
també havia relacionat els
fets amb la negociació. “Ja
vam avisar que érem molt
escèptics amb la taula de
diàleg, i veiem com el
temps ens està donant la
raó”, assenyalava. Amb ell
hi havia altres consellers
de Junts però cap d’ERC,
tot i que sí alguns diputats
republicans. Això sí, tant el
president com el vicepresident es van desplaçar a
l’Alguer ahir a la nit, i altres
representants dels seus
partits ja ho van fer ahir al
matí. Els republicans, a
més, van ajornar el consell
nacional que tenien previst aquest matí.
Aragonès, en tot cas, reconeixia que el seu gabinet
va estar en contacte ahir al
matí amb el de Pedro Sánchez per avaluar la situació
i reiterar-li, segons ell, que
l’amnistia i l’autodeterminació són l’única sortida
possible al conflicte. Això
sí, va evitar condicionar la
continuïtat del diàleg a la
retirada de les euroordres,
com va exigir en nom del
govern, i instava a conjurar-se per “superar els obstacles” per al diàleg.

camins possibles” per
avançar cap a la independència. L’exvicepresident
feia una crida a la unitat
per denunciar la repressió,
i a anar junts a la negociació per “ser més forts”, perquè recordava que la mateixa comunitat internacional que “de tant en tant”
es pronuncia contra la repressió també ho fa a favor
de la negociació. “I hi hem
de ser”, concloïa.
Poques hores abans de
la detenció, de fet, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, s’havia reunit
a Roma amb autoritats
eclesiàstiques, actors de
l’executiu i el legislatiu italians i think tanks, i en una
nota
havia
conclòs
que “Itàlia segueix de
prop l’actualitat catalana, i
té interès en la taula de diàleg”. Des de Junts, en canvi, el secretari general Jordi Sànchez sí que va culpar
directament el govern es-

Les frases

—————————————————————————————————

“Si hi ha més gent que
hi posa traves que no
pas que ajuda, baixa
més la possibilitat que el
diàleg vagi endavant”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC
—————————————————————————————————

“No es pot garantir la
negociació donant
empara a la persecució
política i la vulneració
de drets fonamentals”
Jordi Sànchez

Les dues delegacions de la taula de negociació, el dia 15, quan es van reunir al Palau de la Generalitat ■ JUANMA RAMOS

El president no volia
carregar els neulers contra
La Moncloa, que de matinada s’havia pronunciat
amb un breu i fred comunicat en què constatava que
la detenció “obeeix a un
procediment judicial en
curs” que aplica a qualsevol ciutadà de la UE “que
ha de respondre dels seus
actes davant dels tribunals”. Al migdia, des de l’illa
canària de La Palma, Pedro Sánchez insistia que
Puigdemont “va fugir de
l’acció de la justícia”, i li exigia que “el que ha de fer és
comparèixer i sotmetres’hi”. Alhora, això sí, reivindicava el diàleg amb el
govern, i hi mantenia el seu
compromís, ja que el veu
“més necessari que mai” i
“l’única via” per al “retrobament”.
Per la seva banda, en
una declaració per escrit
amb el suport de la majoria
independentista de la mesa, la presidenta del Parla-

CCOO i UGT insisteixen en l’aposta pel diàleg
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

CCOO va afirmar en un comunicat ahir al matí, arran de
la detenció, que la taula de
diàleg “s’ha de reunir urgentment” per “trobar solucions
des de la política” i abordar
“amb iniciativa pròpia” la situació, “sense esperar” que
sigui el Tribunal de Luxemburg el que marqui el pas. Segons el sindicat, “per superar
el conflicte” cal apostar per
“trobar acords amb qualsevol
fórmula possible”, en aquest
cas “amb la reforma del Codi

Penal o l’amnistia”. La nota
aposta per “consolidar una
nova etapa política” que trobi
els consensos necessaris per
afrontar els reptes del país,
entre els quals no esmenta el
conflicte polític, si bé cal reforçar el rol de les institucions
“des de la política i la millora
de la pràctica democràtica”.
El secretari general de la
UGT a Catalunya, Camil Ros,
veu “evident” que la detenció
és un “exemple molt clar” que
un conflicte polític no es pot

deixar en mans de la justícia, i
també va advocar de nou per
la desjudicialització i la negociació entre governs. “Si cada
vegada que hi ha una pedra al
camí es qüestiona, la taula de
diàleg evidentment no avançarà”, reflexionava, i reclamava “serenor” perquè ara mateix “els extrems busquen la
confrontació”. Segons Ros, si
van arribar els indults va ser
perquè es va apostar més per
la política que per la confrontació.

ment, Laura Borràs, va
exigir a l’Estat espanyol
que “a través del seu govern abordi d’una vegada
sense més dilacions la negociació de l’amnistia i de
l’exercici del dret a l’autodeterminació”, ja que “només una solució política resoldrà el conflicte polític”.
Als partits encara es vi-

sualitzaven més les conclusions diferenciades al
voltant del diàleg. El president d’ERC, Oriol Junqueras, evitava també carregar contra La Moncloa, però reconeixia a RAC1 que
els fets “posen en perill” la
taula de negociació, i en
culpava “una part molt rellevant dels aparells de l’Es-

tat”, que segons ell pretenen “rebentar” qualsevol
via de negociació o “camí
democràtic, cívic i pacífic”
que es vulgui obrir, perquè
“esperen guanyar-hi molt
si l’aturen”. Malgrat això, i
que és el primer a mostrarse escèptic, ho veu compatible amb “fer un esforç”,
perquè aquest és “un dels

SECRETARI GENERAL DE JUNTS

panyol de donar cobertura, amb la seva nota de matinada, a la “mala praxi” de
Llarena. D’aquí que evidenciés que l’actitud de La
Moncloa “posa en enormes
dificultats” la seva credibilitat en aquest procés. “Demostra quina és la seva autèntica voluntat de retrobament”, concloïa.
Per la seva banda, la líder d’En Comú Podem,
Jéssica Albiach, piulava
que “la judicialització no és
el camí”, i que “ara més que
mai cal seguir avançant en
la via del diàleg i la negociació per deixar enrere les
conseqüències del despropòsit que un conflicte polític hagi acabat als tribunals”. En canvi, el cap de
l’oposició, Salvador Illa,
mostrava el seu “respecte”
per les decisions judicials,
per reiterar també la “confiança i convicció que l’únic
camí per avançar i obrir un
nou temps a Catalunya és
el del diàleg”. ■
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La Comissió Europea
evita pronunciar-se
sobre la detenció
a Brussel·les diu que respecta “la independència” de la
justícia a Diversos eurodiputats sí que defensen el president
Redacció
BRUSSEL·LES

Sense sortir ni un mil·límetre del guió previst, la
Comissió Europea (CE)
evita fer cap tipus de valoració sobre la detenció i el
posterior alliberament de
Carles Puigdemont a Sardenya. Com havia passat
cada cop que el president
ha visibilitzat a Brussel·les
la confrontació amb l’Estat espanyol, Europa defuig la possibilitat de prendre partit en un o altre
sentit i es limita a mostrar
el màxim respecte a “la independència” de les auto-

118066-1248974Q

ritats judicials implicades.
“Hem vist aquesta informació als mitjans. Només puc dir que és un tema de les autoritats judicials i respectem la seva independència”, va declarar
en roda de premsa el portaveu de Justícia de la CE,
Christian Wigand, en ser
preguntat per l’afer.
El Parlament Europeu,
per la seva banda, tampoc
no va moure fitxa ni té previst pronunciar-se encara
sobre la situació de Puigdemont. Els representants de la cambra volen
esperar a veure com avança el procés judicial a Ità-

lia. En tot cas, les veus a favor de Puigdemont sí que
es van deixar sentir des de
diferents punts del continent a través de diversos
europarlamentaris.
És el cas de Clare Day,
eurodiputada irlandesa
membre d’Independents
4 Change, que es referia a
la detenció com a “un flagrant abús de la legislació
de la UE i una burla a l’estat de dret a Europa”. Day,
que forma part del grup
parlamentari europeu Esquerra Unitària Europea,
avisa que la UE es quedarà
de braços plegats mentre
“alguns estats membres

Puigdemont, Comín i Ponsatí en recuperar la immunitat
com a europarlamentaris, el mes de juny ■ ARXIU

porten a terme una vendetta contra oponents polítics”.
L’eurodiputat del Sinn
Féin, Chris MacManus,
manifestava en el mateix
sentit que la detenció
“hauria de fer disparar les
alarmes dels demòcrates a
tota la UE” i demanava la
llibertat immediata del

president. El polític irlandès veu la detenció com
“un revés a l’etapa de diàleg oberta” i insta el govern espanyol a retirar
tots els càrrecs contra els
polítics independentistes i
a “comprometre’s a resoldre la disputa amb Catalunya per mitjans purament
polítics”.

Boriss Cilevics, autor de
l’informe del Consell d’Europa sobre la repressió espanyola contra els presos
polítics, va deixar palès
que segueix “amb molta
preocupació” la detenció.
El representant letó a l’Assemblea Parlamentària
del Consell d’Europa recordava també els informes demanant “a les autoritats espanyoles que consideressin la possibilitat
d’abandonar els procediments d’extradició contra
els polítics catalans residents a l’estranger, que es
busquen pels mateixos
motius que d’altres que ja
han estat indultats”.
A més, l’eurodiputat
italià Piernicola Pedicini,
del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea, declarava que “si la justícia espanyola vol burlar el Tribunal de Justícia de la UE,
la justícia italiana no en
pot ser còmplice”. La diputada al Parlament alemany Zaklin Nastic (Dielinke) i el diputat francès
François Alfonsi (ALE)
són altres veus que exigien
la llibertat de Puigdemont
en conèixer la detenció. ■
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Alguns dels manifestants concentrats ahir al matí a la Diagonal proveïts de pancartes i d’altres asseguts davant el cordó policial dels Mossos d’Esquadra, impedint el pas a l’edifici del consolat italià ■ ORIOL DURA

Fins que diguem prou

CLAM · Prop d’un miler de persones tallen tot el matí la Diagonal, a tocar del consolat italià, per protestar per la detenció de
l’expresident Puigdemont a Sardenya CORDÓ · Els concentrats criden proclames de suport al “nostre president” enmig d’un
fort dispositiu policial ACTIUS · Asseguren que és un atac que fa revifar el moviment independentista a les portes de l’1-O
Elena Ferran
BARCELONA

N

o van faltar a la cita
que a darrera hora i a
través de les xarxes socials convocava l’ANC
per protestar per la detenció de
l’expresident Puigdemont i que
va agafar per sorpresa el moviment independentista. A les
portes del consolat italià, però,
no hi va poder arribar ningú pel
fort dispositiu policial que blindava l’immoble i que va impedir
als manifestants apropar-s’hi
desplaçant la concentració al
mig de la Diagonal, que va quedar tallada al trànsit. Centenars
de persones s’hi van aplegar durant tot el matí, com l’Octavi
Martí, que tot i tenir el dia de la

Mercè de festa, va preferir llevar-se d’hora per “ser-hi” encara
impactat per la detenció de l’expresident Puigdemont. “Costa
d’entendre”, deia el jove, convençut que l’Estat espanyol es
dedica a perseguir el moviment
independentista “sense aturador” i, el que és pitjor, afegia,
“sense vergonya davant d’Europa”. Per això té clar que l’única
sortida és que els catalans “diguem prou i el poble s’empoderi
altre cop com va fer l’1 d’octubre”. L’Imanol, que l’acompanyava, coincidia que només hi
ha aquesta alternativa perquè,
“governi qui governi, Espanya
continua amb la seva cultura repressiva”. “Són capaços de fer el
que sigui, ja ho diuen ells: «Por
encima de la verdad está la uni-

dad»”, concloïa. En el moment
de més afluència a la concentració hi havia prop d’un miler de
persones, entre les quals hi van
fer acte de presència càrrecs polítics i representants de les entitats sobiranistes.
Els qui cridaven consignes ho
feien en suport a Carles Puigdemont i per exigir a les autoritats
italianes el seu alliberament immediat. “Puigdemont, el nostre
president” era un dels crits més
escoltats entre aplaudiments
del públic, que es mantenia a
lloc mentre alguns desfilaven
cap a casa. En Mingo Carbó, que
com deia ell mateix ja té “una
edat per fer més guerres” i que
havia seguit els discursos a primera fila, reculava mig resignat
amb el moment polític del país.

“El cap em diu que ens n’oblidem i que és millor negociar, però el cor diu que no podem defallir”, apuntava amb la mà damunt la samarreta de color corall fosforescent. “Ens han tingut enganyats molts anys i jo, el
primer que em vaig creure això
de la democràcia, innocent de
mi”, hi afegeix.
Entre els manifestants s’exhibien cartells, molts escrits en
anglès, per exigir la llibertat del
130è president de la Generalitat. Altres missatges improvisats en cartrons anaven dirigits
directament als partits independentistes: “ERC, JxC i CUP,
no cedirem”. A les mans de l’Antònia Petit, una cartolina groga
llampant mostrava la cara retallada de Puigdemont i en italià

hi havia escrit “Libertà”. “Vull
ser positiva i tinc l’esperança
que s’arreglarà les properes hores”, explicava aquesta veïna de
la Barceloneta, que no va faltar
a la iniciativa ciutadana del Consell per la República per omplir
Estrasburg i no fallarà a la convocatòria per omplir aquest diumenge la plaça de Catalunya.
“S’ha de tornar a sortir al carrer, perquè la taula de diàleg ens
tenia a tots anestesiats”, deia
confiada que els fets de les darreres hores serien un revulsiu
per activar el moviment independentista. “Això de la política
del peix al cove ja no s’ho creu
ningú”, sentenciava. Era del
mateix parer en Sigfrid, que havia baixat de Vallcarca, com ha
fet sempre a totes les manifesta-
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cions i per la Diada, on ja va notar que “tot s’estava refredant”.
Per ell diumenge serà una nova
oportunitat i “una segona Diada”, responent a la crida que fan
les entitats sobiranistes a les
dotze del migdia.
Un grup nombrós de persones, pendents i seguint amb els
auriculars l’actualitat a través
de la ràdio pel mòbil, es mostraven inquietes per les novetats
d’última hora. Preguntaven i especulaven si es podria extradir
Puigdemont o no. Tots havien
vingut de Terrassa, on ja fa
1.410 dies que es troben davant
l’ajuntament, o virtualment
mentre hi havia confinament,
per denunciar i reclamar la fi de
la repressió de l’Estat espanyol.
“El poble s’ha d’unir en una desobediència i tallar-ho d’arrel
perquè si anem cedint no farem
res”, deixava anar en Quim entre els companys. Al seu costat,
la presidenta de l’ANC de Terrassa, Teresa Cribillés, tenia
clar que quan “es toca” el moviment independentista és quan
el poble “s’aixeca” i tornarà a estar al costat dels polítics. “No
entens que no hi hagi un full de
ruta compartit, però en el fons
vols pensar que hi és i com sempre saben que no els deixarem
sols”, afegia tot criticant que si
es vol negociar s’ha de fer “amb
una mentalitat de país” i no pas
“d’autonomia que va a reclamar”. Josep Oriol Capelles, també membre de l’ANC de Terrassa, assegurava que a les portes
de l’1 d’octubre és el moment
idoni per anar “units i plegats o
no s’anirà enlloc”. “Ara ja ens co-

AN

600

Les persones que es
van aplegar al migdia
a la Diagonal convocades per l’ANC amb
el suport d’Òmnium i
altres entitats independentistes.

2018

L’any que es va fer la
concentració multitudinària a la delegació del
govern de Barcelona per
protestar per la detenció
de l’expresident Puigdemont a Alemanya.

12.00

La cita per demà, diumenge, a la plaça de Catalunya convocada per
les entitats sobiranistes
per desfilar fins a la Diagonal, a tocar del consolat italià.

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

“Ara ens coneixen a
fora i saben del conflicte
que tenim, no estem
cansats”
————————————————————————————————————————

neixen a fora, a Europa, i el món
sap que aquí hi ha un conflicte i
ens volen fer creure que som
pocs i estem cansats, però no és
així”, defensava, convençut que
els que ahir no eren de Barcelona i treballaven diumenge no
s’ho pensaran per omplir altre
cop el centre de la ciutat.
Per amenitzar la concentració, que es va allargar fins a les
dues de la tarda, n’hi va haver
que no van perdre les ganes de
reivindicar cantant i amb la guitarra habitual es van entonar
cançons reivindicatives com Bella Ciao. El públic concentrat
també va entonar l’himne d’Els
segadors en acabar les intervencions que van fer les entitats.
Per la Diagonal també van aparèixer les lletres gegants que
formen la paraula “Llibertat” i
que s’han vist els darrers anys a
moltes trobades independentistes. “A veure si ens escolten
d’una vegada”, deia un dels seus
portadors. ■

Milers de persones en les
concentracions de l’AMI
davant dels ajuntaments
a La plaça de Sant Jaume s’omple per protestar contra la detenció de
Puigdemont a Girona espera rebre aviat l’exalcalde amb els “braços oberts”
Redacció / ACN
BARCELONA

Milers de persones van
respondre ahir a la crida
de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i es van concentrar
a les vuit del vespre davant
dels ajuntament de tot Catalunya per protestar contra la detenció del president Carles Puigdemont a
Sardenya.
A la plaça de Sant Jaume de Barcelona, plena a
vessar, s’hi van acostar els
presidents
d’Òmnium,
Jordi Cuixart, i de l’ANC,
Elisenda Paluzie, que van
assegurar que la detenció
de Puigdemont era una
“vergonya.” “El president
Puigdemont representa la
voluntat d’un poble que ha
decidit no renunciar a lluitar per la seva llibertat”, va
dir Cuixart. Tant ell com
Paluzie van interpel·lar
Europa perquè intervingui
i van cridar a mobilitzar-se
per la causa independentista i els represaliats.
A Barcelona també es
va fer una marxa convocada pels CDR que va reunir
un centenar de persones.
La manifestació, que va
transcórrer sense incidents, va començar als
Jardinets de Gràcia a les
set del vespre, va obligar a
tallar la Diagonal i va avançar per Pau Claris en direcció a la plaça de Sant Jaume per unir-se a la concentració convocada davant
de l’ajuntament.
A Girona, unes 900 persones van cridar consignes com ara: “Puigdemont, el nostre president”
a la plaça del Vi. El portaveu de Girona Vota, Sergi
Font, va assegurar que la
ciutat l’espera “amb els
braços oberts”: “President, esperem veure’t ben
aviat a casa.” L’alcaldessa,
Marta Madrenas, va llegir
el manifest de l’AMI i va
reiterar que l’expresident
és “la persona que ens fa
mantenir la flama”. També va afirmar que l’Estat

Imatges de les concentracions de Barcelona (a dalt) i Olot (a baix) ■ J. RAMOS / R. ESTEBAN

espanyol continua amb el
“joc brut” i que actua amb
“venjança i odi cap als nostres líders.”
A Tarragona, en l’últim
dia de les Destes de Santa
Tecla, la plaça de la Font va
congregar 400 persones
que van reclamar “la fi de
la persecució política” a
l’independentisme.
La
presidenta
d’Òmnium
Cultural al Tarragonès,

Rosa Maria Codines, va assenyalar que “el poble està
enfadat” i va assegurar que
les mobilitzacions continuaran a curt termini.
Prop de mig miler de
persones es van concentrar a la plaça Major de
Manresa. Es van sentir
clams com ara: “Puigdemont, el nostre president”
i en suport a la independència. A la protesta s’hi

van afegir membres de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa i la delegada de la Generalitat a
la Catalunya Central, Rosa Vestit. Durant la concentració, en la qual es van
llegir tres manifestos de
denúncia dels fets succeïts, també es va fer una crida a la ciutadania a manifestar-se demà a Barcelona. ■
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Un instant de la concentració d’ahir a la seu de la Generalitat a Girona, a la plaça Pompeu Fabra ■ QUIM PUIG

Crit unànime a Girona per
l’alliberament de Puigdemont
a Empleats públics, entitats i representants polítics critiquen la detenció del president i la justícia
espanyola a L’apel·lació de la delegada del govern a la unitat de partits rep mostres de contestació
Jordi Ferrer
GIRONA

Una concentració per reclamar l’alliberament del
president de la Generalitat Carles Puigdemont,
detingut a l’illa de Sardenya fins ahir a la tarda, va
aplegar ahir mig miler de
persones a Girona, que
van voler denunciar alhora la repressió dels òrgans
de l’Estat espanyol.
Representants polítics,
treballadors públics i entitats van apel·lar a la unitat
i van criticar la justícia espanyola. El desacord amb
les diferents estratègies
del govern es va comprovar quan la delegada a Girona, Laia Cañigueral, va
rebre mostres de contestació quan demanava que
els partits (independentistes) vagin plegats.
Convocada per la plataforma Girona Vota i abans
que l’exalcalde de Girona
fos alliberat, unes 500 persones van sortir al carrer
per censurar un altre
exemple de repressió, van
coincidir en els parlaments. Entre els manifes-

tants, hi havia l’exconsellera Dolors Bassa; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la
majoria dels directors territorials de la Generalitat.
Entre els manifestants,
pancartes amb el lema “Ja
n’hi ha prou, independència!”. Entre els convocants, una de molt clara:
“Unitat, desobediència,
independència.”
En un acte conduït per
Sergi Font (Òmnium Gironès), l’última persona a
prendre la paraula, Laia
Cañigueral (ERC), va haver de sentir mostres de
desaprovació, molt explícites, quan reclamava unitat d’acció als partits i deixar-se de “mirar de reüll”.
La delegada del govern va
recordar que a les urnes
els independentistes “guanyen” i que l’Estat només
pot recórrer als tribunals
per fer-hi front.
“El regne corrupte”
Uns minuts abans havia
parlat l’alcaldessa de Girona i diputada al Parlament, Marta Madrenas
(Junts). La batllessa giro-

Les frases

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

“No podem continuar
mirant-nos de reüll. La
unitat s’ha de veure al
carrer i a les
institucions”

“Mentre el cap d’estat
emèrit va en hotels de
luxe, detenen
injustament el
president legítim”

“La universitat és un
refugi de la llibertat
d’expressió. Ho va ser i
ho és ara, amb la
inexorable repressió”

DELEGADA DEL GOVERN A GIRONA

ALCALDESSA DE GIRONA

RECTOR DE LA UDG

Laia Cañigueral

Marta Madrenas

Quim Salvi

Pinya independentista a l’Ajuntament gironí

(Junts i ERC, a l’equip de
govern, i Guanyem) havien subscrit un manifest
conjunt per demanar l’alliberament de Puigdemont
(vegeu la peça). Des del públic es va sentir. “Ja era hora!” La majoria dels presents ahir al davant de la
seu de la Generalitat recordaven què havia passat
fa uns dies a l’hora de triar
els representants catalans
en la taula de diàleg amb el
govern espanyol.
Girona Vota, constituïda l’estiu del 2017, és una
plataforma unitària i independentista que inclou
una vintena d’entitats i
partits de la ciutat, entre
altres, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. L’ANC organitza autocars des de Girona per anar a la manifestació de demà a Barcelona.
Els manifestants sortiran
a dos quarts de deu del matí del pavelló de Fontajau.
Girona Vota es concentra cada dilluns a la plaça
del Vi per demanar la fi de
la repressió i la restitució
de les llibertats individuals
i col·lectives. A Girona Vota també hi ha l’Assemblea
de Treballadors per a la Defensa de les Institucions
Catalanes (ADIC), representada en la concentració
d’ahir per Muntsa Fusté,
que va mostrar-se farta de
la intervenció de la justícia
i va garantir que els empleats públics són responsables en “el mentrestant”
(abans de la independència).
El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi,
va lamentar que la repressió viu un nou capítol i que
aquesta no és la forma –va
dir– de “resoldre un conflicte polític”. Salvi va dir
que la comunitat universitària s’havia de moure davant dels atacs a la llibertat
d’expressió.

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

A Girona els tres grups independentistes (Junts, ERC i
Guanyem) van subscriure al
matí un comunicat per reclamar “l’alliberament immediat
del Molt Honorable President
de la Generalitat Carles Puigdemont”. La batllessa, Marta
Madrenas, va referir-s’hi
“com a alcalde i com a president”. No hi eren presents ni
el PSC ni Ciutadans.
Segons el text, Puigdemont “és un home lliure, que
té reconegut el dret de mou-

re’s lliurement per Europa per
continuar exercint d’eurodiputat amb normalitat”.
Acompanyada dels portaveus d’ERC (Quim Ayats) i
Guanyem (Lluc Salellas) a la
sala Miquel Diumé de l’ajuntament, Madrenas va llegir el
text en què es denuncia que
l’Estat espanyol “no respecta
els drets fonamentals”, cosa
que han exposat el Consell
d’Europa o Amnistia Internacional, exposen els tres
grups. Des del setembre del

2020, ERC és soci de govern
de Junts a Girona i Ayats és el
vicealcalde. Junts i ERC governen en minoria.
El manifest reclama que
l’Estat italià actuï “d’acord
amb les regles del joc de què
ens hem dotat tots els europeus. Si no, seria un fracàs
monumental de la Unió Europea”. El comunicat conjunt
crida a manifestar-se “de manera massiva i pacífica”, cosa
que van fer centenars de ciutadans ahir al vespre.

nina va assegurar: “El regne corrupte d’Espanya
mai falla.” Per Madrenas
mentre que el rei emèrit

Joan Carles I viu en hotels
de luxe, al “president electe i legítim se’l deté injustament”.

En la seva intervenció,
Madrenas va recordar que
els tres grups independentistes de l’Ajuntament

Agenda d’anul·lacions
L’agenda de la majoria
d’institucions es va veure
alterada. A Girona, l’equip
de govern va anul·lar una
roda de premsa amb xifres
de la reactivació econòmica a la ciutat. A Banyoles la
cerimònia dels premis Banyolí de l’Any es va ajornar
fins al 15 d’octubre. Hi havia d’assistir el vicepresident, Jordi Puigneró.
Tampoc no hi va haver visita de Teresa Jordà a Setcases (Ripollès). La consellera d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural va anul·lar la visita a la
pista forestal de Setcases
a Espinavell. ■
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A Amer passen de la
preocupació a la calma
tensa i a l’alleujament
a Els veïns comencen el dia molt preocupats per la detenció del president,
però l’acaben més tranquils a Critiquen la divisió actual de l’independentisme
Jordi Casas
AMER

A dalt, un eloqüent cartell de la plaça. A sota, Mercè Agulló (ANC) llegint el manifest ■ J.C.

què a l’estat li interessa
aquest conflicte, però no
ens deixem provocar”,
afirmava. La majoria de
les persones consultades,
però, desviaven la conversa cap al moment actual
de l’independentisme. Coincidien a manifestar-se
dolguts amb les picabaralles al si del govern i, en el
cas dels més radicals, criticaven que la mateixa Generalitat fos part en alguns processos judicials

contra companys que
s’havien manifestat.
Les converses de les
persones que cap a les vuit
del vespre s’anaven concentrant al davant de l’ajuntament eren similars.
Les més de 300 persones
que s’hi van aplegar van
escoltar els manifestos de
l’ANC i del Consell per la
República. Després, la regidora Anna Desoi informava que havien estat tot
el dia en contacte amb

l’entorn del president i
que havien fet costat a la
família. A la concentració
hi havia la germana de
Puigdemont.
Després
d’Els segadors, el portaveu local del consell, Mingo Berrio, tancava l’acte
animant la concurrència.
“Ja veureu com, un dia o
altre, ens en sortirem.”
A la mateixa hora hi havia concentracions en bona part dels municipis gironins. ■

118568-1233804L

A Amer ahir la processó
anava per dins fins que es
va saber que el president
Carles Puigdemont sortia
de la presó sense cautelars. Normalitat als carrers del poble, terrasses
força plenes als bars de la
plaça de la Vila i aparent
normalitat a la pastisseria
Puigdemont del carrer de
Sant Miquel. La germana
del president declinava fer
declaracions.
Segurament treballar era la teràpia per passar el mal tràngol de saber empresonat
una altra vegada el seu
germà, tot i que confiada
per les notícies dels seus
advocats i equip d’assessors, l’anomenat entorn
de Puigdemont. I la família
finalment es va tranquillitzar després de l’esperada trucada d’en Carles a la
mare.
Tot i que, cap al vespre,
encara hi havia algun despistat que no sabia que el
president havia sortit de la
presó, les persones consultades coincidien que, davant de fets com ara la detenció a Alemanya, el
2018, o la d’abans-d’ahir,
els afecten directament.
“En Puigdemont és un dels
nostres, és el nostre veí, el
coneixem i coneixem la família. Si ens el toquen, ens
afecta”, afirmava en Jordi
a la barra del Cafè Comerç.
Hi coincidia una treballadora del Forn Martori: “A
Amer tots el coneixem i això ens afecta.”
Tornant a la barra del
Comerç, en Carles es manifestava confiat amb l’estratègia d’internacionalització del conflicte català
de Puigdemont. “Sap què
es pot trobar i estic convençut que sap molt què
fa”, deia. Al seu costat, en
Jordi lamentava que la policia espanyola apliqués a
Amer el sistema basc.
“Som un reducte, és habitual veure passejar pel poble la Guàrdia Civil, per-

|

16 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 25 DE SETEMBRE DEL 2021

POLÍTICA L’EXILI

La mateixa pedra

AIGUA AL VI · Els principals mitjans espanyols es van bolcar novament a la “satisfacció” per la detenció de Puigdemont amb
un gran seguiment del cas, fins que a la tarda se’l va deixar anar en llibertat BREU · Semblava que es repetia el cas de la seva
detenció a Neumünster, a Alemanya, però si aleshores la ‘festa’ va durar dotze dies, ara en menys de 24 hores ja s’havia acabat
había cronificado con un galimatías jurídico provocado por la rebeldía de Bélgica a aplicar la euroorden”. És més, donaven per segur que el testimoni l’havia de prendre la Santa Inquisició amb un
“Ahora ya no serán las autoridades judiciales belgas, ni las alemanas, las que puedan prolongar artificialmente una situación tan inédita que permitió a Puigdemont
ser designado de nuevo candidato
a la Generalitat desde su refugio, y
ser elegido eurodiputado pese a
que continuaba vigente su procesamiento por sedición y malversación de caudales públicos”. El periodista que ho va escriure devia quedar satisfet, perquè va rematar l’article sentenciant: “Para Sánchez es
un contratiempo no deseado. Para
Cataluña, un factor de incertidumbre. Y para el resto de España, una
satisfacción.”
Qui no resultava tan entusiasta
era El Mundo, l’únic que clarament
deia que al Supremo hi havia un
cert “escepticisme” sobre el fet que
l’expresident de la Generalitat fos
entregat de manera immediata a
Espanya “después del varapalo que
sufrió nuestro país cuando el tribunal alemán de Schleswig-Holstein
rechazó en 2018 ponerlo a disposición de las autoridades judiciales

Jordi Camps i Linnell
GIRONA

J

a ho diu la dita, que l’home és
l’únic animal que ensopega
dues vegades amb la mateixa
pedra. I ja se la pot ben fotre
que passarà el temps i no serà capaç
de fer memòria ni de prendre mesures per tal que no es repeteixi. Si algú en té cap dubte, només calia que
fes una repassada de la premsa espanyola, ahir centrada en la detenció del president Carles Puigdemont a Sardenya i desplaçant ni
que fos per un dia el seguiment de
les conseqüències de l’erupció del
volcà a La Palma. Suposem que la
celebració bé ho mereixia, la d’una
majoria (absoluta) que obria titulars amb el “Puigdemont, detenido”, tot esperant que les autoritats
italianes el posessin immediatament en mans de la justícia espanyola. Per, ja havent dinat, canviarho ràpidament per un de menys eufòric com el genèric “El juez italiano deja libre a Puigdemont, pero le
impone seguir en Cerdeña” quan la
festa ja s’estava apagant.
D’aquell 25 de març del 2018 a
Alemanya, quan Puigdemont va ser
detingut a Neumünster i al cap de
dotze dies alliberat i, consegüentment, el jutge Llarena es va haver
de menjar amb patates la petició
d’extradició, sembla que ningú no
se’n recordava. És cert que el tauler
d’aquest joc d’escacs político-judicial era un altre: Itàlia, més obert i
imprevisible. Molt diferent del d’un
Estat francès on no s’ha mogut ni
un dit per detenir-lo –i no són poques les vegades que Carles Puigdemont hi ha anat– des que el Tribunal General de la Unió Europea
(TGUE) va considerar suspesa l’euroordre contra l’expresident en l’escrit del 30 de juliol amb què li va retirar de nou la immunitat parlamentària. Potser per això la majoria dels mitjans de premsa escrita
espanyola es mostraven gens indissimuladament satisfets amb la nova detenció del president català exiliat. “El arresto de un prófugo de
los tribunales siempre debe ser
bienvenido”, resava el subtítol de
l’editorial de l’edició digital de La
Razón, que considerava la situació
de “patata caliente” i definia el procés de detenció com “una historia
interminable”. És veritat que, gratant, els matisos apareixien:“Su
cercano porvenir judicial es de una
complejidad tal que parece casi
una misión imposible dilucidar

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

Per als mitjans espanyols,
l’euroordre contra
l’expresident català mai
es va desactivar
—————————————————————————————————————————————

Puigdemont abans d’entrar a la presó de Neumünster, el 2018, i portades de la premsa espanyola ■ ACN

La premsa
estatal,amb alguna comptada excepció, es va tornar
a bolcar a fer de
claca d’aquells que
volen que la justícia
espanyola passi
comptes amb el
president català. ■ ACN / EPA

cuál será el futuro que le aguarda
en las próximas horas, su puesta
en libertad o su entrega a España.”
En la mateixa línia, però amb un
xic més d’eufòria, se situava l’ABC,
que també va fer un gran desplegament del cas. Aquí ho salpebraven
amb dosis d’un cinisme sense límit
obrint amb “El Supremo asume
que la estrategia de Puigdemont és
«enfangar» en Italia el procedimiento de entrega”. Tal qual, clar i
castellà. Com si la culpa fos del detingut, que abans s’havia passejat

per altres països europeus sense
cap repercussió punitiva. És clar
que per als mitjans espanyols l’euroordre contra l’expresident català
mai es va desactivar. I això no és
res: al seu editorial, publicat al migdia al web del diari, titulaven “Ahora toca hacer justicia”. Si el dubte
del lector era si no n’havia hagut
abans, de justícia, llegint-lo quedava
clar que l’autor del “golpe secesionista” per a ells mereix ser jutjat
perquè és una “una deuda pendiente de nuestra democracia que se

españolas por un delito de rebelión”. Touché! La van encertar de
ple: al cap d’unes hores, l’advocat
Gonzalo Boye anunciava que a Sardenya “ja ha sortit el sol”.
La premsa internacional també
es va fer ressò de la detenció de
Puigdemont amb més o menys relleu. Evidentment tots els mitjans
italians, així com les principals capçaleres informatives britàniques
(The Guardian o la BBC), americanes (fins i tot The New York Times,
que fa uns mesos va entrar en el joc
del CNI) o dels mitjans alemanys,
malgrat que estan immersos
aquests dies en les eleccions que posaran fi a l’era Merkel. The Times ja
va titular un editorial amb un
“Spain again” (“Espanya un cop
més”) parlant d’aquell ridícul a Alemanya. Veurem demà o aquests
dies què en diuen, del cas de Sardenya. Més crispetes!

