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Protestes pels abusos bancaris

Querella del govern
contra Lesmes per
les hipoteques

La capçalera de l’acte de protesta que es va fer al passeig Lluís Companys de Barcelona, ahir ■ JOSEP LOSADA

Mobilització d’associacions contra la sentència de l’impost hipotecari

FISCALIA · La Generalitat vol
que s’investigui el president del
Suprem per la suspensió de la
sentència que perjudicava la banca

L’alt tribunal afronta
sense crèdit el judici
als presos polítics

P6-8

CULTURA-ESPECTACLES P29,30

Un estudi revela que els EUA van
investigar el polític per la seva relació
amb un marxant afí al règim de Hitler Francesc Cambó ■ ARXIU C.C.

Cambó, en el punt
de mira per l’art
robat pels nazis

NACIONAL P10

Marta Rovira
reapareix i fa
una crida a
l’entesa del
sobiranisme
La secretària general
d’ERC parla de l’exili

Un 11% més de víctimes
en un any a Ciutat Vella

Nacional P21

Un de cada tres veïns diu que la situació
al barri barceloní cada cop és pitjor

L’acusat de voler matar
Sánchez treballava al CTTI

Nacional P18

L’ombra del nazisme taca l’aniversari
de la Nit dels Vidres Trencats del 1938

Europa-Món P25

Merkel fa un discurs en una sinagoga de Berlín ■ EFE

Merkel carrega
contra la xenofòbia
i l’antisemitisme
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esprés de set
mesos de prepa-

ratius, el 21 de desem-
bre del 1978, en un
poble del País Basc
francès, un grup de

vuit militars espanyols feien esclatar
una bomba als baixos del Renault 5 de
José Miguel Beñaran Ordeñana, més
conegut pel nom de guerra: Argala.
Aquest dirigent d’ETA havia estat el
màxim responsable de l’atemptat que
cinc anys abans havia posat fi a la vida
de l’almirall Carrero Blanco. Van tornar
a Espanya, van reservar en un restau-
rant de Madrid i ho van celebrar conve-
nientment. L’assassinat va ser reivindi-
cat pel Batallón Vasco Español, una si-
gla més de la sopa de lletres ultradre-
tana que va ensangonar –amb al-
menys 66 morts– la violentíssima
Transició espanyola. Ni aquest ni la
majoria dels altres atemptats no van
ser mai investigats ni molt menys en-
cara, considerats terrorisme.

Amb l’arribada del PSOE al poder, el
GAL va succeir els grups parapolicials
anteriors, amb un component més alt

de mercenaris i molts diners dels fons
reservats de l’Estat. Van fer una qua-
rantena d’atemptats que van afegir 26
morts més a compte del terrorisme
d’estat. En aquest cas van ser con-
demnats l’exministre Barrionuevo i di-
versos alts càrrecs i comandaments
antiterroristes, indultats ràpidament.
El Tribunal Suprem va sancionar algu-
nes accions, però la sentència va negar
el caràcter terrorista dels GAL.

A partir d’aquí, aquesta mena d’ac-
cions van espaiar-se, però no es van
acabar. El 1993, un grup d’ultres van
assassinar el jove antifeixista Guillem
Agulló, al País Valencià. La majoria van
ser absolts i l’autor material només va
passar quatre anys a la presó. Tampoc
no van ser considerats terroristes.

Amb tot aquest historial al darrere,
l’ultra Manuel Murillo ha pogut acumu-
lar un arsenal a Terrassa sense que
–un cop descobertes les intencions de
matar Pedro Sánchez– ningú no l’hagi
acusat de terrorista. Ni fiscals, ni jut-
ges, ni els tertulians de Madrid. Perquè,
com sabem tots des de sempre, el ter-
rorisme, si és espanyolista, no és terro-
risme.

D

Keep calm
Salvador Cot

Terrorista i
espanyol? No!

A l’ultra Manuel Murillo ningú
no l’ha acusat de terrorista.
Ni fiscals, ni jutges, ni els
tertulians de Madrid

uan vaig a un restaurant sem-
pre pregunto al cambrer que
pren nota si és bo el que li de-

mano. Alguns acompanyants se’n ri-
uen: “Què vols que et digui, que és do-
lent?” Jo ja m’entenc. Algun cop el
cambrer se m’ha sincerat: “Agafi això
altre.” Altres vegades entra en acció el
llenguatge facial: el cambrer diu amb
els ulls o amb un rictus que he fet
l’elecció encertada, o no. Si és que no,
ja ens hem posat d’acord i demano
una altra cosa. Tot això que es perden
els que no pregunten ni miren la cara
dels cambrers. Fa poc vaig demanar
per postres una ració de coca de Llava-
neres. El cambrer em va dir que no me
la podia servir. Li vaig indicar que era
a la carta. “L’hem retirada, no estava
en condicions per als nostres clients.”
Com que es tracta d’un restaurant
molt bo vaig pensar que el cambrer pe-
cava d’exquisit i vaig insistir en la peti-
ció. Tenia un desig. Me la va servir
sense tenir-les totes i dient-me que si
no m’agradava me la podia canviar per
una altra cosa. La humitat penetrant
del dia plujós l’havia reblanida una mi-
ca, però era perfectament mengívola.

Q

El cambrer em mirava de lluny amb ai-
re anguniós. Li vaig fer un gest d’apro-
vació. Al restaurant Can Dimas són
molt responsables. Així es mantenen i
prestigien els negocis.

L’altre dia, a la plaça, em vaig quedar
abstret davant una mortadel·la amb in-
crustacions d’olives. Quants anys feia
que no n’havia menjat? Li vaig pregun-
tar al cansalader si era bona. Què m’ha-
via de dir, que no ho era? Em va res-
pondre: “La mortadel·la sempre és la
mortadel·la: la mateixa que la mare ens
posava a l’entrepà de l’escola.” Primer
em vaig fer unes interrogacions: ¿no
són els altres embotits, també, els de

sempre? ¿Han evolucionat mentre la
mortadel·la s’ha mantingut inaltera-
ble? ¿La mare me n’havia posat a l’en-
trepà? Només recordo el pernil dolç.
Prescripció facultativa: no podia men-
jar de petit res que fos fort. Vaig acabar
adquirint unes rodanxes de mortadel-
la. Feia gust de fusta i mina de llapis, de
goma d’esborrar, de guix, de taula de
multiplicar, de cine de tarda, de xiprers
i eucaliptus del parc, d’excursió a Bur-
riac... Els entrepans de la mare havien
contingut mortadel·la.

Fa uns anys vaig pujar a Sant An-
dreu de Llavaneres per participar en
una pesolada organitzada per l’Ajunta-
ment. A Llavaneres sostenen que els
millors pèsols del Maresme són els
seus. De postres ens van servir coca de
Llavaneres. En una taula, vell de prop
de noranta anys, hi havia el pastisser
Sala, inventor de l’especialitat. Vaig
anar a saludar-lo. Em va dir el que ja sa-
bia: “Jo havia anat a col·legi amb el seu
pare.” El pare feia uns anys que s’havia
mort. Ell ho va fer poc després d’aque-
lla trobada. S’assemblaven, havien
mantingut l’amistat. Com volen que do-
mini el desig de coca de Llavaneres?

“Soc dels que
pregunten als
cambrers si és bo
el que demano

Vuits i nous

Coca i mortadel·la
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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entre fa dies i dies que estem
entristits i emprenyats (per
fer servir les dues expressions

que aquesta setmana ha utilitzat l’ex-
president Artur Mas en una entrevista
en aquesta casa) per les divergències
entre les forces independentistes del
país (que no s’acaben de posar ben bé
d’acord sobre què cal fet a partir
d’ara), hauríem de reconèixer que
mentrestant (aquest mentrestant que
se’ns fa tan llarg) l’ANC i Òmnium van
fent. Les formacions polítiques suposo
que també, és cert. Però l’ANC i Òmni-
um ho fan, si més no, posant en mar-
xa, aquesta mateixa setmana, dues
campanyes que no els haurien de pas-
sar desapercebudes. La primera, la
d’Òmnium, és ben clara: “Som el 80%”,
porta per lema la nova campanya que
han engegat (www.somel80.cat), i que
ha posat d’acord, sota un mateix mani-
fest, cares tan conegudes i distants en
segons què com l’exdiputat de la CUP

M “Òmnium i l’ANC
han posat en marxa
aquesta setmana
dues noves
campanyes. I és que
no s’aturen

David Fernàndez; l’exlíder dels co-
muns Xavier Domènech; l’expresident
del Pacte Nacional pel Referèndum,
Joan Ignasi Elena; els exconsellers An-
toni Castells, Andreu Mas-Colell i Joan
Manuel Tresserres; l’exsecretària ge-
neral de Podem Catalunya Gemma
Ubasart; o, entre molts d’altres, l’his-
toriador Borja de Riquer. Només en les

primeres vuit hores, la iniciativa (que
denuncia la situació dels presos i recla-
ma “una solució real”) ja tenia més de
50.000 inscrits. I dijous, l’ANC posava
en marxa una campanya (www.consu-
mestrategic.cat) perquè els consumi-
dors triem “empreses que no van par-
ticipar en la campanya de la por l’octu-
bre de l’any passat”, quan algunes em-
preses van traslladar la seva seu social
o fiscal fora de Catalunya. Sostenen
que es tractarà d’un catàleg de serveis
d’empreses per ajudar a donar “efecti-
vitat real” a la proclamació de la Repú-
blica catalana. I diu Elisenda Paluzie
que no es tracta d’una llista “de bons i
dolents”, sinó de donar més informa-
ció als consumidors a l’hora d’optar
per una empresa o una altra. Són dues
campanyes potents que veurem quina
dimensió agafen. Però que demostren
si més no una cosa, i és que ni una en-
titat ni l’altra s’han paralitzat. I que
van fent.

I ells van fent
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

La decisió de l’Audiència Pro-
vincial de Barcelona en què

denega l’arxivament de la causa
contra agents de la Guàrdia Civil
que van exercir la brutalitat policial
l’1-O en el cas de Sant Joan de Vila-
torrada no repara el dany causat
per l’operació de les forces i cossos
de seguretat de l’Estat contra la
ciutadania concentrada pacífica-
ment als col·legis electorals. Però la
crítica expressada per l’Audiència
barcelonina en aquesta resolució
cal considerar-la com un punt d’in-
flexió i un bri d’esperança perquè
s’acabi manifestant la injustícia co-
mesa l’1-O i en els procediments ju-
dicials posteriors. Entre altres co-
ses, perquè aquesta és la primera
discrepància rellevant dins l’estruc-
tura judicial sobre els fets de l’1-O.

Per primer cop s’exerceix la crí-
tica contra l’actuació de la policia
espanyola des de les mateixes ins-
tàncies judicials. I a més de denegar
l’arxivament de la causa contra els
agents que decretava el jutjat de
Manresa, també es considera que
els cops de porra que van lesionar
una vintena de veïns van ser “ex-
cessius” i que el criteri de propor-
cionalitat en l’actuació policial feia
aconsellable deixar votar els ciuta-
dans. La perspectiva de l’Audiència
entra en contradicció amb els per-
versos criteris establerts per l’alta
judicatura representada pel Tribu-
nal Suprem, que ha tergiversat la
realitat dels fets d’aquells dies en la
instrucció i empresonament dels
dirigents independentistes. I si bé
és cert que en la justícia s’imposa la
jerarquia jurisdiccional, una audièn-
cia provincial és un ens prou relle-
vant per posar en evidència que
s’està intentant negar el que va ser
una acció policial brutal contra ciu-
tadans pacífics i indefensos que
participaven en un acte democràtic
com va ser el referèndum de l’1-O
menyspreant les víctimes.

La brutalitat
policial de
l’1-O sura

EDITORIAL

Les cares de la notícia

La historiadora de l’art i professora de la UB ha re-
velat en un estudi que els serveis secrets nord-
americans van investigar Francesc Cambó per la
seva relació amb un marxant d’art afí al règim na-
zi de Hitler, en relació amb algunes obres d’art
que podrien haver estat robades pels nazis.

EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT

Els nazis i Cambó

Es compleix un any de l’empresonament de la
presidenta del Parlament. Una mesura tan indig-
na com l’aplicada a la resta de presos polítics, fruit
d’un relat fictici construït ad hoc per escarmentar
l’independentisme. El seu delicte va ser permetre
el debat i la votació al Parlament.

-+=

-+=

Franctiradors de faristol
Lorena Roldán

Un any d’injustícia
Carme Forcadell

-+=

Immaculada Socias

L’estil tòxic de Cs al Parlament viu de la tensió i sovint
cau en la mentida i el discurs barroer per aconseguir
la confrontació. Un dia comparen els presos polítics
amb turistes de polsera i tot inclòs, i al següent citen
un altre diputat al carrer, o potser seria millor dir al
carreró. Són franctiradors de la política.

DIPUTADA DE CIUTADANS

HISTORIADORA DE L’ART
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De reüll
Maria Palau

Art en
precari

l Consell Nacional de la Cultura i les Arts (Conca) ha
radiografiat el Museu d’Art Contemporani de

Barcelona (Macba) i, entre les seves conclusions,
adverteix els responsables de la institució que una part
important del públic, el que té i el que no té, no connecta
amb els seus continguts perquè no els entén. Pel Conca,
fora bo que programés exposicions més “populars”.
Però no és això, no. El repte, tant per a les polítiques
culturals com per a les polítiques educatives, hauria de
ser formar els públics en els codis de l’art

contemporani. I un dels millors llocs
per iniciar-s’hi són els centres d’arts
visuals que hi ha disseminats per
tot el territori i que, per tant, tenen
la condició d’equipaments de
proximitat. Però, què s’ha fet per
potenciar aquesta xarxa integrada
per vuit espais que tant va costar
crear? L’Associació Catalana de

Crítics d’Art (ACCA) ha encarregat a les crítiques
Caterina Almirall i Marina Vives un informe de la seva
situació actual en què els professionals que hi treballen
denuncien la inestabilitat, la provisionalitat i la
precarietat amb les quals els han de fer funcionar. Ni la
gran Barcelona és modèlica en aquest sentit: la Fabra i
Coats encara ara no té director. S’imaginen una escola o
un hospital sense director? No podrem aspirar que l’art
contemporani s’incorpori de manera natural als hàbits
culturals dels catalans si abans no rescatem els nostres
equipaments d’aquesta vulnerabilitat.

E

Un informe
retrata la
inestabilitat
de la xarxa de
centres d’arts
visuals

http://epa.cat/c/aguibx
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El magistrat acorda
l’empresonament de la
presidenta Carme Forcadell,
que pot eludir la mesura si
abona 150.000 euros.

10
anys

20
anys

Els psicòlegs atenen més
afectats, per la incertesa
laboral i el temor a la falta de
recursos provocades per la crisi
econòmica.

Catalunya tanca l’octubre amb
l’augment de la desocupació
més baix en deu anys. El final
de la temporada d’estiu incideix
molt menys en la desocupació.

Presó amb fiança Malalts de crisi Augment més baixTal dia
com
avui fa...
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s evident que una
vicepresidenta del

govern espanyol no
pot dir que Espanya és
una de les 20 demo-
cràcies més guais del

planeta i tot seguit afirmar que si els lí-
ders independentistes catalans són a la
presó és “perquè han comès delictes”.
No pot, d’entrada, perquè si Espanya fos
un estat de dret presentable, com cor-
respon a les democràcies que ella cita,
la vicepresidenta del govern no podria
destruir la presumpció d’innocència
com va fer ella fent aquesta afirmació
en seu parlamentària.

Però és que tampoc pot anar presu-
mint de democràcia i estat de dret ex-
emplars, després de constatar la ins-
trucció polititzada i de part que han fet
del cas els jutges Llarena, Lamela i Ra-
mírez Sunyer. Després de veure com el
relat policial, fiscal i judicial sobre la re-
bel·lió no respon als fets que ha vist tot-
hom, ha estat desmentit per proves ex-
culpatòries, ha estat negat per tribunals
europeus i ha estat rebatut per múlti-
ples i prestigiosos juristes, entre ells un
expresident del Tribunal Suprem i del
Constitucional com Pascual Sala. Des-

prés de comprovar el clam del món de-
mocràtic contra l’empresonament dels
líders polítics catalans.

És evident que no pot fer aquestes
afirmacions el mateix dia que el TEDH
sentencia que la justícia espanyola no va
ser imparcial i va violar el dret a un judici
just a Arnaldo Otegi, quan el va con-
demnar el 2011 per haver intentat reor-
ganitzar l’esquerra abertzale en un par-
tit polític. El mateix dia que el Tribunal
Suprem demostra la seva falta de criteri
i d’independència, canviant de manera
insòlita i vergonyant una sentencia fer-
ma dictada dues setmanes abans, res-
ponent als interessos econòmics de la
banca i perjudicant milions de ciuta-
dans. És molt evident que ni la democrà-
cia ni l’estat de dret espanyols no poden
garantir un judici just i imparcial a cap
dels encausats pel procés independen-
tista a Catalunya, perquè en aquest cas
l’Estat és parcial, els jutges són parcials,
els fiscals són parcials, els advocats de
l’Estat són parcials, el govern espanyol de
la vicepresidenta Calvo és parcial i la poli-
cia és parcial. L’única cosa que es pot es-
perar de la justícia espanyola en aquest
judici és un linxament. I l’europea?

É

Full de ruta
Toni Brosa

Un linxament

L’estat de dret espanyol no
pot garantir un judici just
i imparcial als
independentistes catalans

“Els principis
que ens canviarien
el món: fidelitat a un
mateix i màxim
respecte als altres

a molts i molts anys, quan jo cobria
la informació de la Diputació de
Barcelona per al diari El Mundo

Diario, hi havia un diputat que havia es-
tat alcalde de l’Hospitalet de Llobregat,
que es deia Matías de España, un empre-
sari i feixista declarat. A la sortida d’un
ple, presidit per Juan Antonio Sama-
ranch, em deia ben convençut i seriosa-
ment: “Quan tornem a manar nosaltres,
a vosaltres, els comunistes, no us afuse-
llarem com es va fer el 1939, no; us arre-
plegarem en un vaixell, a alta mar, tin-
dreu cobertes totes les necessitats bàsi-
ques, però no podreu mantenir cap con-
tacte amb la societat. Així no podreu fer
cap mal ni portar el país a la ruïna.” Re-
cordo que em vaig limitar, amb to sarcàs-
tic, a dir-li que em deixava molt tranquil.
Certament, alguna cosa havíem guanyat.
Per sort no van tornar a manar com en
l’època de Franco, encara que no ens els
hem pogut treure del tot del damunt.

NO EM NEGAREU que no és pas que no ho
hagin intentat i que encara no ho inten-
tin. Hauré de reconèixer que Matías de
España era més humà que molts dels ac-

F tuals membres del PP, Ciutadans i no
diem de Vox, que de ben segur si tornen a
manar instauraran la pena de mort,
almenys per als que vagin contra la sagra-
da unitat d’Espanya. Es podran trepitjar
tots els drets humans haguts i per haver,
robar i violar, però seran implacables
amb la unitat de destí de tots els espa-
nyols. Sincerament crec que els humans
necessitem una reconversió. Penso que
les religions, per la seva mateixa base,
haurien d’haver ajudat, per la influència
que han tingut, a crear persones obertes,
amb un respecte a les diverses maneres
de pensar, i sobretot haurien d’haver
començat ells a donar exemple. És ben

trist que altes dignitats eclesiàstiques
mirin de fomentar l’enveja i l’odi quan
haurien de ser portadores de pau i res-
pecte. Tant costa, em pregunto cada dia,
que els humans siguem capaços d’enten-
dre que les veritats absolutes ja s’han aca-
bat i que ara hem d’entrar en una altra fa-
se? Quan veia aquella gent protestant
com boja perquè havien alliberat una no-
ia, que tot plegat no havia fet res, i quan
veia que la noia no s’atrevia a sortir, i que
el seu advocat se n’ha hagut d’anar a l’exi-
li, vol dir, senyors, que encara hi ha molta
feina per fer.

PERMETEU-ME, per una única vegada, que
em converteixi en redemptor de la huma-
nitat i faci públics els dos únics principis
que ens canviarien el món i el convertirien
en una bassa d’oli: fidelitat a un mateix i
màxim respecte als altres. Cal que tots
fem servir el cap, que analitzem els per-
quès de les coses i que després obrem amb
conseqüència. Però amb això sol no n’hi
ha prou. Hem d’acceptar que ens podem
equivocar i per tant l’altre pot tenir raó.
Eh que és senzill? Doncs, posem-nos-hi i
apliquem-ho al peu de la lletra. Gràcies.

Pep Collelldemont. Periodista

Esperits oberts
Tribuna

Documental
sobre Fontserè
b Vull referir-me a la carta pu-
blicada en aquesta secció del
senyor Ettinghaussen relativa
a l’article d’Isabel-Clara Simó
sobre el meu documental Art i
rebel·lia / Carles Fontserè a
contracorrent. Carles Fontserè
considerava que els aliats, es-
pecialment França, la Gran
Bretanya i els Estats Units, ha-
vien abandonat la República
espanyola a la seva sort i l’ha-
vien traïda. Aquest és, crec, el
marc i el fonament ideològic
de Fontserè en la seva posició
pro Alemanya. Però és que,
d’altra banda, a ell, un sobrevi-
vent, li havien resolt la vida
amb l’ocupació de París. Per
primer cop després de set
anys va tenir papers de refu-
giat; li van proporcionar feina
regular, havent passat anys
d’autèntica gana, juntament
amb el seu company Clavé a
la revista La Gerbe (revista na-
zi d’expressió francesa); i per

si fos poc el director de la pu-
blicació, Eitel Moellhausen,
que ja havia ajudat el germà
d’en Carles, va evitar a darrera
hora que la mare de Fontserè,
refugiada, anés a parar als
camps de concentració. Més
que entrar en cap valoració,
crec que cal tenir presents
tots els factors per tal de jutjar
millor els mecanismes men-
tals de Fontserè, que no, no és
cap filonazi, durant l’ocupació.
Sí que estaria d’acord que la
benevolència constant amb
què tracta els alemanys en les
seves memòries –no en des-
aprofita mai l’ocasió– és es-
crita en un moment, moltes
dècades després, quan ja se
saben de sobres les atrocitats
i aberracions del nazisme, co-
sa que hauria demanat alme-
nys algun comentari. Però el
tarannà de Fontserè era pro-
vocador de mena, i això hauria
traït l’esperit del personatge
que s’havia construït.
ALBERT ABRIL I PONS
Barcelona

Apropiació
cultural

b La cantant Rosalía va llan-
çar la setmana passada una
nova cançó anomenada Di mi
nombre, de l’àlbum El mal
querer. Això ha revifat un de-
bat que la persegueix des del
seu primer èxit amb Mala-
mente. Se l’acusa d’apropiar-
se de la cultura gitana per
cantar amb un deix i accent tí-
pic de la parla andalusa i ex-
pressions pròpiament gitanes,
sent catalana. Això significaria
que els cantants blancs que
canten funk, soul, R&B, reg-
gae, hip-hop i altres gèneres
musicals associats a la cultura
afroamericana també estan
apropiant-se de la seva cultu-
ra. En la meva opinió, l’ús d’in-
fluències externes a nosaltres
ajuden a crear, a experimentar
i a avançar. No hauríem de po-
sar límits a la cultura.
LAURA VARELA SITJÀ
Barcelona

Tornes
amb NitBus?

b Soc partidària d’agafar l’au-
tobús, però no el NitBus.
Sempre que surto de festa o a
a sopar, tornar es converteix
en la pitjor part de l’aventura. I
el NitBus és la pitjor de les op-
cions de transport, però la
més econòmica i quasi única
alternativa als preus elevats
del taxi o Cabify. El NitBus mai
no arriba a temps. Ja pot po-
sar que falten tres minuts, que
arribarà una hora més tard. A
aquest temps d’espera, se li
suma el neguit i la inseguretat
d’estar esperant, sovint sola, a
la parada. I en el pitjor dels ca-
sos, i per experiència ho dic,
haver de treure’t de sobre al-
gun borratxo. El mal funciona-
ment del NitBus em pren les
ganes de sortir; però no hi re-
nunciaré, alguna solució hau-
ria d’haver-hi.
BERTA PUIG SÁNCHEZ
Barcelona

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

El lector escriu
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Marta Rovira, SECRETÀRIA GENERAL D’ERC

“No hem de contraposar l’exili amb la presó, perquè són
les dues cares de la mateixa moneda”

La frase del dia

“Què proposem
a part de signar o
manifestar-nos?
Aquí trobaríem
l’àmbit de la
no cooperació, que
està totalment per
explorar

uè hem de fer? es pregunta la
gent davant del que està pas-
sant. I, un cop més, Òmnium ha

sabut interpretar el moment amb el
llançament de la campanya Som el
80%. Als sectors amb més testosterona
han situat la campanya en la llista de
traïcions. Potser ha arribat el moment
en què tota la colla que es dedica a pre-
dicar que la República només és una
qüestió de manca de voluntat, es pre-
sentin en una opció política i l’electorat
es pronunciï sobre quin pes li dona.

DIT AIXÒ, LA RESTA DE GENT hem de poder
contestar la pregunta sobre què hem
de fer. Per exemple, crec que tenim un
dèficit organitzatiu en l’àmbit solidari.
La campanya dels llaços grocs ha estat
molt bé i caldria rellançar-la amb ac-
cions puntuals coordinades a nivell
nacional. Però, en canvi, la solidaritat
pràctica no funciona del tot. Manca
una caixa unificada de solidaritat que
permeti donar suport als líders, però
també als centenars de ciutadans anò-
nims que estan essent cridats per la
justícia. Manca una coordinació de to-
tes les defenses d’aquests centenars de
represaliats. Manca a un any vista, un
servei d’atenció psicològica als repre-
saliats físicament en les càrregues de
l’1-O. I, finalment, manca una coordi-
nació efectiva per passar de la defensa
a l’atac, denunciant fins on calgui els
falsos informes, la manipulació de pro-
ves, la prevaricació sistemàtica, por-
tant davant la justícia, amb noms i co-
gnoms, els policies, guàrdies civils o
membres de la judicatura que poden
haver incorregut en delictes.

QUÈ MÉS ES POT FER per forçar l’Estat i la
comunitat internacional a concedir
l’autodeterminació? Dels quatre àm-
bits bàsics de l’estratègia no violenta,
fins ara ens estem repetint només en el
primer: el de les manifestacions o els
manifestos, dues variants perfecta-

Q ment reglades que un Estat autoritari
com l’espanyol entoma sense proble-
mes.

JA QUE SOM CAPAÇOS d’agrupar milions
de persones al carrer i aglutinar el 80%
de gent que vol llibertat, absolució i au-
todeterminació, ens falta fer el pas se-
güent. Què els proposem a part de sig-
nar o manifestar? I aquí és on el segon
àmbit, el de la no cooperació està total-
ment per explorar. Un àmbit perfecta-
ment legal, perquè només es tracta
d’exercir els drets en una direcció o de
no exercir-los. Així, quins són alguns
dels pilars de l’autoritarisme que es po-
den erosionar? Aquests dies n’hem
acabat de ser conscients de dos: el po-
der financer i el poder judicial. Al pri-
mer se l’erosiona canviant el comporta-
ment com a usuaris de la banca. Al se-
gon, amb la divulgació de les notícies de
col·lusió d’interessos, de corrupcions
burocràtiques de molts membres dels

alts organismes de la judicatura, amb
la ridiculització de les seves actua-
cions. El poder de consum de 3 milions
de persones pot fer trontollar compa-
nyies que financen la premsa ultraes-
panyolista que atia l’odi contra els cata-
lans; pot fer emancipar el mercat cata-
là de l’oligarquia crescuda a les faldes
del BOE.

L’ALTRE PROTAGONISTA és la policia, l’au-
tora dels falsos informes, aquella que
rep homenatges sistemàtics del feixis-
me militant i dels sindicats ultres que
es tornaran a manifestar davant de Via
Laietana aquest dissabte. Cal recordar
aquí que fa més d’un any es va aprovar
al Congrés dels Diputats una resolució
per traspassar la comissaria i els seus
arxius a la Generalitat i convertir l’edi-
fici en un espai memorial de la tortura
sistemàtica que s’exercí a les seves ins-
tal·lacions contra obrers, catalanistes,
estudiants.

I, A LA FI, LA CLAU DE VOLTA de tots aquests
pilars és el rei, el que va sortir el 3 d’oc-
tubre a avalar el “A por ellos” i ho va fer
en contra de l’opinió de Rajoy i, per
tant, amb l’opinió a favor de la cúpula
militar, la mateixa que amb un miler de
signatures s’ha oposat a l’exhumació
de les restes de Franco.

AL COSTAT DE LA NO COOPERACIÓ hi ha el
tercer àmbit, el de la desobediència, pe-
rò aquest ha de ser voluntari i molt ben
planificat. Se’n parla molt, sobretot per
exigir-lo als altres, i es practica poc. I fi-
nalment, el quart àmbit és el de la crea-
ció d’alternatives, el que consolida mi-
llor l’emancipació personal, social i na-
cional. I aquí sí que el govern autonò-
mic hi té un paper rellevant donant su-
port a tot allò que acceleri aquesta
emancipació. Per exemple, impulsant
de veritat una ràpida transició energè-
tica. O avançant en models de cogestió
comunitària de certs serveis públics.

Josep Huguet Biosca. Enginyer industrial

Què hem de fer?
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

n una compulsiva
tendència a en-

cendre ciris negres al
diable de la candidesa
amnèsica, l’indepen-
dentisme anhela que el

judici a l’1-O sigui televisat. Vull, és clar,
que el judici sigui televisat. Ho vull per
aferrar-me a tota la veritat ontològica
possible dins d’aquesta sopa de mias-
mes formada per mitjans de comunica-
ció, política, societat i Justícia espanyola.
Però creure que el judici televisat serà
una “finestra d’oportunitats” és un mirat-
ge que beu a les fonts de la sacralització
d’un VAR aplicat a la política. El judici a
l’1-O serà també un nou intent de tunejar
la marca Espanya, que, malgrat la inco-
moditat manifesta d’una Europa que so-
bretot no vol que li traslladin un proble-
ma d’aires turcs, ha aconseguit –cal re-
conèixer-ho– minvar la visibilitat de la
violència policial de l’1-O, fins al punt
d’aconseguir presentar l’agressor com a
agredit.

L’espai públic ha estat devorat per LA
LEY, perquè LA LEY ha constrenyit els lí-
mits del pensament. S’ha dinamitat el
principi de veritat. La confusió del llen-
guatge ja és El llenguatge, i per això als
intel·lectuals majors del règim els és més
fàcil enviar els independentistes al psi-
quiatre (àlies gulag) que no pas acceptar
en peu d’igualtat un diàleg. La vellíííssima
esquerra (Iceta/Colau) se sublima en la
postpolítica i la postdemocràcia per de-
fensar que cal supeditar la política (com
a defensa dels drets humans) a l’econo-
mia (“no avantposin els presos als pres-
supostos”). Ha triomfat la persuasió es-
tatalment induïda. La versió de la realitat
és superior i prèvia a la realitat. I, per tot
això, els “a por ellos”, el moviment més
transversal d’Espanya, en el muntatge de
la imatgeria del judici televisat només
veuran una confirmació empírica del seu
pre-judici. Tindran, per tant, una retrans-
missió en diferit.

E

De set en set
Lluís Muntada

Televisar el
pre-judici
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El congrés sobre la
pobresa energètica
constata 173.000
llars sense cap
ingrés econòmic

La líder d’ERC a
l’exili avisa que la
manca d’estratègia
unitària empetitirà
l’independentisme

Rovira trenca
el silenci
cridant a la
unitat

Clam per un
model
energètic més
democràticNacional

El govern ha decidit pas-
sar a l’acció contra el presi-
dent del Tribunal Suprem
i del Consell General del
Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, arran del
desgavell jurídic per la in-
audita marxa enrere en la
sentència ferma sobre
l’impost d’actes jurídics
documentats de les hipo-
teques. Està previst que
l’executiu aprovi dimarts
vinent, en la reunió setma-
nal del gabinet, la interpo-
sició d’una denúncia da-
vant la fiscalia general de
l’Estat perquè investigui
Lesmes i el president de la
sala tercera contenciosa
administrativa, Luis Ma-
ría Díez-Picazo, a qui l’exe-
cutiu considera responsa-
bles de vulnerar les prò-
pies lleis de l’alt tribunal.
Així ho va avançar ahir la
consellera de la Presidèn-
cia i portaveu del govern,
Elsa Artadi, als passadis-
sos del Parlament: “Hi ha
una violació de les lleis prò-
pies de funcionament del
Suprem. La fiscalia gene-
ral està obligada a investi-
gar si hi ha aquests fets de-
lictius.”

L’executiu ha estat es-
tudiant la possibilitat de
portar el cas directament
al Suprem, però veu com-
plicat el recorregut de la
investigació en el mateix
tribunal, tenint en compte
els diferents escàndols
que ha acumulat l’última
setmana la justícia espa-
nyola, que n’han eixam-
plat el descrèdit. A part del
canvi de criteri del Su-
prem sobre les hipote-
ques, la consellera va es-
mentar com a exemples
d’aquest desprestigi la pe-
tició de més de 200 anys
de presó per als presos po-

lítics independentistes, la
sentència del Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans
que constata la falta de ga-
ranties en el judici contra
Arnaldo Otegi, l’apel·lació
de la justícia belga al Tri-
bunal de Justícia de la
Unió Europea, amb seu a
Luxemburg, perquè deter-
mini quina llei espanyola
sobre enaltiment del ter-
rorisme s’hauria d’aplicar
al raper Valtònyc, o les pa-

raules de la vicepresidenta
espanyola, Carmen Calvo,
dimarts al Senat en què
donava per culpables els
independentistes en pre-
só preventiva abans que
s’hagi celebrat el judici.

Incompliment de directiva
L’advocat de Carles Puig-
demont Gonzalo Boye va
piular que Calvo passava
per alt la directiva
2016/343 del Parlament

Europeu i del Consell so-
bre presumpció d’inno-
cència. En aquest sentit, el
govern de Quim Torra exi-
geix a la socialista que es
retracti “o també haurem
d’estudiar com es proce-
deix davant aquesta viola-
ció de la directiva europea
protagonitzada la vicepre-
sidenta del govern espa-
nyol”, va advertir Artadi.

La portaveu va recor-
dar que Calvo no va tenir
un simple lapsus verbal, ja
que posteriorment el seu
compte de Twitter va re-
piular la seva afirmació:
“Són a la presó per haver
comès delictes.”

Sigui com vulgui, el go-
vern fa un pas més contra
Lesmes després que Torra
en demanés la dimissió en
la intervenció de dimecres
al Parlament pel despres-
tigi de la justícia espanyola
per la polèmica de l’impost
de les hipoteques i pels so-
biranistes encausats. “La
injustícia espanyola és
una amenaça contra la de-
mocràcia i l’estat de dret”,
va resoldre Artadi.

De fet, el mandat de
Lesmes al capdavant de
l’òrgan de govern dels jut-
ges expira d’aquí a menys
d’un mes, el 4 de desem-
bre, després de cinc anys.
Així ho va comunicar a
l’agost als presidents del
Congrés, Ana Pastor, i del
Senat, Pío García Escude-
ro. El PP i el PSOE estan
ultimant la renovació del
CGPJ i la presidència del
Suprem, malgrat que el
president espanyol, Pedro
Sánchez, va proclamar el
trencament amb el líder
popular, Pablo Casado.
Les dues cambres han de
designar els vocals del
CGPJ amb una majoria re-
forçada, de manera que el
concurs del PP és impres-
cindible. Sánchez es va li-

mitar a demanar autocrí-
tica al Suprem i va retor-
nar la pilota a les entitats
bancàries via decret llei.
“Aquest govern creu en la
redistribució de la riquesa
i també en la càrrega im-
positiva, i, per tant, la lliçó
que hem d’extraure d’a-
questa setmana és que la

democràcia també és que
no paguin sempre els ma-
teixos”, va insistir ahir.

Formalment, la Comis-
sió Europea considera que
el sistema judicial espa-
nyol “funciona” i sosté que
no hi ha “preocupació” al
respecte pel que fa a l’exe-
cutiu comunitari ni pel

Govern contra Lesm
VULNERACIÓ DE DRETS La Generalitat denunciarà a la fiscalia general de l’Estat el
president del Suprem i el de la sala tercera contenciosa administrativa perquè investigui el
desgavell de les hipoteques ANTICIPACIÓ Artadi retreu a Calvo que culpabilitzi els presos

Emili Bella
BARCELONA

Els bancs assumiran a partir
d’avui el pagament de l’im-
post d’actes jurídics docu-
mentats que grava les hipo-
teques que fins ara anava a
càrrec dels clients, llevat dels
préstecs concedits a l’Esglé-
sia, els partits polítics amb
representació parlamentària
o l’Estat, segons el reial de-
cret llei aprovat dijous pel
Consell de Ministres publicat
ahir al Butlletí Oficial de l’Es-
tat (BOE).

La mesura, adoptada amb
caràcter d’urgència, és la re-
acció del govern de l’Estat a la
marxa enrere del Suprem en
aquesta qüestió: primer va
decidir que serien els bancs
els que el pagarien i després
va rectificar i va carregar la
taxa novament als clients.

La llei estableix que estan
exempts del pagament de
l’impost, que recapten les au-

tonomies, l’Estat i les admi-
nistracions públiques territo-
rials i els seus establiments
de beneficència, cultura, Se-
guretat Social, docents o que
tinguin finalitats científiques.

L’exempció és aplicable
també als partits parlamen-
taris, la Creu Roja, l’ONCE i
les esglésies, confessions i
comunitats religioses que
tinguin subscrits acords de
cooperació amb l’Estat.

Tampoc l’hauran d’assu-
mir les entitats sense fins lu-
cratius, com per exemple les
fundacions, associacions de-
clarades d’utilitat pública,
ONG dedicades al desenvolu-
pament o les federacions es-
portives. D’altra banda, en se-
ran igualment exemptes les
caixes d’estalvi i les funda-
cions bancàries per a adqui-
sicions directament destina-
des a la seva obra social.

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

L’Església i els partits, exempts

Un manifestant protesta contra
la decisió del Suprem sobre les
hipoteques, dimecres davant del
tribunal ■ EFE / RODRIGO JIMÉNEZ

“Hi ha una violació
de les lleis pròpies
de funcionament del
Suprem. La fiscalia
general està obligada
a investigar si hi ha
aquests fets delictius”

“Calvo, en una clara
violació de les directives
europees, considera
culpables persones que
no han anat a judici”

Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN

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

Les frases
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L’artista irrepetible
de Freddy Mercury

L’APUNT díem destacar Mercury. Si volies pop, Queen tenia mas-
sa guitarra elèctrica i ja hi havia Madonna. Si volies rock
dur, Bohemian Rhapsody era massa eclèctica i ja hi ha-
via el heavy o el punk. Però sota la innegociable identitat
musical que haguessis triat com a adolescent, la veu, la
potència, el gest, l’emoció i el caràcter de Mercury eren
allà per acompanyar-te per sempre.Xavier Miró

Benvingut l’èxit de taquilla de Bohemian Rhapsody, si
serveix d’invitació per conèixer millor la trajectòria de
Freddy Mercury, una icona musical que creix amb els
anys. El millor de la pel·lícula és la música, allò important
de Queen i d’un intèrpret únic com Mercury. Aquells
que, per edat, no vam intuir fins als vuitanta l’explosió de
llibertat i creació artística dels setanta, difícilment po-

guirigall hipotecari ni pel
correctiu al judici a Otegi,
segons va assegurar ahir la
portaveu comunitària, Mi-
na Andreeva. “A la CE no li
correspon comentar casos
judicials específics dels es-
tats membres”, va afirmar
la búlgara per sortir del
pas. ■

mes

“No volíem una concen-
tració de masses, sinó de-
mostrar que 12 entitats
s’han aplegat per denun-
ciar un abús i una injustí-
cia social com la sentència
del Suprem de les hipote-
ques.” L’actor Àlex Casa-
novas, portaveu d’una dot-
zena d’associacions so-
cials que ahir van partici-
par a Barcelona en una
concentració de rebuig a la
sentència en relació amb
l’impost d’actes jurídics
documentats (AJD) de les
hipoteques, cloïa amb
aquestes paraules l’acte
que havia aplegat prop de
tres-centes persones da-
vant la seu del Tribunal
Superior de Justícia de Ca-
talunya. “Exigim justícia
social. No som tontos i sa-
bem que això ho acabarà
pagant la gent”, es queixa-
va Jordi Giró, president de

l’entitat veïnal Confavb.
[La sentència] “és una fal-
ta de respecte a la Catalu-
nya social i hem vingut
aquí a mostrar el nostre
descontentament i re-
buig”, hi afegia.

En el comunicat con-
junt de les entitats es criti-
cava el fet que “el canvi de
criteri i la forma com s’ha
fet (amb una revocació en
ple de la sentència que ha-
via adoptat la sala especia-
litzada del Tribunal Su-
prem) provoquen una in-
negable alarma social i po-
sen en dubte la falta d’in-
dependència judicial que
un estat de dret no es pot
permetre”.

De fet, la independèn-
cia judicial va ser forta-
ment criticada durant
l’acte. El secretari general
de la UGT a Espanya, Jo-
sep Maria Álvarez, assegu-
rava que “és una evidència
que el poder judicial és un
poder no tan independent

com caldria i ningú pot es-
tar per damunt de la llei
amb el simple fet de des-
penjar un telèfon”. “Hi ha
15 titelles que obeeixen la
banca dins el Tribunal Su-
prem i ho hem de denun-
ciar”, assenyalava Lucía
Delgado, portaveu de la
Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH)

“No hi ha llibertat possi-
ble sense justícia social”,
clamava Marcel Mauri, en
representació d’Òmnium
Cultural, tot recordant les
paraules del seu presi-
dent, Jordi Cuixart. Pels

secretaris generals de la
UGT i de CCOO, Camil Ros
i Javier Pacheco: “Sorti-
rem a protestar tantes ve-
gades com faci falta fins
que es modifiqui la llei”, se-
gons deia Ros. Pacheco, al
seu torn, va lamentar que
“tots els poders de l’Estat
estan abdicant de les seves
responsabilitats”.

Coherència i rectificació
En el comunicat llegit ahir
per una participant de la
PAH, les entitats exigien
coherència democràtica:
“Exigim que els poders de

l’Estat, un estat que es de-
fineix com a social i demo-
cràtic de dret tinguin en
compte els drets de la ciu-
tadania i no els interessos
exclusivament de l’oligar-
quia financera i dels po-
ders fàctics de sempre.”

De fet, al govern espa-
nyol se li va retreure l’ope-
ració “estètica” que ha fet
amb la nova legislació i el
secretari general de la
UGT, Josep Maria Álva-
rez, també assegurava que
“el decret del govern espa-
nyol no és suficient” i deia
que “és una mesura que es
podria haver fet abans”.
“El decret del govern de
Pedro Sánchez és una me-
sura de maquillatge per-
què hauria de ser retroac-
tiu”, va dir Delgado, que va
recordar que la suma de
desnonats ha superat les
600.000 persones.

Avui hi ha concentra-
cions a Terrassa, Girona i
Tarragona.

a Una dotzena d’associacions, entre les quals hi ha Òmnium, la Confavb, la PAH o els sindicats CCOO i
UGT, es concentren contra la sentència de les hipoteques a Avui també es manifestaran al territori

Entitats reclamen justícia
contra l’abús de la banca

Eva Garcia Pagán
BARCELONA

“Els poders de l’Estat
estan abdicant de les
seves responsabilitats.
Hem de lluitar per la
justícia social”
Javier Pacheco
SECRETARI GENERAL CCOO DE
CATALUNYA

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

Les frases

“Hi ha 15 titelles dins
del Tribunal Suprem
que obeeixen la banca,
i això les entitats ho
hem de denunciar”
Lucía Delgado
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA
HIPOTECA

Unes dues-centes i escaig persones es van concentrar ahir davant de la seu del TSJC contra la sentència del Suprem ■ JOSEP LOSADA
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Que suposa una “enorme
repercussió econòmica i
social” és un concepte
obert a interpretació, però
invocar aquest motiu polí-
tic aliè a la jurisprudència
li ha servit, al Tribunal Su-
prem, per trencar les se-
ves normes i fer el que mai
s’havia vist: convocar un
ple l’endemà de dictar una
sentència precisament
per revisar la sentència
que acabava de dictar.
Després d’aquest prece-
dent de motivació política
i amb el president i cons-
tructor del relat de la re-
bel·lió independentista,
Carlos Lesmes, en la diana
tant de polítics i juristes, el
Suprem afronta el judici
als presos polítics enmig
d’un ambient inesperat:
amb el crèdit professional
tocat i descobrint que és
objecte de la ira popular en
forma de manifestacions
de protesta a la seva porta.

L’abandó de la gestió
del conflicte català per
part de l’aleshores presi-
dent Mariano Rajoy havia
procurat fins ara al Su-
prem un dels moments
més àlgids de popularitat
dels seus dos-cents anys
d’història, amb Pablo Lla-
rena com a instructor de la
macrocausa de l’1-O i el
seu referent més visible.
En les bambolines del pa-

trocini de la construcció
de la violència a Catalu-
nya, però, Llarena ha tin-
gut l’alè del president de la
sala segona, Manuel Mar-
chena, i del president de
l’alt tribunal i alhora del
Consell General del Poder
Judicial, Carlos Lesmes.

Cop de Lesmes al CGPJ
Si bé l’escàndol de la sen-
tència sobre l’impost hipo-
tecari no és obra de la sala

segona, sinó de la tercera
–la del contenciós admi-
nistratiu–, Lesmes s’hi ha
implicat en persona i va
ser ell qui va sacsejar els fo-
naments del Suprem en
imposar el magistrat Luis
Díez-Picazo com a presi-
dent de sala el 2015. Qui
presidia la sala tercera era
José Manuel Sieira, que
amb dues dècades d’expe-
riència aspirava a la corte-
sia no escrita de renovar el

càrrec per un segon man-
dat. Però Lesmes, molt
conservador i devot d’a-
rengues espanyolistes
–“la unitat d’Espanya és
un mandat directe per als
jutges”, es vantava en l’o-
bertura de l’any judicial
del 2017– i promogut pel
PP, preferia algú més afí al
capdavant d’una sala clau
perquè és aquí on acaben
els litigis de les comunitats
contra el govern de l’Estat.

El cop contra la tradició al
si del CGPJ es va imposar
entre denúncies de “pres-
sions” i, per primera vega-
da, Lesmes va forçar que
l’òrgan de govern dels jut-
ges no renovés un presi-
dent de sala que aspirava a
la reelecció i el defenestrés
gràcies a l’estret marge de
suport de 12 dels 21 ma-
gistrats a Díez-Picazo.

Un dels primers que ha
detectat que el bumerang

del Suprem propiciat per
Lesmes pot desprestigiar
el tribunal que jutjarà el
govern expulsat pel 155 és
el líder del PP, Pablo Casa-
do, que renuncia a sumar-
se al “populisme de carrer
en un moment en què no
es pot soscavar el prestigi
del Suprem”. Fins i tot un
ariet de la tesi de la rebel-
lió com Albert Rivera, que
ha fet campanya per pro-
tegir Llarena, acusa ara el
Suprem de “disparar-se
un tret al peu” i “autolesio-
nar-se” amb un “escàndol”
abans del judici del gener.

“El rei Sol” com a mot
Pel constitucionalista Joa-
quín Urías, el colofó a
quinze dies de posar la
pròpia jurisprudència en
revisió “danya el Suprem”
i desprèn una “sensació
d’amiguisme i insensibili-
tat amb la gent”. Des de
Jutges per la Democràcia,
el seu portaveu, Ignacio
González Vega, exigeix la
dimissió de Lesmes, que és
parodiat pels adversaris
interns com “el rei Sol”.
“La sortida de Lesmes ha
de ser ara, ha de ser imme-
diata. El mal que ha fet a la
justícia perdurarà”, sosté
González Vega.

Tot i que Lesmes hauria
de cessar el 4 de desembre
posant fi al seu mandat, el
grup d’ERC al Congrés ha
demanat la compareixen-
ça davant la Comissió de
Justícia per donar explica-
cions. Quan es renovi el
CGPJ i cessi, Lesmes dei-
xarà el llegat d’un Suprem
que per primer cop va revi-
sar una sentència l’ende-
mà de fer-la pública i hau-
rà regalat a l’independen-
tisme un argument de pes
al marge de la sentència: si
es va esmenar amb la ban-
ca per impuls polític, per
què no pot fer el mateix
amb els líders de l’1-O? ■

a Estableix un precedent polític invocant la “repercussió social” de l’impost hipotecari per fer un ple
inèdit després de la sentència a Lesmes perd la gràcia obtinguda en la construcció de la rebel·lió

David Portabella
MADRID

El Suprem afronta el judici
als presos amb el crèdit tocat

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, aquesta setmana en un acte ■ ÁNGEL DÍAZ / EFE

Un cop analitzat l’informe
del ministeri d’Afers Es-
trangers desfavorable a la
creació de sis noves dele-
gacions de la Generalitat a
l’estranger, el conseller
d’Acció Exterior, Ernest
Maragall, va qualificar-lo
ahir de “pamflet”, d’“arti-

cle d’opinió” ple d’aprioris-
mes i judicis d’intencions i
de “literatura de posició
política de partit” idèntica
a la de Ciutadans. Mara-
gall va criticar “l’actitud
quasi malaltissa i una mi-
ca obsessiva” del ministeri
que encapçala el socialista
Josep Borrell a l’hora de
negar l’existència de Cata-
lunya com a subjecte polí-

tic. Com que l’informe és
preceptiu però no vincu-
lant, el govern tirarà enda-
vant l’obertura de les dele-
gacions als balcans, als pa-
ïsos bàltics, a la Mediterrà-
nia (Beirut), a centreeuro-
pa (Viena) i Portugal. La
seu nòrdica es desplaçarà
de Copenhaguen –on esta-
va instal·lada fins al tanca-
ment per obra de l’article

155– a Estocolm. Mara-
gall calcula que el govern
del pròxim dia 20 aprova-
rà el decret de creació de
les sis delegacions. Men-
trestant, dijous de la set-
mana que ve reobrirà la
dels Estats Units a Was-
hington DC, amb la dele-
gada Victòria Alsina, tria-
da per concurs públic, al
capdavant. ■

Maragall censura el “pamflet” de
Borrell contra les noves delegacions
E. Bella
BARCELONA

Homenatge de consellers, diputats i treballadors de la
cambra a Carme Forcadell, ahir ■ EFE / QUIQUE GARCÍA
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La fiscalia ha recorregut a
l’Audiència de Girona con-
tra l’arxivament del tall de
les vies del TAV durant la
vaga del 8-N, segons infor-
mava l’ACN. El jutjat d’ins-
trucció número 4 de Giro-
na va arxivar provisional-
ment la causa contra l’acti-
vista i únic encausat per
delictes de desordres pú-
blics i coaccions pel tall
massiu. La interlocutòria
concloïa que, un cop fina-
litzada la instrucció de la
causa, no hi ha “indicis su-
ficients de la perpetració,
per part de l’investigat,
dels delictes” que li atribu-
ïen. Ara la fiscalia ha recor-
regut contra el sobrese-
ïment i demana a l’Audièn-
cia de Girona que reobri el
cas. El fiscal considera que
la decisió del jutjat instruc-
tor va ser “precipitada”. El
magistrat, en la interlocu-
tòria, descarta l’argument
de la fiscalia, que “conti-
nua sostenint” que la rup-
tura de dos cordons poli-
cials implica un acte vio-
lent. El jutjat argumenta-
va que el cordó policial per
evitar la interrupció del
trànsit ferroviari disposa-
va “només” de 25 agents i
que els Mossos van decidir
“deixar-los passar”.
“Aquest relat exclou per
complet la concurrència
de violència”, conclou. El
fiscal sosté que “no com-
parteix aquesta assevera-
ció” i subratlla que no s’ha
pres declaració en seu judi-
cial als agents que forma-
ven els cordons. ■

Recurs contra
l’arxivament
del tall del TAV
a Girona el 8-N

G.B.
GIRONA

“És imprescindible que
trobem la manera d’en-
tendre’ns”, va dir ahir des
de Suïssa, on va exiliar-se
fa vuit mesos, la secretària
general d’ERC, Marta Ro-
vira. En una entrevista a
El matí de Catalunya Rà-
dio, la política republicana
va demanar a l’indepen-
dentisme unitat estratègi-
ca i “buscar consensos” de
cara a superar entrebancs
com ara la suspensió dels
diputats exiliats. “Si no
ens entenem els que hi
som, empetitim el que
som”, va insistir Rovira.
“Es diu que hem de ser
més, segurament és una
de les lliçons apreses. Els
que som ens hem d’enten-
dre perquè, si no, és im-
possible ser més”, va dir.
No obstant això, en un mo-
ment de l’entrevista va ad-
metre que ella mateixa
s’havia negat a parlar amb
Carles Puigdemont arran,
precisament, de la crisi
per com abordar la sus-
pensió dels diputats afec-
tats per la interlocutòria
del Suprem

Va admetre que el seu
partit, ERC, “ha fet una
progressió que no cal ama-
gar” i va demanar “com-
prensió”. En aquest sentit

va ser molt clara: “No cal
que ens anem a fer la com-
petència en unes eleccions
amb crits d’unitat. El ter-
me unitat ens fa estar pen-
dents només de nosaltres
mateixos i de veure qui és
el millor”.

Llistes
Parlant d’eleccions, va as-
segurar que ella no té in-
tenció d’anar de número
dos a les llistes de les euro-
pees, però va opinar que el
fet que la llista l’encapçali

Junqueras “està molt bé”.
Pel que fa al govern es-

panyol va recordar que
“continua acusant i dema-

nant penes de presó de de-
lictes que no han comès” i
va assegurar que, si el go-
vern de l’Estat “no s’asseu

a parlar-ne, haurem de
buscar un aval internacio-
nal per a la nostra causa”.

Sobre el judici als pre-
sos polítics, Marta Rovira
va advertir que una sen-
tència condemnatòria “no
només desestabilitzarà
Catalunya”, sinó que la
“desestabilització serà de
l’Estat espanyol i d’Euro-
pa”. “Catalunya no s’em-
passarà una sentència
condemnatòria. La gent
no ho acceptarà, no es
quedarà al sofà de casa”, hi
va afegir. Segons Rovira, si
“sota les porres (l’1-O) la
gent va sortir a defensar-
se, si hi ha una sentència
condemnatòria no espera-
rem a arribar a Estras-
burg, la raó ja la tenim”.

Silenci
Preguntada pel seu silenci
des de fa vuit mesos, la se-
cretària general d’ERC va
explicar que ha optat per
no dir res perquè les seves
paraules no es poguessin
entendre com un “retret”
per a ningú. Va explicar
que tot el que ella podria
explicar podria acabar
“complicant” la vida als
companys que estan a la
presó. “Tot el que jo digui
pot fer més efectiva la re-
pressió, pot facilitar
aquest judici; no m’inte-
ressa gens”, va assegurar.

Va admetre que ha vist
com molta gent no ha en-
tès la seva aposta pel silen-
ci. “Quan vaig anar voler
obrir la boca hi havia tants
relats, posicions i ver-
sions, s’han escrit tants lli-
bres... que em vaig veure
superada; què aportarà de
nou la meva posició políti-
ca?”, va dir. Aquestes últi-
mes paraules: que no diu
res per no perjudicar enca-
ra més els presos, van ser
àmpliament criticades pel
sector unionista a través
de les xarxes socials. ■

“És imprescindible que
trobem la manera
d’entendre’ns”, diu Rovira
a La secretària general d’ERC diu que el seu partit “ha fet una progressió que
no cal amagar” a Manté que una condemna als presos polítics no s’acceptarà

M.R.
BARCELONA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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“No s’acceptarà
una sentència
condemnatòria. Es
desestabilitzaran
Catalunya, l’Estat
i Europa”

Marta Rovira va ‘reaparèixer’ vuit mesos després d’exiliar-se a Suïssa ■ CATALUNYA RÀDIO

“Si l’Estat “no s’asseu
a parlar-ne, haurem
de buscar un aval
internacional per a la
nostra causa”
Marta Rovira
SECRETÀRIA GENERAL D’ERC



EL PUNT AVUI
DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE DEL 201812 | Nacional |

A Can Jaume, a peu de la platja de Sant Andreu de Llavaneres, 
t’ho posem molt fàcil.

Amb una cuina tradicional, autòctona i de qualitat, 
adaptem els nostres menús exclusivament a les vostres necessitats.

Port Balís 93 792 69 60 - 93 795 20 12 - www.canjaume.cat restaurant@canjaume.cat 

Aquest Nadal, vine a celebrar-ho al Maresme
Ja has pensat a on faràs la celebració d’empresa aquest Nadal?
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El PP català es prepara per
a una difícil etapa després
d’obtenir el 21-D de l’any
passat els pitjors resultats
de la seva història a Cata-
lunya com a última força al
Parlament i amb 10.000
vots menys que la CUP. I
ho farà amb la persona que
aquella nit electoral va
simbolitzar la patacada, el
diputat tarragoní i porta-
veu del subgrup parlamen-
tari, Alejandro Fernán-
dez, que en el tancament
del recompte va quedar
sense escó tot i que el vot
per correu acabaria conce-
dint als populars el quart i
únic diputat per Tarrago-
na.

Aquella mateixa setma-
na el líder del partit, Xa-
vier García Albiol, posava
el seu càrrec a disposició
de Mariano Rajoy i es pre-
parava per deixar pas a
una nova direcció. La mo-
ció de censura a Rajoy i la
urgència del congrés del
PP espanyol van ajornar la
renovació en la direcció
catalana del partit. La vic-
tòria de Pablo Casado en el
congrés estatal aplanava
encara més el camí d’un
Alejandro Fernández que
ja sonava com a relleu.
Company de Casado en la
seva anterior etapa al grup
parlamentari del Congrés
però també “amic” perso-

nal des d’aleshores, el can-
didat tarragoní no va dub-
tar a fer campanya per Ca-
sado com a candidat reno-
vador davant de pesos pe-
sants del govern de Rajoy
com ara Soraya Sáenz de
Santamaría o María Dolo-
res de Cospedal. Amb la
victòria de Casado “arriba
l’oportunitat” d’Alejandro
Fernández, diuen fonts
del partit, que recorden
que el tarragoní ja tenia en
ment el lideratge del PP
català des del relleu d’Alí-
cia Sánchez-Camacho per

Xavier García Albiol.
Aquesta tardor, García Al-
biol confirmava la seva
marxa imminent per con-
centrar-se a recuperar l’al-
caldia de Badalona i cedia
a Fernández el protago-
nisme en el grup parla-
mentari en un gest per re-
forçar-lo amb vista al con-
grés popular que tindrà
lloc avui a Sitges.

Fernández va ser l’únic
candidat que va presentar
a l’octubre els avals neces-
saris per rellevar García
Albiol i el dia 30 passat la

majoria dels 1.421 mili-
tants amb dret a vot el
confirmaven amb un 98%
dels suports.

En sintonia amb els
caps territorials de Barce-
lona i Lleida, Fernández
situarà precisament com
a número dos a la secreta-
ria general Daniel Serra-
no, el president de la fede-
ració de Barcelona –Ser-
rano va dirigir la campa-
nya victoriosa de Casado
entre la militància catala-
na. Però també la presi-
denta de la federació llei-
datana, Marisa Xandri,
formarà part del nucli dur
junt amb Maritxu Hervás,
la mà dreta d’Albiol a l’al-
caldia de Badalona. L’exal-
calde de Castelldefels Ma-
nu Reyes o l’exdiputat To-
ni Gallego també tindran
responsabilitat en la nova
direcció com un gest d’in-
tegració tenint en compte
que el primer va donar su-
port a Sáenz de Santama-
ría i el segon, a De Cospe-
dal.

Alejandro Fernández
ha volgut agrair als exdiri-
gents del partit “l’esforç de
consens” per deixar-li via
lliure sense presentar ba-
talla i en el 15è congrés au-
tonòmic d’avui a Sitges
nomenarà al comitè de di-
recció com a vocals de lliu-
re elecció García Albiol;
Sánchez-Camacho; a més
de l’exministre Jorge Fer-
nández Díaz i el regidor
barceloní Alberto Fernán-
dez Díaz. I també l’exdele-
gat del govern espanyol i
president de la federació
gironina, Enric Millo, serà
en la nova executiva.

Per altra banda, el fins
ara secretari general amb
García Albiol, el diputat
Santi Rodríguez, tornarà
a agafar la responsabilitat
al subgrup parlamentari i
rellevarà Fernández com
a portaveu. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Fernández liderarà el PP
català en línia amb Casado
a El tarragoní dirigirà la difícil etapa amb Daniel Serrano de número dos i envoltat dels caps territorials
a Integrarà García Albiol, Sánchez-Camacho o Millo com a gest per haver-li deixat via lliure

La direcció liderada per Ale-
jandro Fernández tindrà “bo-
na connexió” amb el PP de
Casado tenint en compte les
afinitats i els suports mutus.
Després del lideratge més
d’arenga que de discurs de
García Albiol, la presidència
de Fernández pretén recupe-
rar discurs ideològic. Un dis-
curs que, si bé se li suposa en
sintonia amb el de Casado,
fonts consultades asseguren

Alejandro Fernández fotografiat com a candidat durant la campanya del 21-D a la seu tarragonina del PP ■ ACN

que tindrà veu pròpia: “Hau-
rem de dir-hi la nostra.” Per al-
tra banda, avui el PP no re-
nuncia a presentar candidat a
l’alcaldia de Barcelona i tant
la direcció sortint com l’exe-
cutiva estatal de Casado han
rebutjat inicialment integrar-
se a la plataforma liderada
per l’exprimer ministre fran-
cès Manuel Valls amb el su-
port de Ciutadans. La nova
executiva ho haurà de decidir.

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

“Dir-hi la nostra” en el PP estatal



ostè al llibre ha volgut po-
sar èmfasi en els aspec-
tes positius, però també
n’explica d’altres “que no

són reconfortants, però són
transcendents”. Diu que Junts pel
Sí va ser una mala decisió.
En tot cas no va tenir el resultat
que esperàvem, és una evidèn-
cia. Artur Mas va forçar una fór-
mula electoral amb ell com a lí-
der contra l’opinió d’ERC, i la
manera com va fer-ho va ser
molt desagradable, amb una tri-
fulga descomunal. S’hi va arribar
no a partir d’una cerimònia de
festeig, sinó una de molt agra. Al
final Junqueras s’hi avindria, i a
partir d’aquell dia vam treballar
com a lleons perquè anés bé, pe-
rò aquestes coses deixen petja.

Els recels d’ara venen d’allò?
Sí, tornem a tenir episodis que
s’hi assemblen molt pel que fa a
la gestació. Amb JxSí hi va haver
moments de tot: vaig estar al co-
mitè de campanya, l’òrgan més
important, i sé què va passar, vir-
tuts i misèries. Ho vam intentar
fer el millor possible i vam obte-
nir un 39,5%, lluny del vot escla-
tant que havia de justificar-ho.
«Ho petarem, això arrasarà», de-
ien. Doncs no va passar.

Al llibre explica que al govern hi
havia dubtes pel referèndum...
Jo parlo d’una part del govern.
És obvi que hi ha un moment
que només Puigdemont i Rull hi
estan a favor, a part dels conse-
llers d’ERC. La resta pensa que
hem d’anar a eleccions plebisci-
tàries, no ho veuen clar. I no es
pot pretendre jugar la final de la
Champions amb la meitat de
l’equip que no volia posar la ca-
ma per por que li trenquessin,
perquè llavors ja es parlava de
perseguir el patrimoni.

Junqueras volia que aquesta
part plegués, però el PDeCAT

V

demanava també caps a ERC...
El PDeCAT, més que Puigde-
mont, exigia un o dos caps per
compensar, i hi va haver un ro-
sari de noms: Serret, Bassa... Al
final vam arribar a un acord de
cavallers per no fer sang amb el
canvi. Es va presentar conjun-
tament i ningú va fer cap retret.

I no va plegar ningú d’ERC...
Va ser implícit. Estàvem a prop
de l’1-O i havíem d’acceptar que
ningú va entrar al govern sa-
bent que faríem un referèn-
dum. Entren amb un full de ru-
ta i l’1-O és sobrevingut, i per
tant era legítim que si no ho ve-
ien clar ho deixessin estar i en-
tressin unes altres persones. Ai-
xò va ser determinant, perquè
la incorporació de Quim Forn i
Jordi Turull en llocs molt relle-
vants aquells dos mesos va ser
importantíssima. Tot i que al-
gun no va plegar, com ara Santi
Vila, que mai es va quadrar,
sempre va defensar les plebisci-
tàries. Mas també les va defen-
sar en públic, però va acabar do-
nant suport a la crisi de govern.

Les relacions amb Puigdemont
eren millors que amb Mas?
Ho vam intentar. Com a mínim
el resultat de la seva relació va
ser bona, perquè junts fan el re-
ferèndum. Potser a empentes i
rodolons, a vegades mirant-se
de reüll i d’altres sincerament a
totes, però són els principals
responsables del més important

que passa en aquest país en els
últims 40 anys. Es va fer perquè
hi van anar tots dos. I molta
més gent va ajudar, és clar, i s’hi
va deixar la pell. És la primera
vegada, i això no es diu, que els
damnificats no són la infante-
ria, són els generals. La gent
que està pagant el preu més alt
és la que ho va tirar endavant.
Jo soc aquí i ell és a la presó.

Per ERC l’1-O havia de servir
per proclamar la independència
o per forçar la negociació?
Primer de tot havia de ser un re-
ferèndum inqüestionable, que
pogués presentar un mandat
democràtic al món i tingués una
bona participació, però per
molts motius no va superar el
50%. Amb tot el que va passar
va ser gegantina, però esperem
que la pròxima vegada puguem
parlar de xifres més contun-
dents. El 43% és una mica coix.

L’1-O els catalans no ens vam
autodeterminar doncs...
Tothom reconeix, fins i tot la
CUP en els documents interns,
que hem d’aconseguir un refe-
rèndum amb una participació
més significativa i sobretot un
reconeixement de les instàn-
cies europees. I hem d’aspirar a
fer-ho de manera pactada, sem-
pre ha estat la voluntat; però, si
no, ningú ha dit que ens que-
dem de braços plegats. Si vam
fer l’1-O sense acordar-ho va ser
perquè l’altra part no va voler.

Els dies previs al 27-O, Junque-
ras era favorable a eleccions?
Honestament, té moments que
dubta quina és la millor solució.
Hi vaig ser molt a prop aquells
dies, recordo haver organitzat
reunions amb persones molt sig-
nificatives de la societat civil i del
món econòmic i periodístic, tots
per cert a favor de l’1-O, i no ve-
ien clar cap on anàvem. I ell va te-
nir moments que creia que no te-
níem més remei que seguir enda-
vant i assumir la incertesa de
què podia passar, i d’altres en
què no ho veia tan clar.

I va decidir donar per bo el que
decidís Puigdemont, doncs?
Sí, ara no seria honest dir que
ell tenia clar cap on s’havia
d’anar. Tenia dubtes seriosos.

Rovira ho tenia més clar...
La Marta era més vehement.

Per què es fa al final la DUI?
És evident que es fa una DUI pe-
rò que no s’implementa, no hi
va haver cap acte jurídic. Va ser
una declaració que ens van em-
pènyer a fer, i que segurament
una part del país necessitava,
encara que tingués un caràcter
estrictament simbòlic.

Va ser sorprenent després el
canvi de papers, amb el discurs
d’ERC sobre eixamplar la base.
A mi no és l’expressió que més
m’agrada. També podem dir
que hem d’apel·lar a la majoria
política i social del 3-O, perquè
és la manera d’obrir les fronte-
res més enllà de l’independen-
tisme i reconèixer que per si sol
no és suficient. Som molts, més
que mai, però no prou. Per fer el
canvi que ens proposem amb
mig país, la UE i l’Estat ferotge-
ment en contra ho tenim ma-
gre, i per tant hem de ser més.
Hem decidit que serà un procés
estrictament democràtic i que
no hi haurà mai violència, així
que no hi ha cap més opció.

El canvi de xip quan es forja?
Agafa el programa electoral
d’ERC per al 21-D i ja és molt
clar. Vam tenir dies per medi-
tar-ho fins a la campanya, i és la
lliçó que extraiem de tot el que
havia passat. Que si volem gua-
nyar haurem de fer-ho d’una al-
tra manera, inapel·lable. 

ERC faria una campanya dife-
rent ara? Abans de començar-la
guanyava en les enquestes...
Faríem una campanya encara
més clara sobre què estem plan-
tejant, tot i que Joan Tardà s’ha
endut quantitat de crítiques.

També és el primer a qui es fa
sortir a llançar globus sonda...
No, el Joan té molta personali-
tat i caràcter, i tira. I és evident
que ha desbrossat el camí per a
molts, perquè el que diu és el
que acaba dient tothom, des de
la CUP fins als mateixos plante-
jaments de Puigdemont. Estic
convençut que la unitat estratè-
gica és més a prop ara que mai,
perquè és evident que per de-
cantació, perquè no n’hi ha cap
altra, estem arribant tots a la
mateixa conclusió.

Ara hi ha símptomes de desgel
entre Junqueras i Puigdemont,
després d’un any sense relació.
Ho intentem almenys, molts te-
nim la voluntat que, tot i que la
represa de contactes entre ells
és molt superficial encara, hi
hagi una relació més fluida que
permeti algun tipus d’acord es-
tratègic. Hi ha la convicció que

“La unitat estratègica
és més a prop que mai”

Òscar Palau
BARCELONA

MOVIMENT · “Tenim la voluntat que entre Junqueras i Puigdemont hi hagi una relació més fluida i que
tornin a plantejar un projecte que els transcendeixi i que sigui àmpliament compartit” OBRA · “L’1-O es va
fer perquè hi van anar tots dos” JXSÍ · “Es va fer de manera molt desagradable, i això deixa petja”

Sergi Sol Col·laborador i assessor d’Oriol Junqueras

❝Honestament,
Junqueras tenia
dubtes seriosos de
cap on anar els dies
previs al 27-O

❝Si alguns volen
eliminar uns quants
independentistes per
botiflers, de quina
majoria parles?
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cal tornar a plantejar un projec-
te que sigui àmpliament com-
partit, si pot ser, per la majoria
política i social del 80%. Ha de
transcendir-los a ells, ha de po-
der ser vist amb simpatia i com-
plicitat pel públic del 3-O, la
massa crítica més important
que s’ha mobilitzat mai al país.

Puigdemont hi està d’acord?
Crec que sí. Han convidat Dan-
te Fachín a participar en el pro-
cés constituent, algú que no és
independentista, oi? I si es deci-
deix que en l’àmbit sanitari o en
un altre de l’estat del benestar
volem una confederació trans-
fronterera perquè funcioni mi-
llor? En el moment que admets
no independentistes en una po-
nència estàs admetent que fa-
cin propostes. Jo sempre defen-
saré la República catalana, però
he d’entendre que hi haurà gent
que no ho veu exactament així.

Les bases d’ERC, però, al juliol
van endurir la ponència política
Va ser més semàntic que una al-
tra cosa. La unilateralitat, i aquí
tots ens podem posar d’acord, té
molt de sentit si ets el 80%: pots

tirar milles i que facin el que vul-
guin, fins i tot aquesta Europa
tan complexa. Amb el 60% costa
més, però si tens el 47,5% ho te-
nim complicat... Com més força
tinguem més unilaterals podrem
ser, i com menys, menys. És ob-
vi. Com a escenari de futur a què
no renunciem si acumulem l’en-
ergia suficient, la unilateralitat
em sembla raonable, però la pre-
missa és aquesta.

Us diuen autonomistes i botiflers
per oblidar-la a curt termini.
Sí, ho estan dient al Joan Tardà,
una de les persones que més ha
fet per la independència, i que
ha obert un camí pel qual ara ha
transitat tothom... Si al país que
volen construir no hi cap ell
més val que ho deixem córrer,
estem parlant d’una minoria so-
rollosa que no va enlloc. Si entre
els independentistes ja segmen-
tes, perquè en vols eliminar uns
quants perquè som uns boti-
flers, de quina majoria estàs
parlant? A quin percentatge del
país representen aquests? ■

L’entrevista sencera, a
www.elpuntavui.cat�

VISIÓ DES DE
L’OMBRA.
Com un dels més
estrets col·labora-
dors que és d’Oriol
Junqueras des del
2011, Sergi Sol
(Barcelona, 1970)
va viure de prime-
ra mà tots els fets
que van precedir i
han seguit l’octu-
bre català del 2017.
Això, confessa, el
fa sentir culpable
perquè “ell és a la
presó i jo puc se-
guir la meva vida”, i
per això ja el Nadal
passat ho volia ex-
plicar tot, fins allà
on pot per no do-
nar idees a jutges i
fiscals, a mode
d’homenatge i re-
coneixement. Fi-
nalment ara publi-
ca Oriol Junque-
ras. Fins que si-
guem lliures (Ara
Editors).
■ ORIOL DURAN
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Diumenge 11 de novembre

9.00h Obertura de la Fira
Exposicions i venda de perdius i altres aus com faisans, guatlles, canaris, galls 
dindis...

9.00h Inflables a la Plaça Major, a càrrec de Mòbilparc. Fins a les 14.00h.

10.00h Un jurat presidit pel President de la Federació de Caça de Lleida, Sr. Jaume 
Teixidó, valorarà les perdius exposades a la Fira per concedir els 
premis corresponents.

10.00h Taller creatiu infantil i juvenil “Fira de la Perdiu”, a càrrec d’Ascalfò, a 
la Plaça Major. Fins a les 14.00h.

10.30h Cercavila i grallers a càrrec de la Cremallera teatre de carrer, carrers del 
recinte firal i Plaça Major, durant el matí i fins al migdia.

11.00h Arribada de les Autoritats a l’Ajuntament, signatura al llibre d’honor i 
seguidament visita a la vila i al recinte firal.
Inaugurarà la fira el Sr. Antoni Lacasa, paleontòleg.

13.30h Lliurament de trofeus de l’exposició de perdius, al recinte firal.

14.00h Dinar amb les Autoritats a la Sala 1 d’Octubre de l’Ajuntament

US ESPEREM A LA FIRA!

PROGRAMA D’ACTES 
FIRA DE LA PERDIU 2018
Vilanova de Meià

.
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Durant els dies previs al
referèndum de l’1-O l’aju-
da de nombrosos catalans
del nord va ser clau per po-
der fer arribar les urnes als
llocs de votació del Princi-
pat. Avui, la Catalunya del
Nord celebra la seva diada
anual en record de la sig-
natura, el 7 de novembre
del 1659, del Tractat dels
Pirineus, que va significar
el traspàs a França d’a-
questa part de Catalunya.
Per agrair el suport du-
rant el referèndum i
acompanyar-los en els ac-
tes previstos, milers de ca-
talans del Principat està
previst que es desplacin

avui fins a Perpinyà. Més
de 60 autobusos, provi-
nents d’arreu del Princi-
pat i noliejats en bona part
per l’ANC, enfilaran des de
bon matí cap al nord. Tam-
bé està previst que ho fa-
cin uns quants centenars
més de ciutadans amb cot-
xes particulars.

El canal de Twitter Pu-
gem a Perpinyà ja fa dies
que coordina l’anada a la
capital nord-catalana i ha
convocat els principatins
avui a les 11 del matí a
l’àrea de servei de la Jon-
quera per, des d’allà, anat
tots plegats fins a la ciutat.

Els actes a Perpinyà es-
tan organitzats pel Col-
lectiu 7 de Novembre, que
aquest any ha triat el lema

Sem Catalunya Nord,
fem Països Catalans per
“refermar els vincles entre
els territoris del país en to-
tes direccions”. Guillem
Dalmau, membre del col-
lectiu, troba fantàstic que
milers de catalans del sud
s’arribin a Perpinyà, so-
bretot si això serveix per-
què creixi “la consciència
que Catalunya no s’acaba
a la Jonquera”.

Les dues convocatòries
principals de la Diada són
la manifestació –sortida a
les 4 de la tarda des la pla-
ça Catalunya– i l’acte polí-
tic –a les 6 al Castellet. En
el míting estan previstes
les intervencions de To-
meu Martí, per les Illes; Fe-
liu Ventura, pel País Va-
lencià; Marcel Mauri, pel
Principat, i Emma Soler,
per la Catalunya del Nord.
Mauri llegirà una carta
que ha enviat al Col·lectiu
el president d’Òmnium,
Jordi Cuixart. Coincidint
amb la Diada, l’ANC cele-
brarà a Perpinyà una re-
unió ordinària del seu se-
cretariat. També la direc-
ció de la CUP s’hi reunirà
per decidir sobre les elec-
cions europees. ■

a Milers de catalans del Principat seran avui als actes de la Diada de la Catalunya del Nord a ‘Sem
Catalunya Nord, fem Països Catalans’, el lema de la jornada, que recorda el trencament del país

Miquel Riera
PERPINYÀ

Anada massiva a Perpinyà
per agrair el suport per l’1-O

Un moment de la manifestació de l’any passat ■ @DIADACATNORD
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Manuel Murillo Sánchez,
en presó preventiva des
del mes de setembre pas-
sat acusat de preparar un
atemptat contra el presi-
dent del govern espanyol,
Pedro Sánchez, va treba-
llar a finals de l’any passat
a les dependències del
Centre de Telecomunica-
cions i Tecnologies de la
Informació de la Generali-
tat, conegut com a CTTI.
La relació de Murillo amb
aquest punt estratègic de
les comunicacions de la
Generalitat es va produir

per la seva condició de
guarda jurat. L’empresa
per la qual treballa, Ener-
pro, li va enviar en tasques
de reforç entre els dies 19 i
21 de desembre passat, és
a dir coincidint amb la ce-
lebració de les últimes
eleccions al Parlament.
Aleshores, la Generalitat
estava intervinguda per
l’aplicació de l’article 155
de la Constitució i en mans
dels gestors del govern de
Mariano Rajoy.

En tenir coneixement
d’aquest fet, des de la Ge-
neralitat es va anunciar
ahir que s’ha demanat a
l’empresa Enerpro que

emeti un informe sobre les
circumstàncies de la pre-
sència de Murillo al CTTI.
Segons sembla va estar
destinat al torn nocturn.

De moment, i segons va
informar ahir l’emissora
RAC1, es creu que el vigi-
lant hauria pogut desen-
volupar alguna acció al
marge de la professional
consistent a fer captures
d’imatges de pantalla del
lloc i subministrar-les a un
agent de la guàrdia civil. El
CTTI és un punt sensible i
en el seu dia va ser escor-
collat per la Guàrdia Civil
en el marc de la investiga-
ció per l’1 d’octubre.

També ahir es va tenir
coneixement de la decla-
ració de Murillo davant el
jutge que el va enviar a la
presó i durant la qual es va
defensar de les acusacions
que se li van fer posant
com a excusa l’alcohol. El
sospitós va assegurar que
el dia que va dir a través
d’un xat que volia matar
Sánchez ho va fer enterbo-
lit per la beguda, ja que

s’havia pres una cervesa,
una ampolla de vi i un tub.
Segons va avançar ahir
Antena 3, Murillo només
pretenia fer-se “el patrio-
ta” davant una dirigent del
partit d’ultradreta Vox,
que és la persona que el va
acabar denunciant en
alarmar-se pel contingut
dels missatges que rebia.
En la seva declaració, Mu-
rillo va assegurar que “ni

en somnis” ha pensat mai
dur a terme una acció ho-
micida com la que va es-
criure en el xat.

Murillo, fill de l’últim al-
calde franquista de Rubí,
és aficionat al tir olímpic i
a casa seva guardava tot
d’armes llargues que s’ha-
via dedicat a manipular
amb l’objectiu de conver-
tir-les en armes de foc de
precisió. ■

Redacció
BARCELONA

L’acusat de voler
matar Sánchez va
treballar per al CTTI
a El sospitós va fer de vigilant jurat al centre neuràlgic de
comunicacions del govern a Nega la intenció homicida

Arsenal decomissat pels Mossos d’Esquadra a Manuel Murillo ■ ACN
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l darrer any s’han multi-
plicat els atacs de grups
unionistes al poble de
Verges que ultrapassen

la línia vermella de la mera ar-
rencada de llaços. Sempre pas-
sen de nit, i després del primer
episodi, la matinada del 4 d’oc-
tubre de l’any passat, amb la
punxada massiva de les rodes
d’uns 160 vehicles, aquest pas-
sat agost un altre grupuscle va
despenjar estelades brandant
ganivets. En el darrer episodi,
aquest darrer dimecres, ja no
només hi va haver llaços i este-
lades arrencats, i pintades en
l’espai públic, sinó esvàstiques i
altres grafits d’apologia espa-
nyolista en façanes privades. En
vista de la reiteració, el presi-
dent de la Generalitat, Quim
Torra, va visitar el poble ahir a
primera hora de la tarda per
traslladar a l’alcalde i les dese-
nes de veïns que l’esperaven da-
vant l’ajuntament la “solidari-
tat” del govern davant les “hor-
des del feixisme”. “Lamento que
us hagin embrutat casa vostra”,

E
va expressar als vilatans.

El rastre de la darrera breto-
lada, però, ja gairebé no es per-
cebia al poble, on desenes de ve-
ïns i voluntaris arribats d’altres
racons de la comarca, però fins i
tot des de Cerdanyola del Va-
llès, van reposar llaços i esbor-
rar pintades. L’únic record con-
tinuen sent els centenars de
pneumàtics apilats a la rotonda
de la C-31 amb les carreteres de
Corçà i Jafre, per testimoniar
que els vergelitans no obliden
les agressions. Però el president
va apostar per mantenir la cal-
ma: “Hem d’actuar amb violèn-
cia zero davant de manifesta-
cions agressives i brots de vio-
lència”, va insistir, tot i mos-
trar-se “reconfortat” amb la rà-
pida resposta de la ciutadania.
“Fins ara sabíem què era fer un
Tortosa, ara sabem què és fer
un Verges, que és enfrontar-se
al feixisme de forma no-violenta
i deixant clar que el feixisme a
casa nostra no passarà”, va dir
el president.

“Contundència” als jutjats
Ara bé, Torra sí que va reclamar
“exemplaritat” a l’administra-

ció de justícia. El president va
avançar que dilluns al matí la
unitat d’investigació dels Mos-
sos d’Esquadra lliurarà als jut-
jats de la Bisbal l’atestat amb les
indagacions fetes pel cos arran
d’aquest darrer episodi.

Segons van explicar fonts co-
neixedores de la denúncia,

agents de la policia catalana van
aconseguir identificar alguns
dels protagonistes dels actes
vandàlics, però serà imprescin-
dible la col·laboració de la justí-
cia per conèixer les identitats
de tota la resta. I, en paraules de
Torra, cal que des de la “justícia
espanyola i la fiscalia s’actuï

amb contundència” per evitar
que les accions es repeteixin.

L’alcalde vol “fermesa”
L’alcalde, Ignasi Sabater (CUP),
va agrair la presència de Torra i
la solidaritat del govern. I li va
desitjar “fermesa i determina-
ció en les decisions futures” en
pro de la república catalana. Sa-
bater no es va estar de qualifi-
car de “roïns i vergonyosos” els
atacs, però en vista de les res-
postes ciutadanes defensa que
“aquests escamots que actuen
encaputxats son gent que busca
sembrar la por, que callem, però
el que aconsegueixen és el con-
trari”. L’alcalde vergelità també
va rebre amenaces telefòniques
al consistori ara fa un any, quan
un anònim que campa lliure-
ment va dir que, després de les
rodes, les següents punxades
serien a la seva panxa. Per con-
tra, Sabater va haver de decla-
rar al jutjat, acusat de delicte
d’odi a la Guàrdia Civil, per criti-
car que “de dia van uniformats i
de nit, descontrolats”, arran de
l’episodi dels pneumàtics. El
cas, sense notícies fins ara, con-
tinua obert. ■

SUPORT · El president trasllada a l’alcalde del poble la “solidaritat” del govern després de l’enèsim atac d’“escamots feixistes”,
dimecres i altre cop de matinada INVESTIGACIÓ · Els Mossos lliuraran dilluns l’atestat al jutjat i Torra reclama “contundència”

Emili Agulló
VERGES

Torra demana justícia, a Verges

El president, Quim Torra, reunit ahir amb els edils de l’Ajuntament de
Verges, en la visita institucional que va fer al poble ■ E.A.

MIQUEL RIERA

La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme For-
cadella, ja és en llibertat després d’haver passat una nit a
la presó i d’haver pagat una fiança de 150.000 euros. For-
cadell rep el suport dels treballadors del Parlament, que
fan una protesta silenciosa amb cartells de “Llibertat
presos polítics” a les escales de la cambra. ■ EPA

Carme Forcadell
surt en llibertat

MALEÏDA HEMEROTECA AVUI FA UN ANY 10 de novembre del 2017

L’ANC consulta les
bases sobre una
candidatura única
Continua el debat sobre la neces-
sitat de fer una llista única per a
les eleccions del 21-D. L’ANC con-
sulta les seves bases en una con-
sulta telemàtica sobre aquesta
qüestió, el mateix dia que el presi-
dent, Carles Puigdemont, insis-
teix que encapçalar una “llista

“Encapçalar una
llista unitària és
un deure moral
per a mi”
CARLES PUIGDEMONT
PRESIDENT DE LA
GENERALITAT

“Als qui encara
esteu privats de
llibertat. No us
oblidem ”
CARME FORCADELL
PRESIDENTA DEL
PARLAMENT

“No soc en presó
perquè no soc
independentista.
És una querella
política”
JOAN JOSEP NUET MESA
DEL PARLAMENT

“Pels delictes de
rebel·lió i sedició,
l’Audiencia
Nacional no és
competent”
ANDREU VAN DER
EYNDE  ADVOCAT

unitària” és un “deure moral” per
a ell. D’una altra banda, els pro-
motors de l’agrupació d’electors
diuen que no volen ser a les llistes.

La policia
denuncia el batlle
de Reus per odi
Els grups municipals del PDe-
CAT, ERC, la CUP i Ara Reus de
l’Ajuntament de Reus fan pública
una denúncia presentada per la
policia i admesa al jutjat en la qual
els acusen d’un delicte d’odi per
haver criticar la presència dels
agents espanyols a la ciutat.

L’Estat veta el
Port de Barcelona
en una missió fora
El Ministeri d’Exteriors, a través
del de Foment, veta la participa-
ció del Port de Barcelona en una
missió exterior amb una vintena
d’empresaris a l’Argentina i l’Uru-
guai, organitzada pel mateix port
català. Tot plegat en aplicació de
l’article 155.
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