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Erdogan, ahir, durant la intervenció en l’acte en què va amenaçar d’enviar a la UE milions de refugiats sirians ■ EFE
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Diu que hi enviarà milions de refugiats si el critiquen pel Kurdistan

Erdogan amenaça Europa

REPRESSIÓ · “L’operació Judes ha estat d’una magnitud desproporcionada
del tot” ELECCIONS · “Cal que el 10-N la ciutadania dicti la seva sentència”
FUTUR · “L’independentisme necessitarà el cap fred i intel·ligència col·lectiva”

Raül Romeva Exconseller d’Afers Exteriors, candidat d’ERC al Senat, pres polític

“Aquí no n’hi ha, de
violència, ni n’hi haurà”
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El TC adverteix de
risc penal a la mesa
del Parlament
Avisa que ha d’aturar les tramitacions
referides a la reprovació del rei, a
l’autodeterminació i a la independència
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l debat de la mo-
ció de censura de

dilluns passat al Par-
lament de Catalunya
es va revelar com allò
que era: una farsa.

Ciutadans no es dirigia als catalans
des del faristol, sinó que procurava
captar l’atenció de la premsa de Ma-
drid i així llançar titulars contra el
PSOE, amb el qual competeixen elec-
toralment de cara a les eleccions del
10 de novembre. Es tractava d’esceni-
ficar que els socialistes no prioritzaven
la unitat de l’espanyolisme enfront
dels pèrfids independentistes, aques-
ta colla de supremacistes, terroristes i
xenòfobs que cal apartar de les insti-
tucions a qualsevol preu. És un argu-
mentari que costa d’entendre des de
Catalunya, pensis com pensis, però
que te’l pots arribar a fer teu si només
llegeixes i escoltes el que diuen molts
mitjans de la capital del regne, entre
l’habitual goma-2 i les tradicionals
persecucions de castellanoparlants
que tan enganyosament retraten. Que
Ciutadans i el PSOE cada cop estiguin

més a prop en els seus postulats no fa
que renunciïn a lliurar aquesta última
batalla. Com més pes aconsegueixin
l’un o l’altre, més o menys força tin-
dran a l’hora de negociar un acord, ja
sigui de govern o de governabilitat. El
que va passar una mica desapercebut,
enmig de tot aquest xou, és quan Mi-
quel Iceta va sincerar-se tot precisant
que la seva estratègia –la del PSC–
havia aconseguit evitar que la presi-
dència de la Diputació de Barcelona i
l’alcaldia de la capital catalana cai-
guessin en mans independentistes.
Ciutadans i PSC, PSC i Ciutadans, ba-
rallant-se per veure qui feia les manio-
bres més nocives per a l’independen-
tisme: els uns des de l’oposició frontal,
els altres des d’una actitud més sibil·li-
na. Paradoxalment, Roldán dirigia una
moció de censura contra el president
de la Generalitat proposat per Junts
per Catalunya amb el pretext de der-
rotar l’independentisme, mentre que
Iceta es vanagloriava d’haver arribat a
acords amb la mateixa formació justa-
ment amb idèntic objectiu. N’hi ha per
llogar-hi cadires.

E

Keep calm
Andreu Pujol

Iceta se
sincera

Ciutadans i PSC, PSC i
Ciutadans, barallant-se per
veure qui feia les maniobres
més nocives per a
l’independentisme

 la plaça de més amunt van
obrir un bar amb gran estesa de
taules i cadires a l’exterior. Va

tenir acceptació de seguida. A l’hivern
hi tocava el sol, a l’estiu unes veles el
paraven. Encara hi és. Fan un bon ca-
fè. L’escultor Yago Vilamanyà sempre
el pondera. És fill del compositor de
sardanes Honorat Vilamanyà i autor
d’un monument dedicat a la sardana,
situat a la mateixa plaça. Aquesta pla-
ça és “castellera”. Per la festa major
s’hi aixequen grans castells a càrrec
de la colla local, els Capgrossos, i les de
Vilafranca i Terrassa. També és una
plaça intermitentment sardanística.
Fins fa poc, quan hi havia sardanes el
bar havia d’enretirar les taules i cadi-
res per fer espai a la cobla i les rotlla-
nes. Des de fa un temps, s’han de des-
plaçar la cobla i els dansarins. Després
del primer bar n’han vingut un altre i
un altre i és més pràctic moure el ball.

Diumenge vaig veure que un dels
tres bars havia tancat. Una sorpresa a
mitges perquè no hi anava ningú o no-
més s’omplia, i encara, quan els altres
dos sobreeixien. Feien pitjor el cafè?
Jo n’era un habitual els diumenges al

A

matí i ho trobava tot correcte. El ser-
vei era una mica lent, però també ho
és als altres dos bars. Si hi anava era
per portar una mica la contrària i tam-
bé perquè el diumenge sempre vaig
tard i quan arribava a la plaça els dos
bars amb èxit ja eren plens. Vaig tan
tard, que molts cops m’aixeco que ja
començo a sentir l’olor del vermut de
les altres taules.

A la plaça hi ha arbres. Plàtans. Ara
ja no perquè l’Ajuntament ha aconse-
guit aviar-los, però durant molts anys
havien estat l’habitatge dels estor-
nells, ocells invasius, cridaners i bruts.
Només un arbre, respectaven. No s’hi

posaven mai, el tenien com avorrit.
Què presentava aquell exemplar botà-
nic de diferent? Les fulles i els bran-
quillons eren iguals als altres, feia el
cicle anual complet. Un any la brigada
municipal el va substituir. S’havia
mort. Els estornells li havien detectat
la malura amb anticipació.

Què havia detectat la gent –la gent
que no soc jo– en el bar que ha tancat?
Era net, els cambrers eren simpàtics,
els preus iguals, les cadires adaptades
a l’alçada de la taula, els para-sols efi-
cients... No els puc donar raó del mis-
teri. Tres senyores d’una certa edat i
bona presència s’hi reunien cada diu-
menge indiferents a la proscripció. Ai-
xecava la vista del diari i les observa-
va. Parlaven de les seves coses, sem-
blava que tinguessin conversa per
molts diumenges al matí. Diumenge
passat les vaig buscar. No eren als dos
bars que es mantenen oberts. Devien
voler aquell i només aquell. Ens veiem
normals però tendim a ser rars, volà-
tils. El bar que ha tancat era el del
mig. El buit que ha deixat sembla la
clenxa d’un tallafocs forestal.

I així anar esperant la sentència...

“Era igual que
els altres dos de la
plaça però no hi
anava ningú

Vuits i nous

El bar tancat
Manuel Cuyàs
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El discurs pronunciat pel cap
de la Guàrdia Civil a Catalu-

nya, el general Pedro Garrido, en la
celebració patronal del cos, és inas-
sumible per qualsevol societat de-
mocràtica perquè suposa una evi-
dent ingerència política, inadmissi-
ble en un comandament policial.
L’acte, celebrat a la caserna de Sant
Andreu de la Barca, ja va ser tot un
despropòsit democràtic que diu
molt de la falta de separació de po-
ders a l’Estat espanyol: a dies de la
sentència de l’1-O es van reunir el
fiscal del cas Javier Zaragoza, l’in-
quietant tinent coronel Baena, que
va dirigir els atestats del procés, i la
condecorada secretària judicial
Montserrat del Toro, que va fer la
teatralitzada declaració al Suprem.

Garrido va prendre posició po-
lítica quan va carregar contra l’inde-
pendentisme i li va atribuir una falsa
connivència amb la violència. I va fer
una defensa a ultrança de l’unionis-
me que traspassava tots els límits,
inspirat en el perillós lema totalitari
del “‹todo por la patria›”. Tot obli-
dant l’obediència democràtica a
què es deu qualsevol institució ar-
mada i trencant la neutralitat que
cal exigir a qualsevol cos policial. I va
ser vergonyós des del punt de vista
ètic pel to provocatiu contra la so-
cietat catalana, a qui va amenaçar
de tornar a agredir quan va esgrimir
un sarcàstic “ho tornarem a fer” en
referència a les brutals càrregues
policials de l’1-O, en el pitjor estil de
l’“‹a por ellos›”. La intervenció va ser
una mostra de prepotència i d’im-
punitat d’un comandament policial
cap a la ciutadania que n’exigeix el
cessament immediat. I la disculpa
als Mossos, que es van sentir moles-
tos, però sobretot a la societat cata-
lana, de la responsable política del
cos present a l’acte, la delegada del
govern espanyol, Teresa Cunillera, i,
per elevació, del ministre de l’Inte-
rior, Grande-Marlaska.

La ingerència
política de la
Guàrdia Civil

EDITORIAL

ra que és moment de premis i
condecoracions (sensacional,
això que la Guàrdia Civil hagi

condecorat la secretària judicial del
13; i encara més sensacional que ella
anés a recollir-la); ara que és el mo-
ment de distincions, deia, a mi em
sembla que tots plegats hauríem de
concedir-ne una a la Junta Electoral. A
la Central, a la de Barcelona i a totes
les que facin falta. Perquè aquest tre-
ball constant que fan per estimular-
nos la imaginació és sensacional. Si al-
gun dia hi ha una campanya electoral
sense que la Junta Electoral prohibei-
xi res i aquesta se celebra amb norma-
litat, em sembla que no ens en sa-
bríem avenir. A TV3, per ordre de la
JEC (de la sacrosanta Junta Electoral
Central) no poden dir ni exili ni presos
polítics ni Consell de la República ni
Assemblea de Càrrecs Electes, i què fa
l’emissora pública? Afegir al final de
cada bloc informatiu electoral la can-

A “Què faríem si
un dia hi hagués
una campanya i la
Junta Electoral no
prohibís res?
çoneta aquella que la Junta Electoral
els ha prohibit i, és clar, explicar-ho
utilitzant justament els termes censu-
rats. Prohibeixen que hi hagi pancar-
tes de “Llibertat presos polítics” a les
façanes dels ajuntaments, i què fan els
municipis? Mesos enrere al Port de la
Selva en van penjar una que deia “Lli-
bertat peixos pacífics”. Ara n’hi han
posat una altra amb una emoticona
que té la boca tancada per una crema-
llera i un text que diu “Tu ja m’entens”
(i tant, que ens entenem!). En algunes

conselleries han tret les pancartes pe-
rò hi han aparegut flors i dibuixos de
color groc. Hi ha municipis on grups
de voluntaris aniran fent torns per
desplegar cada dia la pancarta justa-
ment davant de la façana de l’ajunta-
ment, n’hi ha on diferents associa-
cions i entitats del poble faran torns
per penjar-la als seus balcons, i a Giro-
na (bona aquesta, també) ara la pan-
carta, en comptes de penjar de la faça-
na de l’ajuntament, penja a la mateixa
alçada, allà mateix però uns metres
més endavant, perquè s’aguanta grà-
cies a un cable que se sosté dels edifi-
cis veïns que hi ha a la plaça del da-
vant, la del Vi. De veritat que jo em
pensava que això de la Junta Electoral
hi era per resoldre qüestions més se-
rioses, però veient el paperàs que els
estan fent fer aquests de Ciutadans
amb els seus recursos, no voldria estar
al seu lloc. Em sentiria acollonat. Per
això els proposo un reconeixement.

Gràcies, JEC!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

El líder turc sembla no tenir aturador en la seva
obsessió per eliminar els kurds. Ahir, després de
rebre crítiques per la seva ofensiva al Kurdistan,
Erdogan va girar-se contra la UE, a la qual va ame-
naçar d’enviar més de tres milions de refugiats.
Mentrestant, ridículament, la UE calla.

CUINER

Amenaça a Europa

El xef català va ser l’encarregat de presentar ahir
la guia dels “bons” restaurants que ha fet Acció
Contra la Fam, dins la campanya Restaurants per
la fam, amb la qual col·labora el xef del restaurant
Blanc de l’hotel Mandarí Oriental, que ha elaborat
un plat exprés per a aquesta iniciativa.

-+=

-+=

Premi a l’autor austríac
Peter Handke

Els bons restaurants
Raül Balam

-+=

Recep Tayyip Erdogan

L’Acadèmia Sueca va esmenar ahir els seus errors
del passat i va concedir els premis Nobel de litera-
tura corresponents a l’any passat i a aquest 2019.
L’austríac Peter Handke, tot un veterà de les lle-
tres, va rebre el d’enguany i l’autora polonesa Olga
Tokarczuk, molt menys coneguda, el del 2018.

ESCRIPTOR. PREMI NOBEL DE LITERATURA 2019

PRESIDENT DE TURQUIA
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Marta Monedero

Lloguers a
Califòrnia

an Francisco sembla haver perdut l’ànima i l’esperit
de la Costa Oest en un parell de dècades. El motor

que ha propiciat aquest canvi és el fet de tenir
l’habitatge més car dels Estats Units (els preus superen
els de Nova York) perquè la ciutat californiana continua
absorbent l’arribada de millennials que treballen als
gegants tecnològics de Silicon Valley, a l’àrea de la
badia, i que han fet disparar el cost dels pisos. Ser
propietari avui a San Francisco és un luxe en un espai on
conviuen més de 74.000 milionaris i 8.000 persones

vivint al carrer. Més ben dit, no
conviuen. I, de fet, ni es reconeixen.
El contrast és majúscul i habiten
mons paral·lels mentre els
ciutadans de tota la vida fugen de la
ciutat en no poder assumir el cost
de viure-hi. La falta de pisos socials
és un dels símptomes d’una crisi

que s’estén a altres ciutats del món. No ens cal anar
gaire lluny per comprovar-ho. Davant del repte, el
governador de Califòrnia ha proposat regular l’escalada
de preus i limitar la pujada del lloguer a un 5% anual
més la inflació. També ha marcat un seguit de “causes
justes” per les quals es pot fer fora un llogater, que
només podrà ser desnonat si fa malbé la casa, si deixa
de pagar els rebuts, si el propietari vol viure-hi, fer-hi una
gran reforma o vendre-la. No és la solució perfecta, però
és un primer pas per mantenir el teixit social a les grans
urbs de l’estat més ric i, també, a l’estat més pobre dels
EUA.

S

San Francisco
és la ciutat
dels EUA on
és més car
viure
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Quim Torra s’esforça a demanar
unió després de la trencadissa,
però JxCat i ERC es miren de
reüll. Els republicans admeten
la debilitat.

10
anys

20
anys

Foment torna a incomplir les
inversions previstes. Només
gastarà un 32% en les
infraestructures de transport
terrestre.

Pasqual Maragall confia en els
líders del PSOE perquè, amb la
seva participació en mítings,
animin els seus electors
tradicionals a votar-lo.

Unitat de paraula Nou incompliment Suport del PSOETal dia
com
avui fa...

“Ens movem per
un sentit de desig
que sempre ens fa
anar endavant.
Endavant.

adonava de com n’havia es-
tat d’impressionant tot ple-
gat. Ella ho explicava amb

paraules escrites, en el full arrugat. Mai
no havíem ni imaginat la resposta
agressiva d’aquella gent. Jo llegia Sà-
piens. Una breu història de la humani-
tat. El llibre de moda des de feia uns dos
anys. Yuval Noah Harari. Potser ha-
víem sigut molt agressius, per sobreviu-
re. Com tots els éssers vius, com els
mosquits, els lleons i les bardisses. Des
de dins meu sabia que tota aquella vio-
lència venia de més lluny. Venia de la vi-
da.

FINS ALESHORES, HAVIA SENTIT EXPLICAR
els fets de guerra com una rondalla llu-
nyana. Em quedaven tan lluny com els
terribles contes de la infantesa, amb ca-
ses perdudes dins els boscos que eren,
sempre, plenes de gent dolenta i cruel,
amb una brutal antropofàgia. No, no
podia ni imaginar que encara seríem
capaços d’una salvatjada semblant. Tot
i que l’hauria d’haver prevista, que ja
vaig contemplar la capacitat de fer mal
d’aquells homes amb escafandre,

M’ aquell dia 1 d’octubre del 17. Però el ser
humà sempre espera. Ens movem per
un sentit de desig que sempre ens fa
anar endavant. Endavant. Per què
aquest instint? També és el de la vida.
Sense aquest instint hauríem quedat
reduïts a un piló de cendres allà a les sa-
banes del llac de Turkana. O no hau-
ríem sorgit mai del fang del paradís on
es deia que Déu ens va crear.

DIU MOLT MÉS, NOAH HARARI, diu molt
més: “El sapiens es distingeix dels al-

tres Homo per la revolució cognitiva, la
del coneixement.” El coneixement ens
va aportar veure el món. Anomenar el
que ens n’interessava. “Imaginar el que
no existeix.” La revolució cognitiva ens
va fer aptes d’una capacitat que ens se-
pararia de les altres espècies, gèneres,
famílies. “ Ens va fer capaços de creure
coses impossibles.” D’imaginar mons
inexistents, d’imaginar religions, pà-
tries i bruixes als boscos. Ens va fer
capaços de veure més enllà d’una flor, de
l’aigua d’un riu, d’una bola al cel que ens
escalfava.

NOSALTRES, AQUESTA COLLA DE SÀPIENS,
ens comptàvem fins a 2.200.000 dins la
terra que volíem nostra. Arribàvem a
2.200.000 amb dret de vot sobre uns 5 mi-
lions escassos. I imaginàvem un intangible
tan nuvolós com una cosa que anomenà-
vem República Catalana. El text se’m va
esborrar. El darrer paràgraf era difuminat
fins a desaparèixer... esborrat del tot a
trossos. No vaig poder saber què deia. No-
més unes lletres una mica visibles. Que
potser vaig imaginar: T’he ben perduda!
Per sempre? No.

Assumpció Cantalozella. Escriptora

T’he ben perduda
Tribuna

ncara que sembla que hi ha fran-
quistes ignorants que miren mala-

ment Mientras dure la guerra i que pu-
gui valorar-se i sense menysprear que
s’hi esbossi la presa de poder de Fran-
co adquirint així un mèrit derivat del
significatiu fet que el cinema espanyol
pràcticament no hagi abordat tal per-
sonatge, la pel·lícula d’Alejandro Ame-
nábar no deixa d’abonar el discurs que,
un cop mort el dictador, ha contribuït a
la pervivència del franquisme, enquis-
tat en les institucions i en la societat,
dins del sistema democràtic. A banda
de la mà salvadora de Carmen Polo i
del fet que, a través d’Unamuno, s’in-
sisteixi en la pèrfida idea que la Repú-
blica era el desordre i que, en tot cas,
els dos bàndols van cometre atroci-
tats, com si això relativitzés que un
cop d’estat militar i financer posés fi a
un règim democràtic i instaurés un fei-
xisme criminal, el punt de vista des del
qual està feta la pel·lícula es resumeix
en l’última frase escrita a la pantalla
prèviament als títols de crèdit finals.
No la recordo exactament, però ve a
dir que, després de la mort de Franco,
la democràcia va restituir-se a Espa-
nya. Com si fos així de senzill.

Propagada pel règim del 78, aques-
ta idea ha mantingut viu el franquisme
perquè es va deixar de combatre’l.
D’aquí, continua havent-hi tants de re-
publicans assassinats a les cunetes; es
mantenen els privilegis dels descen-
dents de Franco i de tants d’altres enri-
quits amb la dictadura; existeix la sub-
vencionada Fundació Francisco Fran-
co; no només hi ha capellans que es
resisteixen al trasllat de la mòmia del
Valle de los Caídos, sinó que hi ha polí-
tics madrilenys que diuen impune-
ment que allò que deuen voler els par-
tits d’esquerra (a banda que ho siguin)
és tornar a cremar esglésies, però que
hi són ells (els hereus dels colpistes de
veritat que van reprimir tota dissidèn-
cia) per assegurar que cap ideologia
s’imposi a una altra; és vigent la mo-
narquia instituïda pel generalísimo i
sempre disposada a defensar la unitat
d’Espanya; i, també per defensar
aquesta última, hi ha fiscals, jutges i al-
tres funcionaris judicials, a més de la
Guàrdia Civil, que, amb el vistiplau del
govern espanyol de torn, es prepara
per tornar a pegar a aquells que pro-
testin a Catalunya. Tanmateix, s’ha de
reconèixer que no és només el fran-
quisme que cueja, sinó la seva sintonia
amb la perversió dels règims demo-
cràtics que, en nom de l’ordre i jugant
amb la por, cada cop actuen de mane-
ra més autoritària.

E

Full de ruta
Imma Merino

Franquisme

Correbous, poder,
compassió
b Els dic, als alcaldes de les
Terres de l’Ebre, juntament
amb el de Cardona (Bages), de
les formacions polítiques ERC,
Junts per Catalunya, PSC i Mo-
vem, que, atesa la responsabili-
tat que el poder els atorga per
evolucionar cap a un món mi-
llor, haurien de ser més savis,
entesa la saviesa com la facul-
tat per saber discernir entre el
bé i el mal.

Faig aquesta reflexió en as-
sabentar-me que volen defen-
sar la vigència dels correbous,
incloses les modalitats dels
capllaçats i embolats.

No s’hauria de dubtar a sa-
crificar una tradició en què es
fa patir un herbívor de natura-
lesa pacífica i fugissera, per així
evitar la violència gratuïta i fer
prevaldre els valors de la com-
passió.

Quines generacions ens es-
peren si la crueltat cap a un és-
ser viu és considerada un fet

normal? Alcaldes de les Terres
de l’Ebre que defensen aquesta
atrocitat, si no hi veuen clar, fa-
rien un grat favor a tota la so-
cietat cedint el seu poder a per-
sones més sàvies.
MARTA SALVADOR NAVARRO
Molins de Rei (Baix Llobregat)

La demagògia
de l’oposició
b Hi ha un discurs polític, de-
magògic, que acusa el presi-
dent de la Generalitat de no go-
vernar per a tots els catalans,
sinó només per als indepen-
dentistes.

A favor de qui governarien
Cs, el PP o el PSOE en el cas
que arribessin a presidir la Ge-
neralitat? Sense cap mena de
dubte que no governarien pas
tenint en compte les aspira-
cions independentistes d’una
part important de la població,
sinó que governarien segons la
voluntat d’aquells que els van
aplaudir i votar el seu discurs
electoral; per tant, tampoc go-

vernarien per a tots els cata-
lans. No hi ha cap president al
món que governi o gestioni a
gust de tothom.

Per altra banda, quan els na-
cionalistes espanyols parlen
d’una part de catalans que no
se senten representats pel go-
vern de Catalunya, és senzilla-
ment perquè aquests tampoc
no se’n senten, de catalans, en
la seva majoria són espanyols
establerts a Catalunya, la ideo-
logia política dels quals els ve
donada pels mitjans espanyols
que amaguen o tergiversen la
realitat. Per això moltes vega-
des aquests suposats catalans
es comporten com una cin-
quena columna.
AUGUST BERNAT I CONSTANTÍ
Barcelona

Destí actual del
CF Reus Deportiu
b Dissortat final el del CF Reus
Deportiu. Ha conclòs arruïnat
en acabat d’un segle de futbol
històric per enaltir. Aquesta

desfeta és semblant, encara
que per altres causes, a la que
va afectar la UE Figueres ja fa
un grapat d’anys. Va aplegar un
deute de magnitud prou grui-
xuda, que no va poder cobrir.
Aleshores va confiar el deute a
la Federació Catalana de Fut-
bol, la qual se’n va fer càrrec i
va anar satisfent a terminis
anyals, sota la reserva que
l’equip empordanès amb unes
altres sigles encetés el seu rut-
llament futbolístic des de l’últi-
ma categoria regional gironina.
Com que no tenia diners, no
podia fitxar jugadors. Aleshores
va ajuntar l’equip juvenil amb
l’amateur i sempre n quedava
al capdavant dels campionats.
En cinc temporades va aparèi-
xer a 3a divisió i fins i tot en al-
guns exercicis va ser equip de
la 2a divisió B. Benvolgut Reus:
no has de desaparèixer, el fut-
bol català confia en el teu reei-
ximent. Visqui el Reus!
ROMUALD MASSANES PENAL-
BA
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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Sísif
Jordi
Soler

esprés d’abdicar
Amadeu I; l’en-

demà, l’Ajuntament
del poble de les Corts,
al pla de Barcelona, es
va adherir al nou rè-

gim. Les dues mil persones que habita-
ven llavors en aquella població foren
convocades amb una repicada de
campanes a escoltar un pregó. Fou his-
sada una bandera amb emblemes re-
publicans. La casa consistorial va ser
il·luminada tres nits seguides. Ho he
llegit en la transcripció d’una acta que
m’ha fet a mans Josep Moran, de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. També consta
en aquell document del 1873, signat
pel secretari municipal Manuel Mora-

les, que deu dies després l’Ajuntament
cortsenc va demanar a la Diputació 50
fusells per a crear una milícia ciutada-
na que defensés el nou règim. Faltaven
quatre mesos per a la proclamació de
la República Democràtica Federal, a la
qual es va adherir, també de seguida,
el 15 de juny, el consistori de les Corts.
El general Martínez Campos posaria fi
a aquelles legítimes expansions repu-
blicanes i federalistes de les Corts, i de
tants altres indrets, quan el 29 de de-
sembre del 1874 va restaurar la monar-
quia. El 1897 Barcelona va annexionar-
se el poble de les Corts. Com altres po-
blacions de la rodalia, la gent de les
Corts –diumenge, dia de la Verge del
Remei, celebra, per cert, la festa ma-
jor– va acabar renunciant sense resis-
tència a una autonomia local que sí
que havia defensat anys abans, el 1854
i el 1867. Les alegries sempre han durat
poc a casa del pobre.

D

De set en set
Josep Maria Casasús

De les Corts

Les alegries sempre han
durat poc a casa del pobre

Donald Trump, PRESIDENT DELS ESTATS UNITS

“[Els kurds] No ens van ajudar en la Segona Guerra Mundial,
no ens van ajudar a Normandia”

La frase del dia

“El tercer sector
social és una realitat
viva i activa, un
model que cal
preservar

un temps ençà existeix una
campanya de desprestigi con-
tra el tercer sector social i les

entitats que en formem part, generada
de manera interessada des de la menti-
da i la falsedat. I en alguns casos, pocs,
des del desconeixement i el poc interès
per saber. La pregunta que ens hem de
fer és: a qui beneficia un tercer sector
difamat, qüestionat i afeblit? En la res-
posta potser trobeu l’origen de tot ple-
gat. A alguns no els interessa que fets
diferencials del nostre sector com l’ab-
sència d’ànim de lucre o l’aposta pels
models de gestió empresarials de l’eco-
nomia social, agafin encara més força i
presència en la realitat socioeconòmi-
ca del nostre país.

EL TERCER SECTOR SOCIAL és un sector
consolidat, generador d’activitat eco-
nòmica i d’ocupació, que forma part de
l’economia social del país i que resulta
fonamental per a la construcció de ca-
pital social a Catalunya. Un sector pio-
ner en la lluita pels drets socials de la
ciutadania més vulnerable, resilient i
amb gran capacitat de donar resposta a
les necessitats socials en el territori en
contextos molt difícils. La ciutadania i
els poders públics així ho reconeixen i
tenim el suport de les institucions, pe-
rò cal anar més enllà. Recentment hem
entregat els premis La Confederació
2019, i en l’acte de lliurament fèiem
una triple proposta a les administra-
cions. A la Generalitat de Catalunya,
fer real entre totes el somni d’un país
més just i equitatiu, amb un govern que
aposti per polítiques socials i econòmi-
ques realment transformadores. Un
govern social economy friendly. A
l’Ajuntament de Barcelona, convertir
la ciutat en referent de l’economia
social mundial, capdavantera en mo-
dels d’acció social. I a la Diputació de
Barcelona i al conjunt del món local,
treballar conjuntament per fer realitat
el vell objectiu d’estendre al territori,

D’ sense desequilibris, una atenció social
de qualitat.

CELEBRÀVEM LA TERCERA EDICIÓ d’uns
guardons que reconeixen i donen visi-
bilitat a iniciatives promogudes per en-
titats socials en l’àmbit de la governan-
ça democràtica i la transformació so-
cial, dos elements que al nostre enten-
dre són identitaris del sector. Amb els
nostres errors i les nostres mancances,
continuarem a la trinxera. No defalli-
rem. A les persones que formen part
del tercer sector, els demanem que es
mostrin orgulloses de la seva tasca com
a professionals i de les seves entitats,
amb tota l’autocrítica que calgui. I a la
resta –administracions, agents so-
cials, partits polítics– els demanem
que no contribueixin, ni que sigui per
omissió o assentiment, a les pràctiques
destructives que amb acusacions insi-
dioses ens posen en el punt de mira.

LA COMPLEXITAT DEL MOMENT es mani-
festa en la suma de dues realitats que
combinades generen una situació difí-
cilment sostenible: la persistència de
les desigualtats socials i l’infrafinança-
ment crònic dels serveis socials, amb
deu anys acumulats de congelació de

mòduls i tarifes dels serveis públics que
gestionem. Amb diferents governs i ara
amb la vista posada en els pressupostos
del 2020, que haurien de revertir la si-
tuació. També cal fer referència a un
context polític d’altíssima complexi-
tat, amb pèrdua de qualitat democràti-
ca i increment de la repressió i la vulne-
ració de drets fonamentals. Ja sabem
que durant les properes setmanes i me-
sos el nostre país viurà moments clau.
Els fets dels darrers dies ens confirmen
que els drets civils bàsics poden estar
en perill. Davant d’això, només podem
dir que el tercer sector social, des de la
seva diversitat, sabrà estar a l’altura
com en els darrers anys, acompanyant
les institucions del país en la defensa
dels drets individuals i col·lectius. Tre-
ballant des de les entitats de base i al-
hora incidint políticament i socialment
per la promoció i el desplegament de
lleis socials com la de renda garantida o
la d’emergència residencial i pobresa
energètica.

SUMAREM ESFORÇOS per assolir una so-
cietat més justa i cohesionada, però
també promourem marcs legislatius
que reforcin el rol del tercer sector com
a agent social i econòmic. Lluitarem pel
reconeixement del sector social com a
pilar fonamental de l’estat del benes-
tar, al costat de salut i educació, i recla-
marem els recursos adequats per ga-
rantir la qualitat de l’atenció a les per-
sones, la sostenibilitat dels serveis i la
millora de les condicions laborals dels
professionals del sector, prop de
100.000 persones a Catalunya. El ter-
cer sector social és una realitat viva i
activa, un model que cal preservar. I és
en el nostre valor d’aportació que ba-
sem la proposta d’un gran acord de país
que, abastant tots els grans temes es-
mentats, dibuixi el futur del sector so-
cial a Catalunya. Un pacte nacional per
a l’acció social, tal com en altres èpo-
ques s’ha fet amb la salut i l’educació.

Joan Segarra. President de la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

Un sector viu i compromès
Tribuna
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Suspèn
les resolucions
preses sobre
l’autodeterminació
i la reprovació al rei

Demana al govern
espanyol que el faci
cessar pel discurs
en què criticava els
Mossos

El govern vol
la destitució
del cap de la
Guàrdia Civil

El TC torna
a advertir
penalment
el ParlamentNacional

 les portes de la sentèn-
cia del Tribunal Su-
prem contra l’indepen-
dentisme pels fets d’oc-

tubre del 2017, l’exconseller
d’Afers Exteriors i candidat
d’ERC al Senat, Raül Romeva,
respon per escrit des de la presó
les preguntes d’El Punt Avui.

La sentència podria ser immi-
nent. Amb quin ànim l’afronta?
Afronto el moment amb una
certa incertesa, però amb tran-
quil·litat i serenor; també ho fan
els meus companys aquí, a Lle-
doners; ho vivim conjunta-
ment, i pensem també molt en
la Carme i la Dolors. Fa molts
dies que va acabar el judici. Vol-
dríem conèixer amb què ens
hem d’enfrontar, i començar a
trobar les millors maneres de
fer-ho. Portem dos anys de pre-
só preventiva i en aquest im-
passe la lògica penitenciària és
d’atemporalitat i d’anar sumant
dies sense saber quin és l’horit-
zó; un cop tinguem sentència,
la mirada serà cap al futur.

Espera una condemna dura?
Què vol dir dura?
Qualsevol sentència que no si-
gui l’absolució la consideraré in-
justa. Podem ser condemnats
fins a 25 anys de presó en un

A
procés promogut per la fiscalia
de l’Estat. No hi ha hagut ni vio-
lència ni alçament tumultuari.
Hem estat jutjats perquè la nos-
tra actuació està associada a
una voluntat. A una voluntat
política, legítima. És el que s’ha
volgut jutjar. La voluntat per la
qual les persones exigeixen po-
der decidir què són i què volen
ser; exigeixen respecte pel que
són; exigeixen el dret a consti-
tuir-se en la comunitat que
trien lliurement; exigeixen po-
der construir el seu propi futur.
Un judici polític que ha ocupat
l’espai d’un debat polític que es
pretén defugir. Som on som
perquè som el que som. Ho sa-
bem nosaltres, i ho sap tothom.
Utilitzar la via penal per repri-
mir i condemnar una voluntat
és un perill per a la democràcia.
Com més injusta, més perillós
serà. Ni la violència, ni la repres-
sió ni el dret penal construeixen
països ni societats. Són els seus
valors democràtics, i el desen-
volupament real d’aquests, els
que ho fan. L’Estat ho hauria
d’entendre.

En altres ocasions ja ha deixat
molt clar que de cap manera
demanarà un indult. Miquel Ice-
ta descarta l’amnistia.
Em considero innocent, i he
afrontat un judici on després de
tots aquells testimonis i de to-
tes aquelles proves, els fets que

es volien jutjar i les acusacions
que es volien imputar van que-
dar absolutament desmentides.
En aquest sentit no puc realit-
zar un acte que contradigui la
meva innocència. Ho he expli-
cat al llibre Esperança i llibertat
àmpliament. Entenc la presó
com una eina política, vaig assu-
mir que hauria de formar part
de la nostra lluita pacífica. En
aquest camí, per a mi la presó és
un instrument. No tinc por a se-
guir-la utilitzant. Tanmateix es-
tic segur que, digui el que digui
la sentència, per encarar aquest
conflicte el que caldrà sobretot
és fer política, sense política no
trobarem solucions. Necessi-
ten, sobretot allí, persones ca-
paces d’assumir un repte que
comporta coratge per trencar
determinats guions.

Què hi ha darrere el fet que la
sentència pugui arribar abans
del pronunciament de Luxem-
burg sobre la immunitat d’Oriol
Junqueras?
Les vulneracions dels drets polí-
tics dels que estem acusats no
només han produït una lesió
dels nostres drets fonamentals
individuals, sinó una lesió molt
més general i profunda de l’in-
terès legítim dels ciutadans que
van votar en les eleccions, del
21-D, del 28-A o del 26-M, per-
què tots els votants tenen dret a
un sistema democràtic equita-

tiu i blindat davant d’indegudes
inferències per part del poder
judicial. L’Oriol Junqueras hau-
ria d’estar exercint d’eurodipu-
tat des del primer dia, com la
resta d’electes a l’exili. El que
s’ha fet només ha tingut l’objec-
tiu d’impedir-ho, com ho és, si
succeeix, avançar la sentència i
no permetre que la justícia eu-
ropea l’empari.

Quina ha de ser la resposta ins-
titucional a la sentència?
Davant d’una sentència injusta
cal que la ciutadania també dicti
la seva sentència. Estic segur
que les institucions estan treba-
llant en la resposta, i no vull afe-
gir més soroll al debat. Sí que
considero que aquesta s’ha de
basar en una solidaritat ferma,
creixent, pacífica, però sobretot
integradora de totes les perso-
nes que volen participar de la de-
fensa de totes les llibertats de-
mocràtiques i de la justícia con-
tra tota repressió. Perquè aques-
ta és la immensa majoria de la
societat catalana, i hem de saber
articular-la. L’independentisme,
després de la sentència, necessi-
tarà actuar amb el cap fred, no
en la lògica visceral, o d’acció-re-
acció. Malgrat les emocions, el
moment demana fermesa, in-
tel·ligència col·lectiva i visió de
conjunt. I passi el que passi, no
hem de defallir mai, hem de
mantenir sempre l’actitud cons-

tructiva, una fortalesa pacífica i
democràtica i una mirada llarga
que convidi a prendre decisions
pensant en els escenaris futurs
més favorables.

El president Torra va dir per
l’Onze de Setembre que cada
dret que sigui negat, caldrà tor-
nar-lo a exercir. En aquesta lògi-
ca, caldrà tornar a exercir el
dret a l’autodeterminació. Com
s’ho imagina, amb unes plebis-
citàries, un altre 1-O, un refe-
rèndum constitucional?
Caldrà tornar a fer moltes co-
ses, però també caldrà fer-ne
moltes altres de diferents; si no,
correm el risc de no assumir els
aprenentatges dels darrers
anys. Si parlem de votar, a curt
termini és molt important el 10
de novembre. La ciutadania té
l’oportunitat d’expressar-se, i
de dictar la seva sentència. I
també demostrarà a aquells que

Emili Bella
BARCELONA

Raül Romeva Exconseller d’Afers Exteriors, candidat d’ERC al Senat, pres polític

“Cal que el 10-N
la ciutadania dicti
la seva sentència”
TORRA · “Hauríem d’administrar els gestos de confrontació simbòlica amb sentit de l’oportunitat i
de la proporcionalitat” PSOE · “Sobta el seguidisme i l’abstenció crítica que manté el PSC [respecte
de Sánchez]” REPRESSIÓ · “L’operació Judes ha estat d’una magnitud del tot desproporcionada”

Raül Romeva, a la sala
on es fan els tràmits de
recollida de l’acta de
senador, el 20 de maig
passat ■ ACN
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Com callen els cínics
professionals

L’APUNT dos terroristes, les catanes, el dolor, el patiment, la
violència i l’odi generalitzats que no existeixen. És no-
més una gran mentida oficial. Això mentre els Mossos
carreguen contra ciutadans que fan d’escuts humans
per evitar desnonaments. Disset ordres judicials per
fer fora persones del pis on viuen, hi havia ahir a Bar-
celona. Silenci oficial davant la Catalunya real.Xavier Miró

Per evitar una altra inexistent rebel·lió i sedició, Cs de-
mana el 155 permanent i la intervenció dels Mossos; el
PP prefereix intervenir els Mossos per mitjà de la ley
de seguridad nacional davant la urgència; i el PSOE
anuncia que està preparat per aplicar el 155, la ley de
seguridad nacional i la llei de cossos i forces de segu-
retat. Per la complicitat dels Mossos amb els coman-

constantment proclamen la
desfeta definitiva de l’indepen-
dentisme que no és així, que se-
guim aquí, que som capaços de
seguir marcant l’agenda i que
se’ns ha de tenir en compte.

Creu que després de la sentèn-
cia hi pot haver un nou ‘mo-
mentum’ que permeti, per dir-
ho d’alguna manera, acabar la
feina, arribar fins al final, o va
per llarg?
Sempre he dit que aquest pro-
cés no serà fàcil, ni ràpid, ni in-
dolor, però considero que és ir-
reversible. Des de fa temps som
en una fase lenta, en una reali-
tat i en un registre nou que cal
assumir, la repressió institucio-
nalitzada no pararà, és aquí i té
moltes capes. No afecta només
les persones que som a la presó,
a l’exili o els milers de proces-
sats. Té per objectiu estendre la
por per apaivagar una opció po-

lítica legítima. Però la pròpia de-
fensa no ens pot fer oblidar els
nostres objectius polítics, que
no són de resistència, ni d’iden-
titat, sinó de sobirania política.
Des de la consciència de la reali-
tat i també de la consciència de
les nostres fortaleses és des
d’on podrem seguir avançant en
un objectiu polític que és de di-
mensió històrica.

Com s’ha de practicar la des-
obediència civil?
Doncs com un acte públic, no
violent, conscient, organitzat i
polític. Com una eina que el mo-
viment ha utilitzat i que no ens
ha de fer por seguir utilitzant
amb el propòsit de canviar
aquesta situació que és injusta,
i com una acció emparada en
l’exercici de tres drets fona-
mentals: la llibertat de cons-
ciència, la llibertat d’expressió i
la participació política.

Quina credibilitat dona a l’ope-
ració Judes?
És evident que hi ha un interès i
una intencionalitat per part de
determinats estaments de l’Es-
tat per vincular l’independen-
tisme amb la violència i amb el
terrorisme, no només amb la fi-
nalitat de desacreditar-lo, sinó
justificativa de moltes actua-
cions presents i futures. L’ope-
ració en aquest sentit ha estat
d’una magnitud del tot despro-
porcionada, amplificada i rela-
tada amb crueltat i amb un ús
polític per part de la premsa es-
tatal, i a més des del total asset-
jament i rebuig a la presumpció
d’innocència.

Com s’ha de reaccionar davant
d’un unionisme que acusa l’in-
dependentisme de no ser prou
contundent a l’hora de con-
demnar la violència?
Personalment sempre he con-

demnat, condemno i condem-
naré la violència. I no vull que
ningú la utilitzi en el meu nom.
Des de la fermesa i certesa tam-
bé dic que aquí no n’hi ha, de
violència, ni n’hi haurà. No es
pot condemnar un fet que no
existeix. L’independentisme ha
d’intentar evitar entrar en el joc
i els marcs mentals en què bus-
ca atrapar-nos l’unionisme, i
per sobre del soroll s’hauria de
centrar en el que té al seu abast,
evitar errors, excel·lir en les se-
ves decisions, actuar amb ini-
ciativa i dirigir-se de forma in-
clusiva davant del conjunt de la
societat.

No sé fins a quin punt va poder
seguir la moció de censura de
Ciutadans al president Torra.
Lorena Roldán potser va dir deu
vegades que els diputats inde-
pendentistes “‹jalearon›” pre-

sumptes terroristes. Van ser un
error aquells aplaudiments del
president Torra als membres
dels CDR detinguts?
No ho vaig poder seguir. De tota
manera entenc que tothom ha
de poder expressar les seves
opinions sempre que sigui amb
respecte pels altres. Massa so-
vint veiem interpretacions mal-
intencionades o que s’agafa un
fet anecdòtic, es treu de context
i se li canvia el sentit, per cons-
truir un relat polític fals. És una
mala pràctica que no porta res
de bo ni a la política ni a la con-
vivència.

Artur Mas assegurava diumen-
ge a El Punt Avui que l’Estat es-
panyol està preparant el terre-
ny per a la il·legalització de par-
tits independentistes. Hi està
d’acord?
Hem vist que l’Estat està dispo-
sat a qualsevol cosa, que vol in-

corporar la violència en les ac-
tuacions del sobiranisme, que
seria la condició necessària per
aplicar la llei de partits. No és
un escenari que pugui ser des-
cartable.

Què en pensa, que puguin inha-
bilitar el president Torra per la
pancarta amb el llaç groc en su-
port a vostè i la resta de presos
polítics? L’hauria d’haver reti-
rat a temps?
El president ha actuat des del
sentit de la seva consciència i
està rebent una resposta total-
ment desmesurada que pot in-
habilitar-lo, i té tota la meva so-
lidaritat. Des del coneixement
d’aquestes reaccions, els dies
que vindran hauríem d’admi-
nistrar els gestos de confronta-
ció simbòlica amb sentit de
l’oportunitat i de la proporcio-
nalitat.

Pedro Sánchez parla dia sí dia
també d’un altre 155. És realis-
ta pretendre pactar-hi un refe-
rèndum?
El PSOE hauria de tenir cons-
ciència que Espanya fa molt de
temps que està instal·lada en la
inestabilitat. Apel·lar al diàleg
està bé, però després s’ha d’as-
seure, i escoltar, i fer-ho amb
voluntat d’arribar a acords. Pe-
dro Sánchez va renunciar a la
majoria de la moció de censura i
ara s’ha situat en el relat terri-
torial de la dreta, sense més
proposta que aplicar el 155. An-
hela, ara, els votants i, després,
els vots de Ciutadans, que
d’acord amb les enquestes s’es-
tà desinflant. En aquest plante-
jament sobta el seguidisme i
l’abstenció crítica que manté el
PSC, que sap que el referèndum
és la solució que posa d’acord el

Passa a la pàgina següent

❝La pròpia defensa no
ens pot fer oblidar
els nostres objectius
polítics, que no són
de resistència, sinó
de sobirania política

❝Hi ha un interès
per vincular
independentisme
amb terrorisme
justificatiu
d’actuacions futures
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80% de la població a Catalunya,
com fa poc també defensava.
Nosaltres no hi podem ni hi vo-
lem renunciar. Ho hem de po-
sar reiteradament sobre la tau-
la i fer-ho cada cop amb major
força i amb més suports.

Cal girar full a la via unilateral?
Aquest és un debat recurrent,
hi aprofundeixo a Esperança i
llibertat. La qüestió, més que en
les eines o la forma, es troba en
l’actitud i la capacitat de trobar
solucions adequades als proble-
mes que haguem de superar en
cada moment. En aquesta me-
na de processos no hi ha ma-
nuals d’instrucció, ni fórmules
màgiques ni dreceres. El terre-
ny de joc és dinàmic i hi juguen
múltiples actors. Reduir el de-
bat a una qüestió instrumental
no ens ajuda a veure la globali-
tat ni la complexitat.

Preveu algun canvi del PSOE
després de les eleccions res-
pecte de Catalunya?
La política espanyola no projec-
ta cap escenari constructiu, op-

ta per forçar el llenguatge i per
les amenaces. Veient els eslò-
gans electorals dels partits esta-
tals (PSOE, PP, Ciutadans,
Vox) només hi trobem una al-
lusió genèrica al concepte d’Es-
panya. Quan no es té res a dir o
a aportar a la política espanyola
es recorre al concepte “Espa-
ña”. Necessitem la major força
política possible en les eleccions
i veure quina és la geometria i
quin és l’escenari.

Quin paper ha de fer Esquerra a
Madrid després del 10-N?
Esquerra, i especialment com a

candidat al Senat, aspiro a asso-
lir el millor resultat possible,
per aconseguir la major força
política al Congrés dels Dipu-
tats i al Senat. Sense poder polí-
tic real a Madrid no hi haurà ca-
pacitat ni de bloquejar res ni de
negociar res, només hi haurà
retòrica estèril contra un ex-
ecutiu contrari als interessos de
tots els ciutadans de Catalunya.
Em sembla que és clar de què
ens hem de defensar, i per què
necessitem capacitat política a
Madrid. A més, el 10-N serà una
data molt important, els ciuta-
dans de Catalunya tindran

l’oportunitat d’expressar-se, de
dir que no accepten el resultat
de la imposició, i de fer també
un gest d’autoafirmació i de
creure en el futur.

A canvi de què ERC podria in-
vestir Sánchez?
Sánchez vol ser investit per
Ciutadans. El que necessita l’in-
dependentisme és tenir la força
suficient per condicionar les
majories a l’Estat, per asseure’s
a parlar.

Què li sembla que la CUP es
presenti per primera vegada a

unes eleccions espanyoles?
No em pertoca fer valoracions
de les decisions de la militància
d’altres partits, però sí que des
d’aquí dins vull expressar i de-
sitjar sort a les companyes de la
CUP.

Josep Borrell ha superat
l’examen del Parlament Euro-
peu per esdevenir cap de la di-
plomàcia comunitària. El seu
europeisme s’ha ressentit d’al-
guna manera d’ençà de la tar-
dor del 2017?
No, en cap cas. Crec fermament
en la idea d’Europa. El projecte
europeu es troba en un moment
en què ha de decidir com opta
per ser de debò un projecte inte-
ressant i atractiu, capaç de ges-
tionar realitats difícils i ur-
gents, i que no dubta en el mo-
ment de posar en pràctica els
seus propis valors. Ha fallat
molts cops als Balcans amb la
guerra, a Grècia amb la crisi
econòmica, a la Mediterrània
amb les persones refugiades.
Però sempre he treballat i se-
guiré fent-ho per fer-la millor,
més solidària, més justa, més
plural i més democràtica. ■

Ve de la pàgina anterior

Raül Romeva Exconseller d’Afers Exteriors, candidat d’ERC al Senat, pres polític

Des de fa temps som
en una fase lenta, en
una realitat i en un
registre nou que cal
assumir, la repressió
no pararà

❝ ❝Aquí no n’hi ha,
de violència,
ni n’hi haurà.
No es pot
condemnar un fet
que no existeix

❝El que necessita
l’independentisme
és tenir la força
suficient per
condicionar les
majories a l’Estat
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l cos dels Mossos d’Esquadra
té una plantilla de 16.900
agents i el conseller d’Inte-
rior, Miquel Buch, els recor-

dava recentment en un article pu-
blicat a la premsa que, vinculats
com estan per la seva condició de
policies, tenen encomanada una
missió bàsica: “Protegir el lliure ex-
ercici dels drets i les llibertats i ga-
rantir la seguretat ciutadana, vet-
llant per la convivència pacífica i la
protecció de les persones i els béns,
d’acord amb l’ordenament jurídic.”
Buch recuperava unes paraules del
comissari David Piqué, comanda-
ment dels Mossos que va morir de
manera sobtada fa tres anys, per
destacar que “no és el mateix ser
policia que fer de policia”.

Les manifestacions de Buch arri-
ben en un moment de forta agitació
al voltant dels Mossos. Des que es va
posar en marxa el seu desplega-
ment l’any 1994, el cos ha suportat
tota mena de crítiques. Les més pri-
merenques feien referència a una
suposada inexpertesa dels policies,
i van anar evolucionant cap a qües-
tions relatives als seus protocols i a
la manera de procedir, fins acabar
fiscalitzant les suposades inclina-
cions polítiques que té el cos i el se-
guidisme dels agents. Les desquali-
ficacions més recents insisteixen
en la tesi que és un cos policial poc
neutral. Però les versions xoquen.

Versions per a tots els gustos
D’una part, s’acusa els Mossos d’ac-
tuar amb poc compromís respecte
de les institucions i les polítiques de
país i, de l’altra, se’ls assenyala afir-
mant que la policia catalana des-
obeeix deliberadament la legalitat
espanyola. Dimecres, en un acte or-
ganitzat per la Guàrdia Civil a Sant
Andreu de la Barca, la cúpula del
Departament d’Interior va decidir
abandonar l’acte com a mostra de
protesta pel contingut i el to dels
discursos dels comandaments del
cos armat. Segons informacions de
l’agència ACN, al secretari general
d’Interior, Brauli Duart, al director
general de la Policia, Pere Ferrer, i
al comissari en cap dels Mossos
d’Esquadra, Eduard Sallent, els van
molestar especialment les referèn-
cies indirectes al major Trapero i a
la intendent Teresa Laplana, que es-
tava al capdavant del dispositiu del
20 de setembre a la conselleria
d’Economia. Més tard, la delegada

E

del govern espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera, va reunir-se amb
la cúpula dels Mossos i, segons Inte-
rior, va traslladar les seves disculpes
i les del Ministeri de l’Interior.

El ministre de l’Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, va intentar
ahir treure imortància al clima de
tensió i, en declaracions a RAC1, va
definir els Mossos com un cos poli-
cial “de luxe”. Grande-Marlaska va
assegurar que la relació de confian-
ça, cooperació i coordinació entre
totes les policies, el Departament

d’Interior i el ministeri és “immillo-
rable” avui dia, i que no té cap dubte
que, després de la sentència del Tri-
bunal Suprem sobre els presos inde-
pendentistes, els Mossos actuaran
“amb lleialtat a la llei, a la Constitu-
ció, a l’Estatut i a l’ordenament jurí-
dic”.

Usar els Mossos d’Esquadra com
a extensió del camp de batalla polí-
tic ha estat una estratègia recur-
rent. Just ahir, l’alcaldessa de Bar-
celona Ada Colau recriminava l’ac-
tuació policial en uns desnona-

ments i acusava els Mossos de fer “la
feina bruta a fons voltors”.

Dimecres, durant el ple del Parla-
ment, la diputada del PP Esperanza
García va posar en qüestió el paper
imparcial dels Mossos, plantejant
que, en cas d’una sentència con-
demnatòria del Suprem, han de ga-
rantir el dret a manifestació, però
també tenen l’obligació de vetllar
pels drets dels ciutadans que no vul-
guin participar en les protestes. El
diputat de Ciutadans Nacho Martín
Blanco es va sumar a l’al·legat crític
vers la feina de la policia i va assegu-
rar que els Mossos treballen a vega-
des amb pressions polítiques.

Com a resposta, el conseller d’In-
terior va afirmar que “no hi ha cap
ingerència política ni partidista” als
Mossos, ni per part del govern ni del
seu president, Quim Torra. “Res-
pectem els cossos policials i les se-
ves jerarquies i decisions”, va ressal-
tar Buch. Des que ara fa dos anys el
govern espanyol, aprofitant l’aplica-
ció de l’article 155, va decidir desti-
tuir el major Josep Lluís Trapero, els
focus no han deixat mai d’apuntar
als Mossos. Miquel Esquius no va
durar ni un any com a màxim res-
ponsable policial i quan, aquest es-
tiu passat, Eduard Sallent el va re-
llevar de manera inesperada, va ex-
posar que una de les prioritats seria

“tornar la normalitat al cos”.
És més recent la dimissió de qui

va ser nomenat director general
dels Mossos, Andreu Martínez. La
vigília de l’1 d’octubre va presentar
la renúncia. Només va estar 15 me-
sos en el càrrec i, sota la seva gestió,
els Mossos van carregar en diverses
ocasions contra els CDR, un fet que
va generar la incomoditat de Quim
Torra i de part del govern.

Arran de la presentació del mate-
rial a disposició dels antiavalots, in-
clòs gas pebre, per reprimir les possi-
bles manifestacions que puguin con-
vocar-se en les properes setmanes,
Interior va considerar que s’havia in-
corregut en un “error de comunica-
ció” i va destituir Joana Vallès, cap de
comunicació del departament. Ho va
predir Eduard Sallent en el seu pri-
mer discurs després de ser nomenat:
“Molts ulls ens observaran i estaran
pendents de nosaltres.” ■

Marc Rovira
BARCELONA

Setge polític als Mossos
CREDIBILITAT · La reiteració dels discursos que al·ludeixen a l’escassa neutralitat del cos ha devaluat la seva imatge i ha
obligat els comandaments a fer aparicions per desvincular-se de l’acció política  ROTUND · Interpel·lat al Parlament pel PP i
Ciutadans, el conseller Miquel Buch va assegurar que “no hi ha cap ingerència política ni partidista” en els Mossos

La cúpula
El conseller Miquel
Buch i el comissari
en cap, Eduard Sa-
llent, junt amb An-
dreu Martínez,
abans que renu-
ciés com a director
general del cos. A
sota, Mossos car-
regant contra els
CDR a Barcelo-
na ■ ARXIU

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

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

Des de la destitució del
major Trapero en ple
155, els focus no han
deixat d’apuntar al cos
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La consellera de Presidèn-
cia i portaveu del govern de
la Generalitat, Meritxell
Budó, va sol·licitar per car-
ta ahir a la vicepresidenta
de l’executiu espanyol en
funcions, Carmen Calvo,
“el cessament immediat
de l’actual responsable de
la Guàrdia Civil” a Catalu-
nya, Pedro Garrido. L’ex-
ecutiu català considera
que les manifestacions
que va fer dimecres ava-
lant la violència utilitzada
durant el referèndum de
l’1-O i amenaçant amb un
“ho tornarem a fer” si les
protestes independentis-
tes pretenen “trencar l’or-
dre constitucional”, “han
estat una provocació te-
nint en compte el moment
especialment tens que viu
la relació entre Catalunya i
Espanya”.

Al matí, el vicepresi-
dent, Pere Aragonès, ja ha-
via mostrat la seva “indig-
nació” qualificant de “ver-
gonya” que la Junta Elec-
toral Central (JEC) dema-
ni neutralitat a les admi-
nistracions, institucions i
a uns governs escollits per
la ciutadania “sobre la ba-
se d’uns programes polí-
tics” i, en canvi, “calla da-
vant d’uns comandants de
la Guàrdia Civil que pre-
nen partit a favor d’una de-
terminada ideologia”. En

la missiva de Budó, el go-
vern mostra l’“absolut re-
buig” per les paraules de
Garrido per posar en dub-
te l’actuació dels Mossos
l’1-O, fet que consideren
una “ofensa a tot el poble
català”, i perquè, a més de
fer declaracions de contin-
gut polític, tampoc va res-
pectar “escrupolosament
la presumpció d’innocèn-
cia” dels processos judi-
cials oberts. La consellera
també adverteix que l’ac-
tuació “tindrà efectes a
llarg termini i soscava la

relació de col·laboració” en-
tre els cossos de seguretat.

Els ministres en fun-
cions que van ser interpel-
lats al matí per les declara-
cions de Garrido van optar
per tirar pilotes fora. Tant
la candidata per Barcelona
i fins ara presidenta del
Congrés, Meritxell Batet, a
TV3, com el ministre de
l’Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, a RAC 1, i el
de Foment, José Luis Ába-
los, van esquivar posar-hi
cap qualificatiu, i curiosa-
ment es van limitar a desta-
car la relació de “confiança,
cooperació i coordinació”
entre totes les policies, mal-
grat que els dirigents dels
Mossos d’Esquadra van
marxar ofesos de l’acte de
dimecres. El vespre del ma-
teix dia, la delegada del go-
vern espanyol, Teresa Cu-
nillera, es reunia amb la cú-
pula dels Mossos i de la con-
selleria per suavitzar la po-
lèmica. Una trobada que la
candidata del PP per Bar-
celona, Cayetana Álvarez
de Toledo, va qualificar
d’“insòlita” perquè eren els
Mossos qui “haurien d’ex-
plicar per què es van absen-
tar”. Ábalos sí que va res-
pondre a Aragonès dient-li
que no es preocupés per la
presa de posició de la JEC,
sinó perquè “la institucio-
nalitat funcioni”. I va ad-
vertir que no “acceptarà
cap tipus de desobedièn-
cia” que vingui de l’execu-
tiu o de la societat civil.

Comparèixer al Congrés
Els grups parlamentaris
d’ERC i EH Bildu van de-
manar ahir la comparei-
xença de Grande-Marlas-
ka a la diputació perma-
nent del Congrés perquè
doni explicacions de les
mesures disciplinàries
que prendrà pels pronun-
ciaments públics dels caps
de la Guàrdia Civil. ■

El govern demana que facin
cessar el cap de la Guàrdia Civil

J.A.
BARCELONA

a La portaveu, Meritxell Budó, fa la petició per carta a la vicepresidenta Carmen Calvo per les
“desafortunades” declaracions de Garrido a Diu que “soscava la relació de col·laboració” entre cossos

“Sempre estarem aquí, esta-
rem sempre on se’ns necessi-
ti per servir els ciutadans, en-
cara que en alguna ocasió
trobem incomprensió o fins i
tot menyspreu.” És el missat-
ge del comissari provincial de
Girona, Luis César Suanzes,
en el seu discurs dels actes
de la festa patronal de la Poli-
cía Nacional. Paraules que no
les va pronunciar Suanzes si-
nó el comissari d’operacions,

Félix Azón i Pedro Garrido, caps de la Guàrdia Civil a Catalunya, durant l’acte de celebració de la patrona del cos ■ ACN

Leo Martínez, per delegació
expressa de Suanzes, que
temporalment té dificultats
per parlar a causa d’una ma-
laltia. “Ser policia és més que
un treball, és vocació. El lema
de la policia és viure per ser-
vir i servir fins a morir”, va re-
marcar Suanzes davant de
l’auditori. En el seu torn per
cloure els actes, el subdele-
gat del govern a Girona, Al-
bert Bramon, es va referir a la

futura sentència del procés,
dient que, tot i que sap que no
importa a ningú el que ell
pensi, no li agradaria que fos
intimidatòria però tampoc
que provoqués impunitat.
Bramon, que va introduir el
“visca Catalunya” davant
dels tradicionals “viva España
i viva el rey”, va apel·lar a “la
normalitat” dels actes com el
d’ahir i a la col·laboració entre
policies. ■ T.S.

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

Comissari Suanzes: “Sempre estarem aquí”
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TALLERS

DISSABTE 12:

11.30 h - Taller de Batukada amb Batokatú d’Oliana a la Sala
Polivalent de l’Ajuntament (nens)

15.30 h - Taller “Patchwork” (manualitats) a càrrec de Laura
Mortés a la seva parada (tots els públics)

16 a 19 h - INFLABLE (zona Fira)

-  TALLER DE SABÓ TOT EL  DIA A LA PARADA DEL
SANTÍ (Dissabte i diumenge)

- ROCÒDROM I TIROLINA (Dissabte)

- MUNTEM A CAVALL a càrrec de ROCACABÓ 
(Dissabte i diumenge)

DIUMENGE 13:

10.30 Fem titelles del Geoparc, a la parada de DINOSFERA

COLL DE NARGÓ

12 I 13 D’OCTUBRE

.

Foment del Treball va
emetre ahir un comunicat
en què diu que respectarà
la sentència sobre els pre-
sos polítics i en què va do-
nar per fet que “comporta-
rà reaccions polítiques i
que tindrà una important
afectació emocional”. En
aquest sentit, la patronal
demana en l’escrit que es
reaccioni amb responsabi-
litat. “Aquestes reaccions
han de ser administrades
amb responsabilitat, han
de garantir la convivència
i evitar que la legítima ma-
nifestació de la protesta
afecti el normal desenvo-
lupament de l’activitat
econòmica i cohesió so-
cial”, assegura en la nota.

Per Foment, “amb la
publicació de la sentència
s’obre una nova etapa polí-

tica perquè des del respec-
te mutu, dins la legalitat,
es pugui superar l’atzucac
actual entre Catalunya i la
resta d’Espanya i, a través
del pacte, es faciliti la recu-
peració de l’estabilitat i
normalitat democràtica i
institucional”. ■

Foment demana una
resposta responsable
a la sentència

E.G.P.
BARCELONA

Josep Sánchez Llibre és
president de Foment ■ O.D.

El president Quim Torra
va presentar ahir a la fisca-
lia de Barcelona una de-
núncia per calúmnia, obs-
trucció a la justícia i preva-
ricació contra la secretà-
ria d’Estat d’España Glo-
bal, Irene Lozano, per l’in-
forme que va difondre l’or-
ganisme sobre el procés
independentista i en què
es donen per fets els delic-
tes dels presos polítics
sense que hagin estat con-
demnats. La base de la de-
núncia és que l’informe
considera delictius els fets

basant-se exclusivament
en les acusacions i el relat
del jutge instructor Llare-
na i sense respectar la pre-

sumpció d’innocència te-
nint en compte que enca-
ra no hi ha cap sentència
ferma que els consideri

com a tals. A més, la de-
núncia del president con-
sidera que es vulnera la di-
rectiva europea sobre la
presumpció d’innocència
perquè recorda que l’infor-
me titulat La realidad del
proceso independentista
fet públic per la secretaria
d’estat del Ministeri d’A-
fers Estrangers d’Espanya
era una guia per als repre-
sentants diplomàtics ex-
teriors i va ser distribuïda
entre corresponsals, pe-
riodistes i interlocutors
internacionals.

La denúncia considera
l’informe una “veritable
declaració de condemna
feta per una autoritat ad-
ministrativa” i cita frases
del text com per exemple
que el 20 de setembre
s’hauria produït un “asset-
jament tumultuari” da-
vant d’Economia o que a
l’octubre diversos policies
van ser “atacats i ferits
pels que participaven en
les ocupacions organitza-
des per algunes de les per-
sones ara encausades”, a
més de donar per fet que
“es va impedir l’actuació
de funcionaris o agents de
l’autoritat”. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Torra denuncia a la
fiscalia l’informe
d’España Global
a Hi veu calúmnia i prevaricació per haver obviat la presumpció
d’innocència dels presos i donar per fets els delictes

Lozano, en un acte de Societat Civil Catalana aquest any ■ ACN
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Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions Terminacions

El joc

Primer avís penal al presi-
dent del Parlament, Roger
Torrent, i la resta de mem-
bres de la mesa. Ni repro-
vació del rei, ni referèn-
dum, ni independència.
Qualsevol referència més
a aquests tres elements se-
rà objecte de querella.

A les portes de fer-se pú-
blica la sentència del Tri-
bunal Suprem, aquesta si-
tuació complica qualsevol
resposta des de la cambra
catalana. Tanmateix, el
president Torrent ja va
avançar ahir que no actua-
rà com a òrgan censor i
que defensarà el dret de lli-
bertat d’expressió dels di-
putats i el conseqüent dret
de participació política
dels ciutadans.

Un secretari judicial del
TSJC es va presentar ahir
al migdia a la cambra cata-

lana per lliurar les notifi-
cacions després que, al
matí, el Tribunal Consti-
tucional admetés a tràmit
els tres incidents d’execu-
ció de sentència que ha-
vien estat reclamats di-
vendres de la setmana
passada pel govern espa-
nyol. Es tracta de les reso-
lucions que van ser apro-
vades el 25 de juliol del
2019 en el ple promogut
per Ciutadans sobre pro-
postes per a la Catalunya
real. En aquella sessió es
van aprovar resolucions
en què es reprovava el rei
Felip VI, s’apostava pel
dret a l’autodeterminació i
es reiterava l’objectiu d’in-
dependència. El tribunal
suspèn totes tres resolu-
cions, i ho fa amb una fór-
mula agreujant, ja que
considera que totes tres
resolucions no les hauria
d’haver tramitat la mesa
del Parlament perquè

existeix sentència del
Constitucional mateix so-
bre aquests tres temes. Ai-
xí, quant a la resolució que
el juliol va ratificar el dret a
l’autodeterminació, el
Constitucional es remet a
la sentència que va anul-
lar la resolució 1/11 del
2015 que va donar inici al

procés independentista,
motiu pel qual, entre d’al-
tres, s’ha jutjat l’expresi-
denta Carme Forcadell i
els membres de l’anterior
govern. Pel que fa a la reso-
lució sobre la independèn-
cia, el Constitucional re-
met a la sentència que va
suspendre una moció pre-

sentada el 2018 per la
CUP recordant i recollint
l’esperit del 2015. I final-
ment, pel que fa a la reso-
lució que reprovava el rei,
el TC recorda la sentència
d’un any abans contra el
mateix contingut.

La suspensió de totes
tres resolucions va arribar
acompanyada per adverti-
ments penals als mem-
bres de la mesa per haver
donat tràmit i haver per-
mès el debat parlamenta-
ri, la qual cosa intensifica
la pressió i complica qual-
sevol altra resolució futu-
ra que la cambra catalana
vulgui tramitar a partir
d’ara, i més tenint en
compte que és a punt de
notificar-se la sentència
del Suprem. Ahir, de fet, al
Parlament continuaven
les negociacions i les re-
unions entre les forces in-
dependentistes per con-
sensuar una resposta a la

sentència. No obstant ai-
xò, i segons fonts consul-
tades, les notificacions ju-
dicials no han alterat, de
moment, els plans.

En acabar el ple, el pre-
sident del Parlament era
taxatiu. “Quan s’obre la
porta a la censura sabem
com comença però no com
acaba”, advertia. Torrent
rebutjava aquest nou pa-
per censor del poder legis-
latiu i instava el president
en funcions, Pedro Sán-
chez, a fer política per so-
lucionar el conflicte.

I mentre tots els mem-
bres de la mesa van rebre
les notificacions i la majo-
ria les van signar, els dipu-
tats de JxCat, el vicepresi-
dent primer, Josep Costa,
i el secretari, Eusebi
Campdepadrós, van optar
per no recollir la notifica-
ció ni signar-la i van infor-
mar al representant de la
justícia que consideraven
que no hi havia base legal
per a aquest requeriment.
“Una cosa és que ens noti-
fiquin la suspensió i l’altra,
que ens digui de què hem
de parlar”, lamentava Cos-
ta. Per la seva banda, la
CUP recordava ahir el seu
oferiment per entrar a la
mesa del Parlament i asse-
guraven que el requeri-
ment del TC no serà cap
impediment per a noves
resolucions similars. ■

El TC encotilla el debat a la
cambra i avisa de risc penal

Emma Ansola
BARCELONA

a Alerta els membres de la mesa que han d’aturar tramitacions referides a la independència, la
reprovació del rei i l’autodeterminació a Torrent es reafirma en la llibertat d’expressió dels diputats
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Les frases

“Al Parlament s’ha de
poder parlar de tot, i
no només del que
agrada al govern
espanyol”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT

“La sobirania de la
cambra i els drets
civils, socials i polítics
estan per damunt
d’imposicions”
Maria Sirvent
DIPUTADA DE LA CUP
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