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Aproven per
majoria la llei
del “només sí
és sí”

La nova norma situa
el consentiment
sexual en el centre
de les relacions
personals

85 anys de
l’enfonsament
del ‘Ciudad de
Barcelona’

Malgrat de Mar
commemora el
torpedinament del
vaixell, on anaven
170 brigadistes

Justificació i
canvi de lleis
RAÓ · Sánchez avala l’espionatge per “l’intent de prendre el Prat” i promet ara una
llei de secrets que posi fi a la franquista del 1968 i una llei de control al CNI DIA · Vol
la taula aviat TO · Decep l’independentisme i encalla l’intent de calmar Aragonès
David Portabella
MADRID

Josep Tarradellas com a
justificació d’espiar Pere
Aragonès Quan es complien tres hores i cinquanta minuts de la compareixença més difícil que ha
viscut aquesta legislatura
al Congrés, perquè no era
voluntària sinó forçada
per l’independentisme i
per un afer que remou el
CNI com és l’espionatge
amb Pegasus, Pedro Sánchez –firmant el 2019 de
la Directiva d’Intel·ligència– va fer el pas inèdit
d’entrar en l’arena de la
justificació del perquè es
va espiar en ple 2019, dos
anys després de l’octubre
del 2017 i quan ERC oferia
l’abstenció en la seva investidura. “No van ser uns
quants contenidors cremats. Hi va haver un intent de prendre un aeroport com el del Prat. L’impediment que els controladors aeris pugessin a la torre. Sabotatges diaris als
trens de rodalies. Un evident problema de seguretat nacional el 2019”, va
dir Sánchez tot citant el
clima a l’aeroport –batejat
per ell com Tarradellas–
per la sentència del Tribunal Suprem a l’1-O. Tot i
dir que desconeixia l’espionatge i alhora justificar-lo,
Sánchez promet una llei
de secrets oficials que posi
fi a la franquista del 1968
–tot i haver frenat cada intent del PNB– i una llei de
control al CNI, però no calma ni ERC ni els espiats.
La Directiva d’Intel·li-

Les frases

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

“No eren contenidors
cremats. El 2019 hi ha
un intent de prendre
el Prat i sabotatges
diaris a rodalies. Un
evident problema de
seguretat nacional”

“Lamento que els fets
portin desconfiança
entre els que estem
cridats a trobar les
solucions a la taula de
diàleg”

“Preguntes essencials
continuen sense
resposta. Un cas sense
precedents no es pot
minimitzar.
Explicacions clares i
responsabilitats”

“Què ha vingut a fer?
És conscient que hi ha
l’operació d’un búnquer
de l’Estat profund que
busca excitar-nos per
desestabilitzar-lo?”

Pere Aragonès

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

Pedro Sánchez
PRESIDENT ESPANYOL

Gabriel Rufián

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“És una calúmnia dir
que hem guanyat
Barcelona gràcies al
CNI. Més mirar Bildu i
menys mirar Junts,
senyor Rufián”

“Es pensa que som
estúpids si ens ve a dir
aquestes milongas. No
som aquí per reformar
Espanya i no ho
prenem com a gest”

Jaume Asens

Míriam Nogueras

PRESIDENT DE PODEM AL CONGRÉS

PORTAVEU DE JUNTS AL CONGRÉS

“Hi ha una dita: ‘Cría
cuervos y te sacarán
los ojos’. Per quants
drets es canvia la
defensa de la unitat
d’Espanya?”

“No sé si és conscient
que no ha millorat la
situació i l’empitjora.
Demostra molt poca
empatia amb els 65
que som espiats”

Mireia Vehí

Ferran Bel

DIPUTADA DE LA CUP AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

gència és un text elaborat i
firmat pel president espanyol a proposta de la comissió delegada per a
Afers d’Intel·ligència –una
de les cinc interministerials que hi ha– i és secret.
Fins al punt que fora del
govern només els diputats
de la comissió de secrets

oficials –com ara Míriam
Nogueras (Junts) i Albert
Botran (CUP)– l’han pogut llegir i perquè Paz Esteban la va mostrar el 10
de maig sent encara cap
del CNI i a porta tancada.
És el full de ruta del CNI, i
ahir Sánchez admetia per
fi la seva responsabilitat

en una directiva del 2019
feta quan governava sol (i
no amb Podem) i que insta
a neutralitzar l’independentisme quan els líders
del procés eren jutjats i
Quim Torra era president.
“La directiva és responsabilitat meva personal, és
així, ho assumeixo, i he fet
el que havia de fer, i a partir d’aquí els que dissenyen
i implementen les operacions han de tenir autorització judicial”, admetia. El
fet que dediqués el gruix
del discurs a la corrupció
del PP i a reviure els motius de la moció de censura
del 2018 va exasperar tots
els portaveus catalans. I la
seva relativització de l’informe de Citizen Lab –“admet la impossibilitat
d’atribuir autories i és una
investigació acadèmica,
no són fets provats”– i la
falta d’empatia amb espiats com ara Nogueras,
Botran o Ferran Bel (PDeCAT) va fer vessar el got de
la paciència. I més quan sí
que detallava en 70 el cens
de policies patriòtics. “Què
ha vingut a fer aquí? És
conscient que hi ha una
operació d’un búnquer de
l’Estat profund que busca
excitar-nos per desestabilitzar-lo?”, etzibava Gabriel Rufián (ERC) amb
l’afany de fer-lo aterrar.
“Per què ve i promet major
control judicial quan el
major controlador del CNI
és vostè?”, reblava.
“Els com cal, més dèbils”
En un joc de sinceritat poc
vist, Rufián li va fer veure
que el menyspreu dificulta

el dia a dia dels que a ERC
basteixen ponts i no els dinamiten. “No li ho hauria
de dir, però: és conscient
que amb intervencions
com la d’avui la gent com
cal cada cop som menys i
som més dèbils?” El portaveu d’ERC li va fer notar el
salt dels 18 espiats reconeguts fins als 65 documentats per Citizen Lab: “Hi
van 47. D’aquest espai de la
legalitat a la il·legalitat, qui
se’n fa càrrec?” Sánchez no
hi va respondre. “Espanya
fa pudor de tancat. Qui podia tenir interès a investigar l’independentisme?
Moldàvia? Estònia? Lituània? O Espanya?”, reblava
Rufián com a colofó.
Encara sense resposta
La frustració de Sánchez
és que entre els més irats
per la gestió de l’afer hi ha
el president de la Generalitat: “Les preguntes essen-

cials continuen sense resposta.” Per Aragonès,
“amb un cas d’espionatge
massiu sense precedents
no val minimitzar i dedicar-se a passar el temps”,
sinó que calen “explicacions clares i responsabilitats”. Sánchez ofereix una
cita cara a cara i convocar
la taula de diàleg “com més
aviat millor”, però la taula
és des d’ahir una mica més
coixa. Fonts d’ERC acusen
Sánchez de fer un “tancament en fals si no explica
per què s’espiava Aragonès”. “Lamento que els
fets portin desconfiança
entre els que estem cridats a trobar les solucions
a la taula de diàleg”, és tot
el que Sánchez va saber
dir per apaivagar ERC.
Llei vetada des del 2020
L’apetit reformador de
Sánchez contradiu el que
ha fet el PSOE en 44 anys
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L’APUNT

Ignorem tot el que
passa lluny d’aquí
Virtudes Pérez

No només al Pakistan s’obliga les dones a casar-se
amb algú que pràcticament no coneixen. Passa a
molts altres països i fins i tot aquí, a Catalunya. Per algunes comunitats això és normal. L’amor, diuen, arriba
més tard, amb la convivència... Fa uns mesos vaig visitar una exposició sobre la vida de les dones a l’Afganistan i em va deixar el cor encongit. Oblidem tantes co-

Gabriel Rufián
dirigint-se al
faristol davant
de Pedro
Sánchez, ahir
durant la sessió
parlamentària al
Congrés ■ EFE

ses... Sobretot les que no passen al costat de casa.
L’assassinat de les dues germanes de Terrassa per haver volgut trencar amb un d’aquests matrimonis forçats ens ha commocionat. I ara en volem saber fins a
l’últim detall. Però aquests tipus de “crims d’honor”
desgraciadament són habituals. Gairebé sempre lluny
d’aquí. I els continuarem ignorant.

Íñigo Errejón (Més País)
va deixar una lliçó política
a l’inquilí de La Moncloa
sobre “el conflicte permanent dins l’Estat” i els límits del PSOE: “Hi ha un
desequilibri. Quan la dreta
és al govern té tot el poder
de l’Estat, i quan hi és l’esquerra és un mer inquilí.”
“Que el CNI sigui una cèllula autònoma que es permet elegir objectius en
una matèria tan delicada
com la política és molt
greu”, advertia Aitor Esteban (PNB).
La vicepresidenta Calviño va poder aprovar la llei audiovisual gràcies al PP ■ M. OSÉS / EFE

Rufián, Asens i Valls
Enmig de la batalla per Pegasus, Jaume Asens (Podem), que insta Sánchez a
“avançar en l’agenda terri—————————————————————————————————

“Deixa d’anar
tant a Waterloo”,
etziba Rufián en
un xoc amb Asens
—————————————————————————————————

de democràcia, ja que Felipe González (1982-1996),
José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) i Sánchez des del juny del 2018
han conviscut amb una llei
franquista que té un decret que la desenvolupa
amb la firma de l’almirall
Carrero Blanco. El PNB va
registrar el 2020 la reforma de la llei de secrets per
fixar un termini de 25
anys per desclassificar tota documentació, i el
PSOE ha estat molt actiu a
l’hora d’enterrar-la a cop
de relegar-la al calaix amb
ajornaments injustificats.
Directiva del març del 19
A Junts, Nogueras, que
des del primer dia cita la
Directiva d’Intel·ligència
lliurada el març del 2019
al CNI com la clau de volta
de tot, va esclatar: “Es
pensa que som estúpids.
Vostè és el màxim respon-

sable de l’espionatge. Prou
de diàlegs màgics.” I si
Sánchez esperava calmar
algú amb la nova llei de secrets i amb el control al
CNI, Nogueras el rebatia:
“No som aquí per reformar Espanya, així que no
esperi que ens prenguem
això com un gest.”

torial i de regeneració democràtica” tot i ser socis,
tenia un imprevist i dur
duel amb Rufián per l’espionatge a Ernest Maragall per evitar un alcalde
d’ERC a Barcelona. “És
una calúmnia dir que hem
guanyat Barcelona gràcies
al CNI”, va disparar Asens.
“A Asens, que ha dedicat
més paraules a ERC que a
Villarejo, dues paraules
per a la seva vergonya: Manuel Valls. Ja n’hi ha prou,
Jaume, de trencar ponts
amb ERC. Deixa d’anar
tant a Waterloo, au!”, va
contraatacar el portaveu
d’ERC al Congrés. “Més
mirar Bildu i menys mirar
Junts”, hi afegia Asens.

“Molt poca empatia”
Per Ferran Bel (PDeCAT),
el president té “molt poca
empatia amb els 65 espiats” com ell. “No sé si és
conscient que no millora
la situació sinó que l’ha
empitjorat”, reblava Bel.
Més bel·ligerant era Mireia
Vehí (CUP) amb un refrany castís per il·lustrar la
cohabitació del PSOE amb
les clavegueres. “Hi ha una
dita: Cría cuervos y te sacarán los ojos. Per quants
drets es canvia la defensa
de la unitat d’Espanya?”,
etzibava Vehí. Fins i tot

Enuig de Puigdemont
L’al·lusió de Rufián a no
fer viatges a l’exili arribava
fins a Waterloo. “Anar a
Waterloo a fer política o a
fer visites personals només molestava als qui ens
volen aïllar i empresonar.
Veig que ara també molesta a ERC”, lamentava Carles Puigdemont. “Em sap
molt de greu. Sobretot
perquè si l’alternativa és
anar tant a Madrid, ja en
veiem els resultats”, hi afegia el 130è president de la
Generalitat i eurodiputat
de Junts. ■

La llei audiovisual
surt amb gir de guió
pel PP i sense ERC
aRufián tenia assumit votar sí dimarts a la nit i rebutja ara
la llei que pagava el sí als pressupostos a Enuig al sector
David Portabella
MADRID

La política al Congrés és
tan volàtil que la certesa
del vot a favor un dimarts
a la nit es pot transformar
en vot en contra l’endemà.
I això és el que va succeir
amb ERC i l’emblemàtica
llei audiovisual, pactada
per Gabriel Rufián i la vicepresidenta Nadia Calviño
des del desembre del 2021
i que era la moneda –amb
el 6% de català a Netflix–
amb la qual es cobrava el sí
als pressupostos estatals
del 2022. Rufián tenia assumit el vot a favor 24 hores abans –i ironitzava
amb la pluja de retrets a
Twitter–, però la promiscuïtat del PSOE a l’hora de
pactar a última hora esmenes amb el PP i Cs –entre aquestes una de decisiva que amplia la definició
de productora independent a gegants del sector–
va provocar un gir de guió:
ERC hi va votar en contra i
va ser el PP d’Alberto Núñez Feijóo el que va sortir
al salvament amb una abstenció vital. Podem i Cs
també es van abstenir.

La frase

—————————————————————————————————

“Els moderadíssims
de Feijóo, els de la
«libretita», ja són aquí
per rescatar-los. El
somni humit del 78”
Joan Margall
DIPUTAT D’ERC AL CONGRÉS

ERC va intentar fins al
final salvar l’esperit d’una
llei que des del principi rebutjaven Junts, la CUP, el
PDeCAT i Plataforma per
la Llengua. La via va ser la
presentació d’una esmena
amb Podem i Bildu que,
amb un canvi aparentment innocu –canviar dicho per un–, revertia la
modificació amb què el
PSOE permet a les televisions (i a qualsevol operador) produir continguts
dins de la quota obligatòria reservada fins ara a les
productores
independents. L’esmena va ser
tombada i es va imposar la
del PSOE i el PP, que porta
l’enuig al sector i a figures
com Pedro Almodóvar i
Isabel Coixet. “És una llei
que desperta passions.

Permet reforçar la producció independent i les
llengües oficials”, va dir
Calviño sobre el gir de guió
d’aprovar-la amb el PP.
Si fa set dies era Joan
Margall (ERC) qui defensava el sí en comissió per la
conquesta d’un fons de 15
milions per a continguts
audiovisuals en català, gallec i basc, ahir ell va posar
veu al desencís amb el
PSOE i l’auxili del PP: “Els
moderadíssims de Feijóo,
els de la libretita, ja són
aquí per rescatar-los. El
somni humit del règim del
78.” Per ERC, que recorda
que les independents representen 1.000 llocs de
treball a Catalunya, el nou
text és fet a mida per a
Atresmedia i Mediaset.
Per Junts, ERC ha vist
tard que la llei no garantia
més que del 0,35% al
2,55% de català en tota
l’oferta i que Netflix, HBO i
Disney no estaven obligades a cap quota en català, a
més de no obligar a donar
l’opció d’escollir idioma en
els subtítols (prevaldrà la
versió doblada en castellà). Al final, ERC i Junts
han votat el mateix: no. ■

|

6 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 27 DE MAIG DEL 2022

El govern avançarà el decret
del català per driblar la dreta
a Vox, Cs i el PP registren la petició de dictamen que dilatarà la llei per fer front a la sentència del 25%
a L’executiu esperarà fins dilluns, no pas més, per aprovar el text on basarà les instruccions als centres
Òscar Palau
BARCELONA

Els directors dels centres
educatius no arribaran al
dimecres 1 de juny sense
cobertura legal ni sense saber com actuar davant la
sentència del TSJC que els
obliga a partir d’aquell dia a
impartir el 25% d’assignatures en castellà. El Consell Executiu es reunirà dilluns de manera extraordinària per aprovar el decret
llei en què basarà les instruccions que enviarà als
centres per aplicar la sentència. Fonts del govern,
que s’havia plantejat convocar-lo avui mateix, justificaven ahir que volen esperar així fins a l’últim moment per veure si ho poden
fer amb la llei en tramitació
al Parlament ja també
aprovada, ja que són textos
complementaris i això els
reforçaria.
El govern estava decidit
a esperar la llei per tirar endavant el decret, però ja té
clar que ho avançarà per
driblar la maniobra dilatòria ahir dels grups contraris a la immersió. L’executiu considera que amb el
blindatge del decret llei
n’hi hauria prou com a primera mesura, si bé possiblement caldria retocar-ne
alguna part. En espera de
saber-ne el detall, a grans
trets el decret fixarà els criteris sobre com s’elaboren

d’urgència per obtenir el
marc legal a partir del qual
respondre al tribunal. La
petició de la dreta denuncia una “intencionada ambigüitat” a la llei que “omet
l’obligatòria i constitucional vehicularitat del castellà”, i acaba sol·licitant al
CGE que es pronunciï “de
manera especial” sobre si
“només” seria conforme a
la legalitat per omissió; és a
dir, en la mesura que s’interpreti que “no impedeix”
el dret a rebre “l’ensenyament en castellà com a
llengua vehicular i d’aprenentatge”.
Estava previst aprovar
la llei aquest migdia, però
això ho impedirà, ja que la
mesa va haver d’acceptar a
tràmit la petició per tras-

La frase
—————————————————————————————————

“El recurs de Cs, Vox
i el PP al Consell de
Garanties tindrà les
cames molt curtes
perquè la nova llei és
molt travada i sòlida”
Jéssica Albiach

LÍDER D’EN COMÚ PODEM

Els líders del PP, Vox i Cs, asseguts un darrere l’altre al Parlament dimecres durant la sessió de control ■ ACN

els projectes lingüístics de
centre, certificarà que els
ha de validar el Departament d’Educació i rebutjarà l’aplicació de quotes. En
el decret vol basar el govern la instrucció clara que
el TSJC va exigir que el
conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha
de fer arribar a tots els centres com a molt tard el 31
de maig per fer aplicar la
sentència. Els impulsors
d’aquesta solució legal confien que el TSJC l’accepti
com a execució de sentència, si bé l’última paraula la
té el tribunal, i no és pas se-

gur.
L’enrenou pels terminis
sorgeix perquè, tal com havien anunciat la vigília, els
tres grups de dretes del
Parlament –Vox, Cs i el
PP– van registrar ahir a la
tarda la petició perquè el
Consell de Garanties Estatutàries (CGE) elabori un
dictamen sobre si s’adapta
a la Constitució i l’Estatut
la proposició de llei sobre
l’ús i l’aprenentatge de les
llengües oficials en l’ensenyament no universitari,
que el PSC, ERC, Junts i
En Comú Podem van aprovar dimecres tramitar

Els comuns permetran validar-lo

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

Un decret llei entra en vigor a
partir de la seva publicació en
el DOGC, i després disposa
d’un mes per ser convalidat al
Parlament, un tràmit que en
el present cas ja no correria
tanta pressa. La mateixa líder
dels comuns, Jéssica Albiach,
confirmava ahir a RTVE que,
a falta de veure el contingut
del decret, “en principi no hi
hauria d’haver cap problema”
i que la voluntat del seu grup
és donar-hi suport quan arribi
al Parlament. Fonts del go-

vern no descartaven ahir fins i
tot el suport de la CUP, tot i
que la formació és contrària a
la llei en tramitació. El PSC ja
ha deixat clar que no hi donarà suport si es confirma que
inclou un rebuig explícit a les
quotes. Tant Albiach com la
resta de grups es mostraven
ahir confiats en la constitucionalitat de la llei, i molt
tranquils també perquè
l’acord ja el tenen i no creuen
que l’aprovació es dilati més
enllà de la setmana que ve.

lladar-la tot seguit al CGE, i
va suspendre el ple convocat avui fins que es disposi
del dictamen, preceptiu
per votar la llei, tot i que no
vinculant. Ara el Consell té
set dies hàbils, fins al 8 de
juny, per elaborar-lo, si bé
els grups impulsors confien que s’afanyi per poder
tenir l’informe a principi
de setmana. Ahir, tots els
grups tret dels de la dreta
van tombar una moció de
Cs que, entre altres coses,
exigia no fer de l’educació
“una eina ideològica al servei d’una construcció identitària nacionalista” i demanava explicacions al govern sobre el compliment
de la sentència. ■

Colau llueix política social i verda una
setmana després de dir que repeteix
Jordi Panyella
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va fer ahir un
elogi de la política social i
mediambiental del seu govern en un acte a la clariana de les Glòries i al costat
de Mónica García, líder de
Mas Madrid a l’assemblea
de la comunitat, que va vi-

sitar la ciutat. L’acte es va
fer una setmana després
que Colau anunciés la seva
intenció de concórrer com
a cap de llista a les eleccions municipals del
2023, un anunci que va
acompanyar del prec als
rivals polítics de no avançar la campanya.
A preguntes de la premsa, Colau va afirmar que

“no és cap acte partidista
rebre una diputada”, tot i
que la convocatòria d’ahir,
com la de fa una setmana,
estava feta pel partit, Barcelona en Comú, i no pas
per l’Ajuntament.
Davant la diputada madrilenya, l’alcaldessa va
defensar els seus plans de
construcció d’habitatge
social, d’impuls del verd i

d’urbanisme, amb el projecte de superilla Barcelona. En relació amb la posició del Síndic de Greuges
de Barcelona, que creu
que el projecte de superilla
s’ha tramitat sense respectar el tràmit d’al·legacions públiques, Colau va
assegurar “del cert que
s’ha fet la tramitació seguint la normativa”. ■

Colau parlant ahir amb uns veïns, a la clariana de les Glòries,
amb la diputada madrilenya Mónica García, al costat ■ JPF
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El Congrés avala per ampli
consens el ‘només sí és sí’
a La llei, que posa el consentiment sexual en el centre de les relacions personals, s’aprova amb els
vots en contra del PP i Vox i l’abstenció de la CUP a La part de la prostitució queda fora de la norma
V.P.
BARCELONA

Coneguda com la llei del
només sí és sí, per haver
estat inspirada en els lemes de les mobilitzacions
feministes arran de la sentència de La Manada el
2018, el Congrés va aprovar ahir amb un ampli consens la llei de garantia integral de llibertat sexual,
que per primer cop col·loca el consentiment sexual
en el centre de les relacions personals.
La norma, que finalment ha deixat fora la part
de la prostitució, que va
generar l’oposició dels socis d’investidura i que va
posar en risc la tramitació,

825316-1258439L

.

va tirar endavant amb els
vots a favor del PSOE, Unides Podem, ERC, Junts
per Catalunya, el PDeCAT, Cs, el PNB, EH Bildu,
el BNG i Coalició Canària.
Finalment, la CUP es va
abstenir i el PP i Vox hi van
votar en contra.
La nova llei reforma alguns aspectes del Codi Penal perquè a l’hora de jutjar els delictes sexuals
quedi clar que “només
s’entendrà que hi ha consentiment quan s’hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies
del cas, expressin de manera clara la voluntat de la
persona”.
Una segona novetat im-

Les mobilitzacions feministes van agafar més força després de la sentència de La Manada
l’any 2018 ■ ORIOL DURAN D

portant que introdueix la
norma és que elimina la
distinció entre abús i
agressió sexual. El text estableix que l’agressió sexual serà “qualsevol acte
que atempti contra la llibertat sexual d’una altra
persona sense el seu consentiment”. I es considerarà violació, amb penes
de presó més elevades,
quan l’agressió “consisteixi en accés carnal per via
vaginal, anal o bucal, o introducció de membres
corporals o objectes per alguna de les dues primeres
vies”.
Entre els agreujants figuren que els fets es facin
de manera grupal, que hi
hagi violència “d’extrema
gravetat”, que la víctima
tingui una “situació d’especial vulnerabilitat”, que
l’agressor sigui parella o
familiar o que hagi “anullat la voluntat de la víctima subministrant-li fàrmacs, drogues o qualsevol
altra substància”.
La llei també inclou la
consideració de l’assetjament al carrer com a delicte i també les violències sexuals en l’àmbit digital. ■

|

8 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 27 DE MAIG DEL 2022

Soldats de totes les guerres
HOMENATGE ·Malgrat de Mar commemora els 85 anys de l’enfonsament del vaixell ‘Ciudad de Barcelona’, que transportava
brigadistes NUCLI · Un monument en què han col·laborat desenes de voluntaris i un llibre, plats forts del programa d’actes
Teresa Márquez
MALGRAT DE MAR

E

l 30 de maig del 1937 el vaixell de la companyia Transmediterrània Ciudad de
Barcelona va ser torpedinat
i enfonsat per un submarí italià davant la costa de Malgrat de Mar.
Entre els passatgers hi havia uns
170 brigadistes de diferents nacionalitats que venien a lluitar a la
Guerra Civil. N’hi van morir una
cinquantena, però només se’n van
poder recuperar vuit cossos, que
van ser enterrats en el cementiri local. Els ciutadans del municipi es
van bolcar en el salvament dels supervivents i en l’auxili posterior.
L’any 2012, a instàncies de l’Arxiu
Municipal, es va recuperar la història coincidint amb el 75è aniversari
de l’enfonsament i en aquests deu
anys s’hi ha anat aprofundint, tant
en el relat dels fets com, sobretot,
en la dimensió humana de l’episodi.
Des d’avui i fins dilluns, 85 anys
després, la població maresmenca
tanca el cercle amb un programa
d’actes en què destaca la inauguració d’un monument al passeig marítim des d’on es podrà contemplar el
punt exacte on es va enfonsar el
vaixell. L’artífex de la proposta és
l’artista anglès establert a Barcelona Rob MacDonald, que va engegar
una campanya de micromecenatge
internacional per finançar el projecte i que es va completar amb
l’aportació de l’administració. “Vaig
descobrir que compartia el nom
amb un dels brigadistes morts i la
idea de conèixer més a fons la seva
història i el perquè va participar en
una guerra que no era la seva em va
colpir”, explica. La seva obsessió ha
durat vuit anys llargs, en els quals

176007-1258945Q
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Imatge del vaixell ‘Ciudad de Barcelona’ i del monument als brigadistes de Rob MacDonald ■ AMMM FONS JOSEP BECHDEJÚ / ALFRED FARRÉ

ha obtingut resposta de persones
d’arreu del món. “El Solidarity Park
vol ser més que un memorial, és un
projecte de participació ciutadana i
un espai on explicar a les generacions més joves la història recent
d’aquest país”, assenyala.
La peça, en què hi han treballat
tant les mans expertes de l’artista
com la de desenes de col·laboradors
entusiastes, recrea un moment
clau en el record dels supervivents
del naufragi que van explicar com
els companys que no van poder salvar-se van cantar La Internacional
mentre el vaixell s’enfonsava. “Cadascuna de les seixanta figures
amb el puny alçat és igual en la forma, representant la unitat, però

amb aspectes diferents, recordant
la diversitat de l’origen dels soldats”, puntualitza MacDonald.
L’aspecte més destacat, però, es
trobarà en els laterals del monument, on unes claraboies comunitàries recolliran el que va passar
aquell dia i que han estat dissenyades per estudiants de secundària
de diferents poblacions amb els
quals s’ha fet un treball previ. Uns
dissenys que s’aniran canviant cada any. “És un homenatge a la solidaritat dels soldats, a la dels veïns
del poble que els van socórrer i, en
un sentit més ampli, a la solidaritat
de tota la gent que ahir i avui encara lluita per la llibertat i contra el
feixisme”, constata.

Votar l’art
Dues exposicions
complementaran els
actes del cap de setmana. La primera
tractarà sobre com
l’idioma no va ser
mai una barrera dins
el moviment brigadista i la segona
mostrarà el treball
fet pels estudiants
de secundària en el
monument i en la
qual el públic podrà
votar els dissenys
que s’afegiran a la
peça l’any vinent.

El programa d’actes també inclou la presentació del llibre de la
historiadora Sònia Garangou Les
aigües de l’oblit. Una història dels
brigadistes internacionals del Ciudad de Barcelona, fruit d’una curosa investigació d’anys i que ha permès recuperar de l’oblit les trajectòries vitals d’aquells brigadistes.
La trobada també permetrà reunir
familiars dels soldats provinents
dels Estats Units, França, Nova Zelanda, Gal·les i Anglaterra, entre
d’altres. “Per molts d’ells el monument significarà tenir finalment un
lloc físic on portar flors i poder plorar aquella persona estimada que
va desaparèixer sense deixar rastre”, assenyala Garangou. ■
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Lambán no cessa el
torcebraç amb el COE
a Respon convocant un altre cop alcaldes i empresaris per
escenificar la unitat aragonesa a Illa dona suport a Blanco
Ò.P.J.
BARCELONA

El president d’Aragó, Javier Lambán, no es rendeix després que el del
COE, Alejandro Blanco, el
culpés dimecres del bloqueig i confirmés que l’obviarà a partir d’ara en la
negociació per tancar la
candidatura dels Jocs d’hivern del 2030, perquè parlarà directament amb territoris i empresaris de la
comunitat. Si el mateix
dia el conseller d’esports
Felipe Faci ja va acusar de
“deslleial” el Comitè Olímpic Espanyol, en una compareixença ahir Lambán
va deixar clar que manté el
torcebraç i va anunciar
que, després de fer-ho ja

.
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dimecres, tornarà a convocar aquests dies els
grups polítics aragonesos,
i també els empresaris i alcaldes del seu Pirineu per
“mirar de consensuar amb
ells un model de proposta”
per elevar-la de nou al COE
i, sobretot, al govern estatal. I és que Lambán insisteix que Pedro Sánchez
intercedeixi per Aragó,
quan La Moncloa ja ha deixat clar que dona suport al
COE. El dirigent va prosseguir el discurs victimista i
va felicitar irònicament el
president Pere Aragonès
perquè “el COE ha fet seva” la proposta que Catalunya plantejava “des del
principi”, la qual els redueix, diu, a ser “mera
comparsa” i condemna les

El socialista Lambán ■ EFE

estacions a una “clara pèrdua de posicions i de competitivitat”.
Tot i que va evitar criticar-lo, el líder del PSC, Salvador Illa, va negar ahir a la
SER que la candidatura
amagui la voluntat d’implicar l’independentisme en

un projecte espanyol, com
ha dit també Lambán. Illa,
això sí, va fer costat a Blanco, que està fent “bona feina” i conduint el tema
“adequadament”.
En canvi, el govern va
mantenir silenci i va evitar
comentar les paraules de
Blanco i les de Lambán.
Aragonès hauria de signar
avui el decret de convocatòria de la doble consulta
prevista el 24 de juliol al Pirineu, tot i que fonts pròximes apunten que és un
mer tràmit que no n’inclourà encara els detalls
tècnics, i que es podria
ajornar al cap de setmana.
Entretant, la plataforma
Stop JJOO va lamentar
que el COE decideixi tirar
endavant igualment el projecte tot i que “fa aigües per
tot arreu” per les picabaralles polítiques. L’ens estudia denunciar el govern davant el Síndic de Greuges i
l’Oficina Antifrau per un
espot institucional que
s’emet aquests dies favorable als Jocs, quan va garantir que seria neutral. Stop
JJOO lamenta que s’utilitzen recursos públics en
una campanya parcial. ■

Torra recorre contra la
seva sentència al·legant
vulneració de drets
a L’expresident sosté

que la condemna per
desobediència danya
la llibertat d’expressió

Redacció
BARCELONA

L’expresident de la Generalitat Quim Torra va formalitzar ahir el recurs d’apel·lació contra la sentència interposada pel jutjat
penal número 6 de Barcelona, i que el va condemnar a 15 mesos d’inhabilitació per desobediència,
després d’obviar una ordre que l’obligava a retirar
una pancarta amb un llaç
groc del balcó de Palau.
La tesi de Torra, i del
seu equip de defensa, és
que aquesta resolució és
una “vulneració clara”
dels drets fonamentals de
representació política, a la

L’expresident català Quim
Torra ■ M. LLADÓ

igualtat i a la llibertat d’expressió, i que a més lesiona
el dret a la legalitat penal i
el principi de proporcionalitat. Per això, els lletrats
Gonzalo Boye i Isabel Elbal
demanen a l’Audiència
Provincial que dicti una
nova sentència d’absolució per a l’antic president. ■

