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anys

Ja parlaven de sedició. La nostra portada de fa
cinc anys ja deixava constància dels primers
intents de la magistratura per acusar de sedició
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Ignorant el que ens
cauria al damunt encara teníem esma per fer un
recull dels principals mems a les xarxes.

1-O
CINC ANYS DE L’1-O La rememoració i els represaliats. 4
de l’

Acte unitari
per reivindicar
l’1-O amb tots
els partits
TOTS Els organitzadors diuen que hi seran ERC, Junts i la CUP, i
que volen totes “les ànimes de l’independentisme” ESCENARI
L’acte a l’Arc de Triomf apel·la al protagonisme de la ciutadania
Jordi Alemany
BARCELONA

A diferència del que va
passar a la manifestació
de la Diada convocada per
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell
per la República (CpR) i
les altres cinc entitats que
organitzen la concentració en commemoració del
cinquè aniversari del referèndum de l’1-O (Òmnium, l’ANC, l’AMI, la Intersindical i la Cambra de Comerç de Barcelona) confien que a les cinc de la tarda d’aquell dissabte a l’Arc
del Triomf hi hagi una delegació d’ERC, Junts i la
CUP. Així ho va manifestar el representant del govern del CpR, Antoni Castellà, segons les converses
que fins ara havien mantingut amb les formacions. “Assistiran a l’acte,
hem dit d’inici que la idea
és la transversalitat i que
tothom hi està convidat”,
va deixar clar Castellà, tot
i que les invitacions no es
van començar a formalitzar fins passada la roda de
premsa de la presentació
d’ahir al matí.
Tot i que el lema de la
concentració és Defensem
l’1-O, guanyem la independència, la convocatòria està oberta a totes les
persones i organitzacions
que “comparteixen la idea

La frase

—————————————————————————————————

“Els referèndums es
poden canviar, però
per canviar-los s’ha
de fer un altre
referèndum”
Antoni Castellà
MEMBRE DEL GOVERN DEL CONSELL
PER LA REPÚBLICA (CPR)

del referèndum, del concepte del dret a decidir”,
va insistir Castellà, en el
qual inclou també els comuns. Les paraules transversalitat i unitat van ser
les més repetides durant
la presentació d’un acte
que vol destacar la importància de la ciutadania en
la consecució de l’1-O. Per
aquest motiu s’hi convida
tothom que el va fer possible i que continua reivindicant-lo com a “legal i legítim”, ja que està convocat
per un govern, aprovat per
una majoria parlamentària i amb una participació
homologable en un àmbit
internacional, va recordar
Castellà, sense entrar a valorar quins són els mecanisme per aconseguir la
independència.
La ciutadania tindrà,
per tant, un paper rellevant perquè “sense aquesta el referèndum no s’hauria arribat a fer” i gairebé
estarà a tocar de l’escenari. Només es reservarà els

laterals a les institucions i
els partits i a les entitats i
la societat civil organitzada, va dir el vicepresident
de l’ANC, Jordi Pesarrodona. Perquè ningú se’n senti exclòs i es visibilitzi el
seu paper el 2017 el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, va explicar que s’ha obert un
lloc web –www.1octubre2022.cat– per recollir i
visibilitzar
adhesions
d’entitats i col·lectius des
d’on també es podrà baixar material i cartells.
L’acte s’iniciarà amb la
intervenció de la presidenta del Parlament durant el
referèndum de l’1-O, Carme Forcadell, i el tancarà
el que aleshores era president del govern, Carles
Puigdemont. El president
de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI), Jordi Gaseni, va
apel·lar a la “la generositat” del 2017 per trobar la
“transversalitat i atrevirnos a anar més enllà” i va
fer un prec perquè la iniciativa tingui “totes les
ànimes de l’independentisme” representades. Un
crit a la unitat que va reclamar la vicepresidenta
d’Òmnium, Marina Gay,
per reivindicar l’“exercici
democràtic que va representar” l’1-O i que ha costat la repressió a 4.200
persones. ■

La presentació de l’acte de commemoració de l’1-O que es va fer ahir a Barcelona ■ CPR

L’ANC duu la repressió a l’autodeterminació a Nova York

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

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va coorganitzar dimecres la presentació al Graduate Center City de la Universitat de Nova York de l’informe Eines de repressió: l’Estat espanyol i les tendències
mundials en el silenciament
dels moviments d’autodeterminació, que ha elaborat l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO), de la qual l’expresidenta
de l’ANC, Elisenda Paluzie, és
vicepresidenta. En aquest do-

cument s’explica l’impacte
que la repressió al moviment
independentista català ha
tingut per a governs d’altres
països per silenciar activistes
de nacions sense estat i com
recorren a principis com ara
la “unitat nacional”, l’“interès
nacional” i la “seguretat nacional”per justificar accions
repressives, expliquen des de
l’ANC. Posa com a exemples
els arrestos i les detencions
selectives, l’espionatge massiu, la propaganda estatal i la

promoció de polítiques que
etiqueten els activistes dels
drets humans com a terroristes, que s’han produït en moviments d’autodeterminació
dels kurds, els tàrtars de Crimea i el Tibet. “Ens vam adonar que quan vèiem la Xina,
Rússia, l’Iran, estats autoritaris suprimint minories, sovint
aquests deien: «Bé, és el que
està fent Espanya als catalans»”, va explicar el secretari
general de la UNPO, Ralph
Bunche.
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L’APUNT

No podem dir
que no ho sabíem
Marga Moreno

Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya
han avisat que la tardor pot sumar una nova plaga per
als ciutadans. A la calor extrema, la sequera, la inflació i
el turisme massificat se sumaran els aiguats, que, per
acabar-ho d’adobar, seran difícils de predir. Si la tardor
ja és propensa als temporals, aquesta encara serà més
perniciosa a causa del canvi climàtic. Les autoritats

alerten la població del que ve i, ja ho sabem, caldrà vigilar les rieres i tenir els desguassos i els embornals ben
desembussats. Tanmateix, a més de l’avís per a navegants, cal una planificació àmplia, urgent, amb mitjans i
recursos, i això només ho poden fer les administracions ben coordinades. Tot perquè no haguem de
plorar per l’aigua com ens vam cremar amb el foc.

1 d’octubre del 2017

5 anys

157 anys, i pujant

PROCESSOS · La persecució judicial ja ha suposat condemnes penals per a 51 ciutadans vinculats al procés independentista,
cinc dels quals són menors TRANSVERSAL · Les persones perseguides són líders polítics de primer nivell i també ciutadans
anònims, la base del moviment VIU · Encara queden pendents judicis de gran transcendència, amb penes molt elevades
brer. Tan viva és la repressió que
dos joves, Adrián Sas i Oriol Calvo,
estan en un risc cert d’entrar a la
presó per complir les respectives
condemnes de tres anys i sis mesos
i quatre anys de presó. Tots dos casos es troben pendents de recurs i,
en cas de perdre’l, el seu ingrés a un
centre penitenciari serà inevitable.
Per a dos joves condemnats a dos
anys i sis mesos de presó, cada un,
pels fets de la protesta del Tsunami
al Camp del Barça, la fiscalia té
plantejada una petició d’ingrés a la
presó.
Un dels àmbits de repressió que
encara estan oberts és el que dirigeix el Tribunal de Comptes, que ja
va perseguir els polítics catalans
per la realització de la consulta del
9 de novembre del 2014 i que ho
torna a fer pel referèndum de l’1
d’octubre. En aquest últim àmbit, la
persecució econòmica afecta polí-

Jordi Panyella
BARCELONA

D

imecres, el president del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, aplaudia les
paraules del seu president, Carlos
Lesmes, que en l’obertura de l’any
judicial a Madrid va cridar l’atenció
sobre el que va considerar el “risc”
de la desjudicialització de la vida política a Catalunya, a la vegada que
va felicitar els jutges destinats al
Principat per la resposta donada a
l’embat independentista del 2017.
Aquest cofoisme judicial té uns números que traduïts semblen un preciós botí de guerra: 46 persones vinculades al moviment independentista han estat condemnades per la
via penal a penes que sumen un total de 157 anys i quatre mesos de
presó. La xifra de la repressió penal
es completa amb cinc menors condemnats per la seva participació en
actes independentistes.
Lesmes tindrà molts motius per
continuar felicitant els membres de
l’estructura judicial que ell presideix, perquè la dada de condemnats
i condemnes és encara provisional i
amb el temps tot fa preveure que
creixerà. És un guarisme que balla,
perquè algunes condemnes inicials
s’han anul·lat en recursos posteriors, a la vegada que se n’hi han sumat de noves i se n’hi continuaran
afegint pel gran nombre de represaliats encara pendents de judici.
Efectivament, queden encara per
substanciar-se judicis importants,
un dels quals amb 30 acusats, i d’altres amb peticions elevadíssimes de
presó, com ara els 18 anys que
afrontarà Joel Muñoz, un jove de Vila-rodona, a l’Alt Camp, acusat
d’atacar interessos de l’Estat espanyol a través de la xarxa informàtica.
En la persecució a l’independentisme, la d’aquest jove és la segona
petició de presó més gran que s’ha
fet fins ara, després de la que va
afrontar el líder d’ERC, Oriol Junqueras. El cas de Muñoz es remunta
al 2018 i quatre anys després encara no hi ha cap data de judici, tot i la

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

Presó, exili, por; l’equip
independentista es troba
ara en plena fase
de reconstrucció
—————————————————————————————————————————————

La presó és
la gran eina de
desmobilització
massiva que ha
utilitzat l’Estat
espanyol per frenar
i generar
desconcert entre
el moviment
independentista,
que a partir de la
tardor del 2017
es va centrar a
demanar la llibertat
dels seus presos
■ A.P. / ARXIU

suposada gravetat dels fets. Com
tants altres represaliats, aquest jove té una altra causa pendent també vinculada al procés independentista.
Oriol Junqueras, un dels homes
més coneguts d’aquest país, i Joel
Muñoz, un ciutadà anònim, exemplifiquen la transversalitat de la repressió que s’ha desplegat contra líders polítics, identificats com a dirigents del procés independentista,
però també contra la base del moviment. D’aquesta manera, s’entén
que les víctimes de la repressió de
l’Estat, en tots els àmbits, superin

de molt les 3.000, comptant també
els 1.066 ciutadans que van resultar ferits l’1 d’octubre del 2017 per
l’acció de policies i guàrdies civils
als col·legis electorals.
La tenalla judicial de la repressió
ve d’anys enrere i alguns esdeveniments com l’indult als líders polítics
i socials poden fer pensar que ja s’ha
superat, però avui en dia la persecució de l’Estat encara és ben viva,
com ho demostra el fet que aquesta
mateixa setmana quatre persones
vinculades al moviment Meridiana
Resisteix van haver de presentar-se
al jutjat per uns fets del mes de fe-

tics en l’exercici del seu càrrec, però
també càrrecs de confiança
d’aquests, fins i tot persones que
havien representat la Generalitat
en les delegacions exteriors, ja que
un dels eixos de persecució és precisament aquesta acció exterior.
Una de les conseqüències de la
repressió judicial és l’eliminació de
tota una generació de líders polítics.
Quatre presidents de la Generalitat
han quedat arraconats: Jordi Pujol,
Artur Mas, Carles Puigdemont i
Quim Torra. La inhabilitació o l’exili
també ha deixat al marge de la primera línia política Oriol Junqueras,
Jordi Turull, Marta Rovira i Toni
Comín, entre d’altres. Per això els
partits independentistes han hagut
d’improvisar un pla B, amb Pere
Aragonès, Jordi Puigneró, Marta Vilagrà o Jaume Giró. Si la política fos
futbol, es podria ben bé dir que
l’equip independentista, delmat per
la repressió, es troba de ple en fase
de reconstrucció. ■
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OPINIÓ

Victòria Alsina
Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya

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

Tan sols un obstacle menys
D

esprés de més d’una dècada d’haver de pregar per votar, ahir el Senat donava l’últim vistiplau per a la reforma de la
Loreg, la llei electoral, que afecta el
vot exterior. Amb aquesta reforma,
s’elimina per fi la vergonya del vot
pregat, una modalitat instaurada
el 2011 que implica greus deficiències democràtiques i per la qual
els residents a l’estranger han de
sol·licitar de manera oficial poder
votar en unes eleccions. També es
milloren alguns terminis i l’accessibilitat de la votació, i s’habilita la
descàrrega telemàtica de les paperetes electorals.
Si hem arribat fins aquí és gràcies a la lluita incansable de la ciutadania, les entitats, els partits i
les institucions. Una lluita que
també ens hem fet nostra des del
govern. Aquesta és una fita que
celebrem, és clar, però no sense
una advertència: de cap manera
podem ser complaents. El fet que
no s’hagi aprofitat aquest procés
que ha durat tants anys per introduir una reforma del vot exterior
més profunda ens porta a un simple retorn al passat, a principis de
segle. De fet, després de tots
aquests esforços, ni tan sols ens
ofereix un present en condicions.
És per això que no renunciem a
continuar reclamant la indispensable incorporació d’elements de
traçabilitat del vot i l’inici del camí
cap a altres modalitats, com ara el
vot delegat i el vot electrònic. No,
no és una quimera: aquest mateix
mes de juny, per exemple, en les
eleccions legislatives franceses, la
ciutadania francesa a l’exterior ja
va tenir l’oportunitat d’expressar el
seu dret a vot en línia. Malgrat que
aquesta no és una competència

176007-1262815Q

.

Paperetes de catalans residents a l’estranger abans de ser obertes en uns comicis, en una foto d’arxiu ■ M.L.

de la Generalitat de Catalunya, sinó del govern espanyol, continuarem explorant seriosament les vies
per avançar en aquest sentit. El
nostre compromís és estudiar la
posada en marxa del vot exterior
en línia.
Així doncs, malgrat la reforma
aprovada ahir, el vot exterior continua implicant vulneracions directes a un dels drets humans més
essencials en una societat democràtica: el dret a vot. Les xifres són
dramàtiques. Que en les últimes
eleccions al Parlament de Catalunya només aconseguissin votar un
4% de les persones inscrites al
CERA, el cens de l’electorat resident permanentment a l’estranger,
deixa clar que el sufragi universal
d’aquest col·lectiu no existeix. Cal
tenir en compte, a més, que
aquest percentatge és en realitat
encara més vergonyós: com que el
sistema no funciona, molts elec-

tors ni s’inscriuen al CERA. Veurem en les pròximes eleccions
quin efecte té la derogació del vot
pregat i en quin grau millora els
drets de la ciutadania a l’exterior.
Aquest és un tema que ha estat
una prioritat des que vaig assumir
el càrrec com a consellera d’Acció
——————————————————————————————————————————

El vot exterior continua
implicant vulneracions
directes a un dels drets
humans més essencials
——————————————————————————————————————————

Exterior i Govern Obert. Com sabeu, he viscut el greuge del vot exterior en primera persona: jo també he hagut de recórrer l’impossible cursa d’obstacles per votar
com a resident als Estats Units durant molts anys. Aquesta prioritat
també s’ha vist plasmada en l’estructuració del Departament que

encapçalo, dotant la Catalunya exterior per primer cop d’una direcció general.
Aquest estiu hem celebrat el
primer aniversari de la creació d’aquesta unitat destinada a aproparnos més als catalans i catalanes
que viuen a l’estranger i a donar
millors serveis a aquest col·lectiu.
Una decisió política estratègica
per corregir un dèficit històric amb
una part important de la ciutadania –la segona ciutat de Catalunya, no ens cansarem de repetirho– de la qual molts hem format
part en algun moment de la nostra
vida. Avui, de moment, celebrem
que hi ha un obstacle menys en el
llarg i difícil camí del vot exterior.
Però és tan sols això: una pedra
menys. És la meva prioritat total i
absoluta continuar treballant i seguir pressionant per esmenar
aquest greuge històric cap a la comunitat catalana a l’exterior.

ERC demana
que Catalunya
recapti i
gestioni l’IRPF
Clara Ribas
BARCELONA

ERC vol que l’Agència Tributària de Catalunya pugui gestionar i recaptar tot
l’IRPF i ho reclamarà a
l’Estat. El grup presentarà
una proposta de resolució
en el pròxim debat de política general al Parlament
en aquest sentit i espera
aconseguir prou suport
per tirar-ho endavant. Així ho va explicar el diputat
Lluís Salvadó, que va defensar el model fiscal català, i hi va afegir que també
es demanarà recaptar i
gestionar el nou impost a
les energètiques i la banca.
Per la seva part, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta,
va acusar el president de la
Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, de promoure
el “dúmping fiscal” i “incentivar la deslocalització
fiscal”.
Suport a Driouech
En la mateixa roda de
premsa, la representant
d’ERC va instar totes les
formacions a condemnar
els “atacs racistes” dels últims dies contra la diputada Najat Driouech. Vilalta
va lamentar els “atacs, insults i l’assenyalament”
cap a Driouech sobretot a
les xarxes socials i va fer
una crida perquè el Parlament sigui un espai “lliure” de discursos d’odi. En
aquest sentit, va anunciar
alguna iniciativa per escenificar aquesta protesta i
també el suport a Driouech.
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El Parlament aparca la reforma
de les dietes dels diputats
a Els partits no arriben a cap acord i continuaran sense tributar la part salarial que correspon a
desplaçaments a La mesa decideix destituir quatre dels sis assessors que tenia la presidenta Borràs
BARCELONA

Havia estat un compromís
de la presidenta del Parlament, ara suspesa, Laura
Borràs, a l’inici d’aquesta
legislatura per fer complir
un acord de mesa aprovat
ja fa quatre anys. De moment, però, la mesura continuarà sense data de
compliment.
L’objectiu era reformular el sou, del tot legal, que
reben els parlamentaris
de la majoria de cambres
legislatives,
concretament la part que correspon a indemnitzacions
per desplaçaments i dietes, i que no està subjecta a
l’IRPF, és a dir, no està sot-

mesa a tributació. L’objectiu de la llavors presidenta
era regularitzar i adaptar
el sou a criteris més racionals del segle XXI, però,
després d’un any de discussió, els grups no han arribat a cap acord i s’ha decidit aparcar la reforma de
les dietes.
Les quantitats que reben els diputats per
aquest concepte van des
dels 16.975 euros mensuals fins als 23.895 en
funció de la distància en
quilòmetres que ha de recórrer el diputat en funció
del seu lloc de residència.
Aquesta decisió ha comportat un canvi de direcció
en l’elaboració del pressupost d’enguany del Parla-

ment, concretament en el
capítol dedicat a personal
que s’havia reservat per si
s’arribava a un acord polític que, finalment, no s’ha
tancat.
Però ara, sense acord,
es retorna als comptes
d’anys anteriors de la cambra catalana en què per un
acord de mesa es va establir una progressió mínima que és la que s’acabarà
aplicant aquest any i una
mínima part de la indemnització s’assignarà a la
base fixa perquè pugui tributar. Concretament, serà
una
mensualitat
d’aquestes dietes, que correspon a entre els 1.400 i
els 2.000 euros anuals,
que passaran a ser part del

Sánchez demana “no
confondre” amb rodalies
a La ministra respon

així a la petició de
Puigneró reclamant
el traspàs del servei

Redacció
MADRID

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana, Raquel Sánchez,
va reclamar ahir al vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que
“no confongui la ciutadania” amb rodalies. “Vostè
sap que l’Estatut no empara la transferència de les
infraestructures de la Xarxa Ferroviària d’Interès
General, ja que hi transiten serveis que escapen de
les competències autonòmiques”, indica la ministra en una carta de resposta a la missiva que li va enviar el vicepresident fa uns
dies després de l’avaria informàtica que va deixar
sense servei de trens Catalunya durant unes hores.
Amb tot, la ministra ofe-

Raquel Sánchez ■ EFE

reix “culminar” la transferència dels recursos econòmics.
“Vostè és igualment coneixedor de la realitat legal i administrativa del
material rodant i de personal”, continua. La ministra assenyala en la carta
que “perquè la Generalitat
de Catalunya gestioni plenament el servei de rodalies, l’Estat ha de transferir-li els recursos necessaris i ha d’existir seguretat

jurídica per a tots els
agents del servei”. “Així ho
reconeixem i reitero el
compromís d’aquest govern per complir aquesta
transferència”, continua
la ministra, que també demana al vicepresident que
el grup de treball acordat
al febrer es torni a reunir i
elevi una “proposta consensuada” a la comissió
mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals (Cmaef).
Sánchez manté que la situació del 9 de setembre
passat va ser un “incident
sense precedents” durant
l’actualització del Centre
de Trànsit Centralitzat de
Barcelona després de la renovació del febrer passat.
La ministra també recorda que s’ha obert una investigació sobre aquests
fets. Després de rebre la
carta de la ministra, fonts
del Departament de la Vicepresidència i Polítiques
Digitals i Territori han dit
que la posició del govern és
“clara” i que “malauradament els fets parlen per si
sols”. ■

Alguns dels membres de la mesa del Parlament, en una
imatge d’aquest mes de setembre ■ ACN

.
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Emma Ansola

sou dels diputats i per
tant, també, passaran a
pagar l’IRPF.
Cessaments
La vicepresidenta Alba
Vergés destituirà quatre
dels sis assessors que tenia Borràs. Vergés ja havia avançat que es tractava d’una decisió política i
complexa atesa l’excepcionalitat de la situació i
finalment s’ha optat per
mantenir en el Departament Francesc López,
tècnic assessor, i Elvira
Parès, responsable de
gestió, que assessoraran i
prepararan documentació i gestionaran les audiències i les representacions institucionals que
hagin d’assumir els membres de la mesa en absència de Borràs. El Parlament està elaborant el
pressupost del 2023, que
enguany és de 66,9 milions d’euros, un 2,13%
més que l’anterior. Un
augment que es destina a
apujar salaris dels treballadors (no dels diputats)
i a la despesa dels subministraments de gas i electricitat. ■

