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ElpetitMax(12)haestatad-
mès per la Universitat de

Perpinyà per ingressar en segon
curs de la facultat de Ciències
Exactes. El cas de
l’universitari més
jove de França és un
exemple de com és
possible trencar bar-
reres.PÀGINA15

LA SEGONA

Sota lamirada de sant Agustí

FatrentaanysquePedroMadueñofalafotografia
deldiadeleseleccions.Ellpensala imatge,n’orga-
nitzalaproduccióienla jornadadereflexióexer-
ceixdedirectord’orquestra.Aquestavegadava

utilitzarunasaladelMNACcomaescenografia ivaposar
dinsd’unmarcelssetcandidats.Elmarctéunaforça
metafòricaindubtable,perallòdelnoumarcdelarelació
Catalunya-Espanyaqueespodriaobrirapartirdeldia28.
Tot iqueelmarcésigualmentunareferènciaalpaspartúde
la legalitatquenoespottraspassar.
El fotògraf,perexperiència,qualitat ireconeixement,

manaaquestdia.ComsifosKarajan,col·locai recol·locaels
actorspolítics.Elsarregla laposaielsrectifica lamirada.
Ningúnoprotesta:sabenqueKarajanvaferforadel’escenari
lasopranoAgnesBaltsaperquèvareaccionarcomunadiva
enl’assaigd’unaCarmen.Madueñodirigeixambmàferma,
argumenta,corregeixdetalls.“Atenció,mireuacàmera”.
L’operacióesrepeteixdiversesvegades, finsquela imatgeés

perfecta.Totss’acostenal’ordinadorperveureelresultat.
Nohihaqueixes, ignorosi s’hiatrevirien,nofoscas queel
directord’orquestraelsapuntésamblabatuta.
Elretratesvaferenunasalaonespodencontemplartres

retaulesdesantAgustí, suposadamentdePauVergós,de
l’últimterçdelsegleXV.Pertanyienal’esglésiadeSant
Agustí Vell,aBarcelona.Enunadelesesceneselsantés
sermonejat,enunaaltradiscuteixambelsheretges, ienla
terceramedita.Tresmomentsmoltpropisdelapolítica.Res
nosemblavacasual.
Elclimaentreelscandidatsvasermagnífic.Finsi totAn-

toniBaños,CUP, livaaclariraMiquelIceta,PSC,quesivan
corejarelseunomenl’últimmítingvaserperquès’hiva
passarunvídeoonellclamava:
“Hovolemtot!”.Capmalrotllo.
Vasemblarperunmomentquea
l’imponentsantAgustípintatper
Vergós li trontollavalamitra.

v

Una investigació internacio-
nal en què ha participat Vall

d’Hebronhatrobatunaformadife-
rentdetractarlesmetàstasisalcer-
vell, perquè s’ha ad-
vertitquelescèl·lules
han evolucionat i no
són iguals a les que
van originar el pri-
mertumor. PÀGINA40

v

Als 59 anys, la model fran-
cesa Yasmina Rossi, està

considerada com una model
d’èxit. Amb la seva cabellera pla-
tejada, i àvia de dos
néts, Rossi no deixa
de ser reclamada
per protagonitzar
anuncis de moda i
cosmètics. VIURE

v

El palmarès del festival de
cinema de Sant Sebastià

va ser molt repartit però el direc-
tor Cesc Gay va aconseguir que
Ricardo Darín i
Javier Cámara, els
dos protagonistes
de Truman, es re-
partissin la Concha
de plata. PÀGINA 56

v

El seu país és un dels princi-
pals responsables que no es

posi fre a les matances d’elefants
perarrencar-loselsullals.Lavenda
d’ivori, que és legal al
seupaís, encoratja les
matances, que també
han augmentat molt
en els últims anys a
l’Àfrica.PÀGINA41

v

INTERNACIONAL
Posar peu a Europa
Centenars de milers de refu-
giats han arribat a la diminuta
illa de Lesbos, superant de molt
la capacitat d’acollida d’una
població que, a més, fa temps
que ha de suportar el pes de la
crisi econòmica grega. PÀGINA 6

POLÍTICA
Expectació mundial
Un total de 180 periodistes de
mitjans estrangers s’han acredi-
tat per seguir sobre el terreny el
desenvolupament de la jornada
electoral catalana. PÀGINA 28

EDITORIALS
Els temes del dia
El frau perpetrat per l’automo-
bilística alemanya Volkswagen,
i els nous passos aconseguits a
Colòmbia en el camí cap
a la desitjada pau. PÀGINA 32

OPINIÓ
Els últims rajos de sol
Carme Riera ha aprofitat
aquests dies previs a les elec-
cions per estudiar els temes de
conversa que s’escolten a les
platges: “Les qualitats demo-
cràtiques de la platja deriven,
em sembla, del fet que pot con-
siderar-se un immens llit rodó,
en el qual cadascú es mou al seu
aire. (...) La nuesa iguala el que
el vestit diferencia. Nus tots
sommés rics. La pobresa es
nota després a l’hora de com-
provar les diferents maneres
amb les quals cobrim les nos-
tres misèries”. PÀGINA 33

TENDÈNCIES
Asunta espera justícia
El judici contra Alfonso Baster-
ra i Rosario Porto per l’assassi-
nat de la seva filla adoptiva
començarà dimarts vinent amb
el sorteig del jurat. PÀGINA 44

CULTURA
Una màscara a l’IVAM
El museu de la capital Valencia-
na ens acosta l’obra de la creado-
ra GillianWearing, que a través
de les seves fotografies i video-
instal·lacions reflexiona sobre la
necessitat de posar unamàscara
a les persones perquèmostrin el
seu autèntic jo. PÀGINA 56

ESPORTS
Un lideratge breu
Elsmerengues es van inflar
d’optimisme després del seu
meritori triomf contra l’Ahtletic
a SanMamés, que els va perme-
tre arrabassar la capçalera de la
Lliga, però tot just tres dies
després un empat a casa contra
el combatiuMàlaga els ha bai-
xat dels núvols. PÀGINA 75

ECONOMIA
Negociar amb la vida
La notícia que un empresari
multiplicarà el preu d’unmedi-
cament emprat des dels anys
cinquanta als EUA ha estat con-
testat per la candidata a la presi-
dència Hillary Clinton amb una
proposta per limitar els beneficis
–a vegades astronòmics– de la
indústria farmacèutica. PÀGINA 88

ELS CASTRO ES PRIVATITZEN
Les reformes a l’illa de Cuba
obren lentament la porta a
diversos negocis particulars
i a la classemitjana. PÀGINA 16

MATAR O FUGIR AMB 14 ANYS
La violència a la República
Centreafricana marca per
tota la vida els més joves, que
han d’escollir entre empunyar
les armes o fugir. PÀGINA 48

LA PORTA DEL SOMNI AMERICÀ
L’illa d’Ellis, a la ciutat de
Nova York, conserva la me-
mòria de l’emigració del segle
passat als EUA. PÀGINA 60

UNA PILOTA DE FANG
El tan corrupte com totpode-
rós imperi del president de la
FIFA, Sepp Blatter, s’enfonsa
a marxes forçades. PÀGINA 84

El club de la camisa blanca Dones assetjades a internet

Faunany, una cita de líders socialdemòcrates a
Bolonya va destapar el club de la camisa blanca:
el primerministre italià,Matteo Renzi; el primer
ministre francès,Manuel Valls; el líder del PSOE,

Pedro Sánchez; el dirigent del SPD alemany, Achim Post,
i el líder del partit laborista holandès, Diederik Samson.
La camisa blanca s’ha anat convertint en uniforme polític
i ahir va ser unànime a la foto de candidats de La Van-
guardia, amb l’excepció d’Inés Arrimadas, que vestia de
vermell. Raül Romeva,Miquel Iceta, Xavier García
Albiol, Lluís Rabell, Ramon Espadaler i Antonio Baños
van arribar alMNAC amb camises impol·lutes. Els argu-
ments per l’elecció van resultar ser d’allòmés variat. El
líder del PSC, que ha perdut diversos quilos amb els seus
balls de campanya, admetia que era el color quemillor
dissimulava els efectes de la calor en elsmítings; Rabell
defensava que era el color “menys agressiu” i hi va haver
qui va apel·lar a la saviesa de l’àvia: simplement, “fa polit”.

L’ONU va aixecar aquest divendres la veu d’alar-
ma. Gairebé tres de quatre dones i nenes al
món ha estat exposada o ha experimentat ci-

berviolència, una situació qualificada com a pandèmia
segons la Comissió de Desenvolupament Digital de Na-
cions Unides. En un món virtual sense fronteres i on
es transita fàcilment sota la disfressa de l’anonimat, la
violència masclista que la població femenina pateix al
món físic es multiplica però amb conseqüències reals.
Seqüeles físiques i emocionals, impacte en l’àmbit la-
boral, familiar o en les relacions socials. L’informe de
les Nacions Unides vol ser una crida universal perquè
les institucions públiques, les empreses i la ciutadania
hi prenguin cartes. Són necessàries lleis, sancions, sen-
sibilització i espais segurs per utilitzar les xarxes socials.
Si internet va ser sinònim de llibertat no pot convertir-se
ara, com assenyala l’ONU, en un espai esgarrifós per a
dones i nenes.

EI web de

ESPECIAL ELECCIONS
La jornada electoral, al minut
i l’escrutini, en temps real.

ECLIPSI LUNAR
El fenomen de la superlluna,
en directe.

FÓRMULA 1 I MOTO GP
Els grans premis del Japó
i d’Aragó, minut a minut.

LLEURE
El primer creuer zombi
del món arriba a Eivissa.

TEST
Les frases dels candidats.

Internacional 3
Política 18
Opinió 32
Tendències 38
Necrològiques 50
Religió 53
Cultura 54
Cartellera 66
Esports 72
Economia 87

PÀGINES 112

Maximilian Janisch
ESTUDIANT D’EXACTES

Josep Tabernero
CAPD’ONCOLOGIADEVALLD’HEBRON

Yasmina Rossi
MODEL

Cesc Gay
DIRECTOR DE CINEMA

Prayut Chan-o-cha
LÍDER COLPISTA DE TAILÀNDIA

ÍNDEX

SUMARI

ELS SEMÀFORS

PEL FORAT DEL PANY PENSEM QUE...

Màrius Carol DIRECTOR

55

Aina Milà Solé
LV. Article 1



20 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIUMENGE, 27 SETEMBRE 2015

No s’ha d’interpretar
l’ordre d’arribada dels
candidats a la sessió
fotogràfica de La Van-

guardia comunpronòstic dels re-
sultats d’aquesta nit. Foto final:
Lluís Rabell, Miquel Iceta, Ra-
mon Espadaler, Raül Romeva,
Inés Arrimadas, Xavier Garcia

Albiol i Antonio Baños. La sala 26
delMNAC, triada comaescenari,
tampoc no té valor simbòlic vin-
culant, tot i que els retaules expo-
sats, de calvaris, anunciacions i
miracles pòstums, convidin a re-
crear-se en paral·lelismes tragi-
còmics. L’única certesa que po-
dria derivar-se de la foto és que el
proper guanyador de les elecci-
ons no durà corbata (avui cap
dels convocats no en porta).
La intenció del fotògraf Pedro

Madueño és transparent: situar
els candidats enunmarcque sub-

ratlli la solemnitat i transcendèn-
cia delmoment que vivim, no for-
çar-los a postures frívoles o deli-
ris informals i remarcar la
possibilitat de, sigui quin sigui el
resultat, mantenir un marc ci-
vilitzat de convivència. El marc
en qüestió, deliberadament bar-
roc, ha estat fabricat a Masquefa
i, per transmetre l’impacte que
busca Madueño, ha calgut enca-
dellar diferents marcs visual-
ment redundants.
Les instruccions pels actors

són clares: “Ni massa somrients,

ni massa seriosos”. L’alçada bas-
quetbolística de García Albiol
obliga a maquillar les dels altres
candidats. Mètode: a l’interior de
l’estructura escenogràfica, sobre

un fons de cortina de vellut ver-
mell de pel·lícula de Nicholas
Ray, s’han habilitat graons for-
mats per caixes de fusta i munts
de vanguardies que compensen
logísticament les diferències sen-
se trair la realitat. Durant els as-
sajos, s’ha buscat una llum de
quadre de Velázquez, més ade-
quada per la intimitat pública
d’un museu que per l’adrenalina
de l’actualitat. L’ambient entre
els candidats és afable i, a estones,
fins i tot cordial. Hi ajuda el ca-
ràcter expansiu d’Iceta, fetitxista

ELECCIONS

El retauledelspolítics
EL MIRADOR
Sergi Pàmies

Els retaules exposats,
de calvaris i miracles
pòstums, conviden a
establir paral·lelismes
tragicòmics

XAVIER CERVERA

Una imatge entre bastidors dels moments previs a la sessió fotogràfica d’ahir alMNAC

XAVIER CERVERA

Els caps de llista de les eleccions d’avui, en distesa conversa amb el director de La Vanguardia
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de retoladors i que ha descobert
les virtuts dietètiques del ball. Si
els resultats no l’acompanyen,
podrà patentar la Dieta Iceta, ba-
sada en el ball compulsiu, un con-
sum immoderat de cocacola i
l’amenaça d’un pronòstic electo-
ral moderadament catastròfic.
El repartiment de petons en el

moment de saludar-se descriu
hàbits culturals simptomàtics:
petons d’Arrimadas per a tothom
i, entre els homes, només entre
Romeva i Iceta. García Albiol i
Romeva semblen elsmés cansats.
Albiol parafraseja Rambo: “No
em sento les cames”. Romeva ce-
lebra que conserva les seves sen-
ceres, sobretot tenint en compte
la quantitat de gent que, segons
ell, pagaria per trencar-les-hi. De
tots, és qui més sembla que ne-

cessiti reflexionar sobre el cost
personal de ser candidat en cir-
cumstàncies tan excepcionals.
Malgrat la generositat del càte-
ring, els candidats tenen més set
que gana. Per sort, els periodistes

i cronistes convocats ho compen-
sem amb una voracitat abismal,
tan obscura com les ulleres que
fan alguns dels caps de campa-
nya. La velocitat de desaparició

dels entrepans de pernil és pro-
porcional al grau de desesperació
o d’estrès dels que, sense manies,
ens els cruspim.
Darrere de l’escenari, dues ca-

dires per sotmetre els candidats a
retocs de maquillatge o perru-
queria. Assegut davant d’un re-
taule dedicat a la consagració de
sant Agustí, Albiol demana a la
perruquera que no li aixafi gaire
els cabells. Espadaler i Rabell
aprofiten aquest instant de pausa
per recuperar forces i destensar
la màscara facial que, per exigèn-
cies del guió, els ha obligat a som-
riure permanentment. Vestida
amb una jaqueta vermella a joc
amb la cortina Nicholas Ray, Ar-
rimadas s’interessa pel concepte i
la idea de la foto. És la que sembla
estar més desperta. Tant, que un

dels tècnics que participa en el
muntatge em pregunta: “¿Aques-
ta noia és de La Vanguardia?”,
com si tingués la temerària inten-
ció de demanar-li el telèfon.
Baños arriba tard però ho com-

pensa ambnaturalitat i una facili-
tat de paraula que fa pensar en els
tertulians bohemis amics de San-
tiago Rusiñol. Per descriure el
cansament acumulat, diu: “Estic

en aquell punt en què no saps si
estàsborratxoode ressaca”.Enel
moment de fotografiar-se, creua
els braços, igual que Romeva. Se-
gons els intèrprets de llenguatge
corporal, aquest gest vol dir que
“et tanques”. Jo, en canvi, sospito
que, en el cas de Romeva, creuar
els braços li serveix per subratllar
una envejable corpulència mus-
cular, i a Baños per ser coherent
amb la consigna abraçadora que
David Fernàndez ha convertit en
imatge de marca de la CUP. Un
cop atrapat pels límits immortals
del periodisme gràfic, mentre es-
colta les últimes instruccions de
l’omnipresent Madueño, Baños
defineix l’escena amb una pre-
gunta que és, alhora, informació i
opinió: “¿Som més una natura
morta o un bodegó?”.c

ELECCIONS

El repartiment de
petons en elmoment
de saludar-se descriu
hàbits culturals
simptomàtics

Perdefinirelseu
cansament,Bañosdiu:
“Esticenaquellpunt
enquènosapssiestàs
borratxooderessaca”

XAVIER CERVERA

La sala delMuseuNacional d’Art de Catalunya on van posar els candidats per a la imatge que il·lustra la portada del diari sobre la cita electoral del 27-S
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Majoria absoluta del sí

El Parlament de Catalunya tindrà
majoria independentista en dipu-
tats. Junts pel Sí va guanyar les
eleccions amb 62 escons, tot i que
necessitarà la CUP, que va acon-
seguir 10 diputats, per assolir la
majoria absoluta i garantir la in-
vestiduradelpresidentdelaGene-
ralitat.Elcaràcterplebiscitaridela
convocatòria obligava, no obstant
això,atenirencompteelrecompte
dels vots, segons els quals lamajo-
ria independentista es va quedar
enel47,85%.El resultatnoéspoca
cosa.Més de quatremilions de ca-
talans dels 5,5 amb dret a vot, un
77,4%, van acudir a una cita amb
les urnes que es vaplantejar coma
històrica.Enel frontdel no,Ciuta-
dansvadonar la campanada i esva
erigirenreferentcontral’indepen-
dentismepassant de 9 a 25 escons.
Inés Arrimadas serà la cap de
l’oposició mentre el PP s’enfonsa-
vadels 19a 11.
Junts pel Sí va deixar ahir Ma-

drid, la seva seu de campanya, per
instal·lar-se al Born, sobre les ruï-
nes del barri de la Ribera, des d’on
ArturMas, Oriol Junqueras i Raül
Romeva van deixar clara la seva
voluntatdeseguirendavantambel
full de ruta acordat per avançar
capaunEstatcatalà.JuntspelSíse
sent legitimada per avançar “des
delesinstitucionsidesdelcarrer”i
fer-ho “garantint la cohesió inter-
na” a Catalunya i la “concòrdia”
amb Espanya i Europa. Amb deu
escons i més d’un 8% dels vots, la
reaccióde laCUPnovadeixar cap
marge d’interpretació: música de
Los Ronaldos i “Adiós papá, adiós
papá”, perònouavís a Junts pel Sí:
“Cap diputat de la CUP no votarà
Artur Mas”. Amb deu escons la
clau de la investidura està a les se-
vesmans,encaraqueafaltadema-
joria alternativa, l’abstenció és su-
ficient perquèMas torni a ser pre-

Política

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

Junts pel Sí i la CUP
sumen 72 escons però no
arriben al 50%del total dels vots

Ciutadans escala al segon
lloc i s’erigeix en referent
del no davant el fracàs del PP

sident en una segona votació. “Un
pla de xoc de rescat ciutadà i cor-
rupció zero” són les condicions
irrenunciables d’Antonio Baños
percomençaranegociar.Aixòserà
a partir d’avui. Primer separada-
ment i després de forma conjunta,
CDC, ERC i les entitats sobiranis-
tes posaran fil a l’agulla per tancar
l’estructura d’un govern de con-
centració i el paper de Junqueras i
Romeva.
En el front del no, la carpeta ca-

talana va multiplicar ahir els pro-
blemes de Mariano Rajoy. “El no
canviarà res” esgrimit per la vice-
presidenta Santamaría és difícil-
ment sostenible no només per la
majoria independentista del Par-
lament, sinó perquè el partit del
Govern ha estat relegat en el seu
paper de mur per frenar el procés
sobiranista. El pas endavant de
Ciutadans i els passos cap enrere
del PP aCatalunya, que es conver-
teix en la penúltima força política
del Parlament, poden condicionar
la correlació de forces en les gene-
rals.Catalunyareparteix47escons
en els comicis al Congrés que po-
denserclaupergestionarelsresul-
tatsdeldesembre ielspopularsca-
talans han perdut la meitat dels
votspelcamí.Peròtambéconstitu-
eix un problema dins del PP per-
què l’estratègia de Rajoy ha estat
derrotada no només pels vots de
Junts pel Sí i la CUP, sinó perCiu-
tadans i PSC. El recanvi de Xavier
GarcíaAlbiolnovasersuficient iel
candidat va assumir que “no és el
resultat que volíem”, malgrat que
el va atribuir a l’“ambient hostil”.
No obstant això, al carrer Génova
es va fer de la necessitat virtut i se
celebrava laderrotaenvotsde l’in-
dependentisme.
Ambelsresultatsencaracalents,

va arrencar una llarga precampa-
nya electoral que al quarter gene-
ral socialista afronten amb cert
alleujament.ElPSCvaperdrequa-
tre escons però, tenint en compte
les expectatives inicials, el candi-
datMiquelIcetavaconsiderar“tot
un èxit” mantenir-se en la tercera

Mas promet seguir endavant
amb el full de ruta garantint
la cohesió a Catalunya

E L R È C O R D D E L A J O R N A D A

La participació es dispara fins al 77,5%
]Mésdequatremilionsde
catalans,dels5,5convocats,
vanacudirahira lacitaambles
urnes, ivanregistrarun índex
departicipaciódel77,46%,un
rècorden leseleccionsalPar-
lamentdeCatalunya,quesu-
peravaendeupuntselpercen-
tatgedevotsde leseleccions
catalanesdel2012.Barcelona i
Gironavansuperarambes-
creixel77%,mentrequeLleida
iTarragonaesvanquedarenel
76%.Ambaquestsparàmetres,
el referentaCatalunyaeren les
eleccionsgeneralsdel2004,
quanesvaregistrarun75,96%.

PARTICIPACIÓ
EN LES AUTONÒMIQUES

Xifres en percentatge sobre el cens
98,4% Escrutat

1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015

61,3 64,4
59,4

54,9
63,6 59,2 62,5

56,0 58,8

67,8

LA VANGUARDIA

77,5

ANÀLISI

I ara què?
Laparticularconversió
d’aquesteseleccionsenun
pseudoreferèndumobligaa
ferdues lecturesdels resultats:
envots i enescons.L’indepen-
dentismeguanyapermajoria
absolutaendiputats.Encara li
sobrenquatreescons.Peròen
baixadosrespectealsque tenia
el2012.Vist ambperspectiva,
l’operacióJuntspelSíhaestat
rendibleperaArturMas, la
tendènciaa labaixadelqualha
quedatdiluïda iaraésuna
incògnita,peròno tantpera
ERC, jaquecal suposarque
unapartde l’engreixamentde
laCUPhaestat acosta seva.
Nomésunresultatpersota

dels60esconshauriaportat

Masa llançar la tovallola.No
haestataixí i repetiràcoma
presidentde laGeneralitat,
peròhofaràenunasituacióde
mésdebilitat–compartint
governambERCidepenent
del suportde laCUP–, obligat
acomplirunprogramaque
promet la independènciaen
18mesos.Masvadeixarahira
lanitunapuntcrípticquanva
garantirqueels seusactes
estarienguiatsper“la concòr-
dia”ambEspanya i“la cohesió”
aCatalunya.Veuremenquèes
concreta.
Lacohesióésunbépreuat,

peròs’haconfirmatque la
societat catalanaestàdividida
per lameitat sobre la indepen-

dència, tal comreflecteix la
lecturaenvots.
Siguienesconsoenvots, el

resultat ésdemolidorperalPP.
LadisplicènciadeRajoycapa
l’efervescència independentis-
taaCatalunyanohaagradatni
als seusvotants.ElPPpretén
convertir lesgeneralsenun
altreplebiscit.Esperaqueen
leseleccionsespanyoles l’inde-
pendentismeremeti.Peròel
certésqueelPParaésunpartit
gairebéresidual aCatalunya. I
elgairebépodriadesaparèixer
de la frase siRajoy,per frenar la
mareacarbassa, esdeixaendur
per la temptaciódedemanarel
votambl’argumentqueEspa-
nyaes trencaràambelPSOE.

M. Dolores García
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Arrimadas exigeix aMas que
dimiteixi i noves eleccions
La formació triplica el nombre de vots i aconsegueix 25 escons

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Ciutadansvaexigirahirladimissió
d’ArturMas de forma immediata i
laconvocatòriadenoveseleccions.
“Mas va convocar aquestes elec-
cions perquè deia que la majoria
delscatalansestavenambell.Hem
demostratquelamajoriadelscata-
lans li hem donat l’esquena. La
majoriahemoptatperlaconvivèn-

cia i la unió”, vamanifestar la can-
didataa laGeneralitatperC’s, Inés
Arrimadas, qui vademanarqueels
nous comicis siguin autonòmics
perquè “tots els partits presentin
els seus programes per governar
Catalunya”.
Arrimadas ho va fer ahir com a

representant de la segona força al
Parlament, com a principal partit
de l’oposició, després que la
formació carbassa hagi passat de 9

a25diputats ihagitriplicatelnom-
bre de vots, arribant als 700.000
sufragis.
La candidata de C’s va pujar a

l’escenarialcostatdelpresidentde
Ciutadans, Albert Rivera, després
que a l’hotel Barceló Sants–seu de
la nit electoral– s’escoltessin crits
com “l’has cagat, cua lila”–fent re-
ferència a Pablo Iglesias– o “viva
Espanya i viscaCatalunya”.Rivera
va qualificar els resultats de Junts

pel Sí de “fracàs deMas” i va asse-
nyalarquelasevaformacióhaestat
la que ha garantit la unió d’Espa-
nya. “Sónmés els catalans quehan
votat unió que separació, són més
els que han votat canvi que els que
no volen canvi. Imés els que volen
queaquestcanvisiguiassenyat”,va
afegirRivera,quevaassegurarque
amb aquestes eleccions comença
laregeneraciódeCatalunyaiEspa-
nya. “Avui des d’aquesta terra, la

meva terra, Catalunya, des d’aquí
vull dir a tots els espanyols que vo-
lem reconstruir el projecte comú
pera totEspanya”, va remarcar.
Els resultats posen fi a una cam-

panya en la qual C’s s’ha presentat
com a l’alternativa a l’indepen-
dentisme, com l’única formació
capaç de posar fi al “monotema”
–fentreferència al procés d’inde-
pendència– i amb “propostes reals
i solucions” als problemes dels
ciutadans. Una formació que ha
promès també iniciar des de
Catalunya una reforma de tot
Espanya,entrealtrescoses,apartir
d’un nou sistema de finançament
federal i simètric.
La formaciócarbassaes consoli-

Alegria dels dirigents de Ciutadans quan es van saber el resultats

ELECCIONS

L’ESPECTADOR

La victòria carbassa
Amb 25 escons, gairebé el 20% dels vots
escrutats(mésde700.000electors)enunes
catalanes amb la històrica participació del
77,46%, Ciudadanos/Ciutadans va marcar
ahir tota una fita que transcendeix Cata-
lunya i es projecta sobre el conjunt d’Espa-
nya. Perquè el partit de Rivera, amb la
candidataArrimadas, s’ha convertit, desde
Catalunya, en la gran opció centrista –o de
més centralitat– de la política del nostre
país. Els electors de C’s no procedeixen
de l’orfandat, sinó de la mutació pragmà-
tica. Ha depredat vot del Partit Popular (el
seuprincipalcalador),delPSC(elseusegon
filó) i, molt probablement, del catalanisme
moderat d’una Unió Democràtica que

ahir es va quedar extramurs del sistema.
Els seus votants –ho revelen les enques-

tes del CIS– sónmés joves que els electors
del PP i del PSC-PSOE, majoritàriament
disposen d’estudis mitjans i universitaris i
s’espavilen en una situació econòmica
raonable.Laicsiliberals,mistifiquenrecep-
tes però es basen en la ciutadania igual de
tots els espanyols, oposant-se de manera
rotunda–peròambundiscursrenovat i, so-
bretot, no retrospectiu– a l’independentis-
mecatalà.
La victòria del partit carbassa–hapassat

de9a25diputats–cridamésl’atencióquela
victòria de Junts pel Sí –molt limitada en
funciódelesexpectatives– icoronaelsseus

dirigents com als líders del bloc antisegre-
gacionista a Catalunya, que, en vots popu-
lars, és superior al secessionista (els inde-
pendentistes han guanyat les autonòmi-
quesperòhanperdutelplebiscit).
El triomf de Ciudadanos/Ciutadans –la

denominaciódelpartitencatalàésvitalper
entendrel’empatiaambl’electoratdelPrin-
cipat–colpejademanerabrutal–aquíiaEs-
panya en els prolegòmens de les eleccions
generals– el PP, que ahir es va desplomar

perdent 8 dels 19 escons de què disposava i
que van passar a Arrimadas, com segura-
ment els quatre que va perdre pel camí el
meritoriMiquelIceta,quevaaguantarmolt
bé. Socialistes i populars hauran d’anar al
compàsdeC’senelspropersmesos.
Però el partit carbassa nonomés va infli-

gir al PP un cop polític mortal, sinó que
també va guanyar la seva particular pugna
amb Podem, que, dins de Catalunya Sí que
es Pot, no només no va aportar res a ICV,
sinó que l’ha fetminvar. En la baralla entre
elspartitsemergents,Riveralivaguanyarla
campanyaaIglesiassenseescarafalls,sense
excentricitats i amb definicions. Rajoy
estarà–comacostuma–perplex,iel líderde
Podem observant un panorama que es te-
nyeixdecarbassa i esdestenyeixde lila.Els
independentistes,amés,seleshandeveure
amb un adversari de casa. O sigui,made in
Catalunya.c

El triomf de Ciutadans
colpeja demanera brutal
el Partit Popular tant a
Catalunya com aEspanya

José Antonio Zarzalejos

da com la segona força al Parla-
ment, gràcies, en part, a l’àreame-
tropolitana, especialment pel co-
negut com a cinturó roig, que
finalment ha estat clau en el seu
creixement (dels 8 diputats per
Barcelonas’hapassata17). Undels
desitjos més expressats durant la
campanyaésqueel cinturóescon-
vertís encarbassa i finalment l’em-
pentadeCiutadansentotaaquesta
àrea ha estat brutal. Només algu-
nes ciutats com Santa Coloma de
Gramenet i Cornellà han rebut
més vots socialistes, però seguits
molt de prop, gairebé empatats,
amb C’s, que sí que ha superat el
PSC a Sant Boi de Llobregat, Cas-

1. Inés Arrimadas
2. Carlos Carrizosa
3. J.M. Espejo-Saavedra
4. F. Tomás de Páramo
5. Sonia Sierra
6.Antonio Espinosa
7. Francisco J. Hervías
8. Susana Beltrán
9.DavidMejía
10.Marina Bravo
11. Joan García
12. Jesús Galiano
13.Noemí de la Calle
14. Sergio Sanz
15. Carmen de Rivera
16. Laura Vílchez
17. Elisabeth Valencia
18. JuanMaría Castel
19.Alfonso Sánchez
20. Jorge Soler
21. Javier Rivas
22.Matías Alonso
23. F. J. Domínguez
24. Carlos Sánchez
25. Lorena Roldán

25 diputats
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ELECCIONS

Nitde llunacarbassa

Unaposada en escena pensada i
dissenyadacomunplatódetele-
visió. Enunhotel sobre l’estació
de l’AVE, potser per allò d’es-
curçar distàncies entreBarcelo-
na i Madrid. Una organització
de bona mercadotècnia. Un ull
en els sondejos deTV3 i un altre
en els deLa Sexta.Discreció ab-
soluta dels líders reunits en una
sala.Senseeufòriesprecipitades
quan tot apuntava que Ciuta-
dans seria la segona força més
votada de Catalunya. I ambient
d’asèpsiaa lessales ipassadissos
davant unes eleccions que no
s’assemblen gens a totes les al-
tres eleccions a Catalunya i Es-
panya.
Alcarrer ienl’apartheiddefu-

madors, una militància d’entre
30 i menys de 50 anys, general-
ment ben arreglada, sense mo-
dernitats ni cues a la vista. Gent
tranquil·la d’aparença cèntrica,
centrada i centralista. En la pri-
mera valoració de l’equip elec-
toral,elreconeixementqueeren
una nit i una participació histò-
riques, i agraïments a lamilitàn-
cia. Sense resultats decisius a la
vista,esvaticinavamésdeldoble
de vots i escons, a bell ull. Un al-

tre ullmirava cap a les llistes in-
dependentistes i la seguretat
que el panorama d’avui serà
complex, malgrat l’èxit carbas-
sa. I un militant s’alegrava dels
resultats obtinguts al col·legi
electoral on va votar Junqueras.
Durant la següent espera, molts
mòbils, moltes xarxes socials i a
veurequèdeia cadascú a la ceri-
mòniade la incertesa.
Avançava l’escrutini i van co-

mençar els aplaudiments i ale-
griescadavegadaqueCiutadans
sumavaundiputat i cadavegada
queJunts pel Sí en restavaun.A

tot això, els autodenominatsna-
ranjitosanavencamíde triplicar
els seus vots i escons. Creixia
l’animació i sonava algun xiulet
aïllatquanapareixienlesbande-
res de l’estrella ambMas i Jun-
querasalapantalladeTV3.Amb
gairebé la totalitat de vots ja es-
crutats, els líders iprotagonistes
de la jornada feien esperar la se-
va aparició davant un públic
creixent i apuntde l’eufòriaque

cridava un “no es pot” sardònic.
Espalpavaqueels seuscapsme-
ditaven cadaparaula comaprò-
ximaprimeraforçadel’oposició
i alternativa a l’independentis-
me.
S’animava la concurrència

amb lemes com: “Jo sóc espa-
nyol, espanyol, espanyol”, “Ca-
talunya és Espanya”, “Visca Es-
panya i visca Catalunya” i
“Aquesta TV3, de quin partit
és?”. Gairebé a la mitja nit de la
llunaplena ivermella vaaparèi-
xer Inés Arrimadas entre crits
de “presidenta”, “presidenta”.
Ambel seuestil d’unageneració
de joves àmpliament prepara-
des, va demanar la dimissió
d’ArturMas, va cridar a la rege-
neració, va exigir noves elecci-
ons i va prometre treballar fins i
tot per als independentistes. Al
seu costat, Albert Rivera va
prendre el relleu per passar ba-
lanç de la victòria amb xifres i
dades, va afirmarqueel seupar-
tit ha evitat la ruptura del país i
vapredirques’entraen“unano-
va política gràcies a la marea
carbassa”.Ivacomençarlagres-
ca nocturna. Però els que suma-
ven escons de llistes indepen-
dentistes hipotèticament uni-
des semblaven una d’aquelles
famílies que celebren el naixe-
ment d’un nen i els preocupa
que l’avi estigui seriosament
malalt.c

A punt de l’eufòria,
un públic creixent
cridava
un “no es pot”
sardònic

EL MIRADOR
Joaquim
Roglan

telldefels o fins i tot a l’Hospitalet
de Llobregat, en aquest última po-
blaciópermenysd’unmiler depa-
peretes, i això que els socialistes
han crescut en vots respecte al
2012. Elpartitd’InésArrimadasha
estat un dels grans beneficiats de
l’altamobilització.
I si el cinturóroigésméscarbas-

sa que mai, Ciutadans també s’ha
consolidat en la seva altra gran
aposta: Tarragona. El 2012 hi va
aconseguir un diputat (Matías
Alonso), en aquestes eleccions
n’ha aconseguit quatre, conver-
tint-se, amés, en la segona forçade
tota laprovíncia ide lacapital,dar-
reredeJuntspelSí idoblantvotsal
PSC.
Tot i que hi havia expectatives,

també aconsegueix representació
aLleidaiaGirona,dosdiputatsper
cada una d’aquestes circums-
cripcions, convertint-se també
ensegona força, encaraqueàmpli-
ament superada per la primera,
JuntspelSí.Ambunadadacuriosa:
fins pràcticament les deu de la
nit, Vald’Aranera l’únicacomarca
de Catalunya en què guanyava
Ciutadans.
Ahir a la nit el primer a fer una

valoració, poc abans de les 21 ho-
res, va ser el vicesecretari d’orga-
nitzaciódeC’s, JoséManuelVille-
gas, que ja preveia que la formació
esperava un “èxit”. Just en acabar
la seva intervenció, Ciutadans ja
tenia 20 escons. Els aplaudiments
més sonors van arribar a les 21.30
hores, quan, amb el 32% escrutat,
C’s s’alçava amb els 24 escons.
Nomésunsminutsdesprés arriba-
va als 25, una xifra que ja no es va
moure.c

ÀREA METROPOLITANA

Elcinturóroigperd
forçaiC’ssupera
elPSCengranpart
delespoblacions

TARRAGONA

La formació passa
d’un diputat a quatre
i es consolida a la
capital de la província

LLEIDA I GIRONA

Guanyadosescons
acada circumscripció
iesconverteix
en segonaforça

EVOLUCIÓ DEL VOT
CIUTADANS
Xifres en percentatge
i nombre de vots

89.840 275.007106.154

2006 2010 2012 2015

98,4% Escrutat

722.520

3,0 3,4
7,6

17,9
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LaCUPassoleix una presència
històrica i serà la força decisiva
La formació independentista multiplica per tres els diputats aconseguits el 2012

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

La Candidatura d’Unitat Popular
(CUP)vaviureunaaltranithistòri-
ca. En el seu segon assalt al Parla-
ment la formació independentista,
anticapitalista i feminista va acon-
seguir 328.785 sufragis, un 8,20%
del vot, que es tradueix en 10 es-
cons, més del triple dels obtinguts
en les eleccions del 2012. Una pro-
gressiómeteòricasiestéencompte
que fa tres anys, quan van decidir
presentar-se per primera vegada al
Parlament,desprésdefoguejar-sea

la política municipal, va obtenir
126.435 vots (3,47%) i només 3 es-
cons.Peròamésdelcreixementex-
ponencial, el que converteix
aquests 10 diputats en un gran re-
sultat ésel fetqueJuntspelSínova
assolir els 68 escons de la majoria
absoluta,per laqual cosaatorgaa la
formació que lideraAntonio Baños
lacapacitatdecondicionarla inves-
tiduradelpròximpresident.
Quan es van saber els resultats,

Anna Gabriel, número dos, va
enviar unmissatge directe al presi-
dent i número4deJuntspel Sí,Ar-
turMas:“Totssomnecessaris,però

ningúnoésimprescindible,ilidiem
aMasquenoés imprescindible”.
La CUP va aconseguir 7 diputats

a Barcelona, i un en cada una de les
altres tres circumscripcions catala-
nes, un fet que no havia aconseguit
el2012.Senseques’haguésescrutat
encara el 100%, a Barcelona, passa
dels 92.974 vots obtinguts el 2012
als 234.434 d’ahir (del 3,42 al
8,22%), a Girona creixen de 14.499
a 32.232 (del 4,20 al 8,60%); a Llei-
da,de3.602a17.704(3,05a8,17%), i
a Tarragona, de 12.840 a 29.410
(3,59a7,40%).
Baños va començar la nit electo-

ral al casino l’Aliança del Poblenou
tuitejant la cançó de Los Ronaldos
“Adiós papá”, “dedicada a l’Estat
espanyol. Sense rancúnies, adéu”.
Baños va declarar que els resultats
electorals havien liquidat “el règim
borbònic” i va cridar a desobeir la
legalitat espanyola.
“La sobirania popular catalana

ho ha deixat clar, la majoria dels
votshaestatencontradel’statuquo
actual que ens ha oprimit des de la
mortdeldictador, i per això la lega-
litat espanyola ha de ser deso-
beïda”, va dir. Baños també va ex-
plicitar les condicions de la CUP
per donar suport a Junts pel Sí:
“Desobediència a les lleis injustes
contra les classes treballadores ca-

DAVID AIROB

Antonio Baños i David Fernàndez celebrant el resultat

ELECCIONS

1.Antonio Baños
2.Anna Gabriel
3. JosepManel Busqueta
4.Gabriela Serra
5.Albert Botran
6. Eulàlia Reguant
7. Julià de Jòdar
8. Benet Salellas
9. RamonUsall
10. Sergi Saladié

10 diputats

talanes,pladexocderescatciutadà
contra l’exclusió social i després
que vinguin i parlaremdel que vul-
guin”. Anna Gabriel va donar per
descomptatque“elprojectederup-
tura independentista tira enda-
vant”, i esva reafirmarenelmissat-
gequeMas “noés imprescindible”.
Elmissatge de la CUP, a favor de

la independènciaper laviadirecta i
contra el capitalisme, i en la seva
lluita contra la corrupció, exempli-
ficadaper ladenúnciadel cas Inno-
va i la presidència de la Comissió
Pujolquevaocupar l’exdiputatDa-
vid Fernàndez, ha convençut gran
part de l’electorat independentista
queno se sentia còmodeambJunts
pel Sí. Però també s’ha guanyat la
simpatia de part de l’electorat d’es-
querra, que no ha pogut convèncer
Catalunya Sí que es Pot amb el seu
missatgeetnicista.c

MISSATGE A ARTUR MAS

“Tots somnecessaris,
però ningú no
és imprescindible”,
remarca Baños

EVOLUCIÓ DEL VOT
CUP
Xifres en percentatge
i nombre de vots

126.435 331.084

2012 2015

3,5

8,2

98,4% Escrutat

Setembre 2015

MATALÀS VISCOELÀSTIC AMB TRACTAMENT D’ÀLOE VERA
- Electrobiològic, ecològic i indeformable.
- Tractament antiàcars, antifloridura i hipoal·lergogen.
- Ergonòmic, anatòmic i termoregulable.
- Teixit 3D que permet la renovació constant de l’aire a
l’interior delmatalàs.
- Lliure circulació de l’aire que elimina la humitat corporal,
asseguramés higiene i permetmés estabilitat tèrmica, cosa
que proporciona un sonmés agradable.
- Assegura una postura correcta del cos quan descansa.
- Afavoreix el desenvolupament equilibrat de la columna
vertebral imillora sensiblement la circulació sanguínia.
- Alçada delmatalàs: 17 cm.
- Fabriquemqualsevolmida d’ample o de llarg.
- Fabriquema Espanya.
- Entrega aproximada: 10 dies.

- Matalàs de 80 cm d’ample

- Matalàs de 90 cm d’ample

- Matalàs de 105 cm d’ample

- Matalàs de 135 cm d’ample

- Matalàs de 150 cm d’ample

- Matalàs de 160 cm d’ample

’95€99
’95€129
’95€149
’95€219
’95€199
’95€239

399 €

399 €
399 €

599 €

599 €
599 €

Preus vàlids per amatalassos de 190 i 200 cm de llarg. Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

COMPRA QUALSEVOL PRODUCTE

AMB
TAN SOLS4
CUPONS

Descobreix més productes a
www.seleccionlavanguardia.com

FES LA COMANDA ARA!

Fes la comanda de forma ràpida i senzilla trucant al 902 996 838
o a través de www.seleccionlavanguardia.com.
Horari de dilluns a divendres de 9.00 h a 17.00 h; dissabtes, diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h.

1
Emplena aquesta cartilla amb 4 dels cupons que es publicaran al llom de La Vanguardia.2
Rep-los còmodament a casa 3 dies després de fer la comanda.
Contrareembossament: has d’abonar l’import que s’indica més les despeses d’enviament corresponents
a cada producte, que seran de 6,95 €,* IVA inclòs (excepte per al matalàs, la bicicleta i la butaca, per
a les quals les despeses d’enviament seran de 19,95 €,* IVA inclòs, i el somier, per al qual les despeses
d’enviament seran de 29,95 €,* IVA inclòs), i la cartilla correctament emplenada amb els 4 cupons. Si la
compra s’ha fet en línia i s’ha pagat amb targeta de crèdit només has de lliurar la cartilla quan rebis el
producte.

3

*Despesesd’enviamentvàlidesnomésperaEspanya,excepteIllesBalears,Canàries,CeutaiMelilla.

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

Enganxa aquí el cupó
de La Vanguardia

TRUCA AL

902 996 838
PER FER LA
COMANDA

SELECCIÓ
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L’ESPECTADOR

El 27-S al revés
Us proposo un joc. Llegim-ho al revés.
Imagineu que en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya de diumenge, C’s i el
PP, els partits de referènciade l’espanyo-
lisme sense màcula, haguessin obtingut
junts 72 diputats dels 135 de la Cambra
catalana i un 47,74% dels vots amb una
participació absolutament rècord del
77,44%, comha succeït ambJuntspel Sí i
la CUP. Imagineu que C’s hagués estat
primera força en totes i cadascuna de les
42comarques, incloses lesdelmulticolor
cinturó roig.Queelpartit d’AlbertRivera
i Inés Arrimadas hagués obtingut
1.620.973 vots, els que ha aconseguit la
llista encapçalada per Raül Romeva, en

un total unionista pur, amb el PP, de
1.957.348, queés el resultat real de l’inde-
pendentisme apuntalat per la CUP. O si-
gui, queC’s hagués assolit, comha succe-
ït amb Junts pel Sí, el màxim suport po-
pular aconseguit per una força política
en uns comicis al Parlament des del 1980
i en totes les altres eleccions celebrades a
Catalunya, exceptuant la collita del PSC
en les generals del 2008, amb 1.672.777.
Imagineu que el 52,26 per cent restant

dels electors, votants independentistes
però amb afegits principalment federa-
listes (com el PSC i Catalunya Sí que es
Pot) i fins i tot confederalistes (UDC)
–com succeeix en el bloc real del no en el

27-S, més enllà de C’s i el PP– proclama
que l’espanyolismesensemàculahaestat
derrotat perquè no arriba al 50% de les
paperetes. I que així homanifesti encara
queenrealitatmainoesvacomprometre
a respectar cap resultat vàlid perquèmai
va acceptar la celebració de capmena de
referèndum. I que malgrat tenir 63 dels
135 diputats de la Cambra, i malgrat que
aquest Juntspel Sí imaginarinomésen té
25, els que va obtenir C’s el 27-S, exigeix

que Inés Arrimadas Gavarró, la candida-
ta a la presidència de la Generalitat, amb
62diputats, dimiteixi, i que es convoquin
noves eleccions. I ja de passada, atès que
aquest conglomerat és el vencedor abso-
lut dels comicis, anuncia una declaració
unilateral d’independència perquè ha
guanyat el plebiscit encara que en reali-
tat mai no va reconèixer que la votació
era plebiscitària fins que va veure els re-
sultats.
Imagineu, per fi, que aleshores surt el

pepero Xavier García Baños i diu que no
pensavotar InésArrimadasGavarró.Da-
vant la qual cosa, PedroSánchezproposa
al federalista Tony Manero Iceta al cap-
davantd’ungovern transversal delsdel sí
i els del depèn.
Qualsevol semblança entre la realitat i

les lecturesdel 27-S serà semprepuraco-
incidència hermenèutica.

Qualsevol semblança
entre la realitat i les lectures
del 27-S serà sempre pura
coincidència hermenèutica

David González

Mas necessita dos vots a favor de la CUP per ser investit

Per ser president

ELECCIONS

BARCELONA Redacció

La comptabilitat electo-
ral de diumenge dibui-
xaun escenari que obli-
garà a arribar a acords

perquè laXI legislatura arrenqui
ambunpresident de laGenerali-
tat investit. Aquests són els pas-
sos que els partits catalans hau-
rande seguir enelspropersdies.

El patrimoni dels diputats. Per
accedir a la condició de diputats,
els electes de cada candidatura
han de presentar al registre del
Parlament la credencial expedi-
da per la junta electoral, jurar o
prometre per escrit la Constitu-
ció espanyola i l’Estatut i lliurar
les declaracions d’activitats pro-
fessionals i béns.

Constitució de la Cambra.El Par-
lamentdelaXIlegislaturas’hade
constituir en els vint dies hàbils
següents a les eleccions, convo-
cat per Artur Mas com a presi-
dent de la Generalitat. En aques-
ta sessió, que té com a termini
màxim el 26 d’octubre, els nous
diputats han d’escollir el presi-
dentde laCambra,dosvicepresi-
dents i quatre secretaris. El nou
presidentopresidenta–segonsel
pacte entre Convergència i ERC
serà republicà, i amb tota proba-
bilitat una dona– ha de comuni-
car la constitucióde laCambraal
presidentdelaGeneralitat,alcap
de l’Estat i als presidents del
Congrés delsDiputats i el Senat.

Majoria simple en la segona
votació. Abans del 9 de novem-
bre, s’ha de convocar el ple d’in-
vestidura del nou president de la
Generalitat després de la ronda
deconsultesdelapresidènciadel
Parlament. L’acord entre Con-
vergència i ERC estableix que el
candidat és ArturMas. La inves-
tidura requereix el suport de la
majoriaabsolutadelaCambra.Si
elcandidatnol’aconsegueixenla
primera votació, es pot sotmetre
a una segona votació, en la qual
serà suficient la majoria simple.
És a dir, més vots a favor que en

contra. Junts pel Sí compta amb
62 vots; mentre que la suma de
Ciutadans, el PSC, Catalunya sí
queesPot ielPPn’assoleixunto-
tal de63. Per aixòMasnecessita-
ria almenys dos vots a favor de la
CUPperpoder ser investit.

Dos mesos per escollir president.
Si després de les dues votacions
esmentades Masnoaconsegueix
ser escollit president, s’han de
tramitar propostes successives
ambelmateixprocediment.Sien
el termini de dosmesos des de la
primera votació no hi ha presi-
dent, elParlament esdissol auto-
màticament i el president de la
Generalitat en funcions ha de
convocar noves eleccions, que se
celebrarienenunterminid’entre
40 i 60 dies després de la convo-
catòria. Aquest supòsit no s’ha
donat mai des del restabliment
del Parlament de Catalunya el
1980. Si s’aconsegueix investir
president,noespodranconvocar
eleccions en el termini mínim
d’unany.

Un grup parlamentari per coali-
ció. El reglament del Parlament
estableix els requisits per formar
grup parlamentari. L’article 19.2
assenyala que per cada partit, fe-
deració o coalició electoral no-

més es pot constituir un grup
parlamentari. En el cas de Junts
pel Sí, l’acordprevi estableix que
la presidència del grup serà per a
un membre de Convergència. Si
durant la legislatura es planteja
unarupturaentreCDCiERC,els
diputats que abandonin el grup
originals’hauriend’incorporaral
grupmixt.

Fins a 16.101 euros per cada
escó.Eldecretqueregulalessub-
vencions i la comptabilitat elec-
toral fixa el barem per escons i
vots: 16.101,6 euros per escó ob-
tingut; 0,61 eurosper vot aconse-
guit per cada candidatura que
hagiobtingutcomamínimunes-
có; i 0,17 euros per cada elector
d’una circumscripció electoral
–sempre que la candidatura hagi
obtingut comamínimunescóen
aquesta circumscripció i aconse-
gueixi formar grup parlamenta-
ri– per les despeses originades
per la tramesa directa i personal
alselectorsdels sobres i lespape-
reteselectorals,odelapropagan-
da ipublicitat electoral.L’import
és el mateix que es va fixar per a
les eleccions catalanes del 2012
tenint en compte “la situació de
restriccions pressupostàries i la
reducció de la despesa no finan-
cerade laGeneralitat”.c

la CUP, perquè quan una respon-
sabilitat és compartida l’ha
d’exercir tothom”, va precisar. I
aquest és el missatge que ha tras-
lladatdeseguidaalnúmeroude la
candidatura de la CUP, Antonio
Baños,ambquiahir tenienprevist
posar-se en contacte tant Artur
MascomRaülRomeva.
Dins de Junts pel Sí tothom és

conscient que, amb els resultats
que han tingut finalment, la CUP
té la paella pel mànec per decidir
la investidura, però també que el
procés sobiranista no es pot per-
metre prescindir de ningú. Per
aquesta raó, la carta que el seu
candidat a la reelecció al capda-
vant del Govern de Catalunya és
l’actual president de la Generali-
tat pensa jugar-la a fons, entre al-
tres raons perquè CDC considera
que és una “aposta irrenunciable”
i perquèERC tampocno està a fa-
vorde “donar gaire joc” a laCUP.
Els pròxims dies, doncs, es pre-

veuen intensos, perquè, a més de
la investidura, la coalició pensa
també en un “Govern de concen-
tració d’ampli espectre i amb sen-

sibilitats diferents”, en el qual hi
poguessin ser la mateixa CUP i
fins i tot Catalunya Sí que es Pot, i
es planteja igualment parlar amb
la resta de grups sobre política
social, política econòmica i trans-
parènciaper“conformarmajories
concretes sobre la gestió ordi-
nària”. Els dirigents de Junts pel
Sí, d’altra banda, confien que la
majoria absoluta de diputats in-
dependentistes que per primer
cophihaalParlamentfacireflexi-
onar elGovernespanyol i esperen
unarespostaenaquest sentit,per-
què“seria inconcebiblequeconti-
nués sense passar res”, es va la-
mentar Raül Romeva. Però, de
moment, lareaccióhaanatensen-
tit contrari.c

LLIBERT TEIXIDÓ

MISSATGE

Mas adreça un clar
avís a la CUP: “Oi
que no frustrarem el
mandat democràtic?”

NOU ESCENARI

JuntspelSíreclamauna
reflexióal’Estatdavant
lamajoriaabsoluta
independentista

LLIBERT TEIXIDÓ

El president de la Generalitat en funcions, ArturMas

Unitat. La plana
major de Junts
pel Sí, amb Oriol
Junqueras, Raül
Romeva i Artur Mas

al capdavant, va
exhibir ahir unitat,
l’endemà de
la victòria del sí
en la cita del 27-S

100% Escrutat

EVOLUCIÓ DEL VOT
JUNTS PEL SÍ
Xifres en percentatge
i nombre de vots

1.614.383
CiU + ERC

2012 2015

44,4

39,54

1.620.973

62
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LaCUPmanté que no investirà
Mas president i renuncia a laDUI
Baños admet que l’independentisme no ha guanyat el plebiscit plantejat el 27-S

LAURA GUERRERO

Antonio Baños, candidat número u de la CUP, i Anna Gabriel, la número dos, ahir

ÀLEX TORT
Barcelona

Forçada pels resultats electorals,
ara la CUP es troba en una situa-
ció que, permolt desitjada que si-
gui, no és gens còmoda: provar
de tirar endavant el procés sobi-
ranista sense la majoria de vots
que havien reclamat i que, se-
gons ells, els hauria “legitimat”
per fer una declaració unilateral
d’independència (DUI), i evitar
queArturMas torni a ser investit
president de la Generalitat, com
han dit en reiterades ocasions.
Durant la campanya intuïen

que podien ser clau en el procés
independentista, i així ha estat.
Amb 62 diputats per a Junts pel
Sí i l’oposició sumant-ne 63 en
total, s’obre un escenari en què
–si no canvien les coses– com a
mínim dos dels seus deu diputats
haurien de votar en positiu una
hipotètica candidatura de Mas a
la presidència de la Generalitat si
es vol donar continuïtat al procés
i, com vol la CUP, “trencar amb
l’statu quo, amb el règim vigent i
continuar treballant per la ruptu-
ra amb el Govern espanyol”.
No obstant això, ahir, un cop

acabada la jornada electoral, van
comparèixer en roda de premsa
per reafirmar la seva decisió de
no facilitar-ne la investidura. “El
procés no és una persona, i ningú
no és imprescindible”, va subrat-
llar la número dos dels cupaires,
AnnaGabriel,mentre assegurava
que no opinarien sobre la possi-
bilitat de que l’altra candidatura
independentista decidís final-
ment proposar un altre nom per
a la presidència: “No passarem
del fetitxisme de Mas al fetitxis-
me de Romeva o Junqueras”, va
reblar Gabriel.
“No investirem ningú que esti-

gui involucrat en retallades, pri-
vatitzacions i corrupció”, van
sentenciar des de la CUP xocant
de front, per exemple, amb la po-
sició d’ERC, que no preveu cap
altra opció que la de Mas com a

president. Per Gabriel “és fer un
flac favor i és injust aigualir els
resultats” amb el debat sobre
Mas, i “val més la pena concretar
quines seran les respostes de
l’expressió popular” del 27-S.
Malgrat tot, Antonio Baños,

cap de llista de la CUP, va donar
ahir alguna pista per aprovar
una investidura. “La nostra línia
vermella és que no reconeixerem
ni treballaream amb retalladors
ni corruptes. Ara bé, si a CDC
troben una persona lliure
d’aquestes xacres, endavant”, va
afirmar.
Així mateix, la CUP va anunci-

ar ahir que ja s’havia posat en
contacte amb Junts pel Sí i Cata-

lunya Sí que es Pot, “a més d’al-
tres agents polítics i socials”, per
trobar-se i parlar en el transcurs
d’aquesta setmana, plantejar-los
el seu pla de xoc contra la pobre-
sa i “parlar de les lleis que s’han
de desobeir”. Paral·lelament,
obriran un procés intern de tro-
bades i d’assemblees.
Antonio Baños, cap de llista de

la CUP, va reconèixer que l’inde-
pendentisme “no ha guanyat el
plebiscit” plantejat el 27-S, “ja
que no s’ha arribat al 50% més u
envots” i, per tant, “cal renunciar
a la declaració unilateral d’inde-
pendència (DUI)”.
En canvi, Baños va argumentar

que les eleccions havien estat
una “victòria de l’independentis-
me” i va justificar que el procés

L’ESPECTADOR

Tres victòries deMas
El resultat del 27-S–escrivia fa una setma-
na- dibuixarà un país dividit en dues mei-
tats, empatat amb si mateix. I som aquí,
amb una participació rècord que avala i
amplificaeldiagnòstic.Nofaré futurologia
ni sobre la projecció d’aquest resultats en
lesgeneralsespanyolesdeldesembreniso-
bre el desenllaç del procés. Em limitaré a
fer-ne una lectura en una doble clau: ple-
biscitària idemajoriesdegovern.
Primera conclusió. La lògica plebiscità-

ria, dictada pel presidentMas i encarnada
per JuntspelSí, s’ha imposat.Peròelsseus
promotorsnohanguanyatelplebiscitnien
vots(47,8)nienescons(62).Lamajoriaab-
soluta està fixada en 68 diputats i el front

delsí lasuperaambl’addiciódels10escons
de la CUP. El no-front del no, dividit per
l’eixnacionaliperl’ideològic,teniaunpunt
de coincidència –el rebuig d’una indepen-
dència exprés– i ha sumat el 50,6% dels
vots.DeCatalunya endins, el procés conti-
nua ben viu, amb un electorat hipermobi-
litzat ihipermotivat,peròdeCatalunyaen-
foranohapogutlegitimarlasevaestratègia
d’“internacionalitzar el conflicte”. David
Fernàndez,coneixedordel’statuquoeuro-
peu,vaparlaralseudiad’unamajoriaabso-
lutadevots, sipoguésser, superioral55%.

I un dany col·lateral del plebiscit: la ten-
sió identitària, amb una majoria dels ciu-
tadans de Catalunya que tenen un senti-

ment dual de pertinença, ha donat ales a
Ciutadans, convertida en el vot refugi del
sentiment espanyol (el somni de la inde-
pendència davant del malson de la seces-
sió).Perprimeravegadaelprimerpartitde
l’oposició no es reclama hereu del catala-
nismepolític.
Segona conclusió en clau de govern.

Artur Mas ha aconseguit la seva tercera
victòriaencincanys,peròacadabugadaha
perdut un llençol. Vet aquí la seqüència

d’aquestestresciteselectorals.El2010CiU
tenia 62 escons, a 6 de lamajoria absoluta,
queassolia ambels 10diputatsd’ERC(72).
El 2012, quanMas va demanar una “majo-
riaexcepcional”,CiUvaobtenir50esconsi
esvaposarenmansdels21diputatsd’ERC
(71). I ara, el 2015, JuntspelSí (CDC,ERCi
les entitats que li donen suport) ha sumat
62escons, justelsquevaaconseguirCiUen
solitari el 2010. La investidura del presi-
dentjanodepènd’ERCsinódelaCUP(72).
No és acceptable afirmar, com han fet

Mas iels seusexegetes, queen lacompara-
tivaderesultats ambel2012caldria restar-
hielsesconsqueteniaUnió,entrealtresco-
ses perquè els democristians crítics es van
sumar a Junts pel Sí, igual com ho van fer
elssocialistesescinditsdelPSC.Aixíhofir-
mo i subscric, sabedor que aquesta anàlisi
no s’adiu amb el cànon nacionalment cor-
recte.Usdemanodisculpesperendavant.c

El president ha aconseguit
la seva tercera victòria en
cinc anys, però a cada
bugada ha perdut un llençol

Rafael Jorba

ELECCIONS

LES CLAUS

DECISIUS.PerquèJuntspel
Sí investeixi el seucandidat
necessitacomamínimdos
votsafirmatiusde laCUP,
que jahareiteratque
novotaràmaiMas.
SÍ QUE ESPOT.Hancitat
la formacióque lidera
LluísRabell i JuntspelSí
per iniciarcontactes.
RUPTURA.Elscupaires
creuenqueels resultats
legitimenelprocés sobira-
nista, tot i renunciara laDUI.

¿ALTERNATIVES?

LaCUPdefuig el debat
“fetitxista” d’aclarir
si donarien suport a
RomevaoJunqueras

FUTUR

Bañosveuunamajoria
“amplíssima”a favor
de larupturaamb
CatalunyaSíqueesPot

sobiranista tiri endavant. La seva
formació havia plantejat els
comicis com a plebiscitaris i
constituents, “però en qualsevol
cas el mandat majoritari permet
que el procés independentista
continuï; evidentment el plebis-
cit no s’ha guanyat, perquè no hi
ha un cinquanta més un de vots
independentistes”, va afegir Ba-
ños, “però sí queha guanyat la in-
dependència perquè la majoria
de vots i escons són a favor
d’aquesta opció”.
A banda d’això, el representant

de l’esquerra alternativa va refe-
rir-se a Catalunya Sí que es Pot, a
la qual no veuen en el bloc del no
i que “ha recollit una altra bossa
de vots que estan a favor d’un
procés constituent, encara que
no sigui específicament per la in-
dependència”. Segons Baños,
creuant totes aquestes derivades
es dóna una “majoria amplíssi-
ma” per iniciar un procés de
transformació que aposti per la
“ruptura” amb l’Estat i per “re-
vertir les mesures antisocials”.c

EVOLUCIÓ DEL VOT
CUP
Xifres en percentatge
i nombre de vots

126.435 336.375

2012 2015

3,5

8,20

100% Escrutat
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C’s proposa diàleg al bloc del no
per forçarmesures “reals”
La formació truca als altres partits del no per buscar punts de trobada

KIM MANRESA

Albert Rivera i Inés Arrimadas, acompanyats d’altres dirigents de Ciutadans, ahir a roda de premsa en un hotel de Barcelona

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Ciutadans va insistir ahir que no
veu viable unGovern aCatalunya
després dels resultats de les elec-
cions. Tant la candidata a la Ge-
neralitat, Inés Arrimadas, com el
president del partit, Albert Rive-
ra, van qualificar la situació de
“bloqueig institucional” i tots dos
van tornar a demanar la dimissió
d’ArturMas i van insistir que no-
més veuen viable que es convo-
quin unes noves eleccions auto-
nòmiques, com ja ho vandir la nit
electoral mateix. De moment, ai-
xòsí, vananunciarque lasevapri-
oritat ara ésparlar amb la resta de
partits no independentistes de
possibles punts de trobada, enca-
ra que no per crear un govern al-
ternatiu perquè no sumen, sinó
per acordarmesures “que puguin
ser solucions reals als problemes
dels catalans com un pla de xoc
contra la crisi”, va manifestar Ar-
rimadas. “Acumulem tres anysde
desgovern”, va puntualitzar.
Segons van explicar fonts del

partit carbassa, aquestes prime-
res trucades al PP, PSC i Catalu-
nya Sí que es Pot les van fer ahir
mateix a la tarda, tot i que no van
tractar cap tema concret. Ciuta-

dans, això sí, va transmetre a re-
presentants d’aquestes forces la
idea de “dialogar” amb tothom.
“Éshorade sumar,deposar sobre
la taula el que uneix els catalans”,
va explicar Arrimadas durant la
roda de premsa de valoració de
resultatsqueva tenir llocalmatí a
la seu de la nit electoral, a l’hotel
Barceló Sants.
“Hem d’obrir una nova etapa.

Aquells quevolendividir els cata-
lans no ens poden representar”,
va insistir la líder de Ciutadans,
que va explicar que simplement

“ja no podem continuar més
temps així”. Arrimadas també va
assegurar que té la intenció de
parlar amb el número u de Junts
pel Sí, Raül Romeva, “perquè dia-
logui” i posi fre al procés inde-
pendentista, que per Ciutadans,
després dels resultats dels comi-
cis, ha deixat de tenir recorregut,
com ja tampoc no en té el presi-
dent Artur Mas. De fet, directa-
ment, la formació carbassa no el
va esmentar comapossible inter-
locutor en cap moment, per
transmetreuna idea: per ells ja no
compta. “Mas ha fet una plata-
forma independentista per a un
plebiscit i ha perdut. No hi ha un
govern, nohi ha unprograma i no
hi ha un president possible”, va
apuntar Albert Rivera, que va
recordar que la intenció de Junts
pel Sí perquèMas sigui president
xoca directament amb el desig de
la CUP, que diverses vegades ha
assenyalatquenovol tenir el líder
de CDC al capdavant de la Ge-
neralitat.
“Un47%que ha votat indepen-

dència és molta gent. Això no es
potnegar.Nosaltres tambéelsvo-
lem representar i ho respectem.
Però la majoria dels catalans ha
dit no a ArturMas i al seu projec-
te”, va insistir el presidentdeCiu-

tadans. “Mas va convocar aques-
tes eleccions per tenir la majoria
dels catalans amb ell. I la majoria
dels catalans hem triat donar l’es-
quena al senyorMas”, va explicar
Arrimadas. “L’única sortida que
téMas és dimitir”, va insistir.
Respecte als resultats electo-

rals, Rivera va destacar el “dalta-
baix”delPP, el fetqueelPSChagi
tret“elspitjorsresultatsde laseva
història” i, enel seucas, va remar-
car el fet d’haver aconseguit gua-
nyar al cinturó roig i imposar-se
alPSCenciutats coml’Hospitalet
deLlobregat.Defet,nomésaCor-
nellà de Llobregat i a Santa Colo-
ma de Gramenet els socialistes
han resistit l’empenta de Ciuta-
dans, i per poca diferència. “Avui
hi ha un cinturó carbassa. On es
van forjar les victòriesd’UCD,del
PSC, comença un projecte de re-
formaperaEspanya”,vaassenya-
lar Rivera, que també va valorar
molt positivament els resultats
obtinguts a Tarragona (passen
d’undiputat a quatre) o aGirona i
a Lleida, on el 2012 no van acon-
seguir representació i ara tenen, a
cada província, dos escons.
El president de Ciutadans va

explicar, en aquest sentit, que
ambuna altra llei electoral com la
que ells defensen (un ciutadà, un
vot) “aramateix no estaríem par-
lant de trucar a les altres formaci-
ons per acordarmesures urgents,
ara estaríem trucant a altres par-
tits per crear govern”, va subrat-
llar. De fet, Rivera va recordar
que d’aquí unes setmanes la seva
formació presentarà la seva pro-
posta de reforma de Constitució.
“Elbipartidismedecadentno ser-
veix per solucionar els proble-
mes”, va reblar.c

ELECCIONS

INDEPENDÈNCIA

Arrimadasinsisteixque
Masdimiteixi iexigeix
nouscomicisatèsel
“bloqueiginstitucional”

BALANÇ

Rivera diu que amb
una altra llei electoral
estarien negociant
un govern alternatiu

LES CLAUS

OPOSICIÓ.Seràconstructiva,
encaraque insisteixenen la
necessitatdenoveseleccions
iqueaquestes síque tinguin
uncaràcterautonòmic.
INDEPENDÈNCIA.Proposen
d’abandonarelprocés
sobiranista iqualifiquen
elplebiscitde “fracàs”.
REFORMES.Enunessetma-
nespresentarà la sevapro-
postadereformadeConsti-
tució,quepreveuelnou
finançamentautonòmic.

EVOLUCIÓ DEL VOT
CIUTADANS
Xifres en percentatge
i nombre de vots

89.840 275.007106.154

2006 2010 2012 2015

100% Escrutat

734.910

3,0 3,4
7,6

17,93
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ELECCIONS

Arrimadas ha anat amés en la campanya, ha
vençut la seva timidesa i ha guanyat seguretat

Ni un pèl
de Barbie

RAÚL MONTILLA
Barcelona

InésArrimadasnovaballar
finalment sevillanes amb
els periodistes que l’han
seguit en aquesta campa-
nya.Unapropostaque,en-

caraque tòpica (l’aracapde l’opo-
sició va néixer a Jerez de la Fron-
tera el 1981), va rebre amb un
somriure, com també dos regals
per part de la premsa: una vareta
màgica i una nina Barbie. La pri-
mera va ser perquè durant la pri-
mera setmana en tots els seusmí-
tings apareixia la frase: “Mas uti-
litza la independència com una
vareta màgica per solucionar tots
els problemes”. La nina, pel fet
que l’hagin representat així en el
programa Polònia de TV3 i el seu
atractiu hagi estat munició (mas-
clista) d’atac en xarxes socials
contra ella: una noia guapa que,
suposadament, era candidata no-
mésper lasevaimatgementreque
Rivera era qui controlava real-
mentelsfils(sí,elregalteniaelseu
puntdemalabava).

Però Arrimadas, llicenciada en
Dret i enAdministració iDirecció
d’Empreses i queparla quatre idi-
omes(entreellsuncatalàperfecte
encara que faci prop de sis anys
que viu a Catalunya), no té res a
veure amb una nina, ni de plàstic,
ni de porcellana. Gran aficionada
al futbol –culer entregada i capaç
de rememorar amb detalls partits
de quan era una adolescent–, du-
rant aquests comicis ha driblat en
unbardebarriundesconegutque
l’acusava de mantenir sepultats a
les cunetes elsmortsdel franquis-
meidiversosciutadansquecarre-
gaven contra ella per viure amb
l’esquena dreta sense saber qui
era realment. Ella va somriure, sí,
va somriure, però també va res-
pondre amb arguments. Un som-
riure de tímida perquè ellamatei-
xa ho reconeix: ho és, malgrat ser
diputada al Parlament des del
2012. Per a ella parlar davant de
centenarsdepersonesenunaudi-
tori és una cosa diferent que fer-
ho a l’hemicicle i a mitja campa-
nya reconeixia que, fins i tot a ella
se li feia estrany repetir gran part

del mateix discurs cada dia. Arri-
madasha aconseguit vèncer la se-
va timidesa, present en els pri-
mers mítings, en ocasions plens
de titubeigs (i de referències a la
vareta màgica de Mas), i que ha
desaparegut en la recta final de la
campanya. Va arribar a les elecci-
ons confiada, deixant clar queella
era la candidata, encara queRive-
ra continués sent el reclam. I això
que l’Arrimadas que s’ha vist a so-
bre d’un escenari no és la de les
distàncies curtes, la que és capaç
deferunpetitseminariaperiodis-

tes sobre dret internacional i que,
a més de parlar de la importància
del corredor ferroviari, sap que a
Valliranas’esperadesdefamésde
30anysqueesconstrueixiunava-
riant a l’N-340.
La jornadade reflexió la vapas-

sar amb la seva família, que es va
traslladardesd’Andalusia i també
des deCastella. L’agenda va ser la
que vanmarcar, sobretot, els seus
nebots.Andalusaatípica,gaditana
continguda, pesa en el seu caràc-
ter l’herènciadeSalamanca.No té
el caràcter ni l’oratòria de Rivera
que va ser, explica, la queprecisa-
mentvaferqueellaentrésenpolí-
tica.No.Ella és InésArrimadas.c

Aficionada al futbol,
Arrimadashadriblat
els que l’han acusat
de franquista i de viure
amb l’esquenadreta

MARC ARIAS

La candidata a la Generalitat de C’s, Inés Arrimadas

102.870 RAONS PER CONTINUAR PERSEVERANT EN EL NOSTRE
PROJECTE DE DIÀLEG I COMPROMÍS AMB I PER CATALUNYA.

102.870 RAONS PER CONSTRUIR UN PRESENT NOU I MILLOR.

VENIM DE LLUNY I ANIREM MÉS ENLLÀ.

GRÀCIES!
ALS102.870 VOTANTS

CATALANS COM TU 65

Aina Milà Solé
LV. Article 11
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“República
catalana”,
i “trencar
Espanya”
La premsa alemanya es fa
notable ressò del 27-S. El
diariDer Tagesspiegel hi
dedica una informació a
columna en pàgines inte-
riors: “Els separatistes
volen trencar Espanya.
Els guanyadors de les
eleccions estan a favor
d’una Catalunya indepen-
dent”. En portada, el
Frankfurter Allgemeine
Zeitung titula així la seva
peça: “Èxit per als separa-
tistes a Catalunya”, en

què puntualitza que van
obtenir majoria d’escons,
però no de vots; i que la
participació electoral va
ser excepcionalment alta.
El Süddeutsche Zeitung
ofereix una crònica en
pàgines interiors amb el
titular “Lluita per l’auto-
determinació”, en la qual
explica que els indepen-
dentistes “entenen les
eleccions regionals com
un test de l’estat d’ànim
per a la separació”.Die
Welt opta per titular la
seva crònica amb una
cita dels guanyadors:
“Separatistes: ‘Avui
comença la República
catalana’”, i traça també
un perfil d’Inés Arrima-
das (Ciutadans) amb el
títol: “Aquesta dona serà
perillosa per al president
d’Espanya”, insistint en la
derrota del PP i de Rajoy.
/María-Paz López

ALEMANYA

“Botifarra
aMadrid”,
però somni
llunyà
El27-Svaserahirel tema
deportadaenelsprincipals
mitjansbelgues, atentsa les
conseqüènciesquepugui
teniral seupaís iunànimes
assenyalant la faltad’una
majoriaenvotsa favorde
l’independentisme. “Els
catalans fanunabotifarraa
Madrid”, titulavaDeStan-
daard. “La independència
és, tot i això,unsomni
llunyà”, afegeix.Eldiari
veuambalarma l’absència
denegociacionsamb

Madrid. “Unpascapa la
independència”, segons Le
Soir, quedestacaelsgestos
decomplicitatdelpartit
sobiranista flamenc,N-VA,
aJuntspelSí . “Aquest
sentimentnacionalista
s’arriscaa topardecara
ambla realitatquevivimen
unmóncadavegadamés
globalitzat i europeïtzat”,
opinaenunaentrevistaa
LeSoirelpolitòlegDave
Sinardet, quecreuque
elscatalans “viuenen la
il·lusiódecreureque tenen
el seudestípolítica les
mans”.LaLibreBelgiqueva
titularenportadaque
“Catalunyaesveu indepen-
dentel2017”.Lasevaenvi-
adaespecialposael focus
en ladivisió internade la
societat catalana i s’interes-
saper lesopinionsdecata-
lansque tenen les seves
arrelsenaltres regions
espanyoles. /B.Navarro

BÈLGICA

Futur en
suspens
per a
Catalunya
Poca portada, només Le
Figaro a París –més aten-
ció en províncies– i molta
incomprensió i òptica de
mitjà madrileny en l’anà-
lisi de la premsa francesa.
“Majoria absoluta, però
no de vots”, és el missatge
comú a tots. “Un detall
amb quèMadrid en té
prou per afirmar que la
majoria dels catalans
han rebutjat la indepen-
dència”, assenyala, més
equilibrat, Le Parisien,

que titula “Els catalans
en el camí de la indepen-
dència”. La “victòria dels
independentistes” (Les
Échos) es reconeix entre
un mar d’escepticismes,
amb una cobertura parti-
cularment adversa a
l’independentisme a
LeMonde. “Vot històric
a Catalunya”, anuncia el
bretóOuest France, que
en el seu comentari de
portada parla d’“un futur
en suspens”. L’informe
més treballat, plural i
contrastat correspon
al portal independent
Mediapart. La seva anàlisi
preelectoral va ser la
menys superficial i més
complexa, i entrava en
terrenys ignorats pels
seus col·legues. Ahir
Mediapart titulava: “Els
independentistes gua-
nyen, Catalunya es frac-
tura”. /Rafael Poch

FRANÇA

UnaEuropa trencada?

Estiu del 2014. Un alt diplomàtic
europeu aborda la situació políti-
ca a Catalunya en una assolellada
terrassa de la Barceloneta. El vi-
gor de l’onada sobiranista des-
col·loca no pocs analistes a Euro-
pa. I incomoda sobre manera els
governs. Les paraules del diplo-
màtic són mesurades, però total-
ment desvestides de la fullaraca
habitual d’eufemismes amb què
es maquillen els pronunciaments
públics: “Una Catalunya inde-
pendent quedaria fora de la UE i
hauria de demanar l’adhesió. Pe-
rò, en contra del que semblaria
lògic, no ho tindria fàcil. Els paï-
sos europeus serien extremada-
ment primmirats i legalistes en
aquesta qüestió. A ningú no li in-
teressa que s’escampi l’exemple”.
La tesi és coneguda–en elsmesos
que seguiran, d’altra banda, serà
repetida i desatesa desenes de ve-
gades–. Més infreqüent és la cru-
esa de l’exposició.
Angela Merkel, François Ho-

llande, David Cameron... Els

principals líders europeus –al-
guns, durant la recent campanya
electoral catalana– s’hanpronun-
ciat explícitament a favor d’una
Espanya unida i en contra d’una
secessió unilateral de Catalunya
(la cancelleria de Berlín va tornar
a reiterar-ho ahir, per si no s’ha-
gués sentit bé). Un posiciona-
ment lògic dels que estan, abans
que res, interessats a garantir
l’estabilitat i fortalesa d’un país
que ha demostrat ser –fins i tot
amb governs conservadors com

socialistes– un soci fiable i incon-
dicional. Una reacció interessa-
da. De casta, si es vol veure així.
Però hi ha alguna cosamés que

això.Molt més que això, en reali-
tat. Perquè darrere d’una eventu-
al ruptura d’Espanya podria pre-
figurar-se una ruptura d’Europa.
La secessió de Catalunya, o d’Es-
còcia, podria tenir –des d’aquest
punt de vista–un efecte de conta-
gi que, al final de camí, podria
conduir a la desagregació dels
grans Estats europeus i, com a
conseqüència, la desintegració
inevitable de la Unió Europea.
El president francès, ara callat,

va ser molt clar fa un any amb
motiudel referèndumd’indepen-
dència d’Escòcia, alertant sobre
el perill que el projecte europeu
s’acabés diluint. “És un risc: la via
està oberta, veiem com la seguei-
xen els egoistes, els populistes,
els separatistes. En aquest mo-
ment es produeix una conjugació
de forces centrífugues que han
acabat perdent l’objectiu euro-
peu per replegar-se primer en el
marc nacional i després en el re-
gional, fer-se més petit per –es
diu– sermés fort... El contrari del
que ha estat la idea europea”.
L’analista italià Lucio Caracci-

olo, director de la revista de geo-
políticaLimes i deHeartland (Eu-
rasian Review of Geopolitics), ad-
vertia ahir mateix des de La
Repubblica que el resultat de les
eleccions a Catalunya podria
tenir l’efecte d’un sisme al conti-
nent, perquè encoratjaria les as-
piracions secessionistes des del
País Basc i Galícia a Silèsia i
Moràvia, de Bretanya i Frísia a
Baviera i Flandes, de Còrsega i
Occitània aSardenya i elVèneto...
“L’èxit independentista en les
eleccions catalanes obre la via a
una possible revolució geopolíti-
ca a escala europea”, afirmaenun
text titulat “Eleccions a Catalu-
nya, terratrèmol per a Europa”.
Una anàlisi molt similar al que

exposa el corresponsal del Inter-
national New York Times per a
Espanya iPortugal,RaphaelMin-
der, per a qui la intervenció de di-
versos líders europeuseneldebat

s’explica per la consciència que
“una eventual secessió unilateral
de Catalunya conduiria la Unió
Europea a aigües desconegudes”.
Un escenari semblant, argumen-
ta, no només representaria una
rude prova per a la capacitat de
resposta de la UE davant una no-
va crisi, sinó que “podria alimen-
tar les reivindicacions separatis-
tes d’altres regions europees”.
És el temor d’aquest efecte dò-

mino, i les seves conseqüències
sobre Europa, el que explica
l’aversió dels governs europeus a
totanova secessió al continent.Al

capdavall, la carcassa actual de la
UE descansa gairebé exclusiva-
ment en un grapat de grans es-
tats. La seva debilitat implicaria
la debilitat de la mateixa Unió.
Ho va il·lustrar gràficament

mesos enrere el director adjunt
de LeMonde, Arnaud Leparmen-
tier –excorresponsal a Berlín i
Brussel·les–, quan va alertar del
“greu perill” de les tensions se-
cessionistes a la UE. “S’han posat
de moda els petits països rics i
egoistes, que no volen pagar pels
altres, i que pensen poder viure
una mundialització feliç prote-
gits per Europa”, deia. “Potser un
dia –aventurava– els anglesos i
els francesos acabaran per sentir-
se cansats de pagar sols per la
seguretat del Vell Continent”.
Com estan fent avui bombarde-
jant les posicions de l’Estat Islà-
mic a Síria i l’Iraq...
Aquesta és la visió que impera a

Berlín, París i Londres. I poc im-
porta que el separatisme català
–com l’escocès– es proclami
europeista pels quatre costats. Al
continent, els conceptes d’euro-
peisme i sobiranisme són consi-
derats antitètics.c

Europateml’efecte
contagid’unaeventual
secessiódeCatalunya,
quepodriaportara
ladisgregaciódelaUE

Lluís Uría

ANÀLISI

Alguns analistes
veuen en l’èxit
independentista
l’embrió d’un sisme
geopolític europeu
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El Parlament es constituirà a l’octubre amb sis grups, cinc dels quals són liderats per diputats novells

Més cares noves
Renovació és la paraula

clau del Parlament sor-
tit de les urnes del 27 de
setembre. Més de la

meitat dels diputats, el 54%, s’es-
trenen aquesta legislatura, entre
ells els deu de la CUP, i nou dels
onze que s’asseuran en els escons
deCatalunyaSíqueesPot.Elgrup
de Ciutadans, que ha passat de
noua25escons,éstambédelsmés
renovats, junt amb el socialista,
que estrena lameitat dels seus di-
putats. Tot i això, el grup del PSC
seràl’únicquetindràalcapdavant
un veterà, Miquel Iceta, ja que
els altres líders parlamentaris
s’estrenen.
Una altra dada del nou hemici-

cle és que queda lluny de la pari-
tat, ja quehi ha83diputats i 52di-
putades, i ni tan sols compleix la

paritat legal del 40%, ja que no-
més el 38,5% són dones, menys
que en la legislatura del 2012,
que ja eren menys que l’anterior,
la del 2010. Per grups, tots tenen
méshomesquedones, encaraque
el més equilibrat és el socialista,
que havent presentat llistes cre-
mallera té noudiputats i set dipu-
tades, i el més desequilibrat és el
de la CUP, que té set homes i tres
dones.
Com a novetat respecte a la le-

gislatura passada, hi haurà sis
grups inoserànecessari constitu-
ir elmixt, ja que totes les candida-
tures tenen com a mínim els cinc
diputats necessaris per tenir grup
propi.
Quan es constitueixi el Parla-

ment de la XI legislatura, en un
pleque s’hadecelebrar enels vint

dies hàbils a partir de les elecci-
ons, comamàximel 26d’octubre,
prendran lasevaactadediputatel
president ArturMas i tres conse-
llers, entre els quals la vicepresi-

dentadelGovern, amésd’una ex-
consellera.Pelquefaalaformació
dels diputats, abunden els titulats
en dret i en econòmiques, i també
hihadiversos llicenciats enhistò-
ria i altres carreresde lletres.c

RAÜL
ROMEVA
44 anys. Econo-
mista, doctor en
Relacions Inter-
nacionals i eu-
rodiputat per
ICV del 2004 al
2014.

CARME
FORCADELL
59anys.Lingüis-
ta.Llicenciadaen
Filosofia iCiènci-
esde laComuni-
cació.Presidenta
de l’ANCentre
el2012 i el2015.

MURIEL
CASALS
70 anys. Profes-
sora emèrita
d’Història Eco-
nòmica. Presi-
denta d’Òmnium
Cultural entre
el 2010 i el 2015.

ARTUR
MAS
59anys.Llicen-
ciat enEconòmi-
ques iEmpresa-
rials.Presidentde
laGeneralitat
deCatalunyaper
CDCdesdel2010.

ORIOL
JUNQUERAS
46 anys. Presi-
dent d’ERC.
Historiador. Cap
de l’oposició en
l’última legisla-
tura. Eurodipu-
tat (2009-2012).

EDUARDO
REYES
64anys.Ebenista.
Éspresident i
cofundadorde
Súmate, l’associa-
ciódecastellano-
parlantsper la
independència.

ORIOL
AMAT
58 anys.
Catedràtic
d’Economia
Financera.
S’estrena com
a diputat al
Parlament.

NEUS
MUNTÉ
45anys.Vicepre-
sidentadelGo-
vern iconsellera
deBenestar.
Llicenciada i
màsterenDret
Públic.

MARTA
ROVIRA
38 anys. Advoca-
da. Secretària
general d’Es-
querra. Aquesta
serà la seva se-
gona legislatura
al Parlament.

JORDI
TURULL
49 anys. Diputat
des del 2004.
President i
portaveu de
Convergència
en l’última
legislatura.

TONI
COMÍN
44 anys. Diputat
de Ciutadans
pel Canvi a les
files del PSC
en la VIII legis-
latura. Professor
d’Esade.

JOSEP
RULL
47 anys. Coordi-
nador i número
dos de CDC.
Advocat. Diputat
des del 1997.
Secretari tercer
del Parlament.

ANNA
SIMÓ
47anys.Conse-
lleradeBenestar
perERC(2003-
2006).Portaveu
del grupd’ERCi
vicepresidenta
delParlament.

NEUS
LLOVERAS
52anys.Diploma-
daenDirecció
Financera.Alcal-
dessadeVilanova
i laGeltrúper
Convergència
desdel2011.

CHAKIR
EL HOMRANI
36anys.Llicenci-
at enSociologia.
Elegit regidorde
Granollersaquest
anyperERC.
Exportaveu
d’Avalot-UGT.

MARTA
PASCAL
32anys.Llicenci-
adaenPolítiques,
portaveudeCDC
iexpresidentade
laJNC.És la seva
segona legislatura
alParlament.

LLUÍS
COROMINAS
52 anys. Advo-
cat. Va ser alcal-
de de Castellar
del Vallès per
CDC. Vicepresi-
dent segon del
Parlament.

ORIOL
AMORÓS
45 anys. Engi-
nyer tècnic agrí-
cola. És diputat
al Parlament per
Esquerra Repu-
blicana des del
2003.

IRENE
RIGAU
64anys.Vaser
consellerade
BenestarSocial i
en lesúltimes
dues legislatures
haestat la titular
d’Ensenyament.

GERMÀ
GORDÓ
52anys.Advocat.
Fundadorde la
JNC.Vaser se-
cretaridelGo-
vern i, en l’última
legislatura, con-
sellerdeJustícia.

PERE
ARAGONÈS
33anys.Llicen-
ciat enDret.
Diputatdesdel
2006 .En ladar-
rera legislatura,
va serportaveu
adjuntd’ERC.

ANTONI
CASTELLÀ
45 anys. Llicen-
ciat en Direcció
d’empreses.
Exdirigent
d’Unió. És secre-
tari d’Universi-
tats des del 2010.

ALBA
VERGÉS
36anys.Llicenci-
adaenEconomia
iEnginyeria
Tècnica informà-
tica.Diputadaal
Parlamentper
ERCdesdel2012.

ANNA
FIGUERAS
46anys.Diplo-
madaenCiències
de l’Educació.
Diputadaenel
Parlamentdesdel
2006.Consellera
nacionaldeCDC.

DAVID
BONVEHÍ
36 anys. Advocat.
Va ser alcalde de
Fonollosa (2003-
2007) perCDC.
És la seva tercera
legislatura
al Parlament.

MARC
SANGLAS
43anys.Llicenci-
at enDret.Dipu-
tat alParlament
desdel2010.
Vaser regidor
deSantLlorenç
Savall.

MONTSERRAT
CANDINI
57 anys. Regido-
ra de Callela des
del 2007 i alcal-
dessa des del
2011. És senado-
ra per CDC des
del 2008.

MAGDALENA
CASAMITJANA
52anys.Llicenci-
adaenFilologia
Catalana.Exmili-
tantdelPSC ,va
passara les files
deMES.Exalcal-
dessadeRoses.

MARIA
SENSERRICH
35 anys. Llicen-
ciada en Direc-
ció d’Empreses.
Diputada des
del 2010 per
CDC. Regidora
d’Igualada.

JOAN RAMON
CASALS
40anys.Llicen-
ciat enDret.
AlcaldedeMo-
linsdeRei.mem-
bredel comitè
executiunacio-
nal deCDC.

GERARD GÓMEZ
DEL MORAL
26 anys. Llicen-
ciat en Ciències
de la Comunica-
ció. És portaveu
de les joventuts
d’Esquerra
Republicana.

LLUÍS
LLACH
67 anys. Cap
de cartell de
la coalició per
Girona. Símbol
de la cançó pro-
testa. S’estrena-
ria al Parlament.

ANNA
CAULA
44anys.Exen-
trenadora i actual
directivadel club
debàsquetUni
Girona.Ésel seu
primercàrrec
institucional.

CARLES
PUIGDEMONT
52anys.Periodis-
ta.Alcaldede
Gironadesdel
2011perCDC.
Presidentde
l’AMI.Tercera
legislatura.

62

L’hemicicle té
majoria d’homes,
el 61,5%, i més
de lameitat dels
diputats s’estrenen

XAVIER CERVERA

Els 135 escons del Parlament

DELS 25ANYSALS 72

Elsmés joves sónJoan
Giner (SíqueesPot), 25anys,
iNatàliaFigueras iGerard
GómezdelMoral (Juntspel
Sí), 26.Elsmésveterans, Julià
deJòdar (CUP), 72anys,
iMurielCasals (JpS), 70

83
La nova Cambra

HOMES
52
DONES

4
MAJORS
DE 65 ANYS

6
MENORS
DE 30 ANYS

JORDI
CUMINAL
38 anys. Ha estat
el director gene-
ral de Comuni-
cació del Govern
en les últimes
dues legislatu-
res. Diputat
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LLUÍS
GUINÓ
46anys.Advocat.
Hacomplert20
anysal capdavant
de l’alcaldiade
Besalú.Aquesta
és la seva tercera
legislatura.

JORDI
MUNELL
50anys.Llicenci-
at enCiències
Físiques.Aquest
anyharevalidat la
majoriaal capda-
vantde l’ajunta-
mentdeRipoll.

SERGI
SABRIÀ
40anys.Llicenci-
at enCiència
Polítiques.Alcal-
dedePalafrugell
del 2009al2011
perERC.Diputat
desdel2012.

DOLORS
ROVIROLA
EstudisdeTuris-
me iBanca.Al-
caldessadeVila-
demuls (Plade
l’Estany) i dipu-
tadaperCDCdes
del 2006.

JOSEPMARIA
FORNÉ
53anys.Capde
llistaperLleida.
Llicenciaten
Filosofia.Expre-
sidentdels
bancsd’aliments
deCatalunya.

CARMINA
CASTELLVÍ
48 anys. Advoca-
da. Treballa en
un servei d’aten-
ció a la dona al
Pallars Sobirà.
Membre de
l’ANC.

ALBERT
BATALLA
37 anys. Perio-
dista. Alcalde de
la Seu d’Urgell i
diputat al Parla-
ment per Con-
vergència des
del 2008.

BERNAT
SOLÉ
40 anys. Engi-
nyer industrial.
Aquest any ha
revalidat per a
Esquerra repu-
blicana l’alcal-
dia d’Agramunt.

VIOLANT
CERVERA
46anys.Llic. en
FilologiaHispàni-
ca.Diputadade
CDCdesdel2012.
Haestatdirectora
generald’Acció
Cívica..

MONTSERRAT
FORNELLS
32anys.Llicenci-
adaenPolítiques.
Haestat l’alcal-
dessa (Vilanova
de l’Aguda,ERC)
més jovedeCata-
lunya.

MARC
SOLSONA
39 anys. Llic. en
Geografia i His-
tòria, alcalde de
Mollerussa per
CDC. Aquesta és
la seva segona
legislatura.

ANTONI
BALASCH
56 anys. Llic. en
Ciències de
l’Educació. És
alcalde d’Albesa
per CDCdes
del 1999 i diputat
des del 2010.

DAVID
RODRÍGUEZ
48anys.Tècnic
superiorenInfor-
màtica.Alcaldede
Solsonadesdel
2010perEsquer-
ra.S’estrenaenel
Parlament..

GERMÀ
BEL
52anys.Capde
llistaperTarra-
gona.Doctoren
Economia i inves-
tigador.Diputat
aCortsdelPSC
(2000-2004).

MONTSE
PALAU
57anys.Doctora
enFilologia
Catalanaa la
UniversitatRovi-
ra iVirgili. Pri-
mera legislatura
enelParlament.

ALBERT
BATET
36anys.Alcalde
deVallsper CDC
desdels29anys
(2008).Capde
llistaperTarrago-
nael2012.Segona
legislatura.

FERRAN
CIVIT
38 anys. Llic. en
Periodisme,
Antropologia i
Història. Presi-
dent d’Esquerra
al Camp de
Tarragona.

MONTSE
VILELLA
49 anys. Llicen-
ciada en Filoso-
fia i Lletres. És
regidora per
Convergència a
Reus. S’estrena
en el Parlament.

LLUÍS
SALVADÓ
46anys.Engi-
nyer industrial.
Delegatdel
Govern(2004-
2010).Diputat i
secretari general
adjuntERC.

JORDI
SENDRA
53 anys. Presi-
dent de Conver-
gència Demo-
cràtica a Tarra-
gona, exregidor
i Senador
aMadrid.

MERITXELL
ROIGÉ
39anys.Llic. en
Dret iPolítiques.
Primera tinenta
d’alcaldede
Tortosa.Aquesta
serà la seva ter-
cera legislatura.

TERESA
VALLVERDÚ
47anys.Llic. en
Filologia.Haestat
responsable
d’ERCalBaix
Penedès i edilde
l’Arboç.Diputada
desdel2012.

INÉS
ARRIMADAS
34anys.Nascuda
aJerezde la
Frontera.Llic.
enDret.Ha tre-
ballatdeConsul-
tora.Segona
legislatura.

CARLOS
CARRIZOSA
51anys.Llicenci-
at enDret.Advo-
catenexercici
desdel 1989.
Membre funda-
dordeC’s.Dipu-
tatdesdel2012.

JOSÉ MARÍA
ESPEJO-SAAVEDRA
39anys.Advocat.
Ha treballat a la
banca i s’haen-
carregatdels
assumptes jurí-
dicsdeC’s. Sego-
na legislatura.

FERNANDO
DE PÁRAMO
28 anys. Madri-
leny. Advocat
i periodista.
Doctorand en
Ciències Socials.
S’estrena en el
Parlament.

SONIA
SIERRA
42anys.Doctora
enFilologia i
professora .
S’estrenaenel
Parlament.Regi-
doraBarcelona
desdelmaig.

ANTONIO
ESPINOSA
56. Nascut a
Ciudad Real.
Consultor em-
presarial. Expert
en tributació. És
la seva primera
legislatura.

FRANCISCO
JAVIER HERVÍAS
32 anys. Llicen-
ciat a Geografia i
Màster a Clima-
tologia Aplicada.
Aquest és el seu
primer càrrec
institucional.

SUSANA
BELTRÁN
48 anys. Profes-
sora deDret. És
el seu primer
càrrec públic. Va
ser vicepresi-
denta de Societat
Civil Catalana.

DAVID
MEJÍA
31 anys. Llicenci-
at enDret.Tre-
balla en el sector
farmacèutic.
Exregidor del PP
aVilassar deDalt
(2007 i 2011).

MARINA
BRAVO
37 anys. Engi-
nyera de Ca-
mins, Canals i
Ports. Indepen-
dent. Aquest és
el seu primer
càrrec oficial.

JOAN
GARCÍA
40 anys. Geògraf.
S’estrena al Par-
lament. Capde
llista deC’s a
l’Ajuntament de
Sabadell. Regi-
dor des del 2015.

JESÚS
GALIANO
63anys.Ceuta.
Advocat.Primera
legislaturaal
Parlament.Va
anara les llistes
a l’Ajuntament
deBarcelona.

NOEMÍ
DE LA CALLE
36anys.Compta-
ble.Vaser la
candidatade
Ciutadansa l’al-
caldiade l’Hospi-
talet el2011.Pri-
mera legislatura.

JEAN MARIE
CASTEL
49 anys. Empre-
sari. Regidor de
l’Ajuntament de
Girona des del
2015. Fins al
2012 va ser
regidor del PP.

ALFONSO
SÁNCHEZ
29 anys. Oviedo.
Llicenciat en
Enginyeria Tèc-
nica en Informà-
tica de Gestió.
S’estrena al
Parlament.

JORGE
SOLER
40 anys. Metge
i vicedegà d’es-
tudis de la fa-
cultat de Medi-
cina de Lleida.
Regidor a la
Paeria.

JAVIER
RIVAS
49anys. Informàtic.
Capde llistade
Ciutadansa l’Ajun-
tamentdeVielha.
Regidordesdel
maig.Primera
legislatura.

MATÍAS
ALONSO
63anys.Gadità.
ViuaCatalunya
desdel 1993.
Exoficiald’artille-
ria.Consultor
informàtic.Dipu-
tatdesdel2012.

FRANCISCO J.
DOMÍNGUEZ
47anys.Cordo-
vès.Enginyer
agrònomicapde
Parcs iJardins
deTarragona.
S’estrenaal
Parlament.

CARLOS
SÁNCHEZ
35 anys. Tècnic
en equips elec-
trònics de segu-
retat. Aquest
és el seu
primer càrrec
institucional.

ROGER
TORRENT
36 anys.Urbanis-
ta i llicenciat en
Polítiques.Alcal-
dedeSarrià de
TerperERCdes
del 2011.Diputat
desdel 2012.

25

DOLORS
BASSA
56 anys. Mestra
i psicopedagoga.
No està adscrita
a cap partit.
És el seu primer
càrrec institu-
cional.

JORDI
OROBITG
49 anys. Llicen-
ciat en dret per
la UNED. És
regidor d’Es-
querra Republi-
cana a Lloret de
Mar.

ELISABETH
VALENCIA
34 anys. Experta
en operacions
immobiliàries.
Regidora de C’s
a Sant Feliu de
Llobregat. Pri-
mera legislatura.

SERGIO
SANZ
33anys.Arquitec-
te.És la seva
primera legislatu-
raalParlamentde
Catalunya.Regi-
dordeC’saPre-
miàdeMar.

CARMEN
DE RIVERA
59anys.Advoca-
da.Únicadiputa-
daqueharepetit
en lesquatre
legislaturesen les
qualsC’shaestat
alParlament.

LAURA
VÍLCHEZ
36anys.Llicenci-
adaenAdminis-
traciód’Empre-
ses iMàrqueting.
És la sevaprimera
legislaturaal
Parlament.

RAMONA
BARRUFET
56anys.Mestra.
EstudisdePsico-
logia.Va ser
alcaldessade
l’Arbeca i aran’és
regidora.Terce-
ra legislatura.

LORENA
ROLDÁN
34 anys.
Llicenciada
en Dret. És la
seva primera
legislatura al
Parlament
de Catalunya.

NATÀLIA
FIGUERAS
26anys.Llicenci-
adaenDret.
Regidorade
Maçanetde la
SelvaperCDC.
És la sevaprime-
ra legislatura.
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LLUÍS
RABELL
61anys, traductor.
VaestudiarFilo-
sofia iEconòmi-
ques.Vapresidir
laFAVB(F.d’As-
sociacionsVeïns
deBarcelona).

GEMMA
LIENAS
64 anys. És lli-
cenciada en
Filosofia i Lle-
tres i és escripto-
ra. Premi Ramon
Llull de les lle-
tres catalanes.

JOAN
COSCUBIELA
61 anys. Diputat
aMadrid per
Iniciativa. Exse-
cretari general
de CC.OO. Cata-
lunya. Llicenciat
en Dret.

ALBANO DANTE
FACHIN
39 anys. Nascut
a l’Argentina. Va
estudiar Filolo-
gia Anglesa.
Activista contra
la privatització
de la sanitat.

JOAN JOSEP
NUET
51 anys. Mem-
bre del consell
nacional
d’EUiA. Exdipu-
tat al Congrés i
exsenador a
Madrid.

JESSICA
ALBIACH
36 anys. Secretà-
ria de comunica-
ció de Podem
a Catalunya.
Llicenciada
en Ciències
de la Informació.

JOAN
GINER
25 anys.
Enginyer
en telecomuni-
cacions. Activis-
ta de Podem.
S’estrena
al Parlament.

MARTA
RIBAS
40 anys. Llicen-
ciada en Ciènci-
es de la Comuni-
cació. Diputada
al Parlament
per ICV des del
2013.

MARC
VIDAL
61 anys. Cap de
llista per Girona.
Llicenciat en
Psicopedagogia.
Diputat al Parla-
ment des del
2012.

GERARD
BARGALLÓ
38anys.Capde
llistaperTarra-
gona.Tècnicen
informàtica.
ActivistadePo-
dem.S’estrenaal
Parlament.

MIQUEL
ICETA
55anys.Histo-
riador.Primer
secretaridelPSC.
DiputataMadrid
(1996-1999) i
alParlament
desdel 1999.

EVA
GRANADOS
40anys.Llicen-
ciadaenPolíti-
ques.Expertaen
mercat laboral.És
la seva tercera
legislatura.Porta-
veudeBenestar.

FERRAN
PEDRET
36 anys. Llicen-
ciat en Dret.
Advocat. Primer
secretari del
PSC a Barcelo-
na. Diputat
des del 2012.

ALICIA
ROMERO
39 anys. Llicen-
ciada en Dret i
màster en Direc-
ció Pública. Ha
estat regidor a
Mataró. Segona
legislatura.

JORDI
TERRADES
58anys.Oficial
delRegistrede la
Propietat.Tinent
d’alcaldedeGra-
nollers.Aquesta
és la sevacinque-
na legislatura.

ASSUMPTA
ESCARP
58 anys. Secretà-
ria d’organitza-
ció del PSC i
número dos del
partit. Regidora
de l’Ajuntament
de Barcelona.

DAVID
PÉREZ
54anys.Funcio-
nari. Extinent
d’alcaldea l’Hos-
pitalet.Aquestaés
la sevacinquena
legislatura
alParlament.

ESTHER
NIUBÓ
35 anys. Llicen-
ciada en Ciènci-
es Polítiques. És
l’actual portaveu
del PSC i aquesta
serà la seva pri-
mera legislatura.

POL
GIBERT
27 anys. diplo-
mat en Empre-
sarials. Primer
secretari de les
joventuts socia-
listes. Primera
legislatura.

MARTA
MORETA
Pedagoga. Cap
de llista del PSC
perManlleu,
actual regidora.
És la seva prime-
ra legislatura
al Parlament.

RAÚL
MORENO
36 anys. És regi-
dor de l’Ajunta-
ment de Santa
Coloma de Gra-
menet. És la
primera vegada
que és diputat.

RAFAEL
BRUGUERA
58 anys. Mestre.
Cap de llista per
Girona. Exregi-
dor i exalcalde
de l’Escala.
Senador des
del 2004.

ÒSCAR
ORDEIG
37 anys. llista
per Lleida.
Doctor en
Administració
d’Empreses.
Segona legislatu-
ra al Parlament.

CARLOS
CASTILLO
40 anys. Llicen-
ciat en Dret. És
la primera vega-
da que és dipu-
tat. Havia estat
regidor pel PSC
a Tarragona.

ROSA MARIA
IBARRA
45 anys. Llicen-
ciatura en Dret.
És la portaveu
del PSC a l’Ajun-
tament de Valls.
S’estrena al
Parlament.

XAVIER
GARCÍA ALBIOL
47 anys. Cap de
llista del PP
català. Llicenciat
en Dret. Va ser
alcalde de Bada-
lona fins al maig
passat.

ANDREA
LEVY
31 anys. Llicen-
ciada en Dret.
Vicesecretària
d’estudis
i programes del
PP. S’estrena al
Parlament

ANTONIO
GALLEGO
39anys.Llic. en
Economia iDi-
recciód’Empre-
ses.Haestat
diputatalCon-
grés i regidordel
Prat.

ESPERANZA
GARCÍA
40 anys. Llic. en
Ciències Políti-
ques. Candidata
de C’s a l’alcaldia
de Barcelona el
2007. Va passar
al PP el 2010.

SANTI
RODRÍGUEZ
51anys.Enginyer
enTelecomuni-
cacions.Ésel
diputatdelPP
mésveterà: serà la
sevacinquena
legislatura.

ALBERTO
VILLAGRASA
44anys.Llic. en
Dret.President
delPPde l’àrea
deBarcelona.
Exregidorde
l’Ajuntamentde
Barcelona.

MARÍA JOSÉ
GARCÍA CUEVAS
51anys.Llic. en
Enginyeria In-
dustrial, especia-
litatde tècniques
energètiques.
Serà la seva terce-
ra legislatura.

JUAN
MILIÁN
34 anys. Nascut
a Morella (Cas-
telló). Llicenciat
en Polítiques.
Aquesta serà
la seva tercera
legislatura.

ENRIC
MILLO
54 anys. Econo-
mista. Aquesta
serà la seva sise-
na legislatura
al Parlament
(2 amb CiU, 4
amb el PP).

MARISA
XANDRI
42anys. Llicen-
ciada enCiències
de la Informació.
Capde llista per
Lleida.Aquesta
serà la seva ter-
cera legislatura.

ANTONIO
BAÑOS
48 anys. Perio-
dista i crític
musical. Mem-
bre de Súmate.
Aquest és el seu
primer càrrec
institucional.

ANNA
GABRIEL
40anys.Llic. en
Dret iEducació.
Coordinadora
delgrupparla-
mentaride la
CUP.Exregidora
Sallent.

JOSEP MANUEL
BUSQUETA
42 anys. Llic. en
Economia. Pas-
tisser. Exasses-
sor del govern
d’Hugo Chávez.
S’estrena al
Parlament.

GABRIELA
SERRA
64 anys. Llic. en
Magisteri i Psi-
cologia. Treballa
en el sector de la
cooperació.
S’estrena al
Parlament.

ALBERT
BOTRAN
31 anys.Màster
enHistòriaper
laUAB.Va ser
regidorde la
CUPaMolins
deRei. S’estrena
alParlament.

BENET
SALELLAS
37 anys. Llicen-
ciat en Dret i
advocat. Cap
de llista per
Girona. És el seu
primer càrrec
institucional.

RAMON
USALL
37 anys. Sociòleg
i historiador.
Cap de llista a
Lleida. Va figu-
rar a les llistes
municipals de la
CUP a la Paeria.

SERGI
SALADIÉ
41anys.Geògraf.
Professoren la
UniversitatRovi-
raVirgili.Capde
llistaperTarra-
gona.S’estrena
alParlament.

ELECCIONS

11

16

11

10

ÀNGELS
MARTÍNEZ
67anys.Doctora
enEconòmiques.
Presidentade
Dempeusper la
SalutPública i
membredel
conselld’Attac.

EVA
MARTÍNEZ
38 anys. És l’ac-
tual alcaldessa
de Vallirana.
S’estrena com
a diputada al
Parlament
de Catalunya.

ALEJANDRO
FERNÁNDEZ
39anys. Cap
de llistadelPP
perTarragona.
Llic. enPolíti-
ques.Diputatal
Congrés i regidor
aTarragona.

EULÀLIA
REGUANT
36anys.Llic. en
Matemàtiques.
Treballaencoo-
peració.Esva
quedara lespor-
tesdeser regido-
raaBarcelona.

JULIÀ
DE JÒDAR
72anys.Enginyer,
historiador.Es la
seva tercerapre-
sènciaen les
llistesde laCUP.
Primera legislatu-
raalParlament.
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C’s vol forçar amb el seu “acord
demínims” el rumbdel Govern
La formació lliura als partits no rupturistes un document per “sumar”

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Ciutadans també té un full de
ruta: un document amb deu
punts que la formació ja ha tras-
lladat al PP, PSC i Catalunya Sí
que es Pot, a través del qual no
vol crear govern però sí una
oposició unida que, mitjançant
un acord demínims, els permeti
anar en la mateixa línia i pugui
fixar la ruta a un Govern de
Junts pel Sí feble, segons la for-
mació taronja, que depèn de la
CUP “fins i tot perquè Artur
Mas sigui o no president”. La
candidata de C’s, Inés Arrima-
das, va anunciar ahir que aques-
ta llista de deu punts ja l’han re-
buda les tres formacions i que
mantindrà la porta oberta.
“És hora de dialogar, d’inten-

tar arribar a uns acords mínims
en cas de sumar”, va insistir Ar-

rimadas plenament en el seu pa-
per de cap de l’oposició. “Les ur-
nes ens han donat aquesta res-
ponsabilitat”, va afegir, alhora
que va assegurar que les conver-
ses que ha tingut amb Lluís Ra-

parència”, va manifestar la can-
didata a la Generalitat de Ciuta-
dans. “L’educació o la sanitat”,
va afegir. “Volem posar fil a
l’agulla més enllà dels pactes.
Volem arribar a mesures con-
cretes al marge de l’acció políti-
ca”, va insistir, alhora que va
presentar aquest acord de mí-
nims com unamanera d’aconse-
guir que laGeneralitat nonomés
abandoni l’opció de la indepen-
dència, sinó que torni a donar
resposta als ciutadans.
Arrimadas va fer aquest anun-

ci després de la tercera reunió
de l’executivanacional del partit
que va tenir lloc al Centre Cívic
Torre Llobeta de Nou Barris,
“un barri que, comonzemunici-
pis de l’àrea metropolitana, ha
votat massivament en aquestes
eleccions el nostre partit”, va

manifestar el president de Ciu-
tadans, Albert Rivera, que va
destacar els resultats obtinguts
també a Salou, Cunit, Vila-Seca i
a la ciutat de Tarragona, on són
segona força des de diumenge
passat.
Rivera va assenyalar que els

comicis del 27-S els impulsen en
la seva “missió” de “regenerar
Espanya”, alhora que també va
assegurar que està confiat que la
seva formació serà capaç de
convèncer gran part dels cata-
lans que han votat opcions inde-
pendentistes. “A partir d’avui
comença una feina difícil, que és
reconstruir el projecte comú es-
panyol”, va manifestar el presi-
dent de Ciutadans. “Jo no crec
que tothom qui ha votat inde-
pendentisme ho hagi fet perquè
vulgui separar-se d’Espanya,
sinó que ho ha fet per la corrup-
ció, perquè no li agraden les
retallades en sanitat, perquè vol
un millor sistema educatiu.
Compartim el diagnòstic, però
no la solució. La solució no és
trencar ambEspanya”, va dir Ri-
vera, que va repetir la necessitat
que es convoquin eleccions ja
que, va assegurar, Artur Mas no
serà investit president. “La CUP
s’ha passat tota la campanya di-
ent que no faria Mas president.
Ara no crec que canviï d’opció.
Hi ha una majoria de diputats
que no ho volen: 73 contra 62”,
va sentenciar.c

Riveradónaperfetque
Masnoseràpresident
irecordaqueambla
CUPsón73diputats
quenohovolen

ÀLEX GARCIA

Albert Rivera i Inés Arrimadas van reunir ahir l’executiva de Ciutadans al districte barceloní de Nou Barris

ICV i Podemprenen nota per a les
generals dels seus errors en el 27-S
JAUME V. AROCA
Barcelona

Passats ja tresdiesdesdeldesastrós
resultat de les eleccions catalanes,
els aliats deCatalunya Sí que esPot
comencen a apuntar a la seva llista
de tasques pendents els errors que
handecorregirabansdepresentar-
se junts a les eleccions generals de
desembre. Cap de les quatre orga-
nitzacions no s’ha plantejat la idea
derenunciara laconfluènciapacta-

da el juliol passat i que els compro-
met a formar una candidatura amb
activistes catalans dePodem, Inici-
ativa per Catalunya, Esquerra Uni-
da iEquo .El líderde lacandidatura
encara està per decidir i –de mo-
ment– seràproposatperPodem.
L’executiva d’ICV es va reunir

ahir i, més enllà de reconèixer el
desastre, no hi va haver crítiques a
l’estratègia de confluència. Dissab-
te la comissió nacional tornarà a
avaluar els resultats i no s’esperen

veus gaire crítiques. A Iniciativa la
majoria és conscient que, si s’hi ha-
guessin presentat sols, el resultat
podriahaverestatencarapitjor.
Això no significa que no hi hagi

coses a canviar i en aquesta qüestió
hi ha opinions diverses. Hi ha qui
creuqueelnom,CatalunyaSíquees
Pot, eradesastrós abansde les cata-
lanes iarahocontinuasent ia sobre
està cremat. Abans del 27-S, els
impulsors de la candidatura van
picar a laportadeBarcelonaenCo-

múper demanar que els cedissin la
denominació en comú, de la qual és
titular l’equip d’AdaColau, però no
elshovanconcedir.Inosemblaque
això hagi de canviar ara per a les
generals.
La campanya catalana també va

demostrar que el poderós aparell
mediàtic que acompanya Podem
omple els mítings, però, almenys
aquestavegada,noomple lesurnes.
Com trobar la mesura justa que in-
corporil’electoratdePodeminofo-
ragiti el d’Iniciativa és un altre as-
sumpte que caldrà resoldre. Hi ha
qui proposa que els líders d’ICV fa-
cin actes separadament dels de Po-
dem,peròaquestapropostanocon-
venç, perquè, recorden, el proble-
ma no són els actes més o menys

massius, és el missatge. I en aquest
punt hi ha problemes de fons: al-
guns líders d’Iniciativa creuen que
Podemhadedefinirmésclarament
el seumodel territorial per a Espa-
nya si vol resultar realment convin-
cent a Catalunya. No n’hi ha prou
amb defensar el dret a decidir. Cal
definircoms’articulaladiferènciaa
Espanya, i aquí Podemno acaba de
fixarunmissatge.
Mentrestant, i malgrat l’ensope-

gada a les catalanes, la construcció
de projectes de confluència amb
Podem en altres territoris d’Espa-
nya segueix el seu curs. Després de
firmar l’acord a Galícia divendres
passat, ahir els líders de Com-
promís ratificaven la seva voluntat
de tancarunpacteaValència.c

La qüestió catalana

bell, Xavier García-Albiol i Mi-
quel Iceta “han estat cordials”,
tot i que no s’han marcat termi-
nis. “Aquests són dies de molta
activitat interna, però estic se-
gura que ens podrem entendre”,

va afegir Arrimadas, que també
ha trucat, diu, tant a Raül Rome-
va com aAntonio Baños per ofe-
rir-los “diàleg”. “Volem tractar
prioritats bàsiques dels ciuta-
dans com ara impulsar la trans-

L E S P R O P O S T E S

LesdeupropostesdeCiutadans
a la restade formacions inclouen
mesuresconcretesd’àmbit social
i econòmic, tot iqueelpuntde
partidaésabandonar l’indepen-
dentisme.
Secessió.Eliminar lespartides
pressupostàriesdirigidesa fo-
mentarel separatisme idestinar-
lesablindarels serveis socials.
Corrupció.Recuperar lacredibi-
litat en les institucions. Impulsar
unaauditoriade lagestióde la
Generalitat.

Llei electoral.Unapersona,
unvot.Proposenestablir llistes
obertes.
Ocupació. Reformar lespolíti-
quesactivesd’ocupacióper
fomentar lacontractaciódels
col·lectiusambmésdificultats.
Serveis socials.Recuperar
les inversionsensanitat, educa-
ció,dependència ipolítiques
socials.Establir l’educació trilin-
güe–encatalà, castellà i anglès–
i establir lagratuïtatde la
guarderiapública finsals tres

anys i l’accésals llibresde text.
Fiscalitat.Reformadelmarc
fiscal autonòmicquepermeti
reduir lapressió impositiva
sobre lesclassesmitjanes i
treballadores i el tramd’IRPF
cedit a laGeneralitat.
Administració.Eliminarduplici-
tats, burocràcia iorganismes
innecesaris.Treballarper la
unió i laconvivènciade tots
els catalans senseutilitzar
les institucionsdeCatalunya
perdividir-losenbàndols.
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La imputació deMas
Diuen que imputen el presi-

dent Artur Mas pels fets del 9 de
novembre. Queda clar que les ur-
nes no les va posar el president
per si mateix, sinó que va inter-
pretar el desig d’una granpart del
poble català. El presidentMas no
és un Moisès guiant el poble de
Catalunya, sinó el contrari. És un
excel·lent interpretador de la vo-
luntat de molts catalans i catala-
nes.Crecque si ell és censurat, ho
som també tots els que vamvotar.
Proposo, per tant, que tots els cul-
pables assumim la mateixa sen-
tència que s’imposi al president.
Pel que fa a la malversació de

fonspúblics, noho són també tots
aquells aeroports onnohaaterrat
mai ni un avió o els AVE que amb
prou feines traginen passatgers i
que, per tant, no seran mai un bé
nacional però sí una feixuga càr-
rega? I tantes i tantes cosesmés...

ISIDRE JUNYENT
Manresa

Endefensadelpresident
Amics, ara i després d’unes

eleccions catalanes, democràti-
ques i en què el poble ha decidit,
ens volen imputar el nostre presi-
dentMasd’unactequeesva fer el
9 de novembre també democràti-
cament decidit pel poble deCata-
lunya.Totalment ridícula l’actua-
ció del Tribunal Superior de Jus-
tícia, tenint en compte que un
poble –sigui el que sigui– ha de
tenir el dret de poder dir quin vol
que sigui el futur de la seva nació.
Nosaltres, els catalans quehem

dit sí al canvi, estem cridats ara a
la defensa de la nostra nació cata-
lana i a estar al costat, més que
mai, del nostre president Mas.
Això no ens detura gens i seguim
endavant amb el nostre procés
independentista. Em fot de debò
que la imputació sigui un 15
d’octubre, dia de l’afusellament
del nostre president Lluís Com-
panys, i que aquest any comme-
morem el 75è aniversari de la se-
vamort i permeteu-medir, assas-
sinat vilment, quina casualitat de
dada; potser volen liquidar políti-
cament el nostre president Mas,
però no ho aconseguiran.

FRANCESCX. FARRÉ
Barcelona

El paper de la CUP
Diu Antonio Baños: “Quan es

vota la CUP, passen coses”. Es
veu que sí. Ara la CUP, que ha
aconseguit 10 escons, vol dictar a
Junts pel Sí, quen’ha obtingut 62,
qui ha de ser o noha de ser el pre-
sident de la Generalitat.
Baños rebutja donar suport a la

investidura d’algú “identificat”
amb la corrupció. Amb això pre-
tén rebutjar el president Mas,
però sense que el president ni
tan sols hagi estat imputat en
cap moment per cap tipus de
corrupció.
Pel que sí que se l’acaba d’im-

putar és per haver posat urnes a
la consulta del 9-N, el màxim
exemple, fins ara, d’una virtut
quepregona lamateixaCUP, o si-
gui, la desobediència. Potser que
la CUP s’ho repensi ràpidament.
No hi ha ningú que s’hi hagi jugat
tant com el president Mas per ti-
rar endavant elmàxim ideal com-
partit per Junts pel Sí i la CUP: la
independència de Catalunya.

HENRY ETTINGHAUSEN
La Pera

El 27-S a 600 km
Deu ser per la distància de

600kmquehi ha entreBarcelona
iMadrid, que allà tot és diferent i
sembla que les eleccions del 27-S
no són el mateix en un lloc que a
l’altre. A Catalunya s’han fet unes
eleccions, amb uns resultats que
es compten clarament en vots i
escons, i encanvi aMadrid surten
uns resultats totalment diferents;
es tracta de la quantificació de
vots a favor, en contra, els que no
es defineixen, els vots en blanc,

els nuls i els dels que no han anat
avotar. Semblaqueaixòno tédis-
cussió, però no, els mitjans d’in-
formació i partits polítics han fet
malabarismes per canviar-ho tot
a conveniència seva i tergiversar
els resultats.
Mariano Rajoy, comptant el

percentatge dels vots a favor de la
independència amb la totalitat de
lapoblació catalanaquepodiavo-
tar, fa pena; n’hi ha per tornar-lo
a classes de recuperació demate-
màtiques o fer-li repetir curs.

Com diu el refranyer, tot plegat
són vuits i nous i cartes que no lli-
guen;mirend’embolicar la troca i
que no s’analitzi el que realment
ha passat el 27-S; com més enre-
nou millor, i així amagant el cap
sota l’ala, enrocant-se en les lleis i
els tribunals, anar allargant l’ago-
nia d’un Estat que està en crisi i
no ho volen reconèixer.
Així, no és gens estrany que ca-

da vegada hi hagi més catalans
que vulguin la independència.
Potser és qüestió dedemanar ajut

a la NASA i que enviïn urgent-
ment una sonda de les que han
enviat a Mart, on han descobert
aigua, a veure si hi descobreixen
algun rastre de vida intel·ligent.

JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona

La Catalunya real
Si algo han permitido visuali-

zar los resultados electorales del
domingo, es que la sociedad cata-
lana es plural y dista mucho de
esa visión nacionalista y unifor-
mizadora de un único pueblo. Si
fuera por los personajes mediáti-
cos y las manifestaciones masi-
vas, uno podría llegar a pensar
que una mayoría abrumadora de
catalanes apoya la secesión y des-
pués resulta que en las urnas no
llegan ni a la mitad.
La realidad es que en Catalu-

nya hay una minoría muy bien
organizadaquedisponede recur-
sos, el apoyo de las institucio-
nes y los medios públicos de
comunicación que trasmite una
imagen de falsa unanimidad so-
cial. Catalunya esmuchomás que
esas manifestaciones orquesta-
das, promovidas y teledirigidas
por el poder político catalán y
susasociaciones subvencionadas.
Afortunadamente, la Catalunya
real es más rica, diversa y plural.

ANDRÉS OVIEDO
Barcelona

Cada català, un vot
Ja n’hi ha prou d’haver

d’aguantar un sistema electoral
català injust que tracta els barce-
lonins com a ciutadans de segona
dins deCatalunya.Nopot ser, per
exemple, que un vot a Lleida val-
gui 2,4 vegades més que un vot a
Barcelona. Els barcelonins patim
undèficit fiscal brutal dins deCa-
talunya, paguem més impostos
que ningú i a sobre el nostre vot
val la meitat o menys que el dels
altres. Només així s’explica que
els independentistes tinguin ma-
joria absoluta en escons i no en
vots. Prou discriminacions. Cada
català, un vot.

MANELMAS CANUT
Barcelona

L’hora de la política
En general percebo un inte-

rès, crec que desmesurat, sobre el
que anirà passant dia a dia, hora a
hora, sobre noms, circumstàn-
cies, declaracions, projectes... Al
meu entendre, nosaltres, els ciu-
tadans, ja hem fet la feina que ha-
víem de fer, que és votar. Ara no
ens toca ni pensar ni fer.
Ara toca als polítics fer política,

i pobres d’ells si no en fan perquè
el poble, els que hemvotat, no so-
lament els ho retraurem sinó que
també, una vegada més, els supe-
raremamb iniciatives,manifesta-
cions i si és necessari amb un càs-
tig amb noves votacions.

FRANCESC SAGRERA
Subscriptor
Castellar del Vallès

Bajar del caballo
No es una novedad de estas

elecciones, ni tampoco sorpren-
de que los análisis de los resulta-
dos estén tan polarizados, pero
está claro que cuesta entender
opiniones tan dispares.
Personalmente, me queda la

sensación de que nada ha cam-

SOU PARTIDARIS DE PUJAR FOTOS DELS
MÉS PETITS A LES XARXES SOCIALS?
#enuntuit77.845 visites Inés Arrimadas, nova líder de

l’oposició al Parlament català, té
un nòvio independentista:Xavier
Cima. Ell ha estat diputat per
CDC i donava suport a la can-
didatura de Junts pel Sí a les
eleccions autonòmiques.

66.019 Cher opina que la independència “farà un dany
irreversible, hi ha coses difícils d’arreglar una vegada des-
fetes”; i desitja sort als catalans: “Són gent maca”.

46.546 En l’enquesta “Aprova que el TSJC imputi
Mas, Ortega i Rigau pel 9-N?”, ambmés de 29.000 vots,
el 56% dels lectors aposta pel no.

39.267 Una núvia, dos pares i una fotografia viral del
moment en què el pare de la núvia arrossega fins a l’altar
el padrastre de la noia.

Aproveu que
el TSJC imputi
Mas, Ortega i
Rigau pel 9-N?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

Teniucostumdevisitar
lesgaleriesd’artquehiha
a lavostraciutat?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Me parece una
irresponsabilidad no

informar debidamente de
las consecuencias, a quien
corresponda.
@leboswki Eduardo Gómez

No, y además me
parece que la gente ha

perdido el norte con estos
temas de las redes sociales.
@Moremar600 MoreMar

No, y no entiendo a
quien lo hace. Una foto

que subes la puede copiar
cualquiera y publicarla en
otro sitio.
@_Nanndy_ Nandy

No, crec que s’hauria
de preservar el dret

d’imatge d’aquests infants,
els quals no poden escollir si
volen sortir a les xarxes.
@EsterMullera Ester Mullera

No, tenemos que
preservar la intimidad

de los más pequeños.
@julio_amarillo Julio Sáez

Pienso que subir fotos
de niños debería estar

prohibido.
@naldch Nadic

BENVINGUDA‘PERFUMADA’.MarcoEllenaesqueixa:“Cadadia,a les9.30delmatí,elcamióde
lesescombrariesparaalpàrquingdelsbusosturísticsdeRosesperquèelsoperarisesmorzin.
Elprimerqueveuenelsvisitantsésunboniciperfumatcamiódelesescombraries!”.

EL MÉS V IST AL WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’

E L C O M P TA D O R

L A F O T O D E L L E C T O R

CARTESDELS LECTORS

46%

54%

0%

Sí

No

Ns

Han opinat 45.976 persones
Fins a les 21.00 hores
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LaCUP torba la negociació amb
una proposta de “presidència coral”
La idea llançada per la número dos de Barcelona no té suport intern

JOSEP GISBERT
Barcelona

Si dimecres Junts pel Sí va inten-
tar rebaixar la pressió sobre la
CUP en relació amb la investidu-
ra d’Artur Mas com a president
de la Generalitat, ahir va ser la
mateixa CUP la que va sorpren-
dreambunplantejamentdescon-
certant: una “presidència coral”
sense “enterrar” políticament el
líder deCDC.Una proposta, llan-
çada públicament per la número
dos de la candidatura a Barcelo-
na, Anna Gabriel, que certament
supera el discurs de la negativa
rotunda a la investidura d’Artur
Mas, però que té dos inconveni-
ents molt seriosos: d’una banda,
no té el suport intern del conjunt
de la formacióde l’esquerra alter-
nativa i anticapitalista, i, de l’al-
tra, resulta impossible dur-la le-

galment a la pràctica, en lamesu-
ra que tots els textos de
referència parlen amb summa
claredatd’unapresidènciaúnica i
en cap cas coral.
AnnaGabriel, enunaentrevista

a Catalunya Ràdio, va plantejar la
constitució d’un Govern que tin-
gui una “presidència coral”, amb
“tres o quatre perfils amb un pes
equivalent” que comparteixin el
poder, que inclogui dones, i sense
queaixò impliqui “enterrar”polí-
ticament el líder de CDC. Una
fórmula per a un “govern excep-
cional” que, a parer seu, hauria de
servir per reflectir “la transversa-
litat de la independentisme” i
emetre “un senyal que es demo-
cratitzen les institucions” amb
“un Govern menys presidencia-
lista” i que en cap cas no passaria
per plantejar la retirada d’Artur
Mas: “Ningúnohaparlat d’enter-

rar ningú, no demanem la mort
política deMas”, va puntualitzar.
“Parlem de quin paper pot tenir”,
va suggerir lamembredel col·lec-
tiu Endavant, un dels més actius
que integren laCUP,queva instar
CDCa “noemetre el senyal que el
procés està en perill per una per-
sona”.
Aquest plantejament, tanma-

teix, no té el suport del conjuntde
la CUP i, de fet, alguns sectors de
la formació estan molestos per-
què Anna Gabriel posés la idea
sobre la taula primer dimecres en
a una trobada amb representants
de Junts pel Sí i ahir l’airegés pú-
blicament. La fórmula de la “pre-
sidènciacoral”ésnomés, enreali-
tat, una de les possibilitats que
s’han apuntat en el debat intern
obert al si de la CUP sobre la in-
vestidura, però no té el suport
unànime de la formació. És més,
aquestsmateixos sectors descon-
tents amb la número dos de la
candidatura de Barcelona, més
pragmàtics, serien partidaris de
resoldre a favor de la investidura
d’Artur Mas i de fer-ho com més
aviat millor per no allargar inne-
cessàriament un debat que consi-
derenque, en les actuals circums-
tàncies, no porta enlloc i pot
resultar-los fins i tot contrapro-
duent.
En aquest sentit, l’exdiputat

Quim Arrufat va ser qui va assu-
mir que, al marge d’esgrimir dis-
cursos, tenenpoques sortides.Ai-
xí, va admetre que, en el supòsit
que Junts pel Sí es tanqués en
banda i pressionés fins al final la

CUP,aquesta formació li acabaria
donant suport, però no com una
opció pròpia, sinó senzillament
per evitar que el procés indepen-
dentista descarrilés. “Ara bé, que
d’aquí en sortís una república i
que aquesta república fos creïble,
fos democràtica i per a tothom,
seria una altra cosa”, va avisar.
Junts pel Sí, per la seva banda,

va evitar comentar els planteja-
ments que estan sortint des de la
CUP i va preferir remetre’s a la
discreció de les converses que ja
han començat. Els que sí que no
van poder evitar pronunciar-se
sobre l’“ocurrència” de la “presi-
dència coral” van ser altres for-
macions, com ara el PP, que va
parlar d’“olla de grills”, o Catalu-
nyaSíqueesPot, que lavaqualifi-
car de “folklòrica”.c

AnnaGabriel diu ara
que “ningú no ha
parlat d’enterrarMas,
no demanem lamort
política deMas”

ROSER VILALLONGA

Els diputats de Junts pel Sí a l’escalinata del Parlament després demantenir la primera reunió oficial del grup

Els diputats de Junts pel Sí estrenen grup al Parlament

La novetat del primer dia
JOSEP GISBERT
Barcelona

Comunnen amb sabates
noves. Era la sensació
que desprenien la ma-
joria dels diputats de

Junts pel Sí, que ahir van mante-
nir la primera reunió formal del
grup al Parlament. La sensació
del primer dia, la sensació de la
jornada d’estrena, la sensació del
que comença i està per descobrir.

La sensació i la il·lusió. Perquè
encara que els diputats de CDC i
ERC ja es coneixen, no és el ma-
teix coneixe’s que treballar junts
per fer front a un repte inèdit. I
perquè per als independents és la
primera vegada. La sensació, la
il·lusió i el respecte. El respecte
envers el que és desconegut.
Tot just una hora de reunió,

presidida per Raül Romeva, amb
jersei, Artur Mas, inusualment
sense corbata, i Oriol Junqueras,

amb el look de sempre, i amb du-
es absències per causa de força
major: Marta Rovira i Albert Ba-
talla. Va servir bàsicament per
coneixe’s, i per començar a pren-
dre mides a un palau, el del parc
de la Ciutadella, on almenys du-
rant els propers divuit mesos
hauran de passar moltes hores. I
demoment resmés, perquè el re-
partiment de funcions i l’organi-
grama del grup encara no està
decidit. La presidència, d’acord

amb la lletra del pacte, correspon
a CDC, però ningú no descarta
res. La solució, “la setmana que
ve”, comenta a la sortida de la
trobada un atribolat Josep Rull,
més pendent d’una negociació
amb la CUP que, d’entrada, ha de
garantir a Junts pel Sí la majoria,
ni que sigui compartida, a la me-
sa del Parlament.
La negociació amb la CUP,

precisament, va estar molt pre-
sent en l’ambient. Dins de la sala
va ser objecte de diversos co-
mentaris, en especial per part de
membres de CDC i d’alguns d’in-
dependents, com Lluís Llach o
Germà Bel, que van apostar per
no cedir davant la formació de
l’esquerra alternativa i anticapi-

talista i mostrar la fermesa ne-
cessària en la defensa que el can-
didat a la presidència de la Gene-
ralitat és Artur Mas. Res de nou.
Raül Romeva, després de la reu-
nió, va llançar pilotes fora, una
darrere l’altra, davant la insistèn-
cia dels periodistes.
El “bon rotllo”, en paraules de

la majoria, va ser la tònica
dominant de la primera trobada.
I per rubricar-ho, una foto de fa-
mília a l’escalinata del Parla-
ment, amb somriures i cares feli-
ces mirant a les càmeres dels fo-
tògrafs i de les televisions. Els
somriures i les cares felices dels
nens amb sabates noves. Els mal-
decaps ja vindran, de ben segur,
més endavant.c

La legislació
La legislació catalana sobre
la presidència i la vicepresi-
dència només fan referència
a un representant.

ESTATUT D’AUTONOMIA DE
CATALUNYA
(19 de juliol del 2006)

El president o presidenta té la
més alta representació de la
Generalitat i dirigeix l’acció
del Govern. Article 67.1

El president o presidenta
de la Generalitat és elegit
pel Parlament d’entre els
seus membres. Article 67.2

LLEI DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
GENERALITAT I DEL GOVERN
(5 de novembre del 2008)

El Govern es compon del
president o presidenta de
la Generalitat, del conseller
primer o consellera primera
o el vicepresident o vice-
presidenta, si s’escau,
i dels consellers. Article 13

El president o presidenta
de la Generalitat, si no ha
nomenat un conseller primer
o consellera primera,
pot designar un vicepresident
o vicepresidenta
del Govern. Article 15.1
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Florencio
Domínguez

Mas al
politburó

Elrefrany diu que no es pot afir-
mar que d’aquesta aigua no en
beuré, ni que aquest capellà no
és el meu pare, perquè ni es pot

posar la mà al foc respecte al comporta-
mentde lespersonesnidebon trosvatici-
narquèpassaràenel futur. Si laditaésvà-
lida per a la vida quotidiana, encara ho és
molt més per a la vida política, on les ro-
tundesafirmacionsdeprincipisqueesfan
avui es poden retorçar demà sense més
problemes. Sempre es trobarà una bona
excusa i, a sobre,presumirdecoherència.
No hi ha motius per posar en dubte la

fermesa de la decisió de la CUPde no do-
nar suport a la reelecció d’ArturMas. No
hi hamotius avui, perquèdemàno se sap.
En realitat ni tan sols no se sap avui, des-
présque laCUPhagi reinventat la ideade
crear un politburó, que han denominat
“presidènciacoral”,perposar-loalcapda-
vantdelaGeneralitatensubstituciód’una
cosa tan convencional i petitburgesa com
és una presidència unipersonal en què el
líder mana, generalment molt. Posats a
col·lectivitzar,resdemillorquecomençar
perlacúpuladelpoder,quedesprésjavin-
dran labanca i lesempreses.
La situació de la CUP davant la reelec-

ció deMas és semblant a la que al seu dia
tenia l’esquerra abertzale davant el pla
Ibarretxeel2004.Lesdeclaracionsprèvi-
es d’ETA i de les franquícies de Batasuna
–llavors operava amb la bandera de
conveniènciadeSozialistakAbertzaleak–

erentancontundentscontraelpla sobira-
nistadel lehendakariquenodeixavencap
dubte. L’esquerra abertzale nopodia ava-
lar aquella proposta que destrossava sen-
se vacil·lar en públic i en privat, que com-
batiapolíticamentenuns termes tanclars
quenodeixavenmargealanegociació.Els
qui prevèiem el rebuig de Batasuna al pla
Ibarretxe en vista de les sevesmanifesta-
cions oficials ens vam equivocar de totes
totes. Arribada l’hora de la veritat, Bata-
suna va fer un joc d’equilibris: tres dels
seus parlamentaris van votar a favor del
pla perquè tirés endavant i uns altres tres
en contra per fer veure que eren cohe-
rentsambel seurebuiganterior.
L’esquerra abertzale, tan propera polí-

ticament i sentimentalment a la CUP, es
vaempassarels litresnecessarisd’aquella
aiguaquenohaviadebeuremaiperdonar
via lliurealpla Ibarretxe. I se lavaempas-
sarperquènopodiaresistir lapressiódela
lògica interna d’un pla que suposava un
enfrontamentamblarestad’Espanya,que
deixavaelPaísBascalmargedelalegalitat
constitucional iqueconsagravaelqueara,
a Catalunya, se’n es diu desconnexió de
l’Estat. No podien aparèixer davant els
seusseguidorscomelsquehavienfrustrat
un projecte rupturista amb el qual com-
partien molt més del que reconeixien en
les seves manifestacions públiques. No
podienaparèixerdavantelsseusalmateix
costatde labarricadaqueelsdefensorsde
la legalitat constitucional fent descarrilar
una proposta que les seves bases, sense
complicar-se la vida amb anàlisis políti-
quesrecargolades,veienambsimpatia.La
qüestióéssiaralaCUPpotresistir lapres-
sióde la lògicadelprojecte rupturista.

Lasituacióde laCUPrecorda
ladeBatasunadavantel
plaIbarretxe,quevaacabar
votanta favor iencontra

EscumaCiutadans

A mesura que passen els dies, Ciuta-
dans es consolida com el principal
vencedor mediàtic de les eleccions del
27 de setembre. El que és més curiós
es què l’escuma Ciutadans puja amb
l’ajuda del Govern d’Espanya i del
conglomerat independentista català.
Tots dos estan treballant perquè la set-
mana acabi amb Inés Arrimadas i Al-
bert Rivera dalt del podi.
A Madrid se sent aquests dies un

tam-tam que situa Ciutadans en sego-
na posició, empatat amb el Partit Po-
pular, si les eleccions generals es fessin
diumenge que ve i no el 20 de desem-
bre. Escumes del 27-S, que els sociò-

legs seriosos interpreten amb cautela.
Els sondejos de les pròximes setmanes
determinaran amb més precisió quin
és el premi que obté Ciutadans a tot
Espanya pels seusmeritoris resultats a
Catalunya. De premi, n’hi haurà.
La gran remuntada mediàtica del

partit taronja té dosmotors de propul-
sió: l’equip de Mariano Rajoy i l’inde-
pendentisme català. M’explico. El re-
lat governamental espanyol segons el
qual el sobiranisme ha perdut clamo-
rosament les eleccionsbeneficia direc-
tament Ciutadans, ja que el PP de Ca-
talunya és, objectivament, un dels
grans perdedors del 27-S. El PP no pot
penjar-se la medalla. Xavier García
Albiol, l’home que sense ser diputat va
comparèixer a començaments de se-
tembre al Congrés per dir que “la bro-
ma s’ha acabat”, va acabar la campa-
nya amb un precipitat espot en català.
Vuit diputats menys. 25 escons per a
Ciutadans. 11 per al PP. Més del doble.
Aquest diferencial proclama campió

del bastió catalanoespanyol Ciuta-
dans. Així ho llegeix lamajor part de la
societat espanyola.
L’independentisme també ajuda la

gent deRivera, d’unamanera unamica
més rocambolesca. Els sobiranistes re-
butgen indignats la consigna governa-
mental que els presenta com a perde-
dors del 27-S, però des de dimarts, què
dic, des de lamateixa nit de diumenge,
estan dedicant totes les seves energies
a la baralla interna.

La pugnacitat és una gran caracte-
rística catalana. La investidura d’Artur
Mas com a president de la Generalitat
està en risc i tots els oficials del princi-
pal partit del bloc sobiranista han estat
mobilitzats al bastió de Santa Eulàlia
per defensar el seu capità. CDC lluita
per la reelecció de Mas, ja que en això
li va la vida. ERCmanté el seu pacte en
silenci. Observa i calcula. I se li nota.
Se li nota molt. Amb la clau a la mà, la
Candidatura d’Unitat Popular es veu
al centre d’un remolí que segurament
no volia. L’espectacle televisiu al
voltant de la CUP és aquests dies
fascinant.

“Això de la CUP, exactament què
és?”, pregunta molta gent a Madrid.
“Un Podemos independentista i fran-
ciscà, més de base i menys de plató,”
acostumoa respondre. El candidat cu-
paire, tot i això, esmoumolt bé als pla-
tós. Antonio Baños és periodista i sap
explicar-se. Té alguna cosa de Pepe
Rubianes, alguna cosa de personatge
d’Eduardo Mendoza a El laberinto de
las aceitunas, i un instint notable sota
els focus.
El bloc independentista no ha sabut,

no ha volgut o no ha pogut portar el
debat cap a una interpretació del 27-S
més favorable per a la causa que diu
defensar. Aquesta tasca l’han fet, mo-
guts per altres motius, el diari nord-
americà The New York Times, dema-
nant a Rajoy que escolti les reclama-
cions catalanes, i l’expresident José
María Aznar, recordant al seu partit
que els secessionistes han guanyat les
eleccions, encara que no hagin pogut
reforçar la victòria amb una lectura
plebiscitària dels comicis.
El bloc independentista apareix

aquests dies sense gaire brillantor a la
mirada. Els rostres d’Artur Mas, Raül
Romeva i Oriol Junqueras, ahir a la

primera reunió dels diputats de Junts
pel Sí, eren molt eloqüents. En comp-
tes d’afirmar amb força la seva victò-
ria, el triumvirat exhibeix la seva preo-
cupació. No es fien els uns dels altres.
L’angoixa independentista, per tant,
també beneficia Ciutadans. Els seus 25
diputats són glossats a Madrid i pro-
víncies com el destacament quemillor
ha defensat Espanya a Catalunya.
En realitat són diversos els factors

que han contribuït a impedir una lec-
tura rotundament plebiscitària del
27-S. Els cent mil vots d’Unió. La in-
tel·ligent campanya de Miquel Iceta.
Els 358.000 electors de Catalunya Sí
que es Pot, que haurien estat molts
menys si Iniciativa perCatalunya s’ha-
gués presentat en solitari. Els 366.000
vots del PP, també. Les 734.000 pape-
retes de Ciutadans, esclar. I un altre
factor afegit, que no pot passar-se per
alt. L’escàndol del vot a l’estranger,
restringit a consciència des de fa
temps per una llei injusta. L’escàndol
del vot sol·licitat. L’Estat espanyol està
fent una cosa molt greu posant totes
les traves possibles perquè el milió
llarg de persones, joves i no tan joves,
que la crisi econòmica ha expulsat a
l’estranger no puguin intervenir en la
definició del futur polític del país. S’es-
tà empenyent un gran contingent hu-

mà, d’elevada formació, a la condició
d’apàtrides. És molt greu.
Ciutadans aquests dies brilla. Fabri-

ca escuma. És el partit quemés agrada
als joves de centredreta. Es revaloritza
davant l’electorat conservador més
madur. Interessa en zones tèbies i es-
cèptiques del socialisme. Creix la lle-
genda que és el partit favorit de l’Ibex
35. Les eleccions seran el 20 de desem-
bre. Falten gairebé tres mesos. Tres
llargs mesos. El Partit Alfa és molt dur
de pelar a les províncies. I a Rajoy no
el dibuixaríemmai amb escuma.c

TONI ALBIR / EFE

Una dona amb un dels emblemes propagandístics de Ciutadans a l’acte de final de campanya

El bon resultat
del partit taronja
és engrandit pel PP
quan empetiteix
lamarea independentista

ANÀL IS I

Enric Juliana

La indissimulada angoixa
sobiranista a causa de
la complicada investidura
deMas també realça
l’innegable èxit de C’s
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El PSOE inicia a Catalunya la seva
“ofensiva” per derrotar el PP
Sánchez instaMas a admetre la seva “derrota” i a renunciar a la presidència

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Deser vistos comun llast per a les
aspiracions de Pedro Sánchez a
ser el nou president d’Espanya, a
convertir-se en revulsiu i l’exem-
ple que cal seguir per a la família
socialista. Els resultats electorals
de diumenge passat, en els quals
el PSCva resistirmalgrat elsmals
auguris comaprimera forçaneta-
ment d’esquerres a Catalunya,
han injectat vida, energia i opti-
misme al partit que lideraMiquel
Iceta.
El PSC està de moda i Sánchez

vavoler tenir ahir unnougest ini-
ciant la campanya electoral de les
generals a la seu del carrer Nica-
ragua de Barcelona. “S’ha acabat
el tempsde la resistència; comen-
ça el de l’ofensiva per canviar Es-
panya”, va ser la frase amb què el
secretari general del PSOE i Iceta

van cridar a lamobilització socia-
lista i a fer un “altre esforç” per
derrotar Mariano Rajoy a les ur-
nes i obrir un tempson “el diàleg i
la voluntat d’acord” siguin les no-
vesdivisesdelGovernd’Espanya.
Acompanyat per Meritxell Ba-

tet, la número dos de la candida-
tura del PSOE per Madrid, i Car-
me Chacón, la cap de cartell per
Barcelona, Sánchez va insistir a
presentar la reforma federal de la
Constituciócoml’únicaopciópo-
lítica que permetrà solucionar la
qüestió catalana; i es va compro-
metre a ser un president que es-
colti i tingui en compte la veu del
poble català.
“Em comprometo que gover-

narem sempre amb Catalunya, i
nosenseCatalunyacomhafetAr-
tur Mas i contra Catalunya com
ha fet Rajoy”, va afirmar.
Comva fer durant la campanya

de les catalanes, en què va tenir

unapresència inauditaperaun lí-
derdelPSOE–deudelsquinzedi-
es-, Sánchez va allargar la mà al
diàleg ambel sobiranismeperex-
plorarunmillorencaixdeCatalu-
nya enel conjuntd’Espanya. Però
ambuna condició: que es respecti
la legalitat. “Dins de la Consti-
tució espanyola podem parlar de
tot, fins i tot de reformar-la; a
fora, i fora de la legalitat, no hi ha
res dequèpuguemparlar”, va dir,
insistint en la idea que el canvi de
la CartaMagna, si es fa, no busca-
rà en cap cas acontentar els inde-
pendentistes: “No som una pare-
lla de qui et pots divorciar; som
germans, i els germans no es di-
vorcien”.
El líder del PSOE va abordar

també l’escenari polític català
després de les eleccions de diu-
menge i va exigir aArturMas que

assumeixi “el fracàs” de l’inde-
pendentisme en el plebiscit, ha-
vent quedat per sota del 50%, i no
opti a ser de nou president de la
Generalitat.“L’horitzódeCatalu-
nya no passa per Mas. Els socia-
listes no l’avalarem perquè sigui
president”, va assenyalar.
Sánchez fins i tot va arribar a

fer una petició a la CUP perquè
eviti investir el qui seria el presi-
dent de “les retallades, de l’am-
nistia fiscal i la reforma laboral
amb el PP, del 3%”.
El líder del PSOE va donar per

oblidades les seves discrepàncies
amb el PSC entre altres coses so-
bre la definició deCatalunya com
a nació, i va celebrar la derrota
d’aquells que “volien trencar el
socialisme” a Catalunya. Una re-
ferència velada a aquest sector
sobiranistadelPSC–MarinaGeli,
JoaquimNadal,ToniComín,Fer-
ran Mascarell– que en els últims
anys s’han anat sumant d’una
manera o altra al projecte sobira-
nista deMas.

Per acabar, el secretari general
del PSOE va agrair l’esforç des-
plegat pel PSC davant el repte de
les eleccions catalanes i va cele-
brar la “unió emocional del socia-
lisme espanyol i català”. Per la se-
va banda, Iceta va celebrar la pre-
sència de Sánchez a la campanya
així comel seu“gestde fraternitat
emocional”decol·locarBatet,mi-
litant del PSC, com la seva núme-
ro dos a la llista de les generals.c

EllíderdelPSOE
demanaalaCUPque
nopermetiqueMas
torniaserpresident“de
lacorrupcióidel3%”

LAURA GUERRERO

Meritxell Batet,Miquel Iceta, Pedro Sánchez i Carme Chacón ahir a la seu dels socialistes catalans

La cursa electoral allunya el pacte
antiindependentista deC’s, PP i PSC
I. ELLAKURÍA Barcelona

L’aliança al Parlament de les for-
ces contràries a la independència
és una possibilitat llunyana, per
les diferències ideològiques que
separen encara el PSC, PP i C’s i
la lluita electoral de cara al 20-D;
però encara no està del tot des-
cartada.
Després que la líder carbassa,

InésArrimadas, traslladés aques-
ta setmana a socialistes, populars

iCatalunyaSí queésPotundocu-
ment amb 10 punts per a un pacte
contra la “independència i la cor-
rupció”, ahir va ser el líderdelPP,
Xavier García Albiol, qui va
anunciar que remetrà a socialis-
tes i a Ciutadans la seva pròpia
proposta. “El de C’s és un docu-
ment que em sembla assumible.
Recull moltes de les propostes
que vam portar en el nostre pro-
grama i és una bona manera de
presentar un projecte entre tots

aquells que creiem que ningú no
ha de fracturar la societat catala-
na”, va declarar ahir Albiol, que
va donar per “assegurat” que tard
o d’hora l’acord prendrà cos.
El document del PP per al pac-

te abordarà diferents eixos, com
deixar de banda les diferències
partidistes per evitar que s’iniciï
un procés de ruptura de Catalu-
nya respecte del conjunt d’Espa-
nya; apostar per un noumodel de
finançament basat en la solidari-

tat i la corresponsabilitat fiscal,
eliminar les anomenades “estruc-
tures d’Estat” i prioritzar la polí-
tica econòmica i social.
Tot i això, la proximitat de les

eleccions generals del 20 de de-
sembre i les estratègies de cada
partit, marcades per la disputa
entre Mariano Rajoy, Pedro
Sánchez i Albert Rivera per la
presidència del Govern, pot ser el
seu principal obstacle. Almenys
fins quepassi aquesta data i quedi
definit el nou mapa polític espa-
nyol. Una guerra tàctica en la
qual el PP continua estudiant la
manera de desactivar C’s. El re-
sultat del partit carbassa a Cata-
lunya ha fet saltar totes les alar-
mes al carrer Génova deMadrid i

al palau de laMoncloa. Els popu-
lars intentaran posar en evidèn-
cia l’acostament de C’s als socia-
listes i així frenar la fuga de vot
conservador. En aquesta estratè-
gia s’emmarca la insistència d’Al-
biol a oferir a la formació carbas-
sa i al PSC un pacte “d’unitat
d’acció” contra l’independentis-
me a la Cambra Catalana. Volen
que Arrimadas i Iceta “esmullin”
o, altrament, quedin en “evi-
dència”.
Davant això, C’s intentarà con-

servar l’equidistància entre po-
pulars i socialistes per no distor-
sionar la seva proposta d’“alter-
nativa” al bipartidisme; i el PSC
ha reiterat públicament que no
vol afavorir el “frontisme”. c

Reivindicació del catalanisme
]Els bons resultats que
Ciutadans ha obtingut al
cinturó roig deBarcelona,
tradicional graner de vots
socialista, han fet sonar les
alarmes del PSC. “Hemde
posar-nos les piles” és la
consigna que s’ha traslladat
als dirigentsmunicipals i als
alcaldes socialistes de cara a
les eleccions generals. A
més, Iceta vamostrar ahir
quina pot ser la línia argu-
mental en el seu intent de
recuperar el votant socialis-
ta que ha estat seduït pel
partit de Rivera. “Els que
volien dir no a la indepen-
dència, ja ho han fet; ara
només els socialistes podem

garantir el canvi a Espanya”,
va afirmar en la seva inter-
venció. El líder del PSCva
reivindicar el catalanisme
polític i es va negar a accep-
tar que, comalguns assegu-
ren després dels últims co-
micis, aquest hagi desapare-
gut d’escena. Així, Iceta va
enaltir el paper del PSC com
apartit catalanista i que
durant dècades “ha treba-
llat” per cosir la societat
catalana amb les seves dife-
rències,matisos i pluralitat.
Per això, va demanar d’evi-
tar el “frontisme” i va allar-
gar lamà als que “no volen
el xoc de trens i que no
desitgen l’empat infinit”.

La nova cita electoral
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LaCUP llança una pluja de
propostes per esquivarMas
La formació talla el debat intern: “No investiremMas i punt”

JESÚS DIGES / EFE

Antonio Baños i Anna Gabriel durant la roda de premsa de dilluns passat

ÀLEX TORT
Barcelona

Amb la idea de ser àmpliament “pro-
positius”, la CUP està treballant una
sèriedepuntsquepermetindesenca-
llarelqueconsiderenuntediósdebat
sobre si s’ha d’investir Artur Mas o
no. L’esquerra alternativa indepen-
dentista, doncs, no es limitarà a la
propostallançadaperlasevanúmero
dos, Anna Gabriel, d’apostar per una
“presidència coral” en la qual figurin
“dos o tres perfils que tinguin un pes
equivalent”ambl’objectiude“demo-
cratitzar les institucions”.
El cap de llista de la CUP, Antonio

Baños,vacomplementar lesparaules
deGabriel i va assegurar que la “pre-
sidència coral” és una de les propos-
tes, per bé que no l’única, que la seva
formació posarà sobre la taula de
JuntspelSí.Així, ahirvadonarpistes
ivaafirmarquetambépensenenpor-
tar a diàleg una “presidència rotatò-
ria” o “vicepresidències poderoses o
ungoverndequalsevolaltramanera”
encaraenestudi.
“Proposarem solucions que supe-

rinel reduccionismeMas sí,Masno”
va subratllar Bañosmentrematisava
que“noelvolemcoma president i lí-

der exclusiu, ja que faríemun flac fa-
vor a la gent independentista que no
el segueix”. De totes maneres, el nú-
mero u dels cupaires va reconèixer
quesiMasquedésalmarge “acabarí-
emambunprocés ambmoltes sensi-
bilitats, on hi hamolta gent que creu
queésunreferent”.
Igualment, Baños va admetre que

la idea de la presidència compartida

és una opció “no elaborada”, però va
reiterar que no seria l’única. En tot
cas, el coordinador general de CDC,
JosepRull,javaadvertitabans-d’ahir
que l’Estatut impedeix que la presi-
dència recaigui en més d’una perso-
na, però es vamostrar obert a consi-
deraraltres fórmules, comquehipu-
gui haver diversos vicepresidents
encara que la llei de la Presidència i
del Govern limiti a una les vicepresi-

dències. Sobre això, Baños va asse-
nyalar que l’esquerra alternativa ja
treballa en un escenari en què “es
transcendeix l’Estatut per afrontar
una República catalana. “Mals inde-
pendentistes seríemsi ens cenyíssim
persemprea l’Estatut.Seriaunacon-
tradicció flagrant!”, vaafegir.
D’altra banda, Gabriel, en declara-

cions aRAC1vanegar altra vegada la
possibilitat que la CUP faciliti la in-
vestidura de Mas: “Podria semblar
quehemdeixatunaportaoberta. Pe-
rò hem dit que no investiríemMas, i
punt”, va sentenciar. I en referència
indirecta a Junts pel Sí, la cupaire va
lamentarque “hihagi algúque reser-
va a la CUP el paper de crossa, de
comparsa, d’algú que abandonarà el
seu programa, la seva trajectòria, els
seus postulats i que es vendrà al mi-
llor postor. Això és no conèixer gens
nimica laCUP”.
Davant la pressió que està rebent,

laformacióvaanunciarahirenunco-
municat que ajorna tots els seus
“compromisos comunicatius” fins
desprésdelaconferènciapolíticaque
celebrarà dijous 8 d’octubre. En cas
que consideri necessari traslladar el
seuposicionamenthofaràatravésde
comunicatsescrits.c

La formació s’imposa
silenci i ajorna tots
el seus “compromisos
comunicatius” fins
dijous, 8 d’octubre

Jordi Graupera

Tres dogmes

L’autonomisme eren tres dogmes. (a) Hi ha
espai a la Constitució per fer de la tensió
atàvica entre Catalunya i l’Estat un espai
fructíferperatothom.(b)Hihaunamassa

devotants lleialsaEspanyaquemainovotena leselec-
cions autonòmiques, però si es tensa massa la corda,
sortiran a votar i no només derrotaran qualsevol pro-
postarupturista,sinóqueposaranfial’hegemoniapolí-
tica del catalanisme autonòmic. Així, doncs, (c) només
lanegociacióa lamenuda incrementa l’autogovern.
Dimecres va fer 10 anys que es va aprovar al Parla-

ment,ambel89%delsdiputats (totsmenyselPP), l’Es-
tatut que els encarnava.Vaig ser testimoni de l’abraça-
daelèctricaentreManueladeMadreiPujol.L’endemà,
Montilla anunciava esmenes: començava l’era del no.
Zapatero va reduir l’espai del primer dogma, i Rajoy,
primer amb la recollida de signatures i després recen-
tralitzant, l’ha fet desaparèixer. Entre l’un i l’altre, el
Tribunal Constitucional es va carregar el gradualisme
negociador.La força: eldogmadelmig.
El novembre del 2007ArturMas feia una conferèn-

cia en què donava per mort el catalanisme que havia
postulatPratde laRiba just 100anysabans i feiaoficial
el“dretadecidir”(eufemisme:notensemlacorda).Pe-
rò el 2010 la seva proposta estrella encara fou el pacte
fiscal –que ell mateix havia detallat en aquest diari en
unarticlede1998–.
El problemade fonsque tothomargüia era el dogma

central:sitensem,perdem.Enunofftherecorddefinals
del2007,el candidatMasemvadir:“Siemgaranteixes
que l’endemà de la independència no se’m parteix el
país per la meitat, jo em veig capaç d’aconseguir-ho”.
Aquest axioma ha guiat totes les seves accions
desd’aleshores, i és el corde lamevadiscrepànciaamb

la seva estratègia.
Mas ha deixat el
conflicte (demo-
cràtic) per al final
(rebaixant la pre-
gunta per aconten-
tar UDC, ICV i les
elits respectives, ai-
gualintel9-N,les23
propostes a Ra-

joy...). Jo l’hauria preferit al principi: votar la pregunta
escocesaalParlament,perexemple.PeròéslaviaMasi
finsaquíenshadut.
Diumenge,27desetembre,ales8pmvamorireldar-

rer dogma. 77%de participació (se’ns deia que a partir
del 73%, kaputt), 48%de sís, 39%de nos, 12%d’agnòs-
tics.Majoria absoluta de l’independentisme (ergo, im-
plantacióterritorialarreu).Iabsolutanormalitatcívica
per totes les bandes. Tothomentén que ambel 50,01%
delsvotsalapantallaavuihidiriagameover.Peròels72
diputatsobrenlaportaaprepararlesinstitucionsperal
salt i per obrir negociacions, i el 2% que falta obre una
escletxa perquè el Govern central (el d’ara o el de ge-
ner) proposi un referèndum on es comptin vots sense
agnosticismes: tothom–finsi totelsassessorsdeCiuta-
dans–hoveu raonable, aquí i a fora.Tant si es convoca
com si no, però, la legitimitat de l’independentisme
s’eixampla.
El país discrepa, és plural, però no eren dos –un de

minoritari governant, un de majoritari callant–. Ha
morteldogma,hihapaís.

No hi havia un país
minoritari governant
i un demajoritari
callant

rac1.cat / #frac1

Ho patrocinen:

‘L’Espanyol
juga a RAC1’

RCD Espanyol vs.
Sporting

Dissabte, 3 d’octubre, a les 20 h
Amb Edu de Batlle i l’equip d’@RCDERAC1
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Setmana 5: És la setmana postelectoral, la posterior al 27-S. García Albiol,
Junqueras, Herrera, Iceta, Arrimadas, Anna Gabriel entre d’altres passen
pels micròfons del programa. Dimecres saludem Alejandro Amenábar,
que té a punt d’estrena el seu nou film sobre la por, ‘Regresión’.

TONI BATLLORI

Xavier García Albiol
candidat del PP a les eleccions catalanes

Parlemaquestdillunsamblamajoriadecandidatselma-
tí següentdeleseleccions.MiquelIceta,primersecreta-
ri socialista,deixaanarel seubodiaparticular:“Benvin-
gutsal’embolic”.PocdespréssaludemXavierGarcíaAl-
biol, el candidatdelPP.FaanysqueconecGarciaAlbiol.
Molts.Dequantransmetiaperlaràdiopartitsdebàsquet
iells’asseiaalagraderiadelaPenyaaBadalona.Enlase-
vamanera de fer campanya estem a les antípodes però,
en canvi, és hàbil en el titular periodístic i els impactes
contundents.GarcíaAlbiolnopotpagarpelquenohafet
ni ell, ni el seu equip de campanya. El PPha tret unpès-
sim resultat perquè l’última setmanade la contesa elec-
toral els impactesnegatiusdesdeLaMoncloaoGènova
han estat desmesurats i els seus votants han dit que ja
n’hihaprou.Quanlipreguntosiaquellasegonasetmana
decampanya l’ha influït ennegatiu,Albiol, sincer, deixa
anar: “Direm que em va agradar més la primera”. Ara
veurem si accedeix a la presidència del PP aCatalunya.
De fet seria injustqueescarreguéssobre la sevaenorme
esquena un resultat que té més a veure amb la incons-
ciència i incontinència verbal madrilenya que amb els
errorscomesosaquestacampanyadesdeCatalunya.

Oriol Junqueras
president d’ERC

Arriba Junqueras a la ràdio amb camisa blanca però
sense jaqueta. S’asseu al costat, quemala sort, de l’ho-
me de les americanes de colors, Xavier Sala Martín
que avui en porta una de color verd pistatxo.
Hi ha diverses càmeres i, quan el líder d’Esquerra

saluda el professor de la Universitat de Colúmbia
pensa en veu alta: “Potser que em posi l’americana si
hi ha tantes càmeres”. Junqueras debat ambels tertu-
lians, contesta (com sempre) el que li dóna la gana i
deriva el discurs sempre al seu terreny. Parla amb Sa-
la Martín del debut televisiu de l’economista aquest
diumengeaTV3. Junquerashaperdutunpuntde sin-
ceritat perquè viu aterroritzat pels titulars que trau-
ran sobre el quediu.O això almenys emsembla.Quan
acaba la conversa se’nva.Al capdevintminuts salta la
notícia. El TSJC imputa a Mas, Ortega i Rigau per la
consulta del 9 N. Quin desastre haver tingut Junque-
ras i que no hagi pogut valorar la bomba. Li truquem.
No ens havia passatmai. Als deuminuts torna a plan-
tar-se a l’estudi deRAC1 i, comsi res, s’asseuuna altra
vegada, s’encén el llum vermell i mostra el seu enuig
amb la decisió de la Fiscalia. Un professional.

Anna Gabriel
diputada electa de la CUP

Elsconfessoundesastre: tornoafumar.Eldiadeldebata
8tvienunapausapublicitària,AnnaGabrieldelaCUPva
venir a la zona on ambMàriusCarol i PilarRahola com-
partíemtaula.L’Annavavenir (comavui a la ràdio) sola,
senseningúdelpartit,senseningúencarregatdepremsa.
Comcadavegada,afortunadamentsommenysels fuma-
dors, ens vamveuremútuament cara de fum i li vaig dir:
Anna,oiquefumes?Emvadirquesí ivamsortircorrents
al’exteriordelplatóafertrespipades.Avuialaràdiohem
repetit l’experimentdavant la caraespantadadels tertu-
lians.Té lagentde laCUPla fascinanthabilitatde trobar
gent per al Parlament preparats per elaborar el discurs,
per enfrontar-se en debats i per suportar entrevistes:
abans David Fernàndez, Quim Arrufat o Isabel Vallet o
araels tresqueconec:AntonioBaños,AnnaGabriel i Jo-
sepManelBusqueta. (Percert, estic llegintunaconversa
interessant entre Busqueta i Pau Llonch en un llibre ti-
tulatFred’emergència).LipreguntoaGabrielsiestàcan-
sada i em respon: “Sí. Cansada que els periodistes em
preguntin si votarem a favor d’ArturMas. Que no”. I ho
repeteixendiversesocasions.Potser sí queelmillorque
podemferésdeixar-losa totsenpau iquedialoguin.

Alejandro Amenábar
director de cinema

Avui hem vingut fins aMadrid per valorar amb perio-
distes ipolíticsqueviuenalacapitalelresultatdel27-Si
la imputaciódelpresidentde laGeneralitat.A les 11 ens
visitaAlejandroAmenábar,queaquestdivendresestre-
naRegresión, unapel·lículaméssobre laporquedepor.
És el matí que tothom apel·la a la sèrie de zombis The
walking dead. Ho fa el periodista Antón Losada quan
parladela(re)apariciódeJoséMaríaAznar:“Quanolo-
rasang,Aznar lideraelswalkingdead”, ironitzaLosada.
Amenábar em parla així fora d’antena del seguici que
porta EmmaWatson, la protagonista del seu nou film,
que va serHermione en la sèrie deHarryPotter. Diu el
director que arribava un grup incomptable de gent en-
voltantlanoia,queenladistànciacurtaienelrodatgeva
serformidable.D’EthanHawkem’asseguraquesembla
quepassadetotperòquevanquedarundiaperacordar
si esveiaenelpaper ivanquedarenamorats l’unde l’al-
tre. Diu no estar pensant en cap tema per a la pròxima
pel·lícula, potser continuarà enel suspens, potser furga
enlaufologia ipotser tambétornaatrigarsisanysmésa
rodar la pròxima pel·lícula. Per això les seves estrenes
sónesdevenimentsesperadíssimspelpúblic.

JoanHerrera
coordinador nacional d’ICV

JoanHerreraarribaa l’estudiambcaradecansat.Mal-
gratnohaverestatenlaprimeralíniadeleseleccionsha
fet campanya els quinze dies i això passa factura. És la
primeraentrevistaquedónadesprésdeleseleccionsde
diumengepassat. Tinc la sensació que, comel tennista
RafaNadal, el líder ecosocialista té uns tics, uns rituals
quemai no se salta. A saber: sempre es treu el rellotge i
el posa sobre la taula però amb l’esfera ben visible. Al
seu costat el telèfon, un iPhone en aquest cas bastant
gastat. Quan s’expressa no fixa la mirada en ningú. La
vapersonalitzant, primer aun tertulià, després aunal-
tre, després a mi, després torna a un tertulià i anar-hi
anant. Ésmolt curiós el joc demirades d’Herrera. Diu
que ja té madurada la decisió de si continuarà o no al
capdavantdelpartitperòqueprimerhovolanunciaral
consell nacional de principis del 2016. Parlemdel blog
Botsdetwitter, ons’analitzael comportamentdelspar-
titsiassociacionsdurantlacampanyaaTwitter.Quanli
expliquemelresultat(val lapenallegirelblog)Herrera
somriu. “No m’estranya”. Centenars de comptes de
partits falsos i atacs indiscriminats comels que ell rep.
Herrera ja sapel joc inoel sorprèngens.Ungatvell.

EL DIETARI D’‘EL MÓN’

DILLUNS DIMARTS DIVENDRES

DIJOUS

DIMECRES

Jordi Basté
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tern, el 2012 van considerar que
no podien quedar al marge
d’aquest procés sobiranista. Amb
l’entrada a les institucions de Da-
vid Fernàndez, Quim Arrufat i
Georgina Rieradevall (substituï-
da el juny de 2013 per Isabel Va-
llet), la CUP entra al laberint ins-
titucional. i ara és al bell mig de
l’huracà.
La Candidatura d’Unitat Popu-

lar pren el nom de la coalició de
partits d’esquerres de Xile que va
portar a la presidència Salvador
Allende el 1970. La CUP no és un
partit polític clàssic.De fet no són
polítics. Més aviat és un espai de
confluència entre diferents orga-
nitzacions de l’independentisme
revolucionari en què tothom és
un tot, unes llistes, una assemblea
sense líders, i enquènohiha líder
ni candidat a la presidència de la
Generalitat. Tampoc no tenen
unadirecció política clara perquè
qui hi milita accepta estructures
assembleàries. Les conseqüènci-
es són evidents, començant per la
dilació i provisionalitat en la pre-
sa de decisions que ara tenen els
negociadors de Junts pel Sí.
Dilació i confrontació perquè

les veus són múltiples i no auto-
ritzades a representar la forma-
ció. Hi ha dos fronts que convi-
uen dins la CUP en constant con-
flicte: Endavant i Poble Lliure (el
que abans era el marxista Movi-

ment de Defensa de la Terra,
MDT). La influència d’aquests
dos grups és inqüestionable, mal-
grat que el 80% dels militants de
base de la CUP no pertanyen a
cap d’aquestes.
Totes dues mantenen simpati-

es i col·laboracions amb l’esquer-
ra abertzale i en alguns aspectes
organitzatius s’hi emmirallen. De
fet, Pernando Barrena, portaveu
de Sortu i EH-Bildu, ha vingut a
Catalunya per donar suport en
campanya a la CUP.Unitat popu-
lar és herri batasuna en eusque-
ra... Alguns van acusarDavidFer-
nàndez de ser “el xòfer” d’ETA
perquè organitzava els actes de
Batasuna, però resulta que no té
carnet de conduir. El que sí que té
és línia oberta amb Arnaldo Ote-
gi. Al desembre del 2012 els tres
diputats de la CUP van posar al
Parlament amb cartells amb el
número de pres d’Otegi com a
mostra de solidaritat. La seva
presència a les manifestacions
demanant-ne la llibertat és habi-

tual. TambéAnnaGabriel té con-
tactes amb el moviment abertza-
le. Ha estat convidada per l’orga-
nització internacionalista
Askapena, on va fer tres xerrades
amb el títolCreant poder popular,
des de baix i a l’esquerra.

La CUP té uns 1.500 militants
que paguen quota. Són els afiliats
els que teòricament marquen la
línia que cal seguir en les assem-
blees locals. Al seu torn s’organit-
zen en assemblees territorials
que envien posteriorment repre-
sentants al consell polític, que es
reuneixun cop almes i és l’encar-
regat de prendre decisions se-
gons el que ha transmès la mili-
tància en l’àmbitmunicipal.Hiha
també un secretariat nacional,
òrgan escollit per l’assemblea na-
cional –que es fa cada any– i que
executa el quehaestablert el con-
sell polític.Malgrat tot, aquestòr-
gan també està bipolaritzat entre
els que basculen cap a Endavant i
els que són més propers a Poble
Lliure, en una proporció gairebé
igual.
El seu simpatitzant segueix

sentmajoritàriament jove,menor
de 35 anys. Però, tot i no haver
mogut ni unpèl l’ideari (anticapi-
talisme i independència, bàsica-
ment), les darreres enquestes del
CIS i el 27-S van posar de relleu
que no només l’obrer, la gent tipa
del sistemaoel treballadorpreca-
ri els vota, sinó que hi ha una
amalgama de perfils que de cop i
volta aposta per ells: classes mit-
janes-altes, descontents amb les
polítiques de CiU i desencantats
amb ERC per la seva aliança amb
la dreta catalana, desmotivats, in-
decisos...
Baños reitera que la CUP hi és

per “tensar” i “empènyer”.Novo-
len ser crossa ni frontissa. Però
els ha arribat l’horadependrede-
cisions polítiques, més enllà de la
reivindicació i els eslògans, que
marcaran els seu futur.c

Furgoneta
procés. La CUP
va presentar un
vídeo de campa-
nya autoparòdic
i crític en què
una furgoneta
espatllada

simbolitza el
procés. Al final
és un grup de
persones qui
l’empeny, i deixa
clar que el motor
de la CUP és la
gent

P O B L E L L I U R E

Hereva de l’MDT,
pragmàtica i amb
vocació de partit

]Hereva deMoviment
de Defensa de la Terra,
l’MDT, poca cosa té a
veure amb l’organització
que donava suport a
Terra Lliure als anys
vuitanta i es va refundar
el 1998 com a organitza-
ció política revolucionà-
ria. Poble Lliure són més
pragmàtics i permeables
que Endavant, a més
d’estar disposats a per-
dre la seva sigla perquè la
CUP esdevingui efectiva-
ment un aglutinador de
l’esquerra alternativa
independentista. Apos-
ten per aliances estratè-
giques i la participació a
les institucions com a
mitjà necessari per acon-
seguir la independència.
En la mateixa línia, ve-
uen de bon ull la trans-
versalitat i proven de
captar sectors crítics dels
partits sobiranistes més
coneguts, com ara ERC,
ICV o EUiA. A diferència
també d’Endavant, Poble
Lliure creu en la paulati-
na autodeterminació dels
Països Catalans, sense
que sigui necessària la
independència coordina-
da de les Balears, la Co-
munitat Valenciana i
Catalunya. Tant Poble
Lliure com Endavant
prefereixen l’estelada
vermella associada al
PSAN (Partit Socialista
d’Alliberament Nacional,
fundat l’any 1969), amb
connotacions socialistes.
Defugen de l’estelada
blava perquè l’associen
amb la burgesia catalana.

Els deu diputats electes

ANTONIO BAÑOS. (Barcelona, 1967).Númeroua la
llista,ésindependentinopertanyacapsectord’in-
fluència dintre la CUP. Ha col·laborat en premsa,
ràdio i televisió, i forma part del grupmusical Los
Carradine.MembredeSúmate, l’entitatsobiranis-
tade castellanoparlants, va escriure al llibreLa re-
bel·lió catalana (2013) que va passar del federalis-
me a l’independentisme amb els governs d’Aznar.

ANNA GABRIEL. (Sallent, 1975). És membre
d’Endavant i afiliada a la CGT, a més de formar
part de l’equip fundador del col·lectiu Terra i
Llibertat. Va ser regidora a la seva localitat natal
del 2003 al 2011 i es va presentar amb la CUP a
les eleccions europees del 2004 com a número
tres. En la darrera legislatura va treballar com a
coordinadora del grup parlamentari de la CUP.

JOSEP MANEL BUSQUETA. (Sant Andreu de Llava-
neres, 1973). Número tres per Barcelona. D’ofici
pastisser, és considerat l’economista de la forma-
ció. Durant uns quants mesos va assessorar el go-
vernchavistadeVeneçuela. Proper aEndavant, va
sonardecapde llistade laCUP.HapublicatL’hora
dels voltors (2013) iConversaentrePauLlonch iJo-
sepManelBusqueta.Fred’emergència (2014).

GABRIELA SERRA. (Mataró, 1951). LaCUPvalora
d’ella sobretot l’experiència en lluites de caire
social. Té perfil independent. Ja es va presentar
el 1984 com a número tres de la candidatura
Moviment Comunista de Catalunya (MCC) per
a les eleccions catalanes. Es va implicar en el
movimentcontra l’OTANien lesbrigades inter-
nacionals de pau a Guatemala als anys vuitanta.

ALBERT BOTRAN. (MolinsdeRei, 1984).Vaserun
dels quatre regidors de la CUP a Molins de Rei
durant lapassada legislatura, tascaquevaconju-
gardurantuntempsambladel’òrgandirectiude
laCUP(2009-2013). En l’òrbitadePobleLliure,
és historiador. Treballa a Òmnium Cultural i és
seu el llibre Unitat popular: la construcció de la
CUP i l’independentismed’esquerres (2012).

EULÀLIA REGUANT. (Barcelona, 1979). De perfil
independent, és llicenciada en Matemàtiques i
actualment treballa a Lafede (organitzacions
pera la justícia global).Anteriorment, va formar
part de l’associació Justícia i Pau. També és
membre d’Azadí, una plataforma en favor del
poble kurd. Va estar a la llista de la CUP per les
municipals de Barcelona com a número quatre.

JULIÀ DE JÒDAR. (Badalona, 1942). L’últim dels
electes per la província de Barcelona és un reco-
negut escriptor en llengua catalana. Col·labora a
diferents mitjans, entre ells La Vanguardia. És
autor de la trilogia L’atzar i les ombres, formada
perL’àngel de la segonamort (1997),El trànsit de
lesfades(2001)iElmetall impur(2006).Juntamb
DavidFernàndezvaescriure CopdeCUP (2012).

BENET SALELLAS. (Girona,1977).Escollitcomadi-
putat per la demarcació de Girona. De professió
advocat,se’lconeixperassumirladefensa,alcos-
tat de l’ara regidor de Barcelona Jaume Asens,
dels encausats pel setge al Parlament del 2011, i
del cas dels onze del Raval. Va formar part de la
comissió de control del procés participatiu del
9-N.És fill deldestacat advocatSebastiàSalellas.

RAMON USALL. (Barcelona, 1977). Número u de
la candidatura aLleida, és independent i ja es va
presentarper laCUPa lesmunicipals de la capi-
tal del Segrià coma cap de llista el 2007. És doc-
tor enHistòria Contemporània i ha exercit com
a professor a l’institut Josep Vallverdú de les
Borges Blanques durant deu anys.

SERGI SALADIÉ. (Vandellòs, 1974). Capde llista per
Tarragona.TotiquenomilitaalaCUP,ésunveterà
de les lluitessocials ihacol·laboratambactes ipro-
postes de caràcter mediambiental. Llicenciat en
Geografia, té unmàster en Estudis Urbanístics. És
conegut per haver estat portaveu de la Coordina-
doraAnticementiriNucleardeCatalunya(CANC).

sentar-se a les europees. Aquí, un
contrasentit: a la llista hi consta-
va, entre d’altres, l’actual número
dos, Anna Gabriel, partidària fins
al 2012 de no moure’s de l’àmbit
local. També hi eren el músic
FrancescRiberaTitot i l’escriptor
i ara número set per Barcelona,
Julià de Jòdar. El resultat va ser
un fracàs estrepitós.
Després d’un intens debat in-

L ’ORGANITZACIÓ

Senseestructurani
líder,eldiàlegambla
CUPés provisional fins
passarper l’assemblea

CONNEXIÓ BASCA

Noamaguenlarelació
ambl’esquerraabertzale
ifanbandera política
delsuportaOtegi

LES FONTS

Anticapitalisme,
antisistema,marxisme,
internacionalisme, tota
unaamalgamad’ideari

LES FAMÍLIES

Endavant iPobleLliure
s’enfrontenenuna
organitzaciótotalment
assembleària 77
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Vencedors i vençuts
Ha escrit Eduardo Mendo-

za (El País, 30/IX/2015)
que “la història ens ense-
nya que, per desgràcia, la

majoria dels conflictes no se solucio-
nen fins que no esclaten”. I també que
“el rovell de l’ou del conflicte és el
conflicte”. Els resultats del 27-S es po-
drien prendre com una deflagració,
comunesclat, i tambécom la crua rea-
litat de les entranyes del conflicte. El
que s’ha comprovat és que Catalunya
està escindida entre el sí i el no a la
independència, entre
el suport i el rebuig
del procés sobiranis-
ta, d’una manera que
bloqueja tota sortida
que no sigui negocia-
da. El gairebé empat
entre els uns i els al-
tres determina una
tessitura que resulta-
ria exasperant si, com
sembla que pot pas-
sar, s’imposa la dia-
lèctica de la determi-
nació objectiva dels
qui són els vencedors
i els vençuts. Permolt
que s’entossudeixin
els contendents, cap
no ha guanyat l’envit
del 27-S o, en altres
paraules, tots dos
l’han perdut.
L’independentisme

ha demostrat la seva
fortalesa fins al límit,
que ha consistit a ob-
tenir una majoria ab-
soluta en el Parla-
ment –sumant les he-
terogènies llistes de
Junts pel Sí i la CUP–
sense una de correla-
tiva de vots populars.
El plebiscit, en parau-
les d’Antonio Baños,
“s’ha perdut” malgrat una majoria
d’escons que ara no sabem si serà la
idònia per investir Artur Mas. D’altra
banda, elspartits oposats al full de ruta
independentista han aconseguit una
precària majoria en sufragis, però han
perdut en nombre de diputats. De la
mateixa manera que no resulta viable
portar a la secessió a una comunitat
amb les dades del 27-S, resulta també
obvi que un Estat ben integrat no fun-
ciona quan una de les seves nacionali-
tats planteja una resistència de tanta
envergadura a la sevapròpia integritat
com la demostrada diumenge passat a
Catalunya.
Enfangar-se, doncs, en la dialèctica

dels vencedors i dels vençuts fa que,
com alertava Eduardo Mendoza, el

conflicte sigui el propi conflicte, és a
dir, que la qüestió essencial sigui la
goyesca i grotesca baralla a garrotades
sense enfocar la possibilitat de solu-
cions. El del 27-S no és un partit amb
pròrrogaencaraquehagi acabat gaire-
bé en empat i, en conseqüència, com-
promet les parts a jugar la seva conti-
nuació per procediments diferents. Ni
els uns podran –els falta la legitimitat
per fer-ho– saltar-se la llei invocant
una victòria que no s’ha produït, ni els
altres podran emparar-se simplement

en la llei quan els comicis del 27-S van
plantejar amb una raó moral de ca-
ràcter polític no qüestionable el seu
desig que la llei canviï. Taules, empat,
bloqueig, igualtat de forces... que esdi-
gui com es vulgui, però l’única deduc-
ció realista de les eleccions catalanes
és que van emetre un mandat impe-
ratiu de solució política negociada que
salti, sense solució de continuïtat, de

la norma vigent a la norma futura.
Ara bé, per eludir l’espiral del con-

flicte i la dialèctica de vencedors i ven-
çuts, es requereix que els seus interlo-
cutors protagonistes canviïn. Ells no
constitueixen el problema, però el re-
presenten. Artur Mas ha estat un po-
lític destructor que ha surfejat sobre
un moviment popular que ha in-
crementat i propulsat en comptes
d’encarrilar-lo de manera més raona-
ble.Ha liquidat el catalanisme, hamu-
tat el nacionalisme en independentis-

me, ha destruït la fe-
deració nacionalista, i
ha saldat als encants
el sistema d’autogo-
vern català derivat de
laConstitució i l’Esta-
tut. Sense simetria ni
equidistància, perquè
la seva responsabili-
tat és de menor enti-
tat, Mariano Rajoy ha
estat un president del
Govern central inca-
paç d’arbitrar un es-
quema de solució
practicable, i s’ha li-
mitat a abraçar un
discurs monòton i in-
suficient d’aplicació
de la llei com ultima
ràtio de la seva acció
governamental i polí-
tica.
Capdels dosno res-

cata la situació de Ca-
talunya del conflicte
perquè ells són la seva
més acabada expres-
sió. Per això ni és de-
sitjable que Artur
Mas torni a ser presi-
dentde laGeneralitat,
ni que Rajoy es perfili
com idoni per, en un
futur immediat, ins-
trumentar una solu-

ció negociada. Tots dos, a més, estan
enel germendel conflicte i de l’hostili-
tat fins a tal punt que l’un i l’altre els
han devorat davant els seus propis
electorats i els aliens, representant la
quinta essència de l’error en la gestió
dels interessos públics. Ambells en les
seves actuals responsabilitats, el con-
flicte continuarà instal·lat, la dicoto-
mia vencedor-vençut funcionant i la
pugna tensant la musculatura política
i social d’un país exhaust i fastiguejat
no tantde laqüestió catalanacomde la
baralla com a problema que es projec-
ta, aquí i ara, com a irresoluble. Can-
viar completamentelmarcde referèn-
cia de la situació política en Catalunya
és, a més d’una qüestió urgent, im-
prescindible.c

Pedro Sánchez,motivat
Els comicis catalans han insuflat bon ànim entre els
socialistes. Esperaven un desastre i Iceta l’ha pal·liat,
mentre que la presència abundant de Rajoy a Catalunya
no ha evitat el desastre del PP. En la línia dels comicis
catalans, Pedro Sánchez ha posat el turbo. Té ja con-
figurada la llista per Madrid amb la catalanaMeritxell
Batet de número dos. És tot un missatge incrustar
una afiliada al PSC al frontispici de la llista per la ca-
pital. Sánchez vol transmetre dues idees nuclears: la
primera, que es distancia clarament de Podem i que
Ciutadans és una opció compatible amb el PSOE i,
segona, que la qüestió catalana és solucionable amb
“voluntat política”. Mariano Rajoy diu que refrescarà
també les llistes. Ho comprovarem.

Elsmercats, tranquils
Empresaris i financers no es cansen de repetir en públic
i en privat que la qüestió catalana no ha impactat en els
mercats. La paralització d’activitat inversora i l’espera
que es manté generalitzadament en l’estament empre-
sarial té a veure amb la incògnita sobre la continuïtat
de la política econòmica després de les eleccions gene-
rals. S’aposta per un govern bipartit: PSOE-Ciutadans
o PP-Ciutadans. Està descartada la gran coalició i els
poders anomenats fàctics desaconsellen amb insistència
qualsevol vel·leïtat dels socialistes que pogués apro-
ximar-los a Iglesias i Podem. El fracàs de Catalunya
Sí que es Pot el 27-S es considera en aquests àmbits
com una dada molt reveladora, tant com l’èxit de C’s.
Es nota una espera ansiosa.

Mas i Rajoy, en
diferent grau,
són la representació de
l’irresolt conflicte català

José Antonio ZarzalejosL’ÀGORA

ElParlament és un instrumentmés
en la caixa d’eines del canvi polí-
tic i social”. “La democràcia és
lenta i és cara. Els projectes polí-

tics no depenen mai d’una persona”. David
Fernàndez.
“Volem governar les institucions per

transformar-les. La legalitat espanyola ha
de ser desobeïda”. Antonio Baños.
“Costa que se’ns escolti. Tenim una altra

cultura política”. Anna Gabriel.
Em diu una amiga: “M’agrada molt com

parla l’Anna Gabriel. Llàstima que sigui de
laCUP!”. El país, aquí i a sis-cents quilòme-
tres, ha descobert la Candidatura d’Unitat
Popular. Aquells joves amb samarreta, cal-
ça curta i sandàlies a la mà que eren mirats
amb rialletes sornegueres odirectament ig-
norats, han aparegut en el mapa mental de
la classepolítica.Concretament, ambel cop
de sandàlia a les urnes que han donat els
electors diumenge passat. Els seus deu di-
putats permeten parlar d’una majora abso-
luta sobiranista i són un mal de cap impor-
tant per a la llista guanyadora, Junts pel Sí.
Calma. No vull ni especular ni influir

sobre si la CUP està obligada o no a investir
Artur Mas com a president de la Gene-
ralitat. M’interessa més aturar-me un
instant en les particularitats d’una forma-

ció de creixent èxit electoral i popularitat.
Tècnicament no estan sols en el panora-

ma polític recent. Tant Ciutadans com Po-
dem asseguren que són els més nous, bri-
llants i renovadors de la política espanyola.
Però totsdos sónnascuts enalgun laborato-
ri instal·lat o enuncampusuniversitari o en
algun think tank empresarial. La CUP ha
vist la llum en camps i viles, a l’aire lliure i
per part natural.
La pregunta aquests dies és obligada: són

de debò? És real el seu discurs o només una
tonadaquepot agradar uns, desagradar uns
altres però que s’emportarà el vent com
d’altres bandes sonores del passat? Intento
trobar pistes escoltant els seus dirigents
presents i passats, d’aquí el petit extractede
declaracions que encapçala aquest article.
Res adir: coherència ambunprojecte de-

cidit a cop de debat minuciós, zero perso-
nalismes i molta batalla dia a dia. Records
del passat quan Anna Gabriel assegura: “El
PSUCés lamevamare”.Aquelles assemble-
es psuqueres dels setanta, llargues i denses,
envoltades d’unnúvol de fumde cigarretes.
Me’n vaig a la pàgina web. Impossible

trobar-hi en un primer i un segon cop d’ull
fotografies que no siguin col·lectives o dis-
cursos de líders. Els comptes del 2014, el
programa i un vídeo electoral rodat, segons
llegeixo, “al Far West de l’Urgell, entre
Bellpuig i Preixana”.
Acaboescoltant ipreguntant a l’AnnaGa-

briel a RAC1, a canBasté: “Hemde centrar-
nos en allò que és important. No entenem
comnohihaunapreocupacióprofundaper
part de les classes dirigents davant la po-
bresa i l’exclusió”. “Pensar que haurem de
cedir i donar peixet en les negociacions és
unaòpticadevellapolítica: nosaltresnone-
cessitem res per a nosaltres mateixos”.
Una pregunta per acabar: què se’ls pot

oferir a aquells que no volen càrrecs, ni
eternitzar-se en la política, ni cadires en
consells d’administració, que no tenen diri-
gentsquenecessitin retirsdauratsnideutes
impagables ambbancs o empreses? I unde-
sig: sort en les negociacions per investir
president de la Generalitat.c

Comel FarWest
no hi ha res

Quèse’lspotoferiraaquellsque
novolencàrrecs,eternitzar-se
enlapolíticanicadires
enconsellsd’administració?

Glòria Serra

RAÚL
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Arrimadas serà capde
l’oposició sense “privilegis”
C’s renuncia als assessors, a més del cotxe i el plus salarial

RAÚL MONTILLA
Barcelona

LacandidatadeCiutadansaCata-
lunya, Inés Arrimadas, va renun-
ciarahiralseucomplementsalari-
alper ser lanovacapde l’oposició,
també al cotxe oficial i, fins i tot,
als assessorsquepreveu la llei que
pot tenir qui deté aquest càrrec,
que en l’anterior legislatura va
exercir Oriol Junqueras. El líder
d’ERCtambévarenunciaralvehi-
cle oficial i al complement salarial
–com prèviament també ho van
fer el socialista Joaquim Nadal i,
en el seu moment, Artur Mas–,
perònoals assessors.
“Renunciem als privilegis eco-

nòmics: sou, cotxe i assessors. No
volemqueseroposició suposiuna
despesa extra”, va explicar Arri-
madas. “Jo no cobraré un plus de
sou per fer el que m’han ordenat
lesurnesquefaci,queésferdecap
d’oposició,” va afegir la líder de
Ciutadans, que va carregar contra
Junqueras per no haver exercit el
paper que ara ella, va insistir, sí
que desenvoluparà. “La prova
més clara és que Junqueras iMas
han anat a lamateixa llista electo-
ral”, va insistir en rodadepremsa.
Curiosament Ciutadans va pre-
sentar el febrer del 2013 una pro-
posiciónodelleialParlament,que
no va prosperar, en què va dema-
nar la supressió d’aquesta figura
perquè la considerava que només
tenia “sentit en el cas de sistemes
purament bipartidistes o en el cas
decoalicionspolítiquesmoltpola-
ritzades”.
Arrimadas també va explicar

que la seva formació acabarà de
decidiravuielpaperque,a l’hemi-

cicle, jugaran cadascun dels seus
25 diputats i va confirmar que,
“com a mínim” per ser la segona
forçamés votada, esperenobtenir
una de les vicepresidències de la
Mesa del Parlament. Segons van
explicar fonts del partit, en els úl-
tims dies han mantingut conver-
ses amb la resta de forces i també
estariennegociantper aconseguir
una secretaria, encara que tot està
obert.“Encaranosesapniquiserà
el president de la Generalitat”, va
ironitzar Arrimadas, que, després
de recordar que la CUP va tenir
com a “única promesa electoral”
no investir Mas, va assegurar que
li fa “por” pensar què és el quepot
arribar a acceptar el líder de CDC
per serpresident a canvi.
Respecte a la proposta que va

llançar la seva formació a comen-
çamentsde la setmanapassadaals
líders del PSC, PP i Catalunya Sí
que es Pot per arribar a un “acord
de mínims”, Arrimadas va expli-
car que encara no havia obtingut
resposta. Ho va dir, això sí, hores

abansqueelcoordinadord’Inicia-
tiva, Joan Herrera, la rebutgés en
una altra roda de premsa. “Nosal-
tres volem construir un escenari
d’alternativa i no creiem que l’al-
ternativavinguiper la viadel lide-
ratge d’una força conservadora
com Ciutadans, que en matèria
econòmica, iquanestractadeper-
judicar els treballadors, va debra-
cet amb Artur Mas, com en la re-
forma laboral”, va manifestar
l’ecosocialista. “Noreconeixemel

lideratge d’aquesta alternativa a
Ciutadans.Benvingudessiguinles
seves propostes, però són tan
lluny com les de CDC”, va insistir
Herrera.
Per la seva part, el líder del PP a

Catalunya, Xavier García Albiol,
va apuntar que ells també presen-
taran un document de propostes
quedirigirana totselspartitsperò
amblesqualsespecialmentCiuta-
dans i el PSC es podran sentir
“còmodes”.c

La formació taronja
espera aconseguir,
comamínim, unade
les vicepresidències de
laMesadelParlament

KIM MANRESA

Inés Arrimadas ahir a la seu electoral del carrer Balmes

La qüestió catalana
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SectorsdelPPdemanenuna
llistaperBarcelonarenovada
Fernández i Monserrat es disputen ser el cap de cartell

JULIÀ, NÚRIA / ACN

El comitè executiu del PP català, reunit dilluns passat

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

AtresmesosdelesgeneralselPar-
tit Partit Popular viu una guerra
interna per la configuració de les
llistes electorals.Unapugna entre
els sectors que aposten per una lí-
nia continuista, amb la presència
dels ministres del Govern de Ra-
joy i lavellaguàrdiaalesposicions
privilegiades de les respectives
candidatures, i els que consideren
vital donar entrada a cares noves i
oferir una imatge renovadaquees
desmarqui dels casos de pre-
sumpta corrupció –Gürtel, Púni-
ca,Rato...–que sacsegenelPP.
Aquesta guerra, que és tant de

noms com sobre la definició ideo-
lògica i interna del PP per als pro-
pers anys, també afecta la llista de
Barcelona. Elministre de l’Interi-
or,JorgeFernández,undelspesos
pesants de la formació que té la
confiança del president Mariano
Rajoy, està decidit a tornar a en-
capçalar la candidatura.
Però en el seu objectiu es creua

l’aposta d’alguns sectors de la di-
recció del partit per donar pas a la
jovedirigentDolorsMontserrat.
VicepresidentadelCongrés ivi-

cesecretàriad’organitzaciódelPP

català, Montserrat forma part
d’una de les famílies tradicionals
del PP català –la seva mare va ser
portaveudel grupparlamentari– i
els últims anys s’ha anat guanyant
el suport d’influents dirigents a
Madrid iBarcelona.
La seva possible candidatura, a

més de la renovació generacional,
representaria una aposta per la
transversalitat i el diàleg, ja que té
entrada en cercles econòmics i
empresarials que els últims anys

s’hananat situanten latituds sobi-
ranistes.
Aixímateix, la sevacandidatura

intentariaserun antídota la imat-
ge nova i fresca que acompanya
Ciutadans i que en les recents
eleccions catalanes ha estat un
dels factors de la fuga de vots dels
populars al partit taronja.
Però, comen tota decisió trans-

cendentalPartitPopular, seràRa-
joyel que tindrà l’última idecisiva
paraula.c

La qüestió catalana

]LaCUPexposaràdemàenunaconferènciapolítica lasevaposi-
ciódavantels“reptes”queesplantegendesprésde leseleccions
“plebiscitàries i constituents”aCatalunya,entreelsquals la in-
vestiduradelpresident i la formaciódelnouGovern.Laconfe-
rència, alCampusCiutadellade laUniversitatPompeuFabra
(UPF)aBarcelona,ducomatítolPergovernar-nos, lluitemper
larepública, i aniràacàrrecdesetdelsdeudiputatselectesde la
CUP:AntonioBaños,AnnaGabriel,AlbertBotran,BenetSalellas,
EulàliaRegunat,GabrielaSerra iJosepManelBusqueta.

Iceta es proposa de liderar
l’esquerra al Parlament
]ElPSCreivindicaquedesprésdel27-S,enquèvaobtenir 16dipu-
tats ivaquedarenterceraposiciódarreredeJuntspelSí iC’s, con-
tinuensent laprimeraforçad’esquerresde laCambracatalana. I
sotaaquestapremissaesproposad’actuarMiquel Icetaenaquesta
legislatura.El líderdelPSC,complint lasevapropostadedonarpas
aunanovageneraciódesocialistes,hasituatcomaportaveuEva
Granados;elsdiputatsFerranPedret iAlíciaRomeroseranels seus
adjunts.“Leseleccionsenshansituatcomelprimerpartitd’es-
querresalParlament ipensemexercirambplenitudaquesta
responsabilitatdesdelprimerdia”,vaavisarIceta. /Redacció

Els 25 diputats deCiutadans es
van reunir ahir per primera
vegada al Parlament, en una
trobada enquè el grup vadesig-
nar el númerodos de la forma-
ció perBarcelona, l’advocat
CarlosCarrizosa, comel seu
portaveu. FernandodePáramo
ocuparà la representació adjun-
ta i JoséMaríaEspejo-Saavedra
serà l’encarregat de coordinar
el grup a laCambra, quepresidi-
rà InésArrimadas. / R.MontillaCÉSAR RANGEL

LaCUPs’explica enuna conferència a laUPF

Arrimadas posa Carrizosa i
Páramo al capdavant del grup
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Niunpasenrere,peròtampoccap
pas endavant. O el que és el ma-
teix: la CUP continua apostant
fermament per no facilitar la in-
vestidura d’ArturMas com a pre-
sident, però tampoc va aportar
ahir cap pista ni novetat sobre les
sevespropostesalternatives.Això
sí,ahiral’auditoridelaUPFvade-
tallaralmàximelprogramaque ja
havia dibuixat durant la campa-
nya electoral i va exigir “gestos de
ruptura irreversibles” amb l’Estat
espanyolabansdeprocedirala in-
vestidura.

ferènciapolíticadelaCUP.Gabri-
el es va encarregar de fer una de-
claració d’intencions sobre com
es desenvoluparien els parla-
mentstotassegurantquelavolun-
tatdeconstrucciód’unarepública
catalana “passa per sobre de par-
tits i de patis particulars; per això
és important parlar de què, com i
quan”.
Aquestes qüestions són el moll

de l’os, “el qui pot venir només
després i ve un cop forjat l’acord
pels nous temps, perquè fiem el
futurdelpaísal seucontingut, ino
aunapersona”, va reblar la cupai-
re. En aquest punt, va reafirmar
que aquests passos havien de ser
“irreversibles” per evitar “traïci-
ons”, a més d’assenyalar que no
havien canviat la seva posició so-

bre laconveniènciaonod’investir
Mas comapresident.
La CUPha acaparat tota l’aten-

ció des del 27-S precisament per-
què són clau en aquest aspecte.
Ahir, però, ni un sol dels sis po-
nents cupaires va pronunciar una
sola vegada el nom d’Artur Mas.
Tampoc es van enunciar propos-
tes alternatives ni qui seria per la
formació la figura idònia per eri-
gir-seenpresidentde laGenerali-
tat.Ni tansolsvansortira lapales-
tra la “presidència coral”, la “pre-
sidència rotatòria” o les
“vicepresidències poderoses”
anunciades a cop de micro per
AntonioBañosiAnnaGabriel,nú-
merosu idosde laCUPambante-

Les paraules de la número dos
de la CUP, Anna Gabriel, només
començar l’acte van ser ben
exemplificadores: “Disculpeu les
molèsties. Estem construint una
nova república i volem parlar del
què,del comidelquan”.Aquestes
qüestionses tradueixenentresei-
xos: la ruptura amb l’Estat espa-
nyol, un pla de xoc contra l’emer-
gència social i el procés constitu-
ent cap a la república catalana,
que al seu torn esdevenen condi-
cions per a la negociació amb
Junts pel Sí i així posar les cartes
sobre la taula. “Cap pot fallar”, es
vaencarregardedestacarGabriel.
Eldiputatelecte,AlbertBotran,

va refermar aquesta necessitat
durantlasevaintervenció,peròva
obrir portes assegurant que la

CUP“actuaràambgenerositat,al-
çadademires i estratègia guanya-
dora”, però avisant que la investi-
dura del president vindrà deriva-
da “dels plantejaments”. “Només
així té sentit el nostre propòsit de
lluitar per la república”.

Sobre el qui, ahir la CUP no va
considerar que fos el moment de
parlar-ne, punt en què per sort o
per desgràcia estava focalitzada
l’atenciómediàtica envers la con-

LaCUPreclamagestos “irreversibles”
de ruptura abansd’investir el president
Els cupaires prioritzen “construir la república” i nomouen peça sobre ArturMas

Política
La qüestió catalana

LAURA GUERRERO

La CUP va fer una exposició coral de les seves propostes per avançar en la negociació amb Junts pel Sí

SENSE PROPOSTA ALTERNATIVA

No va aparèixer ni la
presidència coral ni
rotatòria que s’havien
posat sobre la taula

LA CRÒNICA

Àlex Tort
Barcelona

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L E S C L A U S

NEGOCIACIÓ.LaCUP situa
coma elements clau de la
negociació amb Junts pel
Sí parlar del què, del com i
del quan, és a dir, de la
ruptura amb l’Estat espa-
nyol, d’un pla de xoc contra
l’emergència social i del
procés constituent cap a
la república catalana, i
adverteix que “cap no pot
fallar”.

GESTOS DE RUPTURA.La
formació de l’esquerra
alternativa exigeix “gestos
de ruptura irreversible”
amb l’Estat espanyol, un
punt de no-retorn, abans
de la investidura del presi-
dent de laGeneralitat i la
formació del nouGovern.

INVESTIDURA.Només una
vegada pactats tots els
punts anteriors la CUP està
disposada a parlar del qui
o, el que és elmateix, del
nomdel president de la
Generalitat.

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS
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Junts pel Sí se sumeix en la interinitat
per la incertesa de la investidura
ERC no compromet noms en espera del desenllaç de la negociació amb la CUP

JOSEP GISBERT
Barcelona

Res no està tancat i tot és més
temporal i interí que mai. Aques-
ta és, a la pràctica, la situació en
què es troba la coalició de Junts
pel Sí, sumida a tots els fronts en
la provisionalitat, en espera del
desenllaç de la negociació amb la
CUP i, en conseqüència, de com
es tanca i amb quines condicions
la investidura del president de la
Generalitat. I tant estan els seus
socis pendents de com queda ar-
ticulat l’escenari polític sorgit del
27-Sque sobretotERCnosembla
disposada a fer cap moviment
fins a saber la radiografia general
i completa del nou marc, una cir-
cumstància que, a l’hora de la ve-
ritat, està endarrerint i paralit-
zant lapresade lesprimeresdeci-
sions.
És el cas, per exemple, de l’or-

ganigrama del grup al Parlament,
que en principi havia de ser defi-
nit i aprovat ahir. Els 62 diputats
deJuntspelSí es vanreunir, efec-
tivament, però de la trobada no
en va sortir cap nomenament ni
cap acord,més enllà de l’encàrrec
a Jordi Turull (CDC) iMarta Ro-
vira (ERC) d’assumir, amb caràc-
ter provisional i sense cap càrrec,
les funcions de gestió i estructu-
ració, de coordinació, al capda-
vall, del grup. A què es deu el can-
vi de la idea inicial prevista? En
funció del pacte de coalició subs-
crit entre CDC i ERC, el presi-
dent del grup al Parlament cor-
respon al partit d’Artur Mas i el
portaveu al d’Oriol Junqueras, i
mentre que el primer té clar des
del primer moment qui ocuparà
el lloc –Jordi Turull–, el segon no
ha posat encara oficialment cap
nom sobre la taula.
El de Marta Rovira, de fet, ha

sonat tant per al càrrec de porta-
veu com per a un altre que, dins
de l’aliança de Junts pel Sí, és
tambéperaERC: el depresidenta
del Parlament. Però ara com ara
no ha estat confirmat ni per a l’un
ni per a l’altre, ni descartat per a
altres responsabilitats, dins del

Govern, arribat el cas, que po-
guessin derivar-se en funció de
coms’acabi resolent el pacte d’in-
vestidura del president de la Ge-
neralitat. La voluntat d’ERC, en
concret, és no comprometre
noms fins que tot el panorama es-
tigui aclarit, amb la intenció de
jugar-los d’una manera o d’una
altra en funció de com quedi fi-
nalment el disseny institucional
de la Catalunya sorgida de les ur-
nes del 27-S.
Es tracta d’una posició que dei-

xa en l’aire no només l’estructura
interna del grup de Junts pel Sí,
sinó també la confecció de la me-
sa del Parlament –en què aspira a
disposar d’una majoria de quatre
dels set membres–, i que afecta
igualment altres fronts, com el
relatiu a la decisió sobre si cal re-
petir ono la fórmulade la coalició

per a les eleccions generals espa-
nyolesdel 20-D. Iunaposicióque
és l’evidènciamés palpable que la
negociació amb la CUP va per
llarg, com en realitat va admetre
el mateix Raül Romeva a la sorti-
da de la reunió del grup: “Les
converses avancen al ritme ade-
quat a la importància de l’acord
que es negocia”. Un diàleg sobre
el qual les dues parts continuen
mantenint l’hermetisme més ab-
solut, començant pel mateix Ar-
tur Mas, que, adreçant-se als pe-
riodistes i fent lliscar els dits ín-
dex i polze sobre els llavis, va
exclamar: “Muts i a la gàbia!”.
On sí que va parlar el president

de la Generalitat en funcions va
ser enun article d’opinió publicat
en la versió europea de la revista
americana Politico, en què, amb
el títol “Catalunya és una oportu-
nitat, no un problema”, referma
el “compromís de negociar i
aconseguir una transició gradual
i ordenada cap a la independèn-
cia” i suggereix la conveniència
de poder tenir en aquest camí el
suport d’Europa: “La millor ma-
nera de continuar endavant en
aquest període de transició és
amb la transparència més gran i
amb el coneixement i suport de
les institucions de la Unió Euro-
pea”, subratlla.c

Turull iRovira
coordinarandemanera
provisionalelgrupal
Parlamentmentrees
prolonguieldiàleg

JORDI PLAY

ArturMas i Raül Romeva van presidir ahir la nova reunió del grup de Junts pel Sí al Parlament

LaCUPadmet que
el procés necessita els
“millors”, sense citarMas

rioritat.
Això sí, el cap de llista de Junts

pel Sí, Raül Romeva, va ser rebut
amb alguns crits de “President!”
quanvaentrar a la sala comacon-
vidat. A Romeva se’l va veure un
pèl incòmode en aquesta situació.
Lluís Llach també va rebre aplau-
diments. I entre els assistents hi
havia també Jordi Turull i Oriol
Amorós, a més de David Compa-
nyon, d’EUiA.

Un dels més eloqüents va ser el
número tres perBarcelona, Josep
ManelBusqueta,quevaaclarirals
presents que laCUPrebutja qual-
sevol càrrec dins del Govern i va
citar Junts pel Sí per reconèixer
que era l’única candidatura “que
hadeformarGovern”aCatalunya
i tirar endavant un procés sobira-
nista en el qual “no sobra ningú”.
Enaquestamateixa línia,Busque-
ta va assegurar que “fan falta les
millors persones que puguin re-
presentar aquest camí cap a la in-

dependència”, encara que va ar-
gumentarque“éshoradedonaral
procés no només retòrica sinó
tambécontingut”.
Per lasevapart,Salellasnoesva

mossegar la llengua a l’horade fer
bandera de la desobediència com
amitjàper trencar amb l’Estat.Va
exemplificar-ho amb el Tribunal
Constitucional i la futuradeclara-
ció als jutjats de Barcelona d’Ar-
turMas, la consellera d’Ensenya-
ment Irene Rigau i l’exvicepresi-
denta del Govern Joana Ortega:
“Volem que es declari institucio-
nalment l’absoluta incompetèn-
cia del Tribunal Constitucional
presidit per un militant del PP”.
Benet Salellas, cap de la CUP per
Girona,vaexposaralrespecteque
si el procés independentista “va
de debò, hi haurà ruptura perquè
és l’única forma de fer que aquest
procés sigui irreversible”, a més

d’indicar que un primer acte de
ruptura amb l’Estat espanyol s’ha
de produir amb anterioritat a la
proclamació d’un president o la
formació d’unGovern. Salellas va
afirmarque la rupturaesnecessà-
ria, ja que al seu parer “el procés

d’alliberament nacional català
només pot avançar si es fa sepa-
rant-nos del marc jurídic i legal
espanyol”, una legalitat que va
qualificar “hereva del franquis-
me”. “Resulta absolutament inge-
nuquealgúplantegiconstruiruna
república catalana des de dins la
legalitat espanyola”.
Ara la CUP situa la pilota sobre

la teulada de Junts pel Sí. Totes
dues candidatures s’asseuran per
parlar del què, el com i el quan, tal
com els cupaires van exigir ahir.
Un punt, però, que comparteix
plenament el president d’ERC,
Oriol Junqueras, que dissabte
passat, en el transcurs del consell
nacional del seu partit, va dema-
nar que el diàleg se centrés en
aquests tres aspectes.c

La qüestió catalana Els pactes postelectorals

Un adverbi per sistema

No és el mateix una coalició
circumstancial de partits com
CDC i ERC a Junts pel Sí que
un partit que “no aspira a re-
produir-se com a estructura
política” com la CUP. El que
separa els uns i els altres no és
només la necessitat de dos
escons i la candidatura d’Artur
Mas a presidir la Generalitat,
són la seva pròpia autodefini-
ció, el significat que li donen a
les paraules i els interessos
propis a mitjà i llarg termini.
Raül Romeva pot coordinar

unes negociacions d’amagat en
representació de Junts pel Sí i
intentar avançar en aquestes
quatre carpetes que es van
posar sobre la taula fa una
setmana; però la CUP situa la
negociació “de debò” al carrer.
ArturMas pot declarar-se
alhora dins de la llei i en “re-
bel·lia democràtica”; però la
CUP vol ruptura solemne i
institucional abans de parlar
de la investidura d’un presi-
dent. Convergència i Esquerra
es van unir pel sí; i la CUP va
créixer als ajuntaments i es va
multiplicar cridant no...
Els adverbis s’han convertit

en substantius polítics a Cata-
lunya. Primer va ser en el mà a
mà entre CDC i ERC per la

llista unitària i ara és en el
colze a colze –i cops de colze–
amb la CUP. A Antonio Baños,
Anna Gabriel o Benet Salellas
els interessa ara –com a Oriol
Junqueras– el què, el com i el
quan; i per al qui, la CUP té la
mateixa resposta d’abans,
durant i després de la campa-
nya.
En aparença, els diputats

cupaires es presenten immu-
nes a la pressió i, per passiva,
tornen la pilota a la teulada de
Convergència. Només de CDC,
perquè a Junts pel Sí uns ne-
gocien i d’altres esperen sim-
plement a ser testimonis de
quantes vegades es pot capgi-
rar el mateix mitjó. I la respos-
ta no és indefinidament.

ANÀL IS I

Isabel
Garcia Pagan

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L ’ESCENA

Romeva, incòmode, és
rebut amb alguns crits
de “president” i
aplaudiments

LES IMPUTACIONS DEL 9-N

Desobeir el
Constitucional és el
primer pas de ruptura
que es proposa

VEGEU EL VÍDEO DE LA INTERVENCIÓ
D’ANNA GABRIEL A
http://goo.gl/7seKUl
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Lanecessitatd’acords
Seriaimperdonablequeelnoa

Mas de la CUPmalbaratés el pro-
cés cap a la independència. Molts
ciutadans i habitants deCatalunya
esperem impacients la conforma-
ciódelainvestiduraenversl’actual
president en funcions. De forma
indiscutible ha estat el capdavan-
ter del procés. Sense ell hauria es-
tat del tot impossible iniciar-lo i
aixòhoreconeixemfins i tot ciuta-
dans que no hem votat mai Con-
vergència (sobretotperUnió).
La solució a l’atzucac per pocs

diespodriasernomenarduesvice-
presidències (Junqueras i algú de
laCUP)iunapresidènciaperal’ac-
tual president en funcions. Això
podria fins i totgarantirel control i
l’optimitzaciódels recursosdispo-
nibles i la garantia de només reta-
llades. Per aconseguir això i per
l’interès general del país, només
cal tenir clar un concepte (ante-
riorment per part de Junqueras
i actualment per part de la CUP):
generositat.

JOSEPGILOLIVÉ
Barcelona

LaCUPnocanvia
La CUP vol que tot canviï

menys ells. Mira que bé. Fins i tot,
els manuals més elementals d’au-
toajuda t’expliquen que no hi ha
canvi possible mentre tu no t’im-
pliquis a canviar. Si s’adonessin a
més de com és de conservadora
aquestaactitud...

AGUSTÍDELGADO
Blanes

Otrasopciones
Creo sinceramente que a

Junts pel Sí, aun contradiciendoel
principiode sus ideales ydadoque
detodosmodoselplebiscito lohan
perdido, lo que les queda aún es
gobernar –que no es poco– con un
mínimodedignidad.Conalgúnin-
terlocutor, el que sea, que, aun no
estando en la línea del indepen-
dentismo, se exprese en términos
sensatos y que permita acabar con
la deriva bochornosa que esto está
tomando.

JULIÁNMURLANCH
Barcelona

Elquiésprimordial
A qui se li acudiria començar

un judici només amb els advocats,
el fiscal i sense la presència d’un
jutge?Aningú,perquèjad’entrada
sabemque el judici no seria vàlid i
hauriaderepetir-seamblapresèn-
ciaidirecciódeljutge.Siaquestaés
lamostradecomarribarema la in-
dependència, demostrant un total
desacord entre els que pretenen
portar-nos-hi,mésvaldria anardi-
rectament aunesnoves eleccions i
no perdre el temps en discussions
que només ens portaran a un ridí-
culestrepitósdavantelmón.
És ridícul que un partit assem-

bleari iminoritaripretenguiportar
unpaísde7,5milionsd’habitants a
una independència sense comptar
amb la resta de la majoria i inten-
tant implantarels seuscriteris.Te-
nentoteldretaexposarelquepen-
sen, però una cosa és exposar les
seves idees i l’altra és obligar els
altres a doblegar-se al seu criteri.
Tractar amb aquesta gent és anar
enlloc, perquè no hi ha vaixell ni
capitàperdirigir-lo.
Comencem buscant el líder i

construïm un vaixell, perquè
aquesta és l’única manera que po-

drem anar a algun lloc. Ara el pri-
mordial és qui. El com, el què i el
quan és una cosa quehemdedeci-
dir entre tots i sense pèrdua de
temps.

JAUMEFONTGONZÁLEZ
Barcelona

L’efecteArrimadas
Sempre que veig InésArrima-

das, manté una postura corporal
falsament espontània. Adopta un
saber estar après dogmàticament,

disciplinadament. Complementa
aquest mimetisme amb un to de
veu aparentment segur i una fra-
seologia incisiva, repetitiva, de
contingut superficial.
El seu discurs cala molt endins

per la simplicitat i per la manca
d’assortiment. Un alliçonament
quesemprepivotaentorndeqües-
tions fàcilment comprensibles i
que generenuna fidel adhesió, per
no dir dependència. Temes recur-
rents com la corrupció (la dels al-
tres, esclar), la identitat catalana-

espanyola-europea (la indissolu-
ble Santíssima Trinitat), els autò-
noms, l’educació i la sanitat, cons-
titueixen l’exclusiva unicitat dis-
cursiva que repeteix incansable-
ment amb les mateixes locucions
finsaaconseguirqueaquestsenzill
missatge arreli en determinats
sectors socials.
Gaudeixde lahipòcritahabilitat

de reconduir qualsevol pregunta
cap al terreny que domina i ho fa
amb una simulada naturalitat. No
aborda mai altres qüestions com-

plexes i decisives com la cultura o
la llengua, temaque, val adir, aCa-
talunya suscita controvèrsia i obli-
ga a un posicionament certament
impopular.
Per sort, l’hipnotismed’Arrima-

das no corromp tothom, no vicia
prou les mirades de totes les tes-
tosterones ni les emocions de tots
elsestrògens.Lamajoriadelscata-
lans –i dels parlamentaris– hem
arribat a la maduresa política. Ja
no en tenim prou amb tres frases
fetes que havíem après d’antics
comediants.

XAVIER-S.RIBELLESIPUIG
Lleida

Labellesadelcelibat
Aquests dies sento tot tipus

de comentaris sobre el celibat.
M’agradaria exposar també el
meu.Descobrir-se cridat a viure el
celibatperamoraDéuésunadeles
experiènciesmés boniques que he
viscut. Davant d’aquest descobri-
mentpersonal sónmolt boniques i
profundes les preguntes que de
sobte li adreces a Déu: Senyor, ho
vols per a mi? Aquesta manera
d’estar profundament enamorada,
la vols per a mi? Vols que a través
de la meva petitesa participi
d’aquestdo teu tan immens?
Respondre-hi dia a dia és un ca-

mí de felicitat plena. Això sí, et cal
honestedat, prudència, fortalesa,
maduresa humana... Però, és que
noetcalperaunavidafeliçforadel
celibat?

GEMMATARRAGONA
LaLlagosta

HenningMankell
Henning Mankell acaba de

morir als 67 anys a causa d’un càn-
cer. Em queda ara el seu últim lli-
bre per llegir,Arenes movedisses, i
tota una obra literària per rellegir.
Éremmolts els qui esperàvem ca-
dascun dels seus nous llibres.
Molts de nosaltres ens hi sentíem
identificatsenmésd’unaspecte.
A banda de ser un escriptor re-

conegut, destacavapelseuvessant
humanitari. Vivia entre Suècia i
Sud-àfrica. D’aquest últim país li
preocupava i lluitava contra la po-
bresa econòmica i cultural. De les
pàginesdelsseusllibresesdesprèn
l’afanyd’entendre els diferents ca-
ràctershumans i culturals.
Vaig saber, commolts, d’aquest

seu humanisme compromès quan
esva informarqueviatjavaambun
dels vaixells que formaven part de
la Flota de la Llibertat que portava
ajuda humanitària a Gaza l’any
2010. Les tropes israelianes van
atacar els sis vaixells.Hi vanmorir
unadesenadeles750personesque
viatjavenperpoder ferarribarma-
terials de construcció imedecines.
En aquesta flota, a més a més de
Mankell i la seva dona, també hi
anava la Nobel de la Pau Mairead
Corrigan-Maguire i alguns parla-
mentaris europeus. Israel va justi-
ficar l’atac dient que els activistes
tenien armes. L’escriptor va dir
que l’única que hi havia al seu vai-
xelleralasevamaquinetad’afaitar.

EULÀLIAISABELRODRÍGUEZ
TorroelladeMontgrí

ElpaperdeVolkswagen
Fa temps vaig entrar en un

concessionari Volkswagen amb la
decisiópresadecomprarunmodel
concret de la seva marca. Volia
anar de pressa, ja que necessitava
el vehicle urgentment. El comer-

QUÈ US SEMBLA QUE MESSI HAGI
DE SEURE AL BANC DELS ACUSATS?
#enuntuit55.467 visites Junts pel Sí està “pràcticament

d’acord en tot” amb la CUP.
Raül Romeva prefereix centrar-
se en “el què, el com i el quan”
s’aconsegueix la independència
que en “qui” serà el president
de la Generalitat.

47.276 Una herència descobreix un pis a París aturat
en el temps de la belle époque. L’habitatge estava tal com el
van deixar setanta anys abans, intacte, però amb pols grisa.

31.184 Apunyalat un dels herois que van evitar un
atac terrorista en un tren de França. Spencer Stone va rebre
quatre punyalades en defensar una noia a Califòrnia.

30.375 L’emotiva trobada entre dos bessonsnounats.
Unvídeo viralmostra els nadons plorant desconsoladament
en ser separats fins que es retroben.

Aproveu la gestió
de Renfe després
del col·lapse patit
per l’AVE?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

CreieuqueBlatter iPlatini
hauriendepresentar
ja la sevadimissió?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Formapartede la
estrategiadeacosoy

derribode todo loque tiene
algúnvalorcatalán.
@blagusampol BlasGutiérrez

Sihadefraudado,que
pague.Lapenaesqueno

todospasanporelmismositio.
JesúsFernándezRivero

Suversiónesmuy
creíble, éldelegabaensu

gestoryensupadre.Con la
multaya tenía suficiente.Es
escarniocontraelBarça.
@sisa_gc SisaGarcía

Hayquesercríticocon
lacorrupción,peroes

penosoque ladeMessi sevea
comounaconspiración,o
peor,que lagenteno lo juzgue
igualqueaotrosevasores.
DanielRibota

Bien,pero fijoque
noeselúnico,hayque

investigara todos losequipos.
@olgalvi OlgaCabrera

Buscan la foto, resulta
que todo loquerodea

alBarçaesdelitoe ilegal.
Yacansa tantacasualidad.
IvanBlackriver

IMAGINATIU. “Aquesta nota i aquest recipient es troben al costat d’un caixer automàtic
perquè tothompugui fer els donatius còmodament després de treure diners”, comenta
la lectora Remei Girona i Bastus, des de Girona.

EL MÉS V IST AL WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’

E L C O M P TA D O R
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Han opinat 3.551 persones
Fins a les 21.00 hores
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Camises i samarretesencampanya
Detesto les campanyes elec-

torals. Són el furóncol sota l’ai-
xella de la democràcia. Amolts
ens supura com un gra aquest

període durant el qual sembla que els
candidats tinguin carta blanca per omplir
els seus discursos amb estimulants pro-
meses il·lusòries, que no podran complir.
Si l’efecte Pinotxo fóra real i no fictici, la
majoria dels polítics arrossegarien per
terra els seus nassos, convertits en trom-
pes d’elefants.
Les campanyes, a més, constitueixen

una disbauxa econòmica que repercuteix
en les butxaques de tots. Tal vegada els
únics que se’n beneficiïn siguin els as-
sessors d’imatge, les agèn-
cies de comunicació i, des
de fa ben poc, els professio-
nals d’aquesta modernitat
anomenada coaching.
És possible que els passos

de ball que es vamarcar Ice-
ta els hi hagués suggerit el
seu coach, sabent que el can-
didat del PSC és de natural
ballarí i havia de quedar bé.
Igualment, és probable que
Mas, en posar-se les cami-
ses blanques amb les quals
va aparèixer sovint, seguís
els consells d’un assessor,
que, desconeixedor del vers
del gran Blas de Otero, “Es-
paña, camisa blanca”, el va
persuadir perquè tractés de
mostrar, amb el color de la
puresa, la seva impol·luta
honorabilitat, la seva hones-
tedat aprovade3%,posades
en dubte per molts ciuta-
dans, fins i tot alguns mili-
tants del seu propi partit, avui en vies
d’extinció. Convergència es deia, potser
els soni.
En canvi, el que sembla considerar que

això dels assessors d’imatge és una bestie-
sa de l’envergadura de la torre Foster és el
líder d’Esquerra. Atès que no havia de
canviar de jaqueta, va vestir com sempre.
Demolt jovenet, des dels vuit anys, segons
va puntualitzar en unes declaracions, sent
per la Constitució, que els catalans varen
votar unànimement, un rebuig terrible.
Els que no tenen la fortuna de gaudir de
les fèrries conviccions del cap d’Esquerra,
aquestes coses del rebuig també els pas-
sen, però no amb la pobra Constitució,
que necessita reformes, sinó amb alguns
aliments, i sol ser producte d’un empatx.
Potser al senyor Junqueras l’hi va provo-

car un excés de Constitució, com a uns al-
tres els llagostins o els polvorons. Qualse-
vol dia ens assabentaremque la sevamare,
enel sopardel 6dedesembrede 1978per a
postres, després de les bledes i el lluç, en
comptes de crema catalana, li va fer men-
jar una compota constitucional massa
compacta i sens dubte excessiva per a un
estómac infantil, delicat en si mateix. I
d’aquella pols vénen aquests fangs. Per
aquest motiu, Junqueras, que sempre ha
tingut les mateixes idees sobre la neces-
sitat de la ruptura amb Espanya i no ha
enganyat mai a ningú pel que fa a la seva
dèria independentista, no li va semblar
necessari durant la campanya haver d’in-

sistir amb les camises blanques del presi-
dent. Les del senyor Oriol, de vegades
marcant panxulina, d’altres més folgades,
sovint mig sortides dels pantalons, eren
les mateixes que portava quan, i d’això no
fa gaire, era el cap de la dolça oposició al
Govern, amb el president del qual acaba-
ria per pactar una llista única que el col·lo-
caria el cinquè i no el primer, com hauria
passat si s’hagués presentat per Esquerra.
Coses veredes, amic Sanxo, i moltes més
que resten per veure.
La CUP, igualment sense assessors, va

optar per les samarretes. Encara que de
vegades Baños vestís camisa o fins i tot ja-
queta i corbata vermella, van triomfar les
samarretes de Fernàndez, que Anna Ga-
briel, en un detall que no passa desaperce-
but a ningú, és a dir, adoptant aquestamo-

da al seu particular gust, les portava i por-
ta superposades. Les samarretes són
simptomàtiques dels nous temps i de la
nova manera de fer i enfocar la política.
Les samarretes són, ara com ara, a les ca-
mises el que aquestes en temps de Franco
van ser a les jaquetes.
Uns altres, García Albiol i Antoni Espa-

daler, per exemple, d’acord amb els seus
caps de campanya, van tendir a utilitzar
una vestimenta masculina tradicional:
camisa en el vis a vis amb els seus segui-
dors i americana als debats, d’acord amb
els arguments de les seves formacions.
Ciutadans, partit de centredreta o de cen-
treesquerra, depèn d’on posin l’èmfasi del

seu discurs, l’únic que en-
capçala una dona, va ser
molt menys agosarat que
quan va iniciar la seva sorti-
da al mercat electoral amb
la fotografia d’Albert Rive-
ra, nu, tapant-se, això sí,
púdicament les vergonyes,
cosa que, imagino, de cap
manera Inés Arrimadas
hauria acceptat. La seva ro-
ba, d’acord amb els plante-
jaments del seu partit, era
discreta però a la vegada
elegant i sexi.
Deixo per al final dels

meus desenfadats comen-
taris ficar-me amb el líder
de Catalunya Sí que és Pot,
la fatxa del qual, també
allunyada de qualsevol as-
sessor d’imatge, em recor-
dava els sindicalistes de la
meva joventut, aquells amb
qui els estudiants de llavors
sovint teníem tractes quan

la nit era a punt d’acabar-se, i potser per
això Rabell –estigués una d’acord o no
amb els seus plantejaments– oferia segu-
retat, la mateixa que ens infon elmanobre
que aconsegueix, finalment, trobar la fa-
tídica gotera causant d’una inundació
domèstica.
La manera de vestir dels líders pot con-

dicionar el vot dels electors? Esperemque
no. No obstant això, els especialistes en
comunicació asseguren que l’aparença és
fonamental, que la robaque empremparla
de nosaltres i de vegades fins i tot per nos-
altres, i això explica la seva importància i
influència. I és per això que em pregunto:
es posaria Mas una samarreta per obtenir
el vot de laCUPouna granota demanobre
per atreure la coalició catalana dePodem i
aconseguir ser investit president?c

Enaquest tot-s’hi-val de l’Es-
tat contra Catalunya, des
que va començar el procés,
certament s’hi val tot. I la

prova del cotó fluix és un llistat de
despropòsits: pressions damunt fisca-
lies, constitucionals, sectors finan-
cers, mitjans de comunicació, ambai-
xades, cancelleries, Comissió Euro-
pea, Junta Electoral... I tot amanit
amb esborranys filtrats per acusar de
corrupció líders polítics, amenaces
que inclouen presó, desprestigi de les
reivindicacions catalanes, campanyes
de menyspreu, ofec econòmic i para-
lització de les iniciatives polítiques
catalanes, fins i tot aquelles que llui-
ten contra la pobresa... No hi ha res
que l’Estat s’estalviï, a excepció del
que no pot fer en aquest moment
històric, que seria moure els tancs,
per bé que algun ministre del ram ha
tingut temptacions verbals. Però més
enllà de l’espantall de la Brunete, és
evident que ha usat la seva força per
terra, mar i aire. Tot excepte fer allò
que faria un Estat civilitzat i demo-
cràtic en ple segle XXI: permetre la
democràcia.
Tanmateix, fins i tot en el convenci-

ment que no s’aturen en res (gràcies a
la inestimable complicitat de les es-
querres espanyoles), impressiona que
arribin fins a l’extrem de despresti-
giar un cos policial. Els reiterats atacs
contra els Mossos per part de minis-
tres de Rajoy són un exercici de vilesa
i irresponsabilitat impropis d’un go-
vern seriós. Primer van posar en
qüestió la capacitat professional dels
Mossos en la lluita contra el gihadis-
me, tot i saber l’excel·lència del grup
encarregat d’aquesta xacra (jugant-se
literalment la vida), a banda de tenir-
los en permanent ostracisme de da-
des. I ara, davant la insòlita situació
d’un presumpte sabotatge contra les
vies de l’AVE, nonomés l’Estat es treu
qualsevol responsabilitat de sobre,
sinó que aprofita l’avinentesa per tor-
nar a carregar contra elsMossos asse-
gurant que no han vigilat prou el re-
corregut. Què vol el ministre Catalá?
Que hi hagi unmosso a cada quilòme-
tre de via per evitar una acció delicti-
va que es pot fer en pocsminuts? ¿Vol
que els Mossos desatenguin la segu-
retat de tota Catalunya les vint-i-qua-
tre hores del dia? Com que és evident
que l’atac del ministre no té solta ni
volta i que l’acusació és una bestiesa,
homnomés pot pensarmalament. I el
malpensament passa per l’evidència:
volen donar la imatge que la policia
catalana és un cos de segona i que no
és fiable, en coherència amb el des-
prestigi a què sotmeten tota la resta
d’institucions catalanes. La intenció
és òbvia, per bé que força primitiva: si
les institucions catalanes no són de
fiar, els catalans només poden confiar
en les institucions de l’Estat.
Sincerament crec que, més enllà de

fer el ridícul, no aconsegueixen gran
cosa, però tot i així em sembla un dis-
barat inimaginable que es jugui amb
el prestigi d’un cos policial per tal de
fer la guerra política. Baixa estofa i al-
ta irresponsabilitat.c

Atac
alsMossos

Aquestsministres volen
donar la imatge que
elsMossos són un cos
de segona i no són de fiar

Indignitats
L’Andrea, la nena de 12 anys que

feiadiesqueeraal llitd’unhos-
pital a Santiago de Compos-
tel·laacausad’unamalaltiaque

jano ladeixavaviure, i quede fet l’acompa-
nyava des dels 8mesos, vamorir divendres
desprésdediesdelluitadelsparesperacon-
seguir-ho. L’hospital no hi estava d’acord,
malgratque tenienunasentènciadel jutge i
un dictamen favorable del comitè ètic per
noallargar-li lavidaartificialment.
Mai no és una cosa agradable haver de

presentar-te davant d’un tribunal o senzi-
llament ferqualsevol tipusdediligènciada-
vant la justícia, però sens dubte és –no pot
haver-hi res més segur– el darrer lloc on
hauriende ser elspares–físicamentomen-
talment–mentre tenen un fill o una filla al

llit d’unhospital esperant-ne lamort. Béno
estaran,peròsimésno,araqueperfihohan
aconseguit, han pogut acompanyar la seva
filla en aquests procés de trànsit tant com
hanvolgut ide lamaneraquehanvolgut.
Ningúnohauriad’haverdelluitar,nienel

seu propi nomni en nomd’altres, contra el
sistema o contra persones concretes que
s’apropien d’atribucions que no tenen, per
poder morir dignament. Igual que hem es-
tablert un consens prou ampli respecte a la
ideaqueviuredignament ésundret, també
cal aconseguir aquest mateix consens pel
que faaldretamorirdignament.
I això no només ho solucionen les lleis,

permés avançades que siguin, perquè si no
canvien mentalitats és difícil aplicar-les,
fins i totenelscasosmésclars.Nosédequi-
na altra manera podem explicar el que ha
passataquestsdiesaGalícia.

Sempre acabem dient la mateixa cosa,
desitgem que el cas de l’Andrea serveixi
d’exempleosimésnoesperoni lanecessitat
de ferundebat seriós sobrequinéselpaper
delsprofessionalsensituacionscomaques-
taosemblants.Però–i ambganesd’equivo-
car-me– sé que no serà així perquè és més
fàcil i més còmode –tret per a les famílies
que s’hi puguin tornar a trobar– deixar les
coses comestan quenopas afrontar el pro-
blemadecara.
S’ha de treballar seriosament a delimitar

funcions iaclarirquèésunpreceptemoral i
què és una disposició o acció tècnica o
científica, i com és d’indigne excusar-se en
la segona per poder imposar el primer. No
éselcasdetotselsprofessionals,alcontrari,
però aixònoexclouqueencarahi hamassa
persones que no han après on és la dife-
rència.c

Carme Riera Pilar Rahola

Cristina Sánchez Miret

C. SÁNCHEZMIRET, sociòloga

GALLARDO
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Entre els mesos de maig i de-
sembrede l’any2011, el Par-
tit Popular es va convertir
en l’organització política
amb més càrrecs i palan-

ques de poder a Espanya des
de la restauració de la demo-
cràcia parlamentaria. Espan-
tada pels estralls de la crisi
econòmica, la societat volia
solucions ràpides. La gent va
fer fora José Luis Rodríguez
Zapatero i es va encomanar a
Mariano Rajoy. El dia de Na-
dal de l’any 2011, es podia par-
lar delPPcomelPartitAlfade
les classes mitjanes espanyo-
les. Els guanyadors se sentien
forts i van voler posar enmar-
xa la dolorosa devaluació in-
terna sense plantejar pactes
de llarg recorregut amb Bar-
celona i Bilbao.
Quatre anys després, el Par-

tit Alfa es troba visiblement
malmès, desgastat imolt abo-
nyegat per les patacades de
les eleccions locals de maig i
de l’esdeveniment català, en
què la discutible aposta per
Xavier García Albiol, xèrif
metropolità, ha estat desbara-
tada per l’espanyolisme més
ben dissenyat de la ciutadana
Inés Arrimadas. Catalunya
ha fet mal al Partit Popular.
El resultat del 27 de setem-

bre sembla ideat al gabinet de
Maquiavel al palau de la Senyoria de
Florència. Catalunya està descobrint
ara la instància cabalística entre els nú-
meros62 i 63. Seixanta-dos (diputats) és
voler i no poder. Cal sumar-hi un de
CUP. El seixanta-tres té poder. El po-
tent i complex resultat del bloc inde-
pendentista, del qual han pres nota les
principals capitals estrangeres, conté
una càpsula de cianur que pot trencar-
se entre les dents de Artur Mas.

Amb un 25 molt fàcil de vendre,
Albert Rivera ha aconseguit un espot
fenomenal davant la generació espa-
nyola que se sent molt identificada amb
Pau Gasol. Un nou suarisme, baix en
calories i sense essències de Syriza. Als
restaurants fins de Madrid aquests dies
no es parla de cap altra cosa. L’homedel
moment és Rivera, com ho va ser Pablo
Iglesias ara fa un any, aquell mes d’oc-
tubre catastròfic en què tots els vicis del

sistema es van descarnar.
A mesura que passen els dies es com-

prova com les eleccions catalanes han
estat especialment dolentes per al PP.
Bona part de la societat espanyola s’ha
adonat que a Catalunya hi ha un proble-
ma seriós i ara li costa veureRajoy coma
solució. José María Aznar, molt em-
prenyat, escriu articles d’elogi al pacte
del Majestic (1996) per intentar demos-
trar que ell no és una “fàbrica d’inde-

pendentistes”. Es busquen culpables.
El Partit Alfa està nerviós. Els minis-

tres Montoro i Margallo no se supor-
ten. Estan gelosos de l’excel·lent relació
que té la vicepresidenta Soraya Sáenz

de Santamaría amb la televi-
sió privada. Ha dimitit la pre-
sidenta del partit al País Basc.
María Dolores de Cospedal
se sent desplaçada i el primer
vídeo de campanya ha estat
un desastre viral.
La pitjor notícia, però, ve

de Brussel·les. L’informe des-
favorable als pressupostos es-
panyols del 2016 du firma
francesa, i sobre aquest punt
podríem construir algunes
teories. La firmaésdel comis-
sari Pierre Moscovici, però
porta la rúbrica de Jean-
Claude Junker, president de
laComissió. ElministreMar-
gallo no ha pogut evitar-ho,
comha demostrat la irada ac-
titud deMontoro.
Quan falten nou setmanes

per a les eleccions generals,
aquest informe espatlla
l’oferta marianista d’un con-
tinuisme tranquil i destaca la
idea d’Espanya com a proble-
ma. És un advertiment
comptable i un avís polític.
“Vostès encara estan espat-
llats, facin el favor de trobar
solucions”. Aquest és el mis-
satge del Directori. I aquesta

és lanotíciamés rellevantde la setmana.
No ens confonguem, però. El Partit

Alfa continua sent fort. Conserva molta
influència sobre la gent gran i és una ro-
ca a les ciutats petites imitjanes. Ésdifí-
cil que baixi dels setmilions de vots, pe-
rò si fracassa a les grans ciutats pot que-
dar per sota dels 130 diputats. En
aquesta cota, la reelecció de Rajoy es
complicaria. El Partit Alfa encara no és
Beta, però està molt nerviós.

ElPartitAlfa

STEPHANIE LECOCQ / EFE

MarianoRajoyanantcapa lareunióde lídersdelPartitPopularEuropeu,aquestasetmanaaBrussel·les

QUADERN DE MADRID Enric Juliana

El Partit Popular acaba de viure una de les seves pitjors
setmanes. Ciutadans està atrapant el seu electorat més
jove. Els nervis estan a flor de pell a Gènova. I laMoncloa
ha rebut unmissatge molt inquietant de Brussel·les

El grup deVitòria
La lluita pel poder al PP del País Basc
no es pot reduir a un enfrontament
entre durs i tous davant l’extinció del
terrorisme d’ETA. Arantza Quiroga
proposava un PPmés dialogant amb
els abertzales, per recuperar centrali-
tat i protagonisme social. Un partit
conservador foralista capaç de com-

petir millor amb el PNB. Aquesta
estratègia no convé a la direcció del
PP a nou setmanes de les eleccions
generals. Hi ha por de l’abstencionis-
me de dretes. Pren el poder el grup
encapçalat pel ministre de Sanitat
Alfonso Alonso i Javier Maroto,
exalcaldes de Vitòria. Tots dos tenen
línia directa amb la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría.

L’altre home deGalícia
Un dels personatges enmoviment és
Alberto Núñez Feijóo, actual presi-
dent de la Xunta de Galícia. En el seu
últim discurs davant del Parlament
gallec, dimecres passat, ambmotiu
del debat polític anual, ha pronunciat
frases que es poden interpretar com
l’avís d’una possible retirada. Núñez

Feijóo, de 54 anys, renunciaria a la
lluita per la reelecció, a finals del
2016, per aspirar a la successió de
Rajoy. Gallecs tots dos, les seves rela-
cions no sempre han estat del tot
cordials. Si les properes eleccions
generals confirmen l’auge de lesma-
rees gallegues, en aliança amb Podem,
la continuïtat de la majoria absoluta
del PP gallec perilla.
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Lanegativa del PSC i del
PP català a explorar
punts de trobada no
aconsegueix que Rive-

ra s’aturi en el seu afany de pro-
posar a Catalunya un pacte com
el que, a Euskadi, va permetre al
socialista Patxi López ser lehen-
dakari amb el suport del PP
d’Antonio Basagoiti. A comen-
çaments del 2013, després d’una
enquesta que indica que C’s po-
dria ser la tercera força política
de Catalunya si se celebressin
comicis autonòmics (primer
partit entre els no-independen-
tistes), Riveradecideix formalit-
zar aquesta petició depacte i en-
viar sengles cartes amb el ma-
teix text al president del Govern
espanyol,Mariano Rajoy, i al se-
cretari general del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, en què
sol·licitava una reunió
per explorar la “cons-
trucció d’un govern
català” respectuós
amb la Carta Magna i
que tingui com a prio-
ritat “la convivència”
entre catalans, així
com també amb els
ciutadans de la resta
d’Espanya.
Lamissiva diu el se-

güent: “Atesa la situa-
ció que es viu a Cata-
lunya, des de Ciuta-
dans volem
aconseguir un acord
entre les diferents
forces polítiques an-
teposant als legítims
interessos partidistes
l’interès general, de-
fensant la necessitat
d’enfortir la unió en-
tre tots els espanyols i
assegurar així la pros-
peritat i la convivèn-
cia pacífica de tots els
ciutadans. Per tal de
poder exposar-li per-
sonalment la nostra
visió sobre l’actual si-
tuació i conèixer de
primera mà el seu po-
sicionament, parlar
sobre les possibles solucions a
aplicar i sobre la possibilitat
d’arribar a acords entre els nos-
tres partits que permetin rever-
tir-la, li sol·licito mantenir una
trobada commés aviat millor”.
Ni Rajoy ni Rubalcaba no res-

ponen personalment a aquesta
proposta. S’estimen més utilit-
zar els seus portaveus de confi-
ança per clavar un cop de porta
als nassos a Rivera, que inter-
preta aquest gest com una ex-
pressió de la por que desperta
l’auge de l’alternativa taronja a
Catalunya entre socialistes i po-
pulars, que, aixímateix, deixari-
en la porta entreoberta a un hi-
potètic pacte amb CiU al Con-
grés. La resposta a lamissiva per
part del PSOE arriba de la vice-
secretària general, Elena Valen-
ciano, una de les arquitectes
juntament ambAntonioBalmón
(PSC)de la declaració federal de

Granada. Manifesta que no te-
nen res de què parlar ni amb C’s
ni amb el PP sobre la qüestió ca-
talana. Per part del Govern, és el
cap de Gabinet de Rajoy, Jorge
Moragas, qui, per escrit, convi-
da molt cortesament Rivera a
posar-se en contacte amb la pre-
sidenta del PP català, Alicia
Sánchez-Camacho, restringint-
li el perímetre autonòmic: “Li
escric en relació amb la recent
carta que ha remès al president

del Govern en quèmostra el seu
interès per mantenir una troba-
da per tal de buscar possibles
acords entre les nostres forces
polítiques. En nom del presi-
dent li agraeixo molt sincera-
ment la seva disposició al diàleg.
Des del Govern compartim que
aquesta és una eina imprescin-
dible per buscar solucions als
reptes a què ens enfrontem com
a país, actuant sempre des de la
responsabilitat, dins del nostre
marc legal i amb la màxima lle-
ialtat institucional. Per tot això,

considerem de gran valor el seu
oferiment i el convido que cana-
litzem l’esmentat diàleg a través
dels nostres respectius partits a
Catalunya”.
Davant el diplomàtic menys-

preu de què és objecte per part
del PP, el líder de C’s dóna per
liquidat el diàleg entre les dues
forces, cosa que li val la crítica
de Sánchez-Camacho, que atri-
bueix al narcisisme de Rivera la
falta d’acord entrePP iC’s. “Sor-
prèn —diu la llavors líder popu-
lar a Catalunya— que doni per
trencat el diàleg amb el PP per-
què no té aquesta reunió amb
Rajoy. És el moment d’abando-
nar els personalismes, tenir més
responsabilitat i humilitat per
defensar des de Catalunya un
projecte comú i la unitat d’Espa-
nya”.

Mesos després
d’aquest doble cop de
porta, i després dels
resultats de les elecci-
onsmunicipals i auto-
nòmiques del maig
del 2015, la predispo-
sició de Mariano Ra-
joy i Pedro Sánchez,
nou líder del PSOE, a
veure’s amb Rivera és
una altra, ja quepopu-
lars i socialistes ara
necessiten el suport
taronja.
El 12 de juny, Rive-

ra torna a Madrid,
aquesta vegada en se-
cret —la seva agenda
pública no recull el vi-
atge— i sense la cara-
vana demitjans de co-
municació que
l’acompanyen d’ençà
que és un dels refe-
rents de lanovapolíti-
ca, per entrevistar-se
amb Sánchez, primer,
i amb el president Ra-
joy, després. El líder
de C’s veu complert
així un vell anhel, i
encara que les dues
trobades giren al vol-
tant dels possibles

pactes post-24-M, Rivera tras-
llada al líder del PSOE i al presi-
dent del Govern el seu projecte
de travar una aliança constituci-
onalista a Catalunya.
L’entrevista amb Sánchez,

una primera presa de contacte
després de diverses converses
telefòniques, amb les negociaci-
ons sobre la presidència d’An-
dalusia com a teló de fons, dura
al voltant de dues hores, i ser-
veix perquè Rivera conclogui
que el secretari general del
PSOE “no és un animal polític”.
Davant el líder de C’s, el socia-
lista es mostra dubitatiu i es li-
mita a assentir amb el cap quan
Rivera li insisteix en “la grave-
tat” del que està passant a Cata-
lunya.
No es tracta, intenta fer-li

veure, de forjar una aliança elec-
toral, sinó d’impulsar una alter-
nativa a l’independentisme si,

després del 27-S, la suma d’es-
cons de C’s, PSC i PP així ho
permeten. Rivera fins i tot ofe-
reix a Sánchez el suport taronja
en cas que la llista del PSC supe-
ri la de C’s i el PP, i li exigeix, ai-
xò sí, reciprocitat. Malgrat la
proximitat generacional, la quí-
mica entre els dos dirigents és
escassa. No obstant això, hi ha
un vincle, per bé que casual, en-
tre els dos: la cap de comunica-
ció del líder del PSOEésVeróni-
ca Fumanal, que va treballar
amb Rivera durant els primers
anys de C’s, exercint un paper
decisiu en la seva projecció me-
diàtica.
Al final de la trobada amb el

secretari general del PSOE, Al-
bert Rivera s’adreça a la Mon-
cloa per dinar amb el president
Rajoy. És el seu primer cara a
cara, acordat una setmana abans
en conversa telefònica pel cap
de Gabinet del president, Jorge
Moragas, i el vice-secretari ge-
neral de Ciutadans, José Manu-
el Villegas.
La reunió està envoltada de

tant de sigil que fins i tot agafa

per sorpresa alguns dels col·la-
boradors de Rajoy. Durant prop
de tres hores, els dos dirigents
analitzen el possible escenari
català després de les eleccions
del 27-S, i Rivera torna a traslla-
dar-li la convicció que només un
pacte a tres amb els socialistes
frenarà el sobiranisme.
Davant aquest plantejament,

Rajoy es mostra molt més com-
prensiu que Sánchez i reconeix
que la debilitat del Partit Popu-
lar en aquesta comunitat obliga
a l’entesa. I afegeix: “Tenia ga-
nes de coneixe’t, però els del PP
català no volien que et veiés”.
Aquell dia, Rivera es refereix

a Twitter a totes dues entrevis-
tes: “Avui m’he reunit amb el
president del Govern d’Espanya
i el líder de l’oposició. La nova
etapa que viu Espanya implica
canvis i diàleg”.
L’aliança postelectoral de les

tres forces, a la qual en aquell
moment sembla que podria afe-
gir-se Unió després del seu di-
vorci de Convergència, torna a
posar-se sobre la taula abans de
les eleccions catalanes del 27 de
setembre. L’oferta, verbalitzada
aquesta vegada per Inés Arri-
madas iXavierGarcíaAlbiol, to-
pa amb el no dels socialistes ca-
talans. “Nosaltres volem votar
un president d’esquerres i ni Ar-
rimadas ni Albiol no ho seran
amb els nostres vots”, sentencia
el primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta.c

Unpacte impossible

El 12 de juny del 2015
Rivera va aMadrid
per veure’s en secret i
per separat amb
Rajoy i Sánchez

L’auge de C’s als
sondejos obre per
primera vegada les
portes de laMoncloa
i Ferraz a Rivera

Albert Rivera, president de Ciuta-
dans, s’ha convertit en l’home de
moda de la política espanyola.
S’hancreat elevades expectatives al
voltantde la seva figuradecaraa les
eleccions del 20-D. Parlar avui del

partit taronja és parlar d’un model
d’èxit, després dedeuanysdesde la
seva fundació. Però no només això:
C’s ha estat també un formiguer de
contradiccions, temptatives d’ex-
tinció i querelles internes. Els peri-

odistes JoséMaría Albert de Paco i
Iñaki Ellakuría elaboren a Alterna-
tiva naranja (Debat) una detallada
crònica d’aquesta història. Aquest
diari avança avui en exclusiva l’ex-
tracte d’un dels capítols del llibre.

nyala una de les seves col·labora-
dores de primera hora–, Rivera
admet ara que amb el temps “ha
après a delegar” i ha descobert la
“importància de formar equips”.
Homes i dones fidels al seu pro-
jecte polític, com José Manuel
Villegas, Matías Alonso, Jordi
Cañas, Inés Arrimadas, Begoña
Villacís, Juan Carlos Girauta,
Fernando de Páramo, Carina
Mejías, amb els quals Ciutadans
ha anat guanyant terreny a les ur-
nes.
Hi ha dos moments clau en el

trànsit de C’s com a partit mino-
ritari i de trinxera a capdavanter
del centre polític. El 2010 Rivera
arriba a les eleccions catalanes
amb la sensació que potser
aquells comicis certificaran la
defunció del projecte taronja. La
crisi desencadenada per la sen-
tència de l’Estatut i el final del
Govern Montilla, però, ajuden a
situar C’s de nou al mapa, que
aconsegueix conservar els tres
diputats a la Cambra catalana.
Decisives són també les autonò-
miques del 2012, en ple auge del
procés sobiranista. Amb el lema
“Millor units”, el cor amb les ban-
deres d’Espanya, Catalunya i Eu-
ropa com a símbol, i una clara
aposta per la comunicació a les
xarxes socials, C’s passa de tres a
nou diputats. Des d’aquell mo-
ment en importants despatxos de
Madrid es comença a parlar
d’aquest jove dirigent català, gua-
po i de verb fàcil.
Arribaran després nous èxits a

les urnes: les europees del 2014,
els comicis andalusos, les muni-
cipals i autonòmiques de maig
del 2015..., que alguns dels funda-

dors de C’s, com ara l’escriptor
Xavier Pericay, que va viure les
misèries i dificultats de primera
hora, qualifica de “miracle”.
Rivera a diferència d’Iglesias,

amb qui se’l compara sovint, és ja
un veterà en això de la política,
amb les seves osques a la culata i
mil batalles, i ha après a protegir
dels mitjans la seva vida privada.
Cuida amb zel fins al mínim de-
tall des que fados anys es va sepa-
rar deMariona, la seva companya
durantmolt de temps i ambqui té
una filla que es diu Daniela. Re-
centment ha transcendit la seva
decisió de mudar-se a l’Hospital-
tet de Llobregat i no va ser fins a
la nit de dijous, a la festa del pre-
mi Planeta, que va presentar en
societat la seva nova parella, Bea-
triz, una hostessa amb qui manté
una relació des del Nadal del
2014.
Rivera viu al límit la seva apos-

ta política, gairebé com un “com-
promís personal” i, en una visió
una mica messiànica del seu des-
tí, el president de C’s afirma sen-
tir-se compromès amb els milers
de ciutadans que s’han anat afe-
gint a la causa taronja: “mentre
em continuïn mostrant el seu
suport a les urnes, val la pena el
sacrifici”.c

Rajoy i Sánchez no
mouen peça davant
la proposta de Rivera
de sumar forces per
frenar el separatisme

SOTA EL FOCUS

A la recepció dels Reis
el 12-ORivera
es va convertir en el
gran protagonista

FRED I HERMÈTIC

Cuida amb zel la seva
vida privada i al partit
hi ha qui el qualifica
de fred i hermètic
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Pacte antiindependentista per
reclamar pluralitat al Parlament
El Govern exigeix respecte a l’elecció de Forcadell de presidir la Cambra

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La composició de la Mesa del
Parlament i la possibilitat que
Junts pel Sí que aconsegueixi
quatre dels set representants ha
propiciat laprimeraaccióunitària
dels partits no independentistes,
que, salvant les seves diferències
ideològiques i estratègiques, han
consensuat un text en defensa de
la pluralitat a la Cambra. Ciuta-
dans, el PSC, Catalunya Sí que es
Pot i PP registren avui al Parla-
ment un document en què recla-
men a Junts pel Sí i la CUP que
respectinelsprincipisde“propor-
cionalitat i representativitat als
òrgansdetreballparlamentari ien
la composició de la Mesa i les co-
missions”.
La unitat dels quatre partits,

que es va forjar entre dilluns a la
nit i dimarts almatí, vol ser un toc

énz de Santamaría, que va denun-
ciar que malgrat que “la majoria
de catalans” no van votar el 27-S a
favor de la independència tindran
com a presidenta del Parlament
deCatalunya“unapersonaqueno
comparteix les seves tesis”.
Alseutorn,ellíderdeC’s,Albert

Rivera, vaqualificarde “surrealis-
ta” aquest possible nomenament i
va recordar que Forcadell ha afir-
mat públicament que ni els vo-
tants de la formació taronja ni els
del PP no són catalans. “Una per-
sona que menysprea així cente-
nars de milers de catalans no pot
ser la nostra presidenta”, va dir
Rivera. Mentrestant, la portaveu
parlamentària del PSC, Eva Gra-
nados, va rebutjar la possible
elecció de Forcadell i va posar en
dubte la seva capacitat, tenint en
compte les seves declaracions al
llarg dels últims anys, per repre-
sentar un càrrec que exigeix
“transversalitat i pluralitat”.
El Govern va sortir en defensa

de Forcadell en la roda de premsa
posterior al Consell Executiu:
“Haurienderespectarelsnomsde
lespersonesde la formacióqueha
guanyat les eleccions, i amb una
bona majoria i també hem de de-
manar respecte a la figura institu-
cional de la presidència del Parla-
ment”, va declarar la portaveu,
NeusMunté.c

ÀLEX GARCIA

Mas va presidir ahir la reunió del Consell Executiu i avui signarà el decret de convocatòria del ple de constitució del Parlament

Mas esgota el termini i convoca avui
la constitució de la Cambra catalana

espai compartit”. “Estem clara-
ment d’acord que cal començar el
mandat amb un pla de xoc social
indispensable”, va explicar a
Catalunya Ràdio l’exeurodiputat
d’ICV, per qui “les línies verme-
lles ho són fins que deixen de
ser-ho”i,entotcas,“handeposar-
se al servei de l’acord”, perquè

“ningúnoentendriaqueara,quan
mésapropés l’objectiude la inde-
pendència, Junts pel Sí i la CUP
no trobessin la fórmula de l’ente-
sa”.RaülRomeva tambéva rebut-
jar que la cita electoral del 20-D
sigui un condicionant per a les
converses i va descartar igual-
ment l’escenari de la repetició de
les eleccions.
La incògnita en les actuals cir-

cumstàncies és si el conseller
d’Empresa iOcupacióparlavano-
més en nompropi o no.Més enllà
delGovern, ningú al comitè dedi-
recció de CDC no comparteix en
públic la seva posició i fonts de la
cúpula qualifiquen d’“inoportu-
na”lareflexióquevafer.Unaaltra
cosa és que dins del partit hi hagi
incertesa sobre la reelecció d’Ar-
turMas comapresident de laGe-

neralitat i alguns sectors vegin
que la “intransigència” de la CUP
aboca inexorablement a la repeti-
ciódeleseleccions.ERC,encanvi,
és oficialment més optimista i
considera que les bases per a un
acordhi són,peròesmira la situa-
ció gairebé com si es tractés d’un
espectador, entenent que “la par-
tida real” estàenmansdeCDCi la
CUP. I en aquest estadi de coses
l’únic suport a les tesis de Felip
Puig va arribar, curiosament, del
seu exsoci d’UDC, amb qui fins
fa tan sols cinc mesos compartia
la taula del Govern: “ACatalunya
li convé molt que s’imposi la
tesi de Felip Puig de no pactar

amb la CUP”, va tuitejar el secre-
tari general democristià, Ramon
Espadaler.
El principal protagonista de les

negociacions,niquesiguiperpas-
siva, Artur Mas, firmarà avui,
mentrestant, el decret de consti-
tució del Parlament, que previsi-
blement es durà a terme dilluns,
dia 26, exhaurint el termini fixat
enel calendari electoral.La rúbri-
ca tindrà la mateixa escenificació
que lasignaturadeldecretdecon-
vocatòria de les últimes eleccions
catalanes: el salóMare de Déu de
Montserratdavant lescàmeresde
TV3, en aquest cas a les 12.30 ho-
resdelmigdia.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

d’atenció davant el que conside-
ren “maniobres” de Junts pel Sí
per aplicar un “corró” parlamen-
tari a laCambra.
Aracomaralamajoria indepen-

dentista està assegurada, ja sigui
amb quatre representants de
JuntspelSí (62escons)oambtres
i unde laCUP (10 escons). Aquest
repartimentdeixariaunavicepre-
sidènciaaC’s (25), iunasecretaria
peralPSC(17) iunaaltraperaCa-
talunya Sí que és Pot (11), amb el
PP (11 escons però 30.000 vots
menys) sense representació.
Un repartiment que no agrada

als quatre partits signants de
l’acord, que demanen al Parla-
ment que doni compliment a l’ar-
ticle 59.3 de l’Estatut, que deter-
minaque“elsgrupsparlamentaris
participin en totes les comissions
enproporció ambels seus respec-
tius membres”. En aquest sentit,
el document lamenta que Junts

pel Sí vulgui tenir unamajoria ab-
solutaalsòrgansdelaCambraque
“nova obtenir a les urnes” el 27-S.
A més de la composició de la

Mesa,hageneratunprofundmal-
estar l’intent de la coalició que li-
deraArturMasderepartirelsseus

62 diputats de banda a banda en
l’hemicicle, cosa que entre altres
coses provocaria que C’s, segona
força parlamentària, quedi allu-
nyadadelsbancsposteriorsalsdel
Govern.
Per això, l’acord quadripartit

exigeix que la Cambra reconegui
la figura de “cap de l’oposició”,
que en aquesta legislatura osten-
tarà Inés Arrimadas i que com ha
passaten les legislaturesanteriors
“se li assigni el lloc al saló de ses-
sionsqueesmereix”.
Aquestmovimentparlamentari

coincideix,amés,amblapolèmica
sobre la decisió de Junts pel Sí de
presentarcomacandidataapresi-
dir la Cambra Carme Forcadell,
expresidentade l’ANCiunade les
personesclausenlesmultitudinà-
riesmobilitzacionsciutadanesdel
sobiranisme.Entre l’allaudecríti-
ques va destacar ahir la de la vice-
presidentadelGovern, SorayaSa-

Barkos: “Laquota
navarresa és viable
per aCatalunya”

]LapresidentadeNavar-
ra,UxueBarkos, vaconsi-
derarahir, enunesmorzar
informatiuorganitzatper
EuropaPress, que laquota
econòmicade la sevaco-
munitatésun“magnífic
model”peraaltrescomu-
nitatsautònomes, i va
posarcomaexemple la
possibilitatd’extrapolar-
loaCatalunya.Barkos
vaafegirqueel concert
seriadesitjableperaqual-
sevol autonomiaqueesti-
guésdisposadaa“l’as-
sumpciód’unaresponsa-
bilitat”.Barkos,queva
rebutjar lescrítiquesdels
queassegurenqueel con-
veniés“anacrònic i insoli-
dari”, vanegar tambéque
siguiun“privilegi” i vadir
queelsquevolenposar fi
al concertnavarrès i a la
quotabasca, ambreferèn-
ciaaCiutadans, estan
originantun“problema”
moltmés importantdel
queespensen. /Efe

La qüestió catalana

PRIMER ACORD

C’s,PSC,PPiCatalunya
SíqueesPot demanen
queesrespecti la
proporcionalitat

CRÍTIQUES

Santamaría afirma
que Forcadell no
representa lamajoria
dels catalans
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Les investigacions judicials

En aquest espai temporal es pot
ressenyar que en l’escorcoll de
l’agost passat, de l’ordinador
d’Andreu Viloca havien estat es-
borrats a consciència milers de
correus electrònics, però des del
2011 fins a l’actualitat. Els espe-
cialistes de la Guàrdia Civil han
pogut recuperar els que va enviar
des que va ocupar el càrrec de
tresorer del partit i adminis-
trador de les fundacions (el de-
sembre del 2010) fins a la data de
l’esborrament del seu disc dur.
Precisament, els escorcolls i les
detencions es vandur a terme, se-
gons va informar en una nota la
Fiscalia Anticorrupció, per impe-
dir que es destruïssinmésproves.
I una de les sorpreses dels inves-
tigadors ha estat que,malgrat que
era la seva segona visita al partit,
quedava molta documentació re-
ferida a aquests temes.
Pel que fa al pagament de les

comissions, no consten paga-
ments directes de les empreses a
CDC. Sempre es va utilitzar com
amitjanceres les fundacionsCat-
Dem i Fòrum Barcelona. Totes
les empresesquevan ser registra-
des sóndonants d’una d’elles o de
les dues, i, segons les investiga-
cions, en ocasions coincideixen
les aportacions amb els percen-
tatges sobre els contractes.
Aquesta no és la primera ocasió

en què la fundació CatDem surt a
col·lació en un cas de comissions

il·legals. També figura en el pro-
cés del Palau de laMúsica; un as-
sumpte definit en la qualificació
de la Fiscalia Anticorrupció com
a “trama de comissions il·lícites”.
Segons consta en l’escrit d’acusa-
ció, la constructora Ferrovial va
finançar il·lícitament CDC per
mitjà de la institució cultural, i ho
va fer de dues formes: amb lliura-
ments en efectiu als tresorers, un
d’ells Daniel Osàcar, també acu-
sat ara, o bé mitjançant la firma
de convenis falsos amb CatDem.
Així, tant en l’assumpte Pe-

trum com en el del Palau de la
Música, les fundacions feien de
nexe entre el partit i els empresa-
ris, de manera que el circuit dels
diners anava de les societats a la
fundació, i de la fundació es
transferia a CDC, segons les in-
vestigacions.
En els escorcolls de dimecres

els investigadors es van apoderar
d’una desena d’expedients de
concessions. De l’empresa públi-
ca Infraestructures.cat, a més,
també es van emportar les carpe-
tes on hi havia anotacions almar-
ge dels tràmits administratius, ja
que se’n poden desprendre indi-
cis rellevants. I d’acord amb això,
a la seu de CDC i de les funda-
cions afins es va intervenir la
comptabilitat relacionada amb
les dates en què es van tramitar
les concessions.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

EL MODUS OPERANDI

Sesospitaqueles
fundacionserenelnexe
entreempreses ipartit
peralspagaments

CONCESSIONS SOTA LA LUPA

Els investigadors
analitzen una desena
de licitacions
públiques sota sospita

Rajoy instaMas a respectar
la independència dels jutges
El president compareix avui al Parlament per oferir explicacions

REDACCIÓ
Barcelona /Madrid

ElGoverndeMarianoRajoyhafet
del compliment de la llei la seva
única bandera en les seves relaci-
ons amb Catalunya. Ja sigui pel
procés sobiranista o operacions
contra la corrupció. Ahir el capde
l’Executiuespanyol es vavoler re-
ferir a les detencions a Catalunya
en el marc d’una investigació so-
bre el finançament de CDC, però
vavoler,sobretot,replicaralpresi-
dentdelaGeneralitatilasevarefe-
rènciaalfetquese’lstractacomun
objectede “caçamajor”.
Quan va arribar a la reunió dels

popularseuropeus,Rajoyvareite-
rar que tothom “està sotmès” al
quedecideixinelstribunalsdejus-
tícia ivamanifestarelseu“respec-
te sempre, enaquestcasoenqual-
sevol altre, per les decisions que
prenguinels tribunals”.
Les paraules de Rajoy no feien

més que insistir en l’estratègia del

Govern espanyol d’esgrimir la
banderade la independència judi-
cial.Unaltre tova ser eldelminis-
tredeJustícia,RafaelCatalá, refe-
rint-se a lapossibilitat queMasno
acati resolucions judicials sobreel
procés sobiranista.
El titular de Justícia va advertir

el president Mas que si desobeís
cap resolució judicial se’l sancio-
naria, se l’inhabilitaria i en un cas
extrem podrien actuar les forces
deseguretatde l’Estat.
Endeclaracions aAntena 3,Ca-

talá va explicar que en el seu cas
s’actuaria com amb “qualsevol
ciutadà que pretén incomplir les
normes i per descomptat se l’obli-
garia pels mètodes coercitius que
estableix l’Estatdedret”.
Artur Mas compareixerà avui

davant ladiputaciópermanentdel
Parlament, ja que la Cambra de
l’XI legislatura es constituirà di-
lluns, per donar explicacions so-
bre la contractació d’obra pública
de la Generalitat, ara sota sospita.

El president vol oferir una imatge
de transparència total en la gestió
de l’Administració, detallarà els
processos de contractació i recor-
darà que els mecanismes de
control esvanreforçar ambell a la
presidència.
Una altra cosa és, i es dóna per

fet,quelasessióespuguiconvertir
en el primer acte de campanya
electoral, per exemple, per a Al-
bert Rivera, que ho aprofitarà per
plantar cara com a partit capda-
vantercontra lacorrupció.
Paral·lelament, des del Govern,

esmanté que l’execució de les or-

dres judicialsésexcessivapelpro-
cés sobiranista. El conseller de
Presidència, Francesc Homs, va
dir que l’operació judicial segueix
unguióescritdesde fa temps.
Va assenyalar en aquest sentit

que “el que ha passat ja estava
anunciat a la premsa des del 15 de
desembre, i va negar, així mateix,
quelesinvestigacionssobrelapre-
sumpta trama corrupta estiguin
generant desànim a les files con-
vergents. Mentrestant, el presi-
dent d’ERC, Oriol Junqueras, es
va limitar a citar la justícia a “con-
tinuarel seucamí”en la investiga-
ció sobre lescomissionsdel3%.
Els partits de l’oposició, per la

seva part, van tornar a considerar
al president Mas inhabilitat per
ocupardenoueldespatxdePalau.
“El president de les retallades,
de la divisió, de les detencions i de
les 15 seus embargades per cor-
rupció no pot ser el pròxim presi-
dent de laGeneralitat”, va afirmar
la líder de C’s a Catalunya, Inés
Arrimadas.
Per a la dirigent taronja, amb la

compareixença d’avui Mas conti-
nua el seu intent d’impulsar el de-
bat identitari per “tapar els casos
de corrupció que afecten el seu
partit”.
La candidata del PSC al Con-

grés, Carme Chacón, va destacar
que el president cada vegada està
“més assetjat per la corrupció”.
Chacónvaconsiderar “moltgreu”
que Catalunya continuï governa-
daperunapersonaesquitxadaper
aquestes investigacions judicials i
va afirmar que per “regenerar el
país”ésurgentinecessariqueMas
se’n vagi “a casa seva”. A més, va
recordar les similituds entreCDC
i el PP: “Hi ha dos tresorers que
sónalapresó,eldelPPieldeCDC,
id’aixònose’ndiucaçamajor,se’n
diucorrupció”.
Per la seva part, el portaveu del

PP català, Enric Millo, ha instat
Masaoferirexplicacionsdavantla
justícia pel cas del 3% en comptes
de fer la “comèdia” ambuna com-
pareixençaenunParlamentqueja
està “dissolt” i esperant que es
constitueixi el nou. PerMillo el lí-
derconvergentintenta“camuflari
posar punt final” a un cas que, se-
gons va considerar, tot just acaba
decomençar.c

Catalá avisa que
podrien intervenir
les forces de seguretat
siMas desobeeix
les decisions judicials

ACN

El president de la Generalitat en funcions, ArturMas, ahir al Parlament

BARCELONA Redacció

JosepMaria Bassols, un dels de-
tinguts dimarts en l’operació Pe-
trum, és el marit de Núria Bas-
sols, comissionada del Govern
per a la Transparència i magis-
trada en excedència de serveis
especials del Tribunal Superior
de Justícia deCatalunya (TSJC).
El domicili del matrimoni

també va ser escorcollar en el
transcurs de l’operació de di-

marts. En aquell moment es va
produir un incident entre Núria
Bassols i els agents de la Guàrdia
Civil, ja quevaqüestionar l’ordre
d’entrada i escorcoll. De l’as-
sumpteesvaacabaraixecantuna
acta i després es va fer la diligèn-
cia judicial.
Josep Maria Bassols (els dos

cònjugescomparteixencognom)
va ser alcalde d’Anglès (Girona)
entre el 1995 i el 2003.El seuvin-
cle amb les investigacions és que

la seva empresa ha treballat en
diversos projectes conjunts amb
la constructora Oproler, una de
les que estan sent inspecciona-
des per la Guàrdia Civil per di-
versescontractes.Ahirvaquedar
en llibertat ambcàrrecs.
Es dóna la circumstància que

l’última actuació de Núria Bas-
sols com a magistrada del TSJC
també va estar relacionada amb
un tema de comissions il·legals,
ja que va ser qui va supervisar un

assumpte per pagament a canvi
de concessions públiques. La se-
va intervenció es va deure al fet
que hi havia un aforat, el diputat
al Parlament per CDC Ferran
Falcó.Vaseruntemaquevaaixe-
car grans expectatives, ja que es
vadenunciar després de la famo-
sa frase de Pasqual Maragall a la
Cambra catalana, però es va anar
diluint amb el temps i va perdre
força. Bassols va dictar l’arxiu de
la causa per a Falcó, a petició del
fiscal que va intervenir, José
María Romero de Tejada, actual
fiscal en cap del TSJC. Va ser el
setembre del 2013. Setmanes
després va ser designada pel Go-
vern per dirigir el programa de
transparència de laGeneralitat.c

Undels detinguts és elmarit de
la comissionadadeTransparència
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Avui es reuneix el consell
nacional d’ERC, en què es deba-
trà la fórmula per presentar-se a
les pròximes eleccions generals

Avui també es reuneix el consell
nacional del PSC, en el seu cas per
aprovar les llistes per a la cita del 20-D

Dilluns es constitueix el nou
Parlament sorgit del 27-S, que
estarà presidit per Carme Forca-
dell, candidata de Junts pel Sí

El mateix dilluns
Mariano Rajoy convoca
les eleccions generals
per al 20 de desembre

L’AGENDA
POLÍTICA

ERC PSC Parlament Rajoy

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

L’oposició creu queMas
ja no pot ser president
LaCUP s’enroca en la seva negativa a votar la investidura

ISABEL GARCIA PAGAN Barcelona

La sessió de la diputació perma-
nent es va convertir en una reu-
nió de transició entre els dipu-
tats entrants i els sortints per al
27-S, però amb el mateix dis-
curs que abans de les eleccions.
Núria de Gispert es va acomia-
dar del càrrec amb els mateixos
retrets als diputats del PP, i els
nous prenien notes sobre la for-
ma i el fons. Sobretot, els dipu-
tats de la CUP, ambAntonio Ba-
ños al capdavant, que, sense re-
presentació en la diputació
permanent, va deixar clar des-
prés de la sessió que el seu partit
no ha canviat gens ni mica la se-
va posició sobreMas: “No anem
canviant les nostres posicions
polítiques en funció del nombre
de detinguts de CDC”, va dir. La
CUP es manté equidistant en el
“joc entre la corrupció de CDC i
la guerra de l’Estat”, i insisteix:
“Som independentistes no per
salvar CDC dels seus mals, sinó
per fer neteja”.
A l’enroc de la CUP es va su-

mar ahir el discurs unànime
dels grups de l’oposició, que van
donar Mas per amortitzat al
capdavant de la Generalitat i in-
habilitat per a la reelecció. “La
pesada llosa de les investigaci-
ons que afecten el seu partit
augmenta cada dia que passa.
No creu que aquesta llosa és una
hipoteca política insuporta-
ble?”, va preguntar Miquel Ice-
ta. El líder del PSC va repassar
des del cas Casinos fins al com-
pendi de causes en quèhi ha im-
plicats els fills de l’expresident
de la Generalitat Jordi Pujol,
passant pel Palau de laMúsica, i
va acabar dient: “El victimisme
no servirà perquè en aquest cas
Catalunya no està sent atacada,
s’investiga CDC”. En aquesta lí-
nia, va afirmar que la nova legis-
latura, que començarà dilluns,
“requereix fonaments més sò-
lids” dels que el president “està
en disposició d’aportar”.
Des del PP, Santi Rodríguez

va proclamar que “Mas no pot
continuar sent president de la
Generalitat per “motius polítics
de pes”, però sobretot per

“motius ètics”. Els populars
catalans van tornar a tenir di-
ficultats per embastar un dis-
curs punxant pel pes del cas
Bárcenas, fins al punt de provo-
car certa hilaritat sostenint que
“robar no pot sortir mai de
franc, per a ningú”. Rodríguez
va recomanar a Mas que vigili
les seves mans quan les posa al
foc perquè “cada vegada està
més a prop de cremar-se”.
Per part d’ICV-EUiA, Joan

Herrera, que s’acomiadava del
Parlament –Lluís Rabell i Joan
Coscubiela van seguir atents la
sessió–, va abundar en el fet que
si l’actuació judicial fos contra
el procés també s’escorcollarien
les seusd’ERC i laCUP.Herrera
va retreure aMas les seves “mit-
ges veritats, mentides” i “casua-
litats còsmiques”. “Massa casu-
alitats perquè els casos afectin
sempre els mateixos”, va insis-
tir. Per Herrera, Mas té avui
“menys autoritat” i “el millor
que pot fer és fer unpas enrere”.
Inés Arrimadas, que en ab-

sència d’Albert Rivera va assu-
mir el seu paper de nova líder
parlamentària de Ciutadans i a
partir de dilluns, cap de l’oposi-
ció, va ser taxativa quan va as-
segurar que “Mas no pot conti-
nuar sent president de la Gene-
ralitat”. Per Arrimadas, el jutge
del Vendrell no va a la recerca
de “caça major, sinó que s’està
intentant “pescar els peixos
grossos” de la corrupció polí-
tica. A parer de la dirigent de
Ciutadans, Catalunya no pot
tenir un president “que sigui la
mà dreta de Pujol, líder d’un
partit amb les seus embargades,
amb el tresorer detingut i que
diu que ja veurà si compleix una
sentència”.
Va ser la tercera comparei-

xença d’Artur Mas per retre
comptes sobre presumptes cor-
rupteles vinculades al seu par-
tit, l’última el setembre passat,
però lluny de dissipar dubtes a
punt d’arrencar dilluns la nova
legislatura va deixar una sensa-
ció de punt i a part. El punt final
el van posar els diputats d’Unió,
que no van aconseguir repre-
sentació en el pròximmandat.c

“i concretament es busca fer mal
a CDC”.
El cas és que les explicacions

d’Artur Mas, que van sonar
menys contundents i menys con-
vincents que en anteriors ocasi-
ons, van semblar no satisfer ni
ERC, el seu soci en aquesta legis-
laturaquearriba a la fi i en lanova
que s’obre dilluns amb la consti-
tució del Parlament. I lluny del to
condescendent d’altres vegades,
MartaRovira, enpresènciad’Ori-
ol Junqueras, es va mostrar molt
més dura i li va reclamar que “ne-
cessitem tenir la paraula del mà-
xim representant de CDCque es-
tàdisposat a assumir totes les res-
ponsabilitats polítiques que
pertoquen i a assumir el compro-
mís de depurar-les fins al final”.
“Volem que assumeixi la respon-
sabilitat de fer net; faci net, presi-

dent”, va reblar la secretària ge-
neral d’ERC, que fins i tot va po-
sar en dubte la idoneïtat que la
comissionada de transparència
de la Generalitat, Núria Bassols,
es mantingui en el càrrec, perquè
és la dona d’un dels empresaris
detinguts, JosepManuel Bassols.
La resposta del líder deCDCva

ser reiterar que si es produís una
sentència condemnatòria, assu-
miria responsabilitats i prendria
decisions com ha fet fins ara, en-
cara que es vamostrar convençut
que no haurà de fer-ho i va ratifi-
car la seva confiança en el treso-
rer i l’extresorer del partit: “Els
tinc la confiança que els vaig di-
positar en el seumoment, i confio
que, després de dir-ho tantes ve-
gades, no m’equivocaré”. I, a més
de comprometre’s a parlar amb la

comissionada de transparència
sobre el seu futur, va lamentar
que després de deu anys d’inves-
tigacions sobre el seu partit, “en
els quals ho han remogut tot amb
una lupa de gran augment”, no hi
hagi cap sentència que demostri
res, la qual cosa va venir a dir que
li produïa una fundada sensació
d’estar perseguit políticament.
El president de la Generalitat

va rebutjar, d’altra banda, la peti-
ció unànime de l’oposició –PSC,
PP, ICV-EUiA i C’s– que abando-
ni el càrrec, en considerar que
amb totes les acusacions de cor-
rupció que pesen sobre CDC no
està legitimat per continuar.
“Decestar fentmoltanosa”, els va
etzibar, i va esgrimir l’“ampli su-
port” obtingut a les urnes el 27-S,
amb 1,6milions de vots i 62 dipu-
tats per a Junts pel Sí, per justifi-
car la seva ferma voluntat d’optar
a la reelecció. “Ésd’un gran sentit
democràtic que li diguin a algú
que abandoni després d’obtenir
un suport ampli a les urnes, acon-
seguit, a més, en temps difícils i
complicats”, els va retreure. El
pronòstic dels seus adversaris va
ser que, efectivament, no era l’úl-
tima vegada que compareixia.c

INVESTIGACIÓ JUDICIAL

ArturMasdeploraque
desprésdedeuanys
d’“observar-nosamb
lupa”nos’haprovatres

FINANÇAMENT DEL PARTIT

El líderdeCDCratifica
lasevaconfiançaen
Viloca iOsàcar: “Confio
quenom’equivocaré”

ÀLEX GARCIA

Les frases
Miquel Iceta

PSC

“Considera que en
el context actual
està en condicions
de continuar aspirant
a presidir la
Generalitat?”
Santiago Rodríguez

PP

“Vigili els seus,
vigili les mans
quan les posi al foc,
perquè cada vegada
és més a prop
de cremar-se-les”
Joan Herrera

ICV-EUiA

“Siguem un país
normal i assumeixi
responsabilitats.
Avui té menys
autoritat, faci
un pas enrere”
Inés Arrimadas

C’s

“Més que caçamajor
és que alguns
intenten pescar
els peixos grossos
de la corrupció”
Antonio Baños

CUP

“No anem canviant
les nostres posicions
en funció del
nombre de detinguts
de CDC” 89
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Una jornadaparticular

A les onze delmatí es constitueix
el Parlament de Catalunya amb
un breu discurs del president de
la mesa d’edat, l’escriptor Julià
de Jòdar. Discurs radical, en el
sentit més genuí del terme, sense
referències embafadores a les
“il·lusions”, les “utopies” i els
“somnis”. Una peça curta i eficaç,
sense lamelmelada retòrica avui
de moda a Catalunya. L’autor de
L’àngel de la segona mort, una de
les millors novel·les en català
dels últims vint anys, parla clar,
sense parlar en clau. El missatge
està en el to i en el vocabulari. Un
radical reflexiu és un radical de
veritat.
La CUP no serà consociativa,

vell concepte d’Itàlia –país que
De Jòdar coneix bé–, referit a les
“gestions des del poder per obte-
nir compromisos, més o menys
ocults, entre majoria i oposició”
(Dizionario Garzanti). La distàn-
cia entre el punt de vista cupaire i
els documents que està recopi-
lant el jutge del Vendrell sobre la
concessió de determinades obres
públiques de la Generalitat és
enorme. La investidura d’Artur
Mas es troba avui a l’interior d’un
laberint cec.
Mariano Rajoy compareix a la

una delmigdia per donar compte
de la dissolució de les Corts i de

la convocatòria d’eleccions gene-
rals per al dia 20 de desembre. El
president del Govern es mostra
satisfet, reconeix que Catalunya
és el principal problema, esquiva
una pregunta sobre els errors co-
mesos, i greixa els eixos del seu
argumentari electoral. Rajoy tor-
na a tenir al seu costat Pedro Ar-
riola, l’etern sociòleg de capçale-
ra del Partit Popular.
Sota l’ègida del secretari d’Es-

tat nord-americà John Kerry i de
la cancellera alemanya Angela
Merkel, que han anat a Madrid
per manifestar el suport de Wa-
shington i Berlín, Rajoy entona el
mantra electoral: “O nosaltres o
el retrocés”. Estabilitat, perseve-
rança, crida a la continuïtat, tot
esperant que la recuperació eco-
nòmica ofereixi millors fruits,
“sentit comú” i poques aventu-
res. La dreta ja no tanca total-

ment la porta a la reforma de la
Constitució –hi ha juristes prò-
xims al PP treballant en papers
més omenys secrets–però no vol
aquest debat a la seva campanya.
“La gent als bars no parla en
aquests moments sobre com cal
modificar el títol vuitè de la
Constitució”, diuen amb to bur-
leta des de la sala de màquines
del Partit Alfa. Falten cinquanta-
quatre dies per a les eleccions i

l’engranatge polític més gran
d’Espanya es posa en marxa.
També cap a la unaCarmeFor-

cadell és elegida presidenta del
Parlament de Catalunya. El seu
discurs no aconsegueix millorar
el de Julià de Jòdar. Tornen, a
granel, els “somnis”, els “anhels”
i les “utopies”. “Que els somnis
del carrer prenguin el Parla-
ment”. Adéu, racionalisme. For-

cadell té nervi i l’accent del Baix
Ebre subratlla la seva forta
personalitat. Acaba amb un “Vis-
ca la República catalana!” que
ressonarà tot el dia a les televi-
sions. En acabar la sessió, una
selfie amb un grup de diputats
d’ERC. L’any que vam viure
emocionadament.
Al primera hora del matí, el

jutge de Palma, José Castro,
anuncia la seva intenció d’inves-
tigar el finançament de les obres
de la seu central del Partit Popu-
lar al carrer Génova de Madrid.
Avui al matí s’obren al jutjat del
Vendrell una caixa forta i uns
maletins interceptats a un dels
responsables de la concessió
d’obres de la Generalitat.c

GARRIDO, R. / ACN

Julià de Jòdar, president de lamesa d’edat del Parlament, rep el vot d’Inés Arrimadas

Rajoy dissol
les Corts, s’obre
el nou Parlament
iMas s’endinsa
en un laberint cec

ANÀL IS I

Enric Juliana

*Útils des de 74 a 144m2

Més informació a www.corp.cat/ramblaone

INICI DE COMERCIALITZACIÓ DIVENDRES 30 D’OCTUBRE DE 2015 A LES 10H
A LES OFICINES CENTRALS A BARCELONA

VISITA CONCERTADA TRUCANT AL 934 100 079

DIRECTE AL COR

Anem directes al cor, al teu i al de Sabadell. Deixa’t emportar pel
dinamisme del centre i escapa’t a les millors zones verdes a només
uns minuts.

A Rambla One, la pròxima icona de Sabadell, ho tindràs tot al teu
!"!#$% &'(# ' )*+! &, -!#!. /0" 1'#*# &, 2 * 3 4!"'$!-'*(# &, 56 7(#
a 195 m2* oberts i lluminosos, amb acabats exclusius i totalment
personalitzats al teu gust. Perquè tu ets únic i la teva llar també ho
hauria de ser.

O B R A N O V A
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Com vols viure demà?
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Independentistes i no independentistes Per grups i per partits

11 diputats
pro dret a
decidir

72 diputats
independentistes

52 diputats no
independentistes

135
diputats

62 diputats de Junts pel Sí

29 de CDC 11 independents19 d’ERC

1 de Catalunya Socialisme i llibertat
1 de Demòcrates de Catalunya

1 de MES

6 independents

10 diputats
de la CUP

4 de la CUP

ElParlament obre la legislatura amb
una apel·lació a la república catalana
Forcadell s’estrena com a presidenta amb un discurs que és acollit amb divisió

L’onzena legislatura, que es miri
comesmiri serà laméscurtade la
història des de la recuperació de
l’autogovern de Catalunya, va ar-
rencar ahir amb la constitució del
Parlament. I ho va fer d’acord
amb totes les previsions: unama-
joria, per primer cop, indepen-
dentista, que va elegir presidenta
Carme Forcadell, l’expresidenta
de l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) i número dos de la
llista de Junts pel Sí, que, al seu
torn, es va estrenar ambuna crida
a la construcció de la república
catalanaquevaevidenciar ladivi-

sió present a l’hemicicle. Tot ple-
gat, a més, amb el rerefons de la
negociació sobre la investidura
delpresidentde laGeneralitaten-
tre la coalició de CDC i ERC i la
CUP que, de moment, continua
encallada.
“En aquesta onzena legislatura

tanquem l’etapa autonòmica i en-
lairem un nou escenari cap al de-
mà, siguemconscients que prota-
gonitzem un moment fundacio-
nal, perquè passem d’un
Parlament regionaldecompetèn-
cies limitades, retallades i recor-
regudes a un Parlament nacional
amb plenes atribucions”, va pro-

clamar una emocionada Carme
Forcadell en el discurs de presa
de possessió, en el qual va convi-
dar els diputats a “posar-nos a ca-
minar i encetar el procés consti-
tuent” amb un triple visca: “Visca
lademocràcia, viscaelpoble sobi-
rà, visca la república catalana!”.
Tota una declaració d’intencions
que la meitat i una mica més
(Junts pel Sí i la CUP) va acollir
ambaplaudiments idreta i lamei-
tat i una mica menys restant (C’s,
PSC,CatalunyaSí que esPot i PP)
asseguda als escons i en silenci.
Una imatge del moment polític

en què es troba Catalunya i que ja
s’havia reproduït en la interven-
ció del president de la mesa
d’edat, Julià de Jòdar, de la CUP,
en la qual va reivindicar que “vo-
lem sortir de la gàbia, no canviar-
la, sinó fugir-ne”, i que va acabar
amb un “visca la terra!”. I que va
provocar exactament la mateixa
reacció.Ambladiferènciaquea la
nova presidenta del Parlament
van trigar a ploure-li les primeres
crítiques el quevadurar el ple.De
res no va servir el seu compromís
inicial amb la “diversitat i plurali-
tat” representades a l’hemicicle.

Inés Arrimadas (C’s), futura cap
de l’oposició, va considerar que el
seu discurs era “excloent”. Mi-
quel Iceta (PSC) li va retreureque
no separés “les seves idees políti-
ques del seu paper institucional”.
I Xavier García Albiol (PP) va
parlar de “perversió del Parla-
ment”.ElPP,de fet, fins i totvadi-
fondre un vídeo a través de les
xarxes socials amb un missatge
prou eloqüent de la seva posició
absolutament contrària: “Passem
de la presidenta de l’adoctrina-
ment [Núria de Gispert] a la de
l’odi [CarmeForcadell]”.

Capítol apart esmereix la valo-
ració de Catalunya Sí que es Pot,
quenovaaplaudir el discursbàsi-
cament en disconformitat per
com s’havien desenvolupat les
negociacions sobre la composició
de lamesa.Peròel seucapdefiles,
Lluís Rabell, es va mostrar con-
vençut que la nova presidenta del
Parlament exercirà el paper amb
“equanimitat i responsabilitat”.
La realitat és que Carme Forca-
dell, a més dels 62 vots de Junts
pel Sí i els 10 de la CUP, també en
va obtenir 5 de Catalunya Sí que
Pot –77 en total–, acordats dins
del repartimentde lamesa i coma
gest de “bona voluntat”. Gest, en
qualsevol cas, que des de Podem
elmateix Pablo Iglesias es va afa-
nyar a precisar que no establia
capprecedent respecte a la inves-
tiduradel presidentde laGenera-
litat, en la mesura que en cap cas
la seva formació donaria suport a
unGovernpresidit perArturMas
o que tingués consellers deCDC.
A més de l’elecció de l’expresi-

La nova Cambra catalana

DeLuisSuárezaCompanys

“La primera a l’esquerra i des-
prés tot recte”. “Al fons a la dre-
ta”. “Jo el segueixo a ell...”. Dipu-
tats deambulant amb un plànol i
el número del seu escó, fent cua
per a la foto oficial, assessors des-
pistats a la recerca d’orientació o
exercint de guies improvisats...
Quan 82 diputats s’estrenen en
un Parlament de 135, les famílies
orgulloses es multipliquen pels
passadissos i la circulació física,

i sobretot política, es complica.
La legislatura arrenca però els

dubtes es multipliquenmés enllà
de si la negociació entre Junts
pel Sí i laCUPprospera abans del
9 de novembre, termini màxim
per convocar un debat d’investi-
dura. S’acaba una etapa, n’arren-
ca una de nova... Mentrestant,
una caixa forta misteriosa pren
posicions en l’estratègia de l’opo-
sició per molt que un sorollós
silenci s’hagi instal·lat a les files
independentistes per intentar
posar el procés sobiranista da-
vant de la processó judicial al
Vendrell.
Un 3% no sembla suficient per

tapar la il·lusió que Raül Romeva
considera obligada davant l’inici
de la legislatura –“mentre hi ha
partit hi ha vida”– i que contrasta
amb la tensió latent de la compe-
tició de guant blanc entre Jordi
Turull i Josep Rull per ser els pa-
drins d’una Convergència renas-
cuda. Contrasta molt més amb la
solitud autoimposada o patida de
GermàGordó.Mentre tots els di-
putats de Junts pel Sí s’han pas-
sat a l’ala esquerra de l’hemicicle,
el conseller és l’únic diputat que,
com a membre del Govern en
funcions, ha anat a parar a l’ex-
trem dret.
Oriol Junqueras és l’únic que

sembla viure en pau amb si ma-
teix. Si li pregunten com van les
negociacions entre Junts pel Sí i
la CUP respon: “Molt bé, totmolt
bé”. Com si estigués a punt de
continuar la conversa amb un
amable “i la seva família, què
tal?”. S’entreté llançant floretes a
Luis Suárez per carregar-se el
Barça a l’esquena contra l’Eibar
encara que el futbol i ell no sem-
blen tenir sentit en la mateixa
frase; i atén a l’alcalde republicà
de Solsona emocionat quan ense-
nya el mocador que, segons asse-
gura davant l’estupefacció dels
presents, Lluís Companys porta-
va a la butxaca dels pantalons
quan va ser detingut fa 75 anys
per agents de laGestapo aFrança
i lliurat al règim franquista.
El compte enrere cap al debat

d’investidura està en marxa i no

ANÀL IS I

Isabel
Garcia Pagan

LA CRÒNICA

Josep Gisbert
Barcelona

“Prometo respectar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia, per impera-
tiu legal...

Junts pel Sí. “....i per l’expressió
democràtica de la voluntat ciuta-
dana, anuncio que quedo a
disposició del nou Parlament,
del president i del Govern per
exercir l’autodeterminació del
nostre poble i proclamar l’Estat
català lliure i sobirà”

CUP. “...i per respecte al mandat
popular, expressat pel poble
català, em comprometo a la
ruptura democràtica i a l’inici
d’un procés constituent cap a la
república catalana”

Punts de partida

CRÍTICA ROTUNDA

C’s iPSCcensurenel
partidismede l’exlíder
de l’ANCielPPla titlla
de “presidentade l’odi”

ANDREU DALMAU / EFE
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11 diputats de
Catalunya Sí que es Pot 25 diputats de Ciutadans 16 diputats de PSC 11 diputats de PP

1 d’EUiA

3 de Podem 4 independents 23 militants de Ciutadans

2 independents3 d’ICV

La nova Mesa del Parlament

Presidència: Carme Forcadell (JxS)

Vicepresidències: Lluís Corominas (JxS),
José María Espejo-Saavedra (C’s)

Secretaries: Anna Simó (JxS),David Pérez (PSC),
Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot),
Ramona Barrufet (JxS)

ÀLEX TORT
Barcelona

NiCiutadans,nielPP,
ni el PSC, niCatalu-
nya Sí que es Pot
han aplaudit el seu

discurs.Comhointerpreta?
Hoentenc.

I que cinc diputats de Cata-
lunya Sí que es Pot l’hagin vo-
tadacomapresidenta?
Els ho agraeixo molt. Tinc molt
clarqueelParlamentéselParla-
mentdetotselsciutadansrepre-
sentats en 135 diputats i jo vull
representar-los a tots. Però s’ha
de tenir encomptequea lavega-
da hi ha un mandat democràtic
clar emanat del 27-S i cristal·lit-
zat en72diputats, quesónmajo-
ria.Dintredeladualitatquehiha
a la Cambra, valoro que Catalu-
nyaSíqueesPothaginfetaquest
votdeconfiança.

GarcíaAlbiolhaditquesivol
bronca tindrà bronca, en res-
posta a un tuit que ha publicat
vostè.
Jo no vull bronca. Al contrari, el
Parlament representa diàleg.
Entenc que tothom pot expres-
sar les seves opinions si cal amb
vehemència, però hem de fora-
gitar els insults. Respecte per a
tothom. Els 135 diputats tenen
unespaionexpressar-se,opinar,
dialogariexposarlessevesidees.
La meva feina és ser equànime i
justa.

Barrera, Benach, Rigol, De
Gispert... cap havia aixecat
tanta polèmica abans de ser
nomenats. Creu que li busca-
ran lespessigolles?
És normal, perquè estem en un
moment excepcional, històric,
transcendental, de canvi. Els
moments no són comparables:
perexemple,Benachpresidiaun
Parlamentper l’Estatut.

QuècreuquehavistERCen
vostè per proposar-la com a
presidenta?
ERC sempre ha estatmolt gene-
rosa, perquè ja ha col·locat en
llocs institucionals gent no
considerada de partit. També hi
haunamaneradiferent d’enten-
dre la política, que és que no
només l’han de fer els polítics
professionals.

“Tanquem l’etapa auto-
nòmica”, ha dit vostè al Par-
lament.
EncarasomenunParlamentau-
tonòmic, però és l’últim perquè
iniciemunprocésconstituent.Si
fem cas d’aquests 72 diputats
que tenen un mandat clar, aquí
comença un procés cap a un Es-
tat català independent.

Serà la legislaturamésbreu,
peròalhorahistòrica?
Depèn. La meva responsabilitat
serà portar a terme el que deci-
deixi lamajoriadelsdiputats.Ai-
xò ve marcat pels grups parla-
mentaris.

ComcomunicaràalRei, com
acapd’Estat,elnomdelproper
presidentde laGeneralitat?
Crec que sí que l’hi comentaré,

però no sé com ho faré. No som
un Parlament sobirà, encara, si-
nó autonòmic, i hem de complir
una legislacióespanyola finsque
tinguemlacatalanapreparada.

Hihauràpresidentlasetma-
nadel9denovembre?
Intentarem que l’acord sigui al
mésaviatpossible.Perònoestan
constituïts ni els grups parla-
mentaris i encara he d’iniciar
rondadeconverses.

Encara confia que la CUP
entrialGovern?

M’agradaria, perquè seria un
Governmés fort.

Creu que els presumptes
casos de corrupció de CDC
podenafectarelprocés?
No són casos nous. S’arros-
seguen de fa deu anys i la gent ja
els coneixia, ja els sabíem i no
crecqueafectinelprocés.ElPar-
lament està compromès amb la
transparència i volemunpaís de
tolerància zero amb la corrup-
ció.

Quèseràelmésdifícildeges-
tionarcomapresidenta?
El to. Saber trobar que aquest és
elParlamentdetothom.Intenta-
ré que aquest Parlament senti
que se l’escolta, però respectant
els altres. I també seràmolt difí-
cil crearconsensos.

Neus Munté va qualificar
Mas com a “imprescindible”.
Vostètambéhocreu?
Ningú no és imprescindible.
Però tots som necessaris.Tots
sumem.

AixòvoldirMaspresident?
Això vol dir el que he dit. Tots
somprescindibles,peròtotssom
necessaris.c

GEMMA MIRALDA

Carme Forcadell fotografiada ahir al Parlament

“Ningú no és
imprescindible”

Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya

EL NOU PARLAMENT

“ÉsunaCambra
autonòmica,però
ésl’última: iniciem
unprocésconstituent”

només la figura del president
manté Convergència lluny de la
CUP. També el llenguatge i les
formes. Els diputats de Junts pel
Sí assumeixen el càrrec posant-
se a disposició del nouParlament
per exercir l’autodeterminació
del poble i proclamar l’estat cata-
là lliure i sobirà. Els deu de la
CUP, amb el braç enlaire, no no-
més canten Els segadors molt
més fort, sinó que es comprome-
ten per escrit amb la ruptura i a
iniciar el procés constituent cap
a la república catalana. Els mati-
sos comencen aquí i s’estenen
ampliats fins a la presidència de
la Generalitat.
No hi haurà ple abans de la in-

vestidura ni declaració d’inici del
procés abans de les eleccions ge-
nerals si algú no abaixa veles, o
directament les recull. La CUP

va votar ahir Carme Forcadell
com a presidenta del Parlament i
ella va cridar “visca la república
catalana”, però els cupaires no
van anar més enllà en les seves
concessions del primer dia. Vots
nuls però simbòlics per a la fun-
dadora del POUMAntòniaAdro-
her, l’anarcosindicalista Teresa
Claramunt, la fundadora de la
Maternitat d’Elna Elisabeth Ei-
fenbenz, la llibertària Julia Ro-
mera Yáñez, la dirigent veïnal de
la Barceloneta Emília Llorca, les
escriptores María Mercè Marçal
i Montserrat Roig i l’actriu Mar-
garida Xirgu.
I ArturMas?Ahir va ser el des-

tinatari d’un desconcertant vot
perdut a secretari de laMesa. En
necessita dos per a lamantenir la
presidència de la Generalitat, pe-
rò això ja és una altra cosa...c

denta de l’ANC, la constitució del
Parlament va certificar que Junts
pel Sí té lamajoria a lamesa, amb
Lluís Corominas de vicepresi-
dent primer i Anna Simó i Ramo-
na Barrufet de secretàries prime-
ra i quarta, respectivament. Els
acompanyen José María Espejo-
Saavedra (C’s) com a vicepresi-
dent segon, David Pérez (PSC)

com a secretari segon i Joan Jo-
sep Nuet (Catalunya Sí que es
Pot) com a secretari tercer. Ni el
PP ni la CUP no hi tenen repre-
sentació, però Carme Forcadell
va anunciar, com a part dels
acords sobre la composició del
màximòrgandegoverndelParla-
ment, que podran assistir amb

veu però sense vot a les reunions,
la primera de les quals ja se cele-
bra avui. A més de fer aquesta
convocatòria, el primerqueva fer
Carme Forcadell després de ser
elegida va ser comunicar per es-
crit la constitució del Parlament
alRei, el president de laGenerali-
tat i elspresidentsdelCongrés i el
Senat.
I la seva següent comesa serà

obrir una tanda de contactes amb
tots els grups encaminada a la in-
vestidura del president de la Ge-
neralitat.Peròaraperara laronda
nocorrepressa–pera ladata límit
d’inici del ple, el 9 de novembre,
faltendues setmanes–, envistade
l’extremadificultatde les conver-
sesentreJuntspelSí i laCUP,que
esmantenen enrocats en les posi-
cions respectives. De moment,
l’onzena legislatura jahaarrencat
i tothom té clar que serà la més
curta: el que ningú no sap encara
és si duraràdivuitmesos enelmi-
llor dels casos o només quatre i
mig si cal repetir les eleccions.c

EL BENEFICI DEL DUBTE

Catalunya Sí que
es Pot dóna cinc vots
a Forcadell com a gest
de “bona voluntat”

‘Selfie’ i puny
alçat.Marta
Rovira, a
l’esquerra, es fa
una ‘selfie’ amb
Carme Forca-
dell, Raül
Romeva, Oriol
Junqueras i Lluís
Llach. A la
dreta, els
diputats de la
CUP canten Els
segadors amb
el puny alçat al
final del ple

VEGEU EL VÍDEO DE L’ENTREVISTA
A CARME FORCADELL A
http://goo.gl/aJ2ZMd
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El PPparalitza el tràmit de la
proposta de ruptura ambEspanya
Una argúcia reglamentària deixa en l’aire l’aprovació abans de la investidura

QUIQUE GARCÍA / EFE

Lluís Corominas i Carme Forcadell, ahir camí de la reunió de laMesa del Parlament

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Els reglaments de les cambres le-
gislatives acostumena seruncom-
pendidenormesconfuses.Peròde
vegades, portats fins a les seves úl-
times conseqüències, poden tenir
una càrrega política de primera
magnitud. És el que passa en el cas
de lapropostaderesoluciópresen-
tadaperJuntspelSíi laCUPalPar-
lamentper iniciarelprocésderup-

tura amb Espanya, tramitació que
elPPhaaconseguitparalitzar tem-
poralment gràcies a l’aplicació al
peudela lletradela lletradelregla-
mentde laCambra.
Una vegada admesa la iniciativa

a tràmit dimarts per la Mesa, C’s i
PSC van presentar ahir, separada-
ment, dues peticions, que tenien el
suportdelPP,perquèreconsiderés
l’acord,laqualcosaimplicalapara-
litzacióautomàticadelatramitació
en espera d’una decisió definitiva
que el màxim òrgan de govern del
Parlament ha d’adoptar una vega-
da consultada la junta de porta-
veus. El problema és que la Mesa
no pot consultar la junta de porta-
veus perquè encara no està consti-
tuïda,perquèelgrupdelPPencara
nos’ha format, cosaquea lapràcti-
ca demora l’aprovació de la pro-
posta de la resolució 1/XI –aquest
és el seu nom formal– i posa en
qüestióquepuguirealitzar-se,com
pretenien Junts pel Sí i la CUP,
abans de l’inici del debat d’investi-
duraprevist per al dia 9denovem-
bre, l’últimpossible.
Una argúcia reglamentària, bus-

cada o sobrevinguda, que el PP, en
qualsevol cas, ha aprofitat per
apuntar-se el mèrit del “bloqueig
temporal” de la iniciativa. El ma-
teixXavierGarcíaAlbiol vaprocu-
rartreure’ntotelrendimentpolític
en ressaltar que gràcies a la seva
formació s’ha pogut paralitzar de
moment “el cop d’Estat sense ar-

mes” que pretén el bloc indepen-
dentista. I, de passada, va aprofitar
per contraposar aquesta actitud a
ladelPSC: el va acusardenegar-se
a formar un “front constituciona-
lista” per “plantar cara al desafia-
mentsecessionista”ivademanaral
secretari general del PSOE, Pedro
Sánchez, que cridés l’ordre el PSC
perquè “faci reflexionarel seupar-
tit aCatalunya, es deixi d’ambigüi-

pel procediment d’urgència, la
qual cosa significaquequans’aixe-
quilaparalitzacióelsgrupstindran
només dos dies per presentar es-
menes. Però si malgrat tot arriben
temps el dia 9 és el que ara per ara
estàen l’aire.
En lamateixa reunió de laMesa

–la segona de la legislatura i la pri-
mera en què malgrat no tenir re-
presentació van participar com a
oients un membre del PP (Enric
Millo) i un altre de la CUP (Anna
Gabriel)–, Junts pel Sí i Catalunya
SíqueesPotvanrebutjar lapetició
de C’s i PSC de sol·licitar un infor-
meals serveis jurídics sobre lapro-
postade resoluciód’inicide la rup-
tura ambEspanya. L’argument bà-
sic va ser que tots els acords del

La qüestió catalana Les estratègies dels partits

El camí de la resolució 1/XI
Dimarts passat, Junts
pel Sí i la CUP presenten
la proposta de resolució
per declarar l’inici del
procés de creació de
l’Estat català indepen-
dent en forma de repú-
blica i la Mesa del Parla-
ment l’admet a tràmit.

Ahir Ciutadans i PSC pre-
senten, separadament,
dues peticions perquè la
Mesa reconsideri la seva
decisió, cosa que provoca
la paralització automàtica,
però temporal, de la
tramitació, malgrat que
la mateixa Mesa n’ha

reconegut el procedi-
ment d’urgència. La
Mesa disposa d’un mà-
xim de quatre dies per
resoldre la petició de
reconsideració, una ve-
gada escoltada la junta
de portaveus (article 38.3
del reglament). Però la
Mesa no pot escoltar la
junta de portaveus per-

què encara no està cons-
tituïda. I la junta de por-
taveus no està constituï-
da perquè el grup
parlamentari del Partit
Popular encara no està
format. Els grups tenen
vuit dies hàbils per cons-
tituir-se que es compten
a partir de l’endemà de
la constitució del Parla-

ment (article 26.4), ter-
mini que finalitza dijous
5 de novembre. El dia 6
la Mesa tornaria a reu-
nir-se i previsiblement
desestimaria la petició de
reconsideració. A partir
d’aquí els grups tindrien
dos dies per presentar
esmenes a la proposta de
resolució de Junts pel Sí

i la CUP: el mateix 6 i el
7, que malgrat ser dissab-
te es podria habilitar. I
això, forçant al límit el
reglament, permetria
celebrar el ple específic
per aprovar-la el dia 9
al matí, abans de l’inici
del debat d’investidura
del president de la Gene-
ralitat.

P R O P O S I C I O N S D E R E S O L U C I Ó A L T E R N A T I V E S D E G R U P S PA R L A M E N TA R I S

Defensa del compliment de les lleis
]C’svapresentar lasevaprò-
piapropostaderesolucióa la
MesadelParlamentbasant
l’argumentarienelcompli-
ment i ladefensade les lleis
democràtiques i l’establerta la
Constitució ia l’Estatut.Així,
la resoluciódestacaque“cap
institucióorepresentantpolí-
ticnopotatribuir-se lacapaci-
tatd’incomplir les lleis”, amés
desubratllarqueelParlament
“hadegarantirel respectea
l’ordreestatutari i constituci-
onal ihadevetllarpel respecte
atotes les forces iopcions
polítiquespresents”. Igual-
ment,elpartitque lideraInés
Arrimadasrecordaquetant

l’EstatutcomlaConstitució
garanteixenunmarcdemo-
cràticquepermetqueCatalu-
nyadisposi“d’ungranventall
decompetènciesautonòmi-
ques,que ladotend’unampli
nivelld’autogovern”, i,per
tant laCambra“nopotser
utilitzadacomaplataforma
pera larupturad’aquestordre
democràtic”.Arrimadas va
censurarahiralPSCperno
signarconjuntament lapro-
postaambC’s ivaapel·lar
directamentaPedroSánchez:
“Noespotpretendreserel
presidentdetotaEspanya
acceptantqueel seupartites
posideperfil aCatalunya”.

C I U TA D A N S

Reformar la llei deReferèndums
]Lapropostaderesolucióque
SíqueesPotvaregistraral
Parlamentreclama,abanda
d’unpladerescatsocial, l’inici
d’unprocésconstituentque
s’hauriadematerialitzarenun
referèndumperal2016.Per
fer-ho,el textassenyalaqueel
Parlamenthauriadeportar
durantelprimertrimestrede
l’anyvinent lareformade la
lleideReferèndumsalCon-
grésdelsDiputatsquesorgeixi
de leseleccionsgeneralsdel20
dedesembre,enesperad’un
possiblecanvidecorrelacióde
forces.Siaquestaopcióque-
désbloquejada,SíqueesPot
proposa“posarenmarxanous

imésenèrgicsprocessosde
mobilitzaciósocial i ciutada-
na”.Cal recordar,però,que
PabloIglesias, líderdePodem,
vadefensardurant lacampa-
nyaperal27-Sunprocéscons-
tituentunilateralcatalà, ésa
dir, senseesperar-neuna
escalaestatal.LluísRabell, cap
defilesdeSíqueesPot,va
defensarahiruncamí“transi-
tablequetindràméssuportsa
Espanya”que lasolució“uni-
lateral”deJuntspelSí i la
CUP.Igualment,vademanar
que lapropostasiguidebatuda
“enpeud’igualtat”respecteal
text independentista, contrael
qualnopresentaranesmenes.

C A TA L U N YA S Í Q U E E S P O T

tats i sàpiga llegir la grandesa del
moment”. Un front comú que el
PSC,perlasevapart,varebutjar,en
entendrequePPiC’s“alimentenla
confrontació”, i amb l’argument,
segons la seva portaveu, Eva Gra-
nados,que lasevavoluntatésman-
tenir-sealmargedequalsevolbloc.
ElnouhomefortdelPPaCatalu-

nya es va congratular finalment de
malmetreelsplansdeJuntspelSí i

la CUP d’aprovar la resolució
abans del debat d’investidura, una
cosaalaqual,totiaixò, lesduesfor-
macions independentistes encara
no renuncien, encara que reconei-
xen que per aconseguir-ho s’hau-
riadeforçaralmàximelreglament,
“queal capdavall éselqueestà fent
araelPP”,precisen.LaMesa,persi
decas,vaacceptarenlasevareunió
d’ahir que la iniciativa es tramiti

MAJORIA

JuntspelSí iCatalunya
SíqueesPot
s’oposena lapetició
d’informes jurídics

BLOC UNIONISTA

El PSC rebutja un
front comú ambel PP i
C’s perquè “alimenten
la confrontació”

P R O T E S TA

]LaCUPvasuspendre la
reunióprevistaahiramb
JuntspelSíambl’objectiu
dedonaruntocd’atenció
alGovernenfuncions, ja
queconsiderenque l’ope-
raciópoliciald’ahircontra
elsgrupsanarquistesva
serpromogudapelsMos-
sos iquevandemanar
autoritzacióa l’Audiència
Nacional.Al seutorn,van
mostrarsolidaritatambels
detinguts (més informació
a lapàgina5deViure).

LaCUP ajorna una
reunió amb JxS

màximòrgandegovernde laCam-
bra catalana estan avalats pel se-
cretari general i el lletrat major,
queen formenpart i quehande fer
constar, per tant, qualsevol possi-
ble il·legalitat.
I més enllà dels intents per fre-

nar la iniciativa de Junts pel Sí i la
CUP, C’s i Catalunya Sí que es Pot
també vanpresentar les seves pro-
postesderesolucióalternatives.c
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CDC iERC aniran per separat a les
generals ambun programa comú
Els dos partits es coordinaran a les Corts espanyoles en defensa del procés català

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

CDC i ERC tenen intenció de
presentar-se a les eleccions ge-
nerals del 20-D amb llistes sepa-
rades, però amb un programa
comú en defensa del procés in-
dependentista, segons l’acord
entre les direccions dels dos
partits i que presentaran avui
conjuntament en una roda de
premsa als jardins del recinte
modernista de l’hospital de Sant
Pau. La decisió descarta defini-
tivament la repetició de la fór-
mula de Junts pel Sí, que les du-
es formacions coincideixen que
no té sentit una vegada fet el ple-
biscit el 27-S i davant l’evidència
quenohi ha lloc per a la celebra-
ció d’un segon plebiscit.

Malgrat tot, CDC i ERC volen
presentar l’acord en societat de
manera conjunta per deixar clar
que la seva voluntat no és en cap
cas la de la ruptura de l’aliança
aconseguida al Parlament, sinó
senzillament que l’escenari de
les eleccions espanyoles és molt
diferent del dels últims comicis
catalans. Per aquesta raó, i tot i
presentar-se amb llistes separa-
des, compartiran uns punts pro-
gramàtics en defensa del full de
ruta sobiranista amb què van
anar al 27-S i de la seva concre-
ció que han començat a aplicar
amb la proposta de declaració
d’inici del procés de creació de
l’Estat català independent. És a
dir, els uns i els altres assumiran
que aquesta vegada van al Con-
grés i al Senat no coma competi-
dors, sinó com a col·laboradors

en unmoment especialment de-
terminant per a les aspiracions
de Catalunya i en què, per tant,
els paràmetres de negociació
amb Madrid que han utilitzat
fins ara ja no serviran.
Les llistes separades al Con-

grés, a falta dels acords oficials
de les direccions dels respectius
partits, està previst que les en-
capçalin per part de CDC Fran-
cesc Homs, mentre que ERC vol
un tàndem de Joan Tardà amb
un independent. Aquest últim
repetirà coma diputat en un lloc
que ja ocupa des del 2004 i l’ac-
tual conseller de Presidència i
braç dret d’Artur Mas, en canvi,
s’estrenarà aMadrid, si bé no se-
rà en un escenari desconegut, en
què ja va experimentar durant la
negociació de l’Estatut. Una si-
tuació que, si la investidura del
president del president de laGe-
neralitat es demora i amb això la
formació del nou Govern, l’obli-
garà adeixar el càrrec queocupa
en el gabinet en funcions.
CDCera, d’entrada,mésparti-

dària de repetir la fórmula de
candidatura conjunta també a
les eleccions generals espanyols
i ERC, al seu torn, preferia l’al-
ternativade les llistes separades,
que és la que finalment
s’ha sortit amb la seva, tot
i que preservant la unitat pro-
gramàtica.c

La previsió és que
Homs lideri la llista
de CDC, i ERC vol
un tàndemdeTardà
i un independent

ANDREU DALMAU / EFE

CDC i ERC, a diferència de la unitat que tenen al Parlament, no repetiran al Congrés

El bloqueig de la resolució de Junts pel Sí i la CUP
provocarà que s’aprovi en l’aniversari de la consulta

L’inici de la ruptura, el 9-N
JOSEP GISBERT
Barcelona

La determinació de Junts
pel Sí i laCUPés aprovar
la proposta de resolució
d’inici del procés de cre-

ació de l’Estat català independent
abans de la investidura del presi-
dent de la Generalitat. I aquesta
ferma intenció, malgrat el blo-
queig en la tramitació forçatper la
petició de reconsideració de l’ad-
missió a tràmit de C’s i PSC i l’ar-
gúcia reglamentària del PP de no
haver-se constituït encara en
grup parlamentari, està a punt
de fer que el Parlament aprovi la
iniciativa el 9 de novembre, en un
ple específic abans de l’inici del
debatd’investidura.
“Seria una bona solució”, va re-

conèixerahirmateix lapresidenta
del Parlament, Carme Forcadell.
El cas és que la paralització tem-
poralaconseguidaperl’oposicióel
que està provocant és que, en un
calendarimoltajustatenquèeldia
límit per a la investidura és preci-
sament el 9 de novembre, l’apro-
vació no es pugui produir abans i
acabi coincidint amb el primer
aniversaridelacelebraciódelpro-
cés participatiu del 9-N. Es tracta
d’una data emblemàtica que con-

tribuirà a concedir més simbolis-
mea l’acte.
La majoria independentista es-

tudia,demoment, lamillorsortida
possiblealasituació.Elprimerpas
seria que la Mesa del Parlament,
dimarts de la setmana vinent, per
exemple –l’últim dia que regla-
mentàriamenttéperdecidirsobre
les peticions de reconsideració de
l’admissió a tràmit de C’s i PSC–,
convocaria la junta de portaveus
amblafinalitatdedesestimar-lesi,

tot iquenoestariaconstituïtcoma
grup, convidaria el PPaparticipar
en la reunió. I ho justificaria afir-
mantqueelPPvapresentarunes-
crit de suport a les sol·licituds de
C’siPSCfirmatpertotselsseusdi-
putats, cosaqueenténqueavala la
dinàmica de funcionament com a
grup, i va designar un dels seus
membres–EnricMillo–per assis-
tir com a oient a les sessions de la
Mesa malgrat no tenir-hi repre-
sentació. Rebutjada la marxa en-

rereenlatramitaciódelaproposta
deJuntspelSí i laCUP, iunavega-
daacceptatel tràmitd’urgència, la
Mesa fixaria dimecres i dijous per
a lapresentaciód’esmenes.
El següentpas seriaque laMesa

es tornaria a reunir divendres per
convocarelpleextraordinaripera
dilluns i que la juntadeportaveus,
ambelgrupdelPPjaconstituït–el
termini expira a les 9.30 hores
d’aquell mateix dia–, fixaria l’or-
dre del dia, que no seria cap altre
que l’aprovació de la proposta de
resoluciód’inicidelprocésderup-
tura amb Espanya. I l’últim pas
seria la celebració del ple el 9 de
novembre, almatí, abans de l’inici
del debat d’investidura, a la tarda,
enquè laprimerasessiósempreés
eldiscursdelcandidatapresidir la
Generalitat.c

Reunió discreta entreMas i la CUP
]ArturMas i membres de la
CUP es van reunir en secret
dilluns passat després de la
sessió constitutiva del Parla-
ment de Catalunya. La reunió
va tenir com a objectiu con-
vèncer els anticapitalistes
perquè donessin suport a la
investidura del líder de CDC
com a president de la Gene-
ralitat. Igualment, durant la
trobada sembla queMas va
donar el seu vistiplau per a la
presentació l’endemà de la
declaració d’inici del procés
d’independència i de ruptura
amb l’Estat espanyol. No va
ser una cita amb els equips

negociadors amb el presi-
dent, ja que, com amínim, no
hi va participar la secretària
general d’ERC,Marta Rovira.
Això sí, es va celebrar amb
ple coneixement demembres
de CDC. Per part de la CUP,
hi havia Anna Gabriel, la
portaveu parlamentaria, i
Benet Salellas. Precisament
Salellas en declaracions a
RAC1 es va limitar a dir ahir
que aquesta reunió “ni la
negaré ni la confirmaré”, i va
treure ferro a la trobada
assegurant que la celebració
o no de la trobada no és “ni
tan greu ni tan important”, a

més d’asseverar que Junts
pel Sí i la CUP “mantenen
reunions a tots els nivells”. El
cap de llista de l’esquerra
alternativa, Antonio Baños,
tampoc no va voler donar
pistes sobre si la reunió es va
produir, i en to irònic va
argumentar: “Ho he llegit a la
premsa, però la premsa tam-
bé diu que jo no hi era, per
tant no ho puc confirmar,
perquè jo no hi era”. Malgrat
l’intent del líder de CDC de
convèncer la CUP, Baños va
reafirmar que “ArturMas de
capmanera serà president de
la Generalitat”.

La qüestió catalana El front independentista
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LaCUPveta els consellers Felip
Puig i Boi Ruiz en un futur govern
Els cupaires parlen de tenir “una figura presidencial ambmenys competències”

ÀLEX TORT
Barcelona

Ambuna assemblea nacional sense
data ni lloc definits encara, però di-
buixada en l’horitzó, la CUP ha
aparcat hàbilment el debat de la
presidència de la Generalitat per
centrar-sededebòenelquè, el com
i el quan de la independència. El
consell polític celebrat
abans-d’ahir va servir per decidir
comdecidir, i tambéperdebatreso-
bre les negociacions amb Junts pel
Sí,quevanacàrrecde l’aparellpolí-
tic de laCUP. Però si el debat sobre
el nom del futur president del go-
vernhaquedataparcatnohapassat
el mateix amb els noms dels futurs
consellers: l’esquerra alternativa
vetael concursdeRuiz iPuig.
Així ho ha assegurat una de les

veus cantants de la CUP, Anna Ga-
briel. La númerodos de la candida-
tura va concedir aquest cap de set-
manaunaentrevistaal’AgènciaCa-
talana de Notícies (ACN) en què
afirma que, tot i no proposar noms
per a un nou govern, la CUP veta el
conseller d’Empresa i Ocupació,
FelipPuig, jaqueconsideraque “va
mentir en el seu càrrec” –quan era
titular d’Interior– i que hi ha “feri-
des per bales de goma que esperen
que es faci efectiva la reparació del
seudany”. Per ella, no tindria sentit

que Puig ocupés alguna cartera en
el nou govern, “no ho entendria
moltíssimagentenaquestpaís”.
En la mateixa tessitura es troba

Boi Ruiz, conseller de Salut, i a qui
la cupaire retreu la seva gestió i les
seves polítiques privatitzadores.
Per aquestes raons, Gabriel creu
que els seus noms no estaran en la
taulanegociadoraperpròpiainicia-
tiva de Junts pel Sí: “Són consellers
que per les seves pràctiques a les
conselleries s’han posat línies ver-
mellesellssols”.Ienunasituaciósi-
milar, tot i que sense vetar-lo ex-
pressament,laCUPcreuquepodria
trobar-se el titular de Justícia, Ger-
mà Gordó. La diputada va concre-
tar, d’altra banda, la proposta d’una
presidènciacoral:“Voldriadir tenir
una figura presidencial ambmenys
competències, acompanyada de
dos o tres vicepresidències que vi-

sualitzessin una direcció política
més col·legiada”, i que per exemple
“la potestat de convocar eleccions
norecaiguésenunasolapersona”.
Tanmateix,Gabriel reconeixque

aJuntspelSí“hihadetot;persones
que creuenqueno s’hande fer can-
vis i d’altres que estan molt més
obertes”. Malgrat tot, descarta la
possibilitat de noves eleccions al
marçper culpad’una faltad’entesa.
“Noésnecessari,noéselquelagent
demana i no hi hamotius” per con-
vocar-les.c

“Nohihamotiusper
convocareleccions
anticipades,noésel
que lagentestà
demanant”,diuGabriel

ACN

La número dos de la candidatura de la CUP, Anna Gabriel

Reunió per decidir
l’orientació

del vot del 20-D
]Ja fa tempsque laCUP
vadescartarpresentar-se
a leseleccionsgeneralsdel
20dedesembre,peròaixò
no impedeixqueels seus
militants torninareunir-
seeldissabte7denovem-
breaPerpinyàper tractar
laqüestió, tan solsuna
setmanadesprésdel con-
sell polític celebrat aBar-
celona.De fet, lesbases
debatrana laCatalunya
delNordquinaorientació
donenal seuvotal 20-D,
ésadir, si es recomanarà
l’abstencióoel suport a
algunaaltracandidatura
independentista.Abanda,
es tractaranaltres temes,
coml’evolucióde lesne-
gociacionsambJuntspel
Sí, ambespecial atencióal
full de rutade ladescon-
nexióamb l’Estat espa-
nyol i al debatd’investidu-
ra, quesecelebradosdies
després.
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C’s, el PSC i el PP sumen forces
per frenar l’estratègia de Forcadell
L’oposició veu “il·legal” celebrar la junta de portaveus sense la presència del PP

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La batalla política sobre el full de
ruta independentistadeJuntspel
Sí i la CUP sembla condemnada,
almenys en espera del que passi a
les urnes el 20-D, a anar lligat a la
pugna judicial.Tantpelque faa la
proposta de resolució rupturista i
que aposta perno complir la lega-
litat “espanyola”, com per en un
primer terme la decisió de la pre-
sidentade laCambra,CarmeFor-
cadell, de celebrar avui una reu-
nió de la junta de portaveus sense
la presència del representant del
PP català.
Forcadell buscar accelerar amb

aquesta maniobra, que els partits
de l’oposició –C’s, PSC, Catalu-
nyaSíqueesPot iPP–vanqualifi-

card’“inèdita” i fins i tot d’il·legal,
la celebraciódelpleelproper9de
novembre, coincidint amb el pri-
mer aniversari de la consulta.
Fonts parlamentàries fins i tot
apunten la possibilitat que el ple
que abordarà la controvertida re-
solució se celebri divendres.
Ahir les peticions d’empara

que li van lliurar els onzediputats
del PP i la resta dels partits de
l’oposició van ser desateses per
CarmeForcadell, queva instarels
populars a assistir a la junta en
qualitat de convidats. La presi-
denta de la Cambra va defensar
aquesta decisió al·legant que avui
queda exhaurit el termini perquè
la mesa es posicioni sobre les
peticions de reconsideració que
els grups no independentistes
han presentat per poder frenar el

Mentrequeel líderdelPP,Xavier
García Albiol, va rebutjar gràfi-
cament la invitació deForcadell a
ser presents en la reunió com
a convidats: “Xula ella, xulos nos-
altres”.
Després de saber-se la posició

de la presidenta del Parlament,
Arrimadas, Iceta i Albiol es van
reunir per coordinar les futures
accions legals que emprendran si
la Cambra continua endavant
amb un full de ruta que té a l’ho-
ritzó la declaració unilateral d’in-
dependència.
En laqueés la sevaprimera tro-

badadesde les eleccionsdel 27-S,
i a la qual no es va afegir per cert
Catalunya Sí que és Pot per mar-
car distàncies amb PP i C’s, par-
tits contraris a la celebració d’una
consulta, van analitzar l’actual

conjuntura. Els tres dirigents van
expressar la seva sorpresa per les
decisions de Forcadell, així com
la sospita que el bloc sobiranista
vol forçar un xoc institucional
amb conseqüències legals. Així
mateix, van acordar presentar
conjuntament els propers dies
una petició d’empara al Tribunal
Constitucional per la decisió
d’excloure el PP de la Junta.
Més matisos hi va haver res-

pecte a la futura estratègia per
impedir que la resolució ruptu-
ristadeJuntspelSí i laCUParribi
a votació en el ple. Els tres partits
ja han posat a treballar els seus
serveis jurídics en un recurs
d’empara a l’Alt Tribunal per fre-
nar la votació. Si Arrimadas i Al-
biol es van mostrar oberts a pre-
sentar conjuntament la iniciativa,
Iceta va assenyalar la voluntat
que el PSC lliuri el seu propi re-
curs. Iceta va assenyalar en
aquest sentit que amés dels argu-
ments jurídics el recurs anirà re-
vestit d’una càrrega política que
en alguns aspectes els separa dels
taronges i els populars. Sigui com
sigui, Arrimadas, Iceta i Albiol
van obrir ahir una etapa de diàleg
i col·laboració.c

DAVID AIROB

Reunió a la capital de Catalunya.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va visitar ahir l’Ajuntament de Barcelona
per entrevistar-se amb l’alcaldessa, Ada Colau

La qüestió catalana

ÀLEX TORT
Barcelona

Que les coses dites fora de
context poden alterar el
sentit és evident, comtam-
béhoésqueel contextmo-

dula els actes. Això últim és cons-
tantenelpanoramapolític, i eldar-
rerexempleéslaconvocatòriadela
junta de portaveus del Parlament
aquest matí: mentre que avui es
qüestionalasevaconvocatòriasen-
seque s’hagi constituït el gruppar-
lamentari del PP, el 2006 i el 2010
no hi va haver cap problema per
saltar-se el reglament i reunir-se la
junta amb grups parlamentaris
sense formar. Dos casos que con-
tradiuenl’argumentreiteratdeC’s,
PSC, ICV i PP que “nohi ha prece-

dents” aCatalunyaper convocar la
junta de portaveus sense que esti-
guin totselsgrupsconstituïts.
Lalleisegonsbufaelvent.Tantel

2006 com el 2010 el clima polític
era bendiferent i la independència
deCatalunya no era una tema can-
dent, ni al carrer ni al Parlament.
Enunambientmoltmenysbel·lige-
rant, el 17denovembredel 2006es
vaconstituir laCambracatalana; la
junta de portaveus de llavors es va
reunir tres dies després, el dia 20,
ambunadada curiosa: només s’ha-

viaformatcomagrupparlamentari
el PP de Josep Piqué. La resta de
formacions es van constituir més
tard: C’s, l’endemà; ERC i PSC, el
22, iCiU i ICV-EUiA,eldia23.
Va passar gairebé el mateix

el2010,enlaIXlegislatura.Aquella
vegada la data de constitució de
laCambravaserel16dedesembrei
els portaveus de la junta es van
veure les cares tot just l’endemà. I
com quatre anys enrere, l’únic
partit que s’havia registrat com a
grup parlamentari va ser el PP,

quehovaferundiaabansdelacon-
vocatòria de la reunió. CiU, PSC,
ERC i ICV-EUiA es van constituir
el 17 de desembre, però els
subgrups que integraven el grup
mixt es van registrar al cap d’un
mes: Solidaritat, el 19 de gener del
2011, i C’s, el 25 de gener. A més
a més, tenint en compte que el
reglament del Parlament obliga
la junta de portaveus a trobar-se
com a mínim una vegada cada
quinzedies, és evidentqueaquesta
junta es va convocar com a mínim

tres cops més saltant-se la norma.
Tots dos precedents, però, són

matisables, ja que hi va haver con-
sens entre els portaveus. Igual-
ment, cal considerar que el que en-
travaendebat eraunaqüestió ruti-
nària després de la celebració
d’eleccions: la investidura d’un
presidentde laGeneralitat.

Però els casos del 2006 i el 2010
evidencienqueespot evitar la rigi-
desa de les normes i que expressi-
ons sentides ahir, com les del PP,
que diu que “s’estan vulnerant els
drets”; d’ICV, que assegura que
“s’estàviolentantelreglament”;del
PSC, quequalifica els fets de “frau-
dulents”, ideC’s,queparlad’“atro-
pellament jurídic”, són, sobretot, el
resultat del context polític que es
viuaCatalunya.c

Els portaveus ja es van reunir el 2006 i el 2010 amb grups sense constituir

Junta amb tradició alegal

LA INVITACIÓ DE FORCADELL. . .

La presidenta convida
el PP a assistir com
a “convidat” a la junta
de portaveus

POSICIÓ TRIPARTIDA

C’s, PSC i PP
portaran davant el TC
Forcadell si la junta
se celebra avui

debat de la resolució rupturista.
Una explicació que no va con-

vèncer l’oposició, que en les seves
respectives peticions d’empara a
Forcadell vansubratllarqueel re-
glament de la Cambra catalana
assenyala que lamesa, per accep-
tar o no a tràmit una petició, en
aquest cas la resolució, ha d’es-
coltar la junta de portaveus.
Val a dir que es tracta d’un

òrgan que consideren encara no
està constituït –avui serà la seva
primera reunió–, ja que el PP en-
cara no ha decidit els seus porta-
veus, ja que tenen termini fins al 6
de novembre.
Per aquesta raó, van advertir,

consideraran “invalida” qual-
sevol mesura que pugui prendre
avui la junta, ja que vulneraria,
afirmen, els drets fonamentals

dels onze diputats populars.
“És un atropellament als drets

dels catalans representats al Par-
lament i un menyspreu envers la
feina d’aquesta institució”, va de-
clarar la líderdeC’s i capde l’opo-
sició, Inés Arrimadas. En el seu
escrit d’empara, la formació ta-
ronja va sol·licitar que Forcadell
demani un informe als serveis ju-
rídics de la Cambra sobre la con-
vocatòria de la junta, així com so-
bre la decisió d’admetre o no la
votació del text rupturista. “For-
cadell s’està tornant a saltar el re-
glament”, va lamentar la porta-
veu del PSC, Eva Granados.
“Continuarem defensant que no
es pot utilitzar el reglament per a
voluntats polítiques i que cal fer
les coses correctament”, va dir la
diputada d’ICV, Marta Ribas.
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ElTribunalConstitucional s’inclina
per no suspendre el ple del Parlament
Junts pel Sí està decidida a tirar endavant encara que hi hagués prohibició judicial

JOSÉ MARÍA BRUNET
JOSEP GISBERT
Madrid / Barcelona

El Tribunal Constitucional re-
soldrà avui mateix sobre els tres
recursos d’empara presentats
ahir per PP, C’s i PSC contra la
tramitació de la resolució parla-
mentària que persegueix l’inici
del procés de desconnexió de
Catalunya amb l’Estat. Per les
converses i sondejos fets entre
els magistrats, el TC s’inclina
per no suspendre el ple de
dilluns vinent sobre aquesta ini-
ciativa de Junts pel Sí i la CUP,
encara que admetrà els recursos
a tràmit.
Aquesta admissió no té efectes

suspensius per se –com passa
quan la impugnació procedeix
delGovern central, per via de re-

curs inconstitucionalitat–, i el
Constitucional haurà de decidir,
en suma, si hi ha motius extra-
ordinaris pels quals el debat de
dilluns hagi de ser vetat. A hores
d’ara, el president del TC, Fran-
cisco Pérez de los Cobos, ja
sap que si sotmet l’assumpte a
votació diversos magistrats
es pronunciaran en contra de
la suspensió. El Constitucional,
tot i això, pretén mantenir
la unitat interna en les seves
resolucions sobre el conflicte
entre l’Estat i les institucions

catalanes per evitar un desgast
inútil.

El criteri més estès és que ara
no val la pena trencar aquesta
unitat interna per a un resultat
menor –suspendre el debat par-
lamentari de dilluns–, quan la
setmanaque ve es podrà suspen-
dre íntegrament el procés sobi-
ranista, quan elGovern espanyol
posi sobre la taula l’as de bastos,
és a dir, el recurs d’inconstituci-

Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol ahir davant el Tribunal Constitucional

Rajoy diu que va errar
amb l’SMS aBárcenas

veu en el desafiament català un
obstacle:“Resd’aixònoseràpossi-
ble en una Espanya sumida en la
inestabilitat o la fractura. Aquest
programa per al creixement i
l’ocupació és radicalment incom-
patibleambla incertesa institucio-
nal o política, i molt més amb un
projecte de ruptura del nostre or-

dreconstitucional”, i ésque, vaad-
metre Rajoy, “ens enfrontem
aquests dies al desafiament més
important que ha viscut el nostre
ordre constitucional i la nació es-
panyolaendècades”.
Rajoy contraposa el “comporta-

ment lleial i solidari” de l’Estat a
unaGeneralitat“quehadedicatto-
ta la sevaenergia adesplegar inici-
atives contràries a la convivència i

a laConstitució”.Ambaixò, elpre-
sident del Govern espanyol prova
de ferúnic responsablede la situa-
cióactualdeCatalunyaArturMasi
laGeneralitat catalana.
EnaquestaintervencióaMadrid

Rajoy també va esbossar el que se-
rà el seu programa electoral, basat
en set eixos, que, va dir, “marquen
el camí cap a una societat més co-
hesionada i amb més nivells
d’igualtatentreelsseusmembres”.
Aquests set pilars són avançar en
l’ocupació, créixer demanera sos-
tinguda i competitiva, enfortir
l’Estat de les autonomies, reforçar
els pilars del benestar, culminar
lamillorade l’educació i continuar

modernitzant l’Administració,
amb la vista posada en una meta
que ahir va dibuixar: “Recuperar
tardod’horaelsnivellsdebenestar
que lacrisi esvaemportar”.
L’últim dels eixos del programa

del Partit Popular serà “un com-
promís permanent de regeneració
de la vida pública”. En aquest sen-
tit, Rajoy va admetre, durant el
col·loqui, que la corrupció “ha fet
moltmal alPP i amiencaramés”, i
va reconèixer que en aquest tema
“vaig haver d’haver estat més dili-
gent”.Varecordaralsqueliexigei-
xenquedemaniperdóque jahova
fer en un ple al Congrés dels
Diputats, si bé va justificar que no

La qüestió catalana Les estratègies dels partits

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

admeti estar tot el dia responent a
preguntes sobre aquest assumpte
en què “tinc la sensació que el
que es vol és que no es parli de cap
altracosa”.
El president del Govern espa-

nyol defensa, tot i això, la seva ges-
tió al capdavant del Gabinet pel
que fa a la lluita contra al corrup-
ció, amb “el paquet de mesures
més complet que s’ha aprovat en
tota la història”, però quan se li va
preguntar pel seu missatge a Luis
Bárcenas a través d’SMS –aquell
en què li suggeria que fos fort– va
admetre, per primera vegada, que
es va equivocar: “Tots cometem
errors”.c

onalitat contra la declaració pre-
sentadaper Junts pel Sí i laCUP,
una vegada aprovada. Els matei-
xos recurrents són conscients de
la dificultat que prosperi una
mesura excepcional, com és la
suspensió d’un debat parlamen-
tari, a títol de cautelaríssima,
com en els processos adminis-
tratius. Fins i tot en aquests ca-
sos una decisió d’aquest tipus
només s’adopta per evitar un

mal irreversible o de molt difícil
reparació. I el criteri dominant
al TC és que, per molt que s’ha-
gin vulnerat drets dels parla-
mentaris per la manera de tra-
mitar-se el ple de dilluns vinent,
la seva celebració no suposarà
un mal irreparable per a cap.

Els recurrents, en tot cas, cre-
uen que en aquest assumpte cal
defensar els principis. És a dir,
actuen per una qüestió de prin-

cipis, segons van coincidir ahir a
afirmar a les portes del Consti-
tucional Xavier García Albiol
(PP), Inés Arrimadas (C’s) i
Miquel Iceta (PSC), després de
presentar els seus respectius re-
cursos.Ambunmatís important,
en el cas del PSC, no demana la
suspensió del debat. I no ho fa
precisament perquè considera
que es tracta d’una mesura “ex-
cepcionalíssima”, en expressió
d’Iceta.

Els recursos, en tot cas, utilit-
zen arguments contundents. El
del PPafirmaque, si no se suspe-
nen els acords de la Mesa del
Parlament objecte d’impugna-
ció, “s’atemptaria contra l’inte-
rès general d’Espanya, cosa que
produiria una pertorbació en
l’ordre constitucional de convi-
vència”. C’s, al seu torn, demana
que “de manera immediata” se

LA TESI DEL PP

El text que es vol
aprovar atempta
“contra l’interès
general d’Espanya”

EL RECURS DE C’S

El ple s’ha de
suspendre perquè
hi ha en joc “l’ordre
constitucional”

L ’ACTITUD DEL PSC

Elssobiranistes
busquenla“ruptura
delmarcconstitucional
iestatutari”

Mas-Colell respon
a l’amenaça
deMontoro

]L’amenaça del ministre
d’Hisenda de tancar l’ai-
xeta a Catalunya va rebre
ahir la rèplica de la Con-
selleria d’Economia. La
Generalitat recorda que
els efectes de l’avís de
CristóbalMontoro –vin-
culant recursos a la lleial-
tat institucional– són
nuls, ja que el seuminis-
teri ja és qui autoritza els
pagaments i efectua la
transferència directa als
proveïdors sense que la
Generalitat toqui els
diners en capmoment.
De fet, tota la despesa de
l’Executiu català està
supervisada per l’Estat.
La conselleria recorda,
a més, que el Fons de
Liquiditat Autonòmic “no
és un regal”, que Catalu-
nya ha pagat en tres anys
1.909milions en interes-
sos a l’Estat per aquests
mecanismes de liquiditat
i que, encara que aquest
any l’interès és zero, Hi-
senda ja ha anunciat que
l’any que ve se situarà en
el 0,83%. Així mateix, la
Generalitat denuncia que
tot l’any que espera que
Hisenda desbloquegi els
fons del FLA destinats a
cobrir el dèficit no finan-
çat del 2014, tal com està
previst per llei, a més de
recordar que el model
de finançament fa un any
que està caducat.
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DANI DUCH

LaCUPreafirmael rebuig
a investirMaspresident
Sí que es Pot diu no a CDC tot i censurar els recursos al TC

XAVIER GÓMEZ

Una efusiva Carme Forcadell rep el número u de la CUP, Antonio Baños

ÀLEX TORT
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Les aspiracions de Junts pel Sí
d’investir Artur Mas president
de la Generalitat la setmana que
ve van caure ahir d’una tacada.
Aquest cop, formalment. La pre-
sidenta del Parlament, Carme
Forcadell, que ahir va obrir la
ronda de consultes als partits,
ho va constatar primer amb la
CUP, que no ésmou ni unmil·lí-
metre. I, tot seguit, i si per algú
tenia alguna esperança amb Ca-
talunya Sí que es Pot, el seu cap
de llista, Lluís Rabell, va deixar
clar que el vot de la seva forma-
ció serà un no.
En aquesta ronda de conver-

ses de Forcadell els números u i
dos de la candidatura de la CUP,
Antonio Baños i Anna Gabriel,
van ser els primers i van insistir
a “buscar fórmules de consens”.
L’esquerra radical, però, segueix
sense mullar-se ni proposar
cap nom. “No n’hem plantejat
cap, però sí quehemparlatde les
moltes opcions viables”, va acla-
rir Baños als periodistes.

La CUP farà aquest dissabte
un altre consell polític, aquest
cop a Perpinyà, on aclarirà, en-
tre d’altres, el sentit del vot dels
seus militants i simpatitzants de
cara a les eleccions generals.
A banda, la CUP té prevista

una assemblea nacional que es
convocarà un cop es tanqui
l’acord programàtic amb Junts
pel Sí. Tanmateix, en cap cas
aquesta assemblea oberta es farà

abans dels debats d’investidura
de la setmana vinent. Hi partici-
paran 18 entitats i organitzaci-
ons que van donar suport a la
CUP per al 27-S, entre les quals
estan convidades Endavant,
Poble Lliure, Arran i Lluita
Internacionalista, però també
militants deCapgiremVic, Esta-

do Aragonés i Compromís per
Ripollet.
Pel que fa a Catalunya Sí que

es Pot, la coalició d’esquerres
que lidera Rabell va més enllà
encara en la investidura: no vol
Mas ni ningú de Junts pel Sí, va
assegurar el seu líder. El grup va
voler deixar clar que els seu cinc
vots favorables a Carme Forca-
dell no són indicatius de cap
concessió als partits indepen-
dentistes. “Rebutgem la reedició
d’un govern de CDC sota una al-
tra fórmula”, així com la ruptura
“unilateral” amb l’Estat, va in-
sistir Rabell. No a Mas i no a la
resolució rupturista que, amb
tota probabilitat, es debatrà al
ple aquest dilluns. El grup de-
fensarà la seva proposta de refe-
rèndum vinculant.
Tot i aquest toc d’atenció, Sí

que es Pot tampoc no ha volgut
alinear-se amb els grups antiin-
dependència. La formació cen-
sura la via judicial per resoldre
“un problema polític”. Els re-
cursos al Tribunal Constitucio-
nal de Ciutadans, PP i PSC “no
són el camí”, va afegir el número
u de la coalició.c

El lehendakari Urkullu es desmarca
de la via unilateral del procés català
FLORENCIO DOMÍNGUEZ Bilbao

La política catalana es reflecteix
aquestsdiesaEuskadi.L’esquerra
abertzale vol portar al País Basc
els debats i les formes de l’agenda
de l’independentisme català,
mentre que el PNB traça un talla-
foc per evitar contagis. El lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, es va
desmarcarahirde launilateralitat

delsmoviments sobiranistes cata-
lans i va advertir que “aEuropa és
impossible crear un estat inde-
pendent enunmes”.
Urkullu, entrevistat a laCadena

Ser, va tornar amostrar la seva es-
tratègia de no deixar-se arrosse-
gar pel que passa aCatalunya, per
molt que critiqui Mariano Rajoy.
“Qualsevol declaració que es faci
passa per un procés de negociaci-

ons i de diàleg amb l’Estat, el dià-
leg ha de buscar la bilateralitat”,
va apuntar el lehendakari, que
també va criticar el paper de Ra-
joy. “Espanya necessita un presi-
dentcomDavidCameron,unpre-
sident que pot arribar a un acord
amb el president d’una nacionali-
tat per procedir a una consulta i
respectar-ho i oferir solucions”.
Tambévadirqueellnoéspartida-

ri de les declaracions unilaterals,
que “no són beneficioses per a la
societat”. Malgrat aquesta dife-
rència, va dir que estava “ínti-
mament convençut” que Artur
Mas ha reivindicat “una negocia-
ció i un acord amb el Govern es-
panyol”, però en el cas català “la
intel·ligència ha brillat per la seva
absència en els governants es-
panyols”.
Davant la distància que adopta

elPNB, l’esquerraabertzalebusca
el contrari: portar a Euskadi els
debats catalans. En aquest sentit,
EH Bildu ha plantejat una doble
iniciativaaquestasetmana.Lapri-
meravasersol·licitar lacelebració

d’un ple extraordinari del Parla-
ment basc dedicat a la qüestió ca-
talana. A la junta de portaveus de
laCambraelPNBielPPvanvotar
contra la proposta. El segon mo-
vimentvaconsistirenlapresenta-
ció al Parlament basc d’una
proposició de llei per celebrar
consultes. El PNB ja ha expressat
el seurebuigd’aquesta segona ini-
ciativa,queconsiderafruitde“ne-
cessitats internesoelectoralistes”
de l’esquerra abertzale. A més a
més, en registrar-la a la Cambra
EHBildu va eludir la via de la po-
nènciad’autogovernperlaqualha
apostat el PNB des de l’inici de la
legislatura.c

ElsíaMasdepènde
l’assembleanacional
queelscupairesfaran
uncopestanqui l’acord
programàticambJxS

suspenguin aquests acords. I ai-
xò “atesa l’extraordinària grave-
tat que per a la supervivència del
mateix ordre constitucional te-
nen els acords impugnats”.

El PSC, al seu torn, sosté en el
seu recurs que la declaració par-
lamentària que es vol debatre té
per objectiu “produir efectes ju-
rídics directes de ruptura amb
els principis, amb les institu-
cions i amb l’organització terri-
torial” regulats tant a la Consti-
tució com a l’Estatut. “El text
–afegeix aquesta impugnació–
preténportar causad’unmandat
de la ciutadania (...), però lesma-
nifestacions que preveu respo-
nen objectivament, pel seu con-
tingut, a una declaració general
de ruptura delmarc constitucio-
nal i estatutari i de no submissió
a les normes i resolucions de les
institucions constitucionals”.

Junts pel Sí, una de les parts
afectades pels recursos de C’s,
PSC i PP, està decidida, men-
trestant, a tirar endavant el ple
fins i tot en cas de prohibició, se-
gons va explicar el president del
grup al Parlament, Jordi Turull.
“La nostra determinació de tirar
endavant la celebració del ple és
total”, va remarcar el dirigent de
CDC, que tot i així es va resistir a
donar crèdit al fet que el Tribu-
nal Constitucional pugui “impe-
dir la reunió d’un Parlament i
uns càrrecs públics escollits de-
mocràticament”. “Seria una tu-
pinada majúscula contra la de-
mocràcia”, va advertir Jordi Tu-
rull, que considera que no
permetre el desenvolupament
del ple suposaria “l’estocada fi-
nal al poc prestigi que li queda a
l’Alt Tribunal i que molts han
posat en qüestió des de la sen-
tència contra l’Estatut”.
El president del grup de Junts

pel Sí al Parlament va atribuir la
presentació dels recursos a l’in-
tent deC’s, PSC i PPde “guanyar
als tribunals el que han estat
incapaços de guanyar a les ur-
nes”, i va considerar que el fet
deixa al descobert el “dèficit de-
mocràtic” que, a parer seu, ca-
racteritza les tres formacions.

“En l’única cosa que es posen
d’acord és a silenciar la voluntat
del poble de Catalunya”, va la-
mentar Jordi Turull, que en
aquest sentit va recalcar la vo-
luntat del bloc independentista
de “complir el compromís amb
què ens vampresentar a les elec-
cions el 27-S, el que el primer
que faríem seria iniciar el procés
d’independència, i per al qual
vamobtenir elmandat democrà-
tic corresponent”.
Fonts de la coalició de CDC i

ERC són conscients que en cas
de suspensió del ple pel Tribu-
nal Constitucional el manteni-
ment de la sessió seria, de fet, el
primer acte de desobediència
pròpiament dit de la legislatura.
Es tracta d’una situació que al-
guns voldrien poder estalviar-
se, però a la qual temen que si no
hi ha més remei es vegin abo-
cats, per bé que el criteri general
era la confiança enel fet que l’Alt
Tribunal optaria per no adoptar
capmesura cautelar i no suspen-
dre res, atès que fer-ho no faria
res més que, segons Junts pel Sí,
accelerar i enverinar encaramés
el conflicte institucional.c

EL BLOC INDEPENDENTISTA

Turull avisa: “Impedir
el ple seria una
tupinadamajúscula
contra la democràcia”
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Junts pel Sí explora espais de
consens ambCatalunyaSí que esPot
La coalició es planteja donar suport a la resolució sobre el procés constituent

JOSEP GISBERT
Barcelona

Els gestos, en política, són de ve-
gades tan rellevants comels fets. I
ahir a la reunió del grup de Junts
pel Sí al Parlament es va produir
un gest significatiu, en la línia
d’explorar possibles vies de tro-
badaambCatalunyaSíqueesPot.
Unaeventualitat, demoment, cir-
cumscritaexclusivamenta lapro-
posta de resolució sobre l’inici
d’unprocésconstituentpresenta-
da per la formació de la confluèn-
cia de les esquerres i que, en prin-
cipi, es debatria en el mateix ple
que, dilluns, aprovarà la declara-
ciód’inicidelprocésdecreacióde
l’Estat català independent acor-
dada entre Junts pel Sí i laCUP.
La proposta de Catalunya Sí

que es Pot va ser objecte d’anàlisi
per part de Junts pel Sí, que es va
obrir a la possibilitat de donar su-
port si més no a algun dels aspec-
tes. ImembresdeJuntspel Sí així
ho van traslladar als seus homò-
legsdeCatalunyaSíqueesPot.La
ideabàsicade la coaliciódeCDC i
ERC va ser oferir aquest suport a
la formació de Lluís Rabell i re-
querir si es trobava en disposició
d’acceptar-lo, sobretot tenint en
compte que ha estat el grup de
Junts pel Sí el que ha fet possible,
amb la cessió de la firma de disset

diputats seus, que la iniciativa es
pogués tramitar d’urgència i arri-
bar al ple en paral·lel a la d’inici
del procésd’independència.
Catalunya Sí que es Pot, però,

no vol en aquest moment cap
imatge que l’associï amb el bloc
independentista, sobretot pen-
sant en les aspiracions de Podem
davant la cita de les eleccions ge-
nerals espanyoles del 20-D. Raül
Romeva defensarà la resolució
pactadaperJuntspel Sí i laCUP, i
la coalició de CDC i ERC estudia-
va també lapossibilitatdepresen-
tarunaesmenaal textdelaforma-
ciódeLluísRabellperfacilitar,ar-
ribat el cas, l’entesa.
L’escepticisme sobre un eventual
acord,de totamanera, eranotable
a les files de Junts pel Sí, que con-
sidera que la proposta de resolu-
ciódeCatalunyaSíqueesPotestà
en una “pantalla ja superada” –la
petició al Congrés de la reforma
de la llei de referèndums–, encara
que no per això impossible de se-
cundar en tot el que sigui relatiu a
l’exercici del dret d’autodetermi-
nació. No debades la formació de

la confluència de les esquerres es
va presentar a les urnes el 27-S
amb una proposta d’obertura
d’“un procés constituent no sub-
ordinat”, que també recull la de-
claració de Junts pel Sí i la CUP, i
ara planteja “l’inici d’un procés
constituent que necessita assen-
tar-se en el pronunciament de-
mocràticdelaciutadaniacatalana
per mitjà d’un referèndum d’au-
todeterminació”, que CDC i ERC
veuen de bon ull. Demanera que,
tot i senseacordprevi,JuntspelSí
podria optar per votar a favor
d’aquest text.
Una altra cosa és l’oportunitat

del moment, que a Catalunya Sí
que es Pot no li encaixa. Però re-
sulta especialment significatiu
que Junts pel Sí no vulgui deixar-
la despenjada, i més en unes cir-
cumstàncies en què el bloc unio-
nista –C’s, PSC i PP– ha fet pinya
comnohaviafetmaiabans.Defet,
en la reunió d’ahir es va recordar
que la formació de Lluís Rabell
havia cedit cinc dels seus vots per
a l’elecció de Carme Forcadell
com a presidenta del Parlament i
potser alguns pensenquedesprés

C’s i PSC se sumen al no aMas
]La presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, va
rebre ahir dues noves negati-
ves a la reelecció d’ArturMas
com a president de la Gene-
ralitat, dins de la ronda de
contactes per a la investidura
que va prosseguir amb Inés
Arrimadas (C’s) i Miquel
Iceta (PSC). En un climamolt
enrarit per la polèmica sobre
la declaració d’inici del pro-
cés d’independència i els
recursos presentats el Tribu-
nal Constitucional, la diri-
gent de C’s va comunicar el

rebuig a la investidura d’Ar-
turMas per una llarga llista
demotius, entre ells els casos
de corrupció que afecten
CDC, la “mala gestió” al cap-
davant del Govern de la Ge-
neralitat i l’impuls d’un pro-
cés sobiranista que “ha divi-
dit la societat catalana”. La
cap de l’oposició va demanar
a Carme Forcadell que sigui
conscient del càrrec institu-
cional que ocupa, que “res-
pecti el Parlament” i es com-
porti “com la presidenta de
tots els catalans i no només

dels independentistes”. Un
rebuig a ArturMas a qual es
va afegir tambéMiquel Iceta.
El primer secretari del PSC
va expressar la seva discon-
formitat amb l’argument
que “no compartim el pro-
jecte per trencar la legalitat”.
“Que no compti amb els
socialistes”, va reblar. I
va aprofitar, a més, per con-
vidar la presidenta del Parla-
ment a “llimar les discrepàn-
cies” que s’han produït en
els últims dies i a “millorar
la relació”. / Iñaki Ellakuría

QÜESTIÓ D’OPORTUNITAT

Davantel20-D, la
confluènciad’esquerres
defuigqualsevolunitat
ambl’independentisme

RESOLUCIÓ JUDICIAL

El frontunionista
aplaudeix ladecisiódel
TCsobre ladeclaració
deJxSí i laCUP

E N Q U E S TA D E 8 T V

]Un 59,3% dels electors
catalans és partidari que
les forces polítiques ne-
gociïn unamillora de
l’autogovern de Catalu-
nya si, després de les
eleccions del proper vint
de desembre, hi ha un
canvi de govern a Espa-
nya. Així es desprèn de
l’enquesta elaborada per
Gesop per a 8 al dia de
8tv en la qual només un
31,6% dels enquestats es
pronuncia a favor de
continuar el procés cap
a la independència passi
el que passi en les pròxi-
mes eleccions. El 80,3%
dels castellanoparlants
i el 37,3% dels que utilit-
zen el català regularment
aposten per la via de la
negociació.

Lamajoria, a favor
de la negociació
després del 20-D

del 20-D poden obrir-se altres
possibilitatsambvistaa la investi-
dura del president de laGenerali-
tat sinohancristal·litzat lesnego-
ciacions amb laCUP.
Aquesta pretesa imatge d’uni-

tat, en qualsevol cas, ara com ara
no és possible. En contrast amb la
dels partits contraris al procés
d’independència, que després de
conèixer la decisió del Tribunal
Constitucional sobre els seus re-
cursos d’empara contra la decla-
raciód’inici del procésde ruptura
amb Espanya de Junts pel Sí i la
CUPcontinuavenmantenint, tot i
que amb matisos, criteris coinci-
dents. Inés Arrimadas (C’s) va
mostrarel seu“respecteper lade-
cisió, encara que no la compar-
tim”, enal·lusióque l’AltTribunal
no suspengués el ple del Parla-
ment que la debatrà. Jorge Fer-
nández (PP) també va expressar
respecte en contrast amb “alguns
que des de Catalunya que parlen
denocomplir les resolucionsdels
tribunals i les lleis”. IMiquelIceta
va subratllar que la resposta del
TribunalConstitucional “ha estat
la previsible”.c

La qüestió catalana Les estratègies dels partits

CÉSAR RANGEL

Carme Forcadell i Inés Arrimadas se saluden abans de l’inici de la reunió

CÉSAR RANGEL

Miquel Iceta amb la presidenta del Parlament en unmoment de la trobada
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Ficats al ‘pozazal’
Quan érem petits, i tractant-se

d’Astúries, solíem jugar a fut-
bol en uns terrenys inversem-
blants; el que no estava tallat
per un camí tenia una inclina-

ció que feia que lapilota fos incontrolable.
Confesso que he disputat partits cada
diumenge, plogués o nevés, durant molts
anys, perquè el tipus de vida de provínci-
es conformava uns hàbits que solien per-
metre que competíssim sempre a la tar-
dor i a l’hivern. Jo no vaig jugarmai en un
camp de futbol amb gespa, tret d’una oca-
sió que anàvem guanyant, però com que
el camp estava situat en una clariana de la
muntanya Naranco, avui club i casino, va
resultar que va baixar la boira i nopodíem
distingir la pilota, demanera que es vaha-
ver de suspendre el partit. En conservo
una foto que no és per ensenyar.
Tot aquest pròleg vital de qui va deci-

dir, com en el meu cas, que el futbol és
una activitat per a adolescents i
que a partir d’una determinada
edat el que era un joc es con-
verteix en una creença, la més
estúpida probablement, per-
què està basada en el no-res o
en una espècie d’esport que
s’ha acabat convertint en la
més truculenta de les enganyi-
fes. Però anem al gra. El més
singular d’aquells partits de la
infantesa, que seguien el ritual
de les samarretes i les botes,
era el que denominàvem poza-
zal. No era el mateix que un
fangar, on relliscaves i queda-
ves enfangat fins al coll.
Un pozazal consistia, en

aquells eventuals campsde fut-
bol, en el lloc del qual, a partir
del primer quart d’hora, amb
prou feines podíem treure la
bota, perquè estava enterrada, i
on la pilota no botava mai, sinó
que es quedava quieta com si
caigués en una bassa. Això era
per nosaltres un pozazal. És ve-
ritat que hi ha un port de mun-
tanya que uneix el que avui es
diu Cantàbria amb l’altiplà de
Palència amb aquest nom, però
pozazal, en el nostre saber de
pagès, era un campde futbol on
es jugava com qui assumeix
una condemna a treballs for-
çats. La paraula no figura ni tan sols als
canònics diccionaris del bable, sempre
melindrosos, possiblement perquè cap
dels il·lustres acadèmics asturianistes no
ha jugat a futbol en un pozazal.
D’acord amb el que ha anat sortint a la

llum es pot dir sense exagerar que la polí-
tica catalana dels últims anys s’assembla a
un pozazal. Que Jordi Pujol pare em sem-
blava un cínic ho vaig tenir a la conscièn-
cia des del primer dia que em va convidar
a dinar. Era difícil trobar una espècie de
Tartuf amb aquella barra i la seguretat de
ser el redemptor de Catalunya, l’únic de
la seva classe que havia passat per la pre-
só. El que confesso que no vaig arribar a
creure, per desmesurat, és que es tractés
d’un conjuntde famíliamafiosa, de la qual
no se salvava ni elmés eixelebrat dels fills
i filles. Hi havia comentaris sobre l’hereu,
autèntics sarcasmes no publicats mai so-
bre aquesta espècie de Lady Macbeth, la
seva dona, en els justos termes d’una da-
ma disposada a tot perquè no li retiressin
el que ella considerava una propietat fa-
miliar, la Generalitat. Ho va dir amb
aquesta simplicitat de qui està acostuma-
da a l’adulació i la submissió quan el seu
marit va sortir de l’edifici de la plaça de
Sant Jaume. “Vaig sentir com si ens fessin
fora de casa”. Ella, que resumia a la per-

fecció la dona idònia per a un home que
consagrava la seva vida a Catalunya, és a
dir, al seu patrimoni, al dels seus fills i als
partidaris de la seva causa.
Us feu la idea del que significa haver

viscut durant 23 anys sota la fèrula d’un
impostor? Doncs imagineu-vos que amés
de cínic era un padrí l’estructura de frau
del qual incloïa la seva família i el seu en-
torn. Palerm? Per què no? Recordeu com
es va regirar, com un “home d’honor” si-
cilià, quan s’acostaven al rovell de l’ou del
seu poder, de la seva responsabilitat, de la
seva corrupció impune. Mantenir el co-
mandament i saber distribuir la part cor-
responent als seus adlàters. Prenafeta, el
titella en cap.Té la seva gràcia queungra-
pat d’intel·lectuals de menor quantia que
es van sumar a la seva fundació, i que ara
ho amaguen acuradament, són capaços
d’escriure articles en què assenyalen amb
el dit de Déu: en tal i en tal altre van ser

comunistes i això condiciona. I no cal dir
de tu, pobre individu aspirant a plomí,
que vas treballar braç a braç amb la fun-
daciómés interessada i corrupta, i no pre-
cisament perquè lluitaves contra una dic-
tadura, sinó perquè buscaves un lloc al sol
de qui repartia el pizzo, aquest impost

mafiós després d’una suculenta contracta
de la Generalitat.
Després de 23 anys d’impunitat és el

moment de recordar la frase que unamo-
desta directora d’escola pública catalana
va dir, després de negar-se a lliurar les
claus per a la fantasmagòrica consulta re-
ferendària. Es diuDolores Agenjo i les se-
ves paraules haurien de ser una lliçó de
civilitat en una societat regida durant 23
anys per quatre corruptes: “Hem callat
massa”. Perquè durant aquell llarg perío-
de, això que es denominava Convergèn-
cia i Unió, era el més semblant al PRIme-

xicà, aquell que va definirVargasLlosa en
una de les seves frases més felices, que en
realitat no són gaires: “La dictadura per-
fecta”. Aparença democràtica i poder au-
tocràtic.
Ara resulta que el capo que té agafada

per les partsmés tovesmésde lameitat de
la societat catalana que tallava, o creia
que tallava, el bacallà, no sap gaire bé què
fer. Tants fills comxoriços, i la senyora de
la floristeria posant la violeta imperial del
final del virregnat.
Ficats al pozazal fins al coll. Amb uns

partits polítics sense nord però molt
atents a com “va el seu tema”. Un campi
qui pugui, però “sisplau, fem un esforç
per mantenir l’statu quo, i si és possible
una amnistia pels errors i les complicitats
comeses. D’això no ens pot salvar més
que la independència. Entre nosaltres ho
arreglaríem amb un parell de sopars al
Majestic. Ja en vam fer d’altres amb gent

molt més distant i va sortir
de primera.
En confiança, el proble-

ma no és el conflicte entre
Catalunya i l’Estat, ni entre
la nostra identitat i aquest
“Madrit” que ens obsessio-
na. La qüestió es redueix,
com acostuma a passar
sempre quan es tracta de
mafiosos, a com repartim el
pastís i ens quedem amb la
confiteria. Em diverteix, ho
confesso, l’actitud de la
CUP. Ells no tenen res a
perdre més que l’honor, un
element sobre el qual hi ha
moltes interpretacions, pe-
rò i els altres!: Artur Mas,
Convergència, la Generali-
tat monopolitzada, el funci-
onariat addicte i expectant,
la família del capo sobrevo-
lant-ho tot. No és fàcil que
de nou membres, tots nou
siguin subjectes de jutjat de
guàrdia.
Ho van fer tot per Catalu-

nya, i fins i tot hi ha qui
aporta el tret que és bo re-
butjar la pressió de l’Estat,
perquè els catalans no es-
tem obligats a respectar qui
no ens respecta. Ves si no
han respectat els 23 anys de

Don Vito, partit a partit, però va arribar
unmoment que el teixit d’interessos es va
trencar i vam caure al pozazal, on estem
en espera que unsmafiosets demalamort
estan esperant el “plàcet” d’uns nois que
es burlen dels seus interessos, del seu 3%
mínim, de la seva pulsió patriòtica, que
val el mateix que la seva incompetència
notòria cap a una societat oberta en canal
per una crisi galopant.
Té gràcia, o potser és només sarcasme,

però algun creient espavilat apel·la a Vi-
cens Vives, ara que fins i tot Josep Fonta-
na ha sortit de tots els armaris i resulta
l’avi ceballot d’una generació que va creu-
re que anava de debò i va resultar que no,
que es reduïa a un convers d’última hora.
Si Cambó aixequés el cap, i tants homes
de la Lliga, a qui denunciava el cautament
pòstum Gaziel, dirien una cosa semblant
a això: “Aquest pozazal el va construir
l’home que va identificar la seva vida com
si fos Catalunya, en la mateixa mesura”,
que alguns prebostos sicilians van creure
que l’illa era cosa seva. Fins i tot van in-
tentar la independència fins que els van
explicar que per fer-se encara més rics
havien d’anul·lar les fronteres. Però el te-
ma avui es redueix a una equació inequí-
voca: la independència és la viamés segu-
ra per a una amnistia dels corruptes.c

La independència
és la viamés segura
per a una amnistia
dels corruptes

MESEGUER

SABATINES INTEMPESTIVES Gregorio Morán

De nou la imatge. Fotogra-
fia de portada a La Van-
guardia de dijous. Els tres
protagonistes polítics del

dia anterior posen al pati d’accés al
Tribunal Constitucional.
Cadascun mostra la seva còpia se-

gellada del document en què consta
la petició quehanpresentat davant la
magistratura judicial més alta de
l’Estat. L’original ha estat lliurat per-
què ses senyories el valorin i decidei-
xin. Els sol·licitants busquen l’empa-
ra que, diuen, la presidenta del Parla-
ment els ha negat. Protesten pel
procediment que laMesa de la Cam-
bra catalana ha seguit a l’hora de tra-
mitar la proposta de resolució que
simbolitza l’inici de la ruta cap a la
independència. Un camí que, tot i
que insisteixen que no porta enlloc,
temen que sigui sense retorn. Per ra-
ons emocionals més que legals, per
desconnexió ciutadana més que per
capacitat política dels qui ens han
conduït fins on som. Punt mort per
als decebuts, calent per als excitats.
Per això l’ambient polític a Barce-

lona és com el meteorològic a Ma-
drid. Desagradable. Núvols i claria-
nes que s’alternen amb xàfecs entre
forts i febles. Depèn del moment.

Sembla que tot depèn sempre del
moment, perquè probablement ni els
uns no creien que arribaria tan lluny,
ni els altres que ho aconseguirien.
I aquí tenim els representants dels

segons. D’esquerra a dreta a la foto
Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xa-
vier García Albiol. Sembla que els
més de dos metres d’alçada del dar-
rer dominen la situació, però la posi-
ció central de l’única dona amb el seu
somriure per a la posteritat li roba
una part del plànol del qual el socia-
lista desitja fugir.
Perquè Iceta mira cap a un costat,

seriós, un gest del cap que li impe-
deix identificar dues persones a qui
dóna l’esquena. Observar de reüll la
mínimapart del rostre d’und’ells ja li
permet elucubrar sobre els seus pen-
saments. Iceta, doncs, no té un clar
convenciment i per això és l’únic que
no demana que es prohibeixi el ple-
nari convocat per a dilluns. Arrima-
das tampoc no ven convicció, però
ho dissimula per les ganes i l’interès.
El rostre cansat d’Albiol és el d’algú
que busca l’amplificació del filibus-
terisme practicat al Parlament, on ha
endarrerit legalment al màxim la
constitució del seu grup parlamenta-
ri. Sap que elmoment val el que duri.
I el Tribunal l’hi ha delimitat a 24
hores. Les que va trigar a pronun-
ciar-se.
Així doncs, hi haurà ple, debat,

fricció, política. I amb aquesta, la di-
visió en gairebé les dues meitats que
mostra l’hemicicle. Ells representen
una part del no que tampoc és homo-
gènia. Per això posen davant de l’edi-
fici, amb la cornisa que dibuixa figu-
res desiguals provocades per humi-
tats acumulades potenciades per la
pluja ratxada de la jornada. Gotasses
que taquen el nom de l’organisme.
En un moment crucial, ni tan sols
Tribunal Constitucional pot llegir-se
amb nitidesa.c

Gotasses

Hihauràple,debat,política.
Iambaquesta ladivisióen
gairebélesduesmeitats
quemostra l’hemicicle

Josep Cuní
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El gran trencament, en directe
“Paraules èpiques”, deia Coscubiela. I
ho eren: paraules èpiques, perquè el
moment era èpic. Era, enbocadeRome-
va, l’inici de la construcció de l’Estat ca-
talà. Era, en expressió d’Anna Gabriel,
la proclamació de la insubordinació de-
mocràtica. Era, vist des de l’altra banda,
una fugida de la justícia (Arrimadas);
una resolució d’insurgència (Coscubie-
la); un escenari sense majoria favorable
a la independència (Iceta), i una pura
operació de salvament de CDC (Albiol).
I era, a parer d’aquest cronista, una ac-
ció parlamentària que pot passar a la
història com la rebel·lió pacifica de la
meitat de la Catalunya política o com
una bogeria d’un grup d’exaltats nacio-
nalistes que manipulen i exageren el
mandat popular de les eleccions.
És difícil trobar un terme mitjà, per-

què entre aquests dos extrems oscil·len
les posicions dels partits. I aquest també
és el ressò nacional, estatal, del que
passa a Catalunya: a una banda, el presi-
dent Rajoy, que va fer la seva segona de-
claració institucional i que es disposa a
utilitzar tots els mitjans jurídics per ta-
llar en sec el camí de la independència.
A l’altra banda, els partits d’esquerra,
minoritaris però existents, que rebut-
gen la independència però no subscri-
uen la política del no com a argument
d’autoritat davant el desafiament més
important a la unitat nacional des de la
Segona República.
Més enllà de les paraules i les teories,

i més enllà de les votacions, que han se-
guit el guió previst, el que s’ha percebut
des de la distància ha estat l’enorme
trencament temut. Ha tret el cap una

Catalunya que té tanta pressa per posar
en marxa el procés d’independència
que ni tan sols s’espera a tenir un presi-
dent de l’executiu que el lideri. Ha tret
el cap una classe política que identifica
modernitat, justícia, prosperitat i demo-
cràcia amb el simple fet de disposar
d’un Estat propi. Està tan exaltada que
es permet declarar deslegitimat el Tri-
bunal Constitucional. I considera irre-
versible el procés, negant així d’entrada

qualsevol solució basada en el diàleg i
en el pacte.
No és cap novetat, perquè el diàleg ja

estava descartat com a solució. Però
ahir se’n va certificar l’enterrament for-
mal. Això és, sense cap mena de dubte,
el que produeix més por. Si s’enterra
qualsevol possibilitat de consens, no-
més queda la pugna. Dit en paraules
més crues: només continuen actives les
posicions de força. Per part de l’Estat i
els constitucionalistes, l’aplicació de la
llei amb tota la seva duresa. Per part
dels insurgents, la desobediència amb
efectes populars posteriors tan desco-
neguts com perillosos. Sentir que tot el
que decideixi el Tribunal Constitucio-
nal no servirà de res és anticipar una
tensió en cadena d’un desenllaç impre-
visible.

Ha tret el cap unaCatalunya
que té tanta pressa que
ni tan sols s’espera a tenir
un president de l’executiu

L ’ESPECTADOR

Fernando Ónega

Raül Romeva

President del grup JxS

“Si no és avui serà demà,
si no som nosaltres seran
uns altres, però aquest
país fa temps que ha dit
alt i clar que ha arribat
l’hora d’anar a totes”.

Anna Gabriel

Portaveu de la CUP

“Anunciem la desconnexió
democràtica amb l’Estat
espanyol, perquè estem fent
un exercici democràtic que
requereix que no se sotmeti
a les voluntats d’un Estat
que no ens representa”.

Joan Coscubiela

Portaveu de CSQP

“Junts pel Sí i la CUP tenen
tot el dret del món a voler
discutir la seva resolució
però no tenen cap dret a
tenir paralitzat el
Parlament i el Govern,
mentre al carrer es viuen
situacions dramàtiques”.

Xavier Garcia Albiol

President del grup del PP

“Ho podré afirmar més alt
però no més clar: el Partit
Popular de Catalunya no
permetrà que cap català
hagi d’utilitzar el
passaport per sortir de
Catalunya”.

Inés Arrimadas

Presidenta de Ciutadans

“Jo crec que aquesta
declaració és un
menyspreu a la sang, a la
suor i a les llàgrimes que
ens ha costat a molts
espanyols tenir una
democràcia i tenir aquest
Parlament”.

I. ELLAKURÍA / M. GUTIÉRREZ/
A. TORT
Barcelona

Els partits de l’oposició, amb els
seusmatisos ideològics,vancoinci-
dirahiraalertarde lesgreusconse-
qüències polítiques, socials, legals i
econòmiques que comportarà la
resolució independentista aprova-
da pel Parlament i amb la qual es
dóna un aval institucional a l’in-
compliment de la legalitat vigent i
eldesacatamentals tribunals.
Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí

que es Pot i el PP van qualificar de
“temerària” la decisió de voler fer
front a la insurgència amb la legali-
tat, mentre que Junts pel Sí i la
CUP, promotors de la iniciativa,
van celebrar la votació com un pas
definitiu cap a la independència de
Catalunya.Elsdiputatsdecadafor-
macióvanvotar el queels seuspar-
titsvandecidir,excepteLluísLlach
(Junts pel Sí) i Esperanza García
(PP), a qui els nervis o la inexperi-

ènciaelsvantrairinovanprémerel
botóadequat.
En la seva primera intervenció

davant la Cambra com a líder de
l’oposició,InésArrimadasvaconsi-
derarque la resoluciórupturista si-
tuaCatalunyaforadelalògicadeles
democràcies occidentals cridant a
incomplir les lleis i a desobeir els
tribunals. “Vostès s’han equivocat
desegleidelloc:aEuropaleslleises
compleixen”, va dir. Arrimadas,
que la setmana passada va presen-
tar amb el PP i el PSC un recurs
d’empara davant el Constitucional
per frenar la iniciativa secessionis-
ta, esvamostrarespecialmentdura
amb el president de Generalitat en
funcions,ArturMas,aquivarecor-
darelsnombrososcasosdecorrup-
ció que l’esquitxen. També el fet
que fos ell qui decidís convertir les
eleccionsdel 27-Senunesplebisci-
tàries, amb resultats inesperats per
negatius.“Notenenlamajoriasoci-
al,ni laraó.Esvancomptarelsvotsi
vostèsnohanguanyat”, vadir.

L’oposició alerta
del risc que el
Parlament avali
la insurgència
Junts pel Sí i la CUP celebren la votació
com un pas cap a la independència

Arrimadasva revindicar la tradi-
ció constitucionald’Espanya, va ci-
tar tant el text del 1812 –la Pepa–
comladel1978, ivaavisarqueame-
naça la democràcia espanyola.
“Aquesta declaració és un menys-
preua la sang, a la suor i a les llàgri-
mesqueenshacostat amolts espa-
nyols tenir una democràcia i tenir
aquestParlament”, vaassenyalar.
Al seu torn, el primer secretari

del PSC,Miquel Iceta, va censurar
queJuntspelSí i laCUPtirinenda-
vant la seva iniciativa separatista
sense tenir en compte que darrere
no disposen “de capmajoria ni cap

mandat democràtic” per trencar
amblarestad’Espanya. “Estandes-
connectantdelamajoriadelsciuta-
dansdeCatalunya,delarealitat ide
la legalitat”,vadirIceta,quevapre-
guntar al grup sobiranista com ex-
plicaran a Europa que no compli-
ran les lleis.
El portaveu de Catalunya Sí que

esPot, JoanCoscubiela, vasostenir
que iniciar un procés d’indepen-
dència amb el 48%dels vots és una
“trampa”, igualqueafirmarqueno-
més amb la ruptura d’Espanya es
podran aconseguir més recursos
econòmics per a Catalunya. “És le-

TRAÏTS PELS NERVIS

LluísLlach(JxSí) i
EsperanzaGarcía(PP)
novanpensaraprémer
elbotóenlesvotacions

POCA EXPECTACIÓ

Unes 300 persones
van seguir el debat a
través d’una pantalla
fora del Parlament

ÀLEX GARCIA

La líder de l’oposició i presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ahir durant la seva intervenció
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Lluís Llach conversa amb Raül Romeva a l’hemicicle del Parlament
ANDREU DALMAU / EFE

Diade la samarreta

El ple delmatí al Parlament deu
ser important perquè hi ha més
periodistes que diputats. El pri-
mer pas de la desconnexió de
Catalunya amb Espanya impli-
ca un desplegament de conne-
xions digne de l’arribada de
l’home a la Lluna. Això explica
que hagin vingut reforços, com
Pepa Bueno (Ser) i Ana Pastor
(La Sexta) i corresponsals es-
trangers. Ladiversitat de repor-
ters i d’analistes és l’expressió
d’una llibertat que convindria
no perdre i que inclou totes les
combinacions possibles entre
La Directa i Herman Tertsch
(que no deixa de consumir pas-
tilles Smint).
Lluís Llach i Xavier García

Albiol han arribat a la mateixa
hora (8.49 h) però amb inten-
cions diferents. Quan entra al
grup parlamentari de Junts pel
Sí, Llach saluda amb un “Bon
dia de veritat”. Se’l veu feliç,
content de dur la samarreta
xativina que estableix ponts de
diàlegs amb la CUP. Albiol, en
canvi, aprofita per ser entrevis-
tat. Sapquesimiracapa ladreta
o cap a l’esquerra hi veurà Al-
bert Rivera, que no és diputat,
multiplicat enunaespiral clòni-
ca (dissabte me’n vaig anar a
dormir veient-lo a La Sexta i
abans de les deu de dilluns ja
l’he escoltat en una ràdio i vist
en una connexió televisiva en
directe; el dia que li faltin les cà-
meres, ¿què farà?).
En un dels passadissos, un

quadre d’Antoni Tàpies com-
memora un 7 de novembre, pe-
rò encara no sé si és la signatura
del tractat dels Pirineus, la fun-
dació de l’Assemblea deCatalu-
nya o el començament de la re-
volució russa. Hi ha racons de
l’edifici tan buits que conviden
a instal·lar-hi futbolins. Alto les
seques: entraAndreaLevy.Duu

unabossadecolor fúcsia i cami-
na amb l’airositat d’una execu-
tiva acostumada que la mirin.
Sembla haver-se escapat d’un
dibuix de Jordi Labanda. A la
cafeteria, abraça efusivament
ToniComín, que, per definició i
per defecte, tendeix a l’efusió.

No es detecten corredisses
conspiradores d’última hora.
Entre els apòstols de Junts pel
Sí, abunda la informalitat
d’americana i camisa sense cor-
bata. Entre els de la CUP, una
radicalitat samarretista que
també ha adoptat Joan Coscu-
biela (recordo La samarreta,
aquella cançó que Josep Maria
Carandell va escriure per a
Ovidi Montllor). Miquel Iceta
somriu, però ho fa amb el típic
somriure nerviós d’abans d’un
desastre llargament intuït. A la
catifavermellahihapetjadesde
terra i més brutícia del compte.
L’impacte escenogràfic, però,

es manté: quan pugen per l’es-
cala central, alguns diputats
semblen levitar, sobretot quan
esdisparenels flaixos.Rull iTu-
rull arriben per separat, qui sap
si per evitar la rima fàcil. Joan
Maria Piqué tutela l’entrada del
president ArturMas amb l’agu-
desa visual de l’ull de falcó, que
decideix si la pilota ha entrat o
no (negaré haver-ho escrit, pe-
ròPiquéemfapor).Quanarriba
l’hora decisiva, una uixera toca
el timbre una, dues, tres... fins a
trenta vegades. Alarmat per
tanta insistència, pregunto quin
és el criteri. Un uixermolt ama-
ble m’explica que depèn. Quan
la presidenta diu que toquin el
timbre, el toquen fins que els
diu que deixin de tocar-lo.

Comencen els parlaments.
RaülRomeva s’estrena ambuna
oratòria de cadència teatral-
ment sobreactuada. Cita Suso
de Toro, que a banda de ser un
dels pocs intel·lectuals compro-
mesos amb el procés i un ex-
cel·lent escriptor, és un erudit
enmatèria de cantants demúsi-
ca lleugera tardofranquista.An-
naGabriel, doblement samarre-
tista, té un estil particular: se li
il·lumina la mirada i somriu
mentre deixa anar un repertori
d’insubordinacions que petrifi-
ca les ganes d’aplaudir del con-
seller Santi Vila. Quan puja a la
tribuna, Coscubiela adopta un
mal humor retòric que barreja
l’estil de Rafael Ribó i el d’un
doctorHousemal imitat.
Potser per anticipar el nume-

ret final de les banderes, Albiol
apel·la a les banderes dels seus
pares, qualifica laCUPd’“estra-
folària” i desplega un to que fa

pensar en el “Del barco de
Chanquete / no nos moverán”
deVerano azul. En castellà amb
una testimonial digressió en ca-
talà, Inés Arrimadas subratlla
els antecedents corruptes de
Convergència i recomanarefor-
ma en comptes de ruptura. El
resultatde lavotacióésdepartit
de bàsquet: 72-63 a favor dels
desconnectadors. La foto final
resumeix el panorama: unama-
joria aplaudeix amb emoció,
una part significativa intenta
que no se li noti el pànic, una
minoria desplega banderes i
una altra és incapaç de fer uns
cartells amb una lletra prou
gran perquè es pugui llegir.
Conclusió: la república catalana
serà samarretista o no serà. c

EL MIRADOR

Sergi Pàmies

Entre els diputats de
Junts pel Sí, abunda
una informalitat
d’americana i camisa
sense corbata

Quan pugen per
l’escala central, alguns
diputats semblen
levitar, sobretot quan
es disparen els flaixos

PASSEIG DE GRÀCIA 46 · BOTIGA - BARCELONA

932 155 551
www.joyeriagracia.com

COMPRO OR
COMPRO PLATA

MÉS DE 30 ANYS EN LA
COMPRA-VENDA

ENS AVALEN

PAGUEM AL COMPTAT
I AL MILLOR PREU

ESPECIALISTES EN:
JOIES ANTIGUES I D’ÈPOCA

MONEDES

RELLOTGES PRIMERES MARQUES

JoieríaGracia
des de 1980

COMPRO RELLOTGES

COMPRO BRILLANTS

BRILLANTS 2,3,4,5…QUIRATS
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Investigadors de l’hospital
Vall d’Hebron liderats per

JoanSeoanehandescobertcom es
pot millorar el tractament dels tu-
mors cerebrals: ana-
litzant ADN proce-
dent de les cèl·lules
canceroses obtingut
ambunapunciólum-
bar.PÀGINES 34 I 35

LA SEGONA

El joc de l’oca

ELprocéssobiranistaéscomel jocdel’oca:siuncau
alacasellaequivocada, la58, tornaacomençar.
Unacosasónlescasellesqueobliguenaanarenre-
re(dedausadausiel laberint)oaperdretres juga-

des(lafonda,elpouolapresó),peròlapitjoropcióés ladela
calavera,quecondueixalacaselladesortida.Lasensacióés
queelsgobeletsdelsdausdelapolíticacatalanahanacabat
persumarel fatídic58.Iaraquè?
LaCUPnoéslamillorcompanyadepartida:noésque

tinguinelsdausmarcats, sinóquenovolenqueArturMas
puguiarribaralacasella63–l’ocaal llac– iestandisposatsal
quesiguiperquènosesurtiamblaseva.Ambcol·leguesaixí
nos’hihandecompartir jocsdetaula, iencaramenysalterna-
tivesmésserioses.AlbertCamusdeia:nocaminisdarrere
meu,potserquenosiguiunbonguia;noméscaminaalmeu
costat isigueselmeuamic.Larealitatpolíticacatalananohi
enténgaire,d’amistats,peròaméselscupaireshanabando-
natelguia ipensenenaltresxerpes.Mashadescobertenles

últimeshoresquealseucostatcaminenpocs(segurament
se’nvaadonarabans), tot iquesiguinmoltselsqui l’aclamen.
Peraunobservadorestranger,esfadifícilentendrelasitu-

acióqueviuCatalunyaicomelsmateixossobiranisteshan
embarrancatelprocés,deixantal’estacadaquivaser-ne
l’impulsor.Peròcomençaaserunclàssic l’atzucacaquèens
condueixlahistòriacadaicsanys.Gazielvaescriureel1934:
“LahistòriadeCatalunyaésaixò:cadavegadaqueeldestíens
col·locaenunad’aquestescruïllesdecisives,enquèelspobles
hand’escollirentrediversoscamins,nosaltres,elscatalans,
ensfiquemfatalment,estúpidament,enelquecondueixal
precipici”.
Masnovaobtenir laconfiançadelParlament:en48hores

esrepeteixlavotaciód’investi-
dura.Totapuntaaunesnoves
eleccionsiaromandreal
laberint(casella42),queensfa
retrocedirenlahistòria.

Masnovaobtenir laconfiançadelParlament:en48hores

v

Sharon Stone protagonitza
per primera vegada una

sèriede televisió als 57 anys.L’ac-
triu serà la vicepresidenta Na-
talie Maccabie a
Agent X. Stone ho
ha aprofitat per de-
nunciar que les ac-
trius continuen co-
brant menys. VIURE

v

Els germans Àngels i Joan
Fàbregues, responsables de

laLlardelLlibredeSabadell,cele-
brenel40èaniversarid’aquest lo-
cal que va ser pioner
en l’especialització
del llibre de butxaca
en aquells moments
d’efervescència cul-
tural. PÀGINA 44

v

Enciclopèdia Catalana pu-
blica el Diccionari grec-ca-

talà, una obra que assoleix una fi-
taenlalexicografiacatalana.Amb
més de 92.000 en-
trades, ha estat co-
ordinat pels hel·le-
nistes JoanAlberich
i Francesc Josep
Cuartero. PÀGINA 45

v

El barri del Raval i la
Rambla estan vivint un

nou repunt de la prostitució.
Fins ara l’actitud de la regidora
del districte, Gala
Pin, i la passivitat
de l’Ajuntament no
estan ajudant a re-
soldre el problema.
VIURE

v

Preparatius
per a l’acollida
Encara que l’arribada de
demandants d’asil és molt
lenta, fet que resulta deses-
perant per a oenagés i res-
ponsables polítics, la Genera-
litat continua endavant amb
els plans d’acollida i ja ha
enviat als municipis de Cata-
lunya un formulari per ela-
borar el mapa de recursos a
disposició dels refugiats.

Per l’aparença el coneixeré Hedonisme i risc

Aquesta setmana el Parlament de Catalunya ha
acollit un desembarcament de desenes de peri-
odistes estrangers, molts dels quals sol·liciten

als col·legues natius que els expliquin de la manera més
resumida possible el que està passant a la comunitat,
una cosa que no es resol amb una trobada fugaç en un
passadís. Resulta més fàcil la identificació dels porta-
veus dels diferents grups o membres destacats de les
diferents formacions, per a la qual se sol recórrer a la
descripció física i sobretot a la vestimenta dels qui pu-
gen al faristol. Per això, mentre alguns d’aquests
periodistes busquen algun company que els ajudi a
identificar qui acaba de parlar, és possible trobar anota-
cions en llibretes i ordinadors aliens com ara “CUP
lady: in white shirt with long black sleeves underwear”,
amb referència a la diputada Anna Gabriel; i d’altres
com “Together for Yes”, la traducció automàtica de
Junts pel Sí.

Sota la denominació chemsex es defineix una pràcti-
ca de risc que progressa entre la comunitat homose-
xual masculina, i que es concreta en sessions

col·lectives de sexe, de llarga durada, assegurada pel
consum de drogues químiques. Poca cosa direm sobre
les preferències d’alguns ciutadans en les seves hores
ocioses. Els adults són lliures per dedicar-les al que els
vingui més de gust, i a compartir-les amb qui vulguin,
sempre que existeixi l’indispensable consentiment. Però
també és cert que de certes pràctiques hedonistes, i pot-
ser irreflexives, es poden desprendre conseqüències
negatives. Per exemple, un repunt de malalties com la
sida. Per evitar-ho, hi ha diverses opcions. Entre elles,
i en un lloc destacat, hi ha prendre les precaucions
profilàctiques pertinents. Si no, cal ser conscient dels
riscos que s’assumeixen, tant per a la pròpia salut com
per a la de tercers, sense oblidar les càrregues per a la
sanitat pública. El contrari és propi d’insensats.
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estar aquells que es mostren
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és que el món s’entossudeixi a
tirar endavant i a seguir millo-
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D’una banda, podria ser que, o
bé el ciutadà corrent s’adoni
del caràcter retòric –i interes-
sat– dels que sempre veuen
l’escola, el país o la humanitat
a punt d’estimbar-se, o bé que
simplement no comparteixi
els marcs de referència sobre
els quals es construeix el pes-
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mals partits i una derrota, sem-
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ECONOMIA
L’opció de l’autofeina
Davant el negre panorama a què
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El rebuig de la CUP aMas impedeix
la investidura i condiciona el procés
ElGovern central no espera el president i demana al TC que suspengui la resolució

NoalParlament imoltmésqueun
no des de les institucions de l’Es-
tat.ArturMasvasortir ahira lanit
de la Cambra catalana amb 73 nos
a l’esquena i l’obligació de tornar
demà amb limitades perspectives
d’aconseguir els vots necessaris
per ser investitpresident. “Torna-
ré dijous”, va dir, per obligació le-
gal iperquèestàdecidit aexplorar
a fons les possibilitats i fórmules
perarrencara l’esquerraanticapi-
talista elparell devots favorables i
les abstencions que necessita per
ser investit per majoria simple.
Però laCUPnodóna el braç a tòr-
cer, més aviat reparteix cops de
colze per repel·lir la pressió. No-
mésaixís’enténlasevapropostaal
matí de votar Raül Romeva en

substitució de Mas, una oferta
previsible i amortitzada immedia-
tament amb la reivindicació del
president en funcions del seu pa-
per en el desenvolupament del
procés sobiranista.
ElParlamenthaposat rumbcap

a la independència sense presi-
dent i ambunGovernenfuncions.
Unatripulacióquecontinuasense
capità, segons terminologia dels
cupaires.Mentrestant, les institu-
cions de l’Estat han organitzat les
seves defenses amb PP i PSOE
malgrat que la seva batalla electo-
ral està enmarxa.MarianoRajoy i
Pedro Sánchez assumeixenque el
desafiamentcatalàserà laprimera
patata calenta del futur govern,
perlaqualcosas’hanconjuratper-
què la resposta al procés indepen-

L ’ARGUMENT

L’esquerra
anticapitalista retreu
al president el seu
personalisme

A CONTRARELLOTGE

Mas busca fórmules
que facilitin a la CUP
cedir vots per a la
investidura

EL FRONT DE L’ESTAT

Rajoy i Sánchez es
conjuren per frenar
plegats el procés
independentista

Política
La qüestió catalana

dentista sigui una qüestió d’Estat.
La resposta segueix avui el guió
previst amb parada al Tribunal
Constitucional. El Consell d’Estat
veuenlaresolucióderupturadela
Cambra catalana una “vulneració
evident del nucli essencial de la
Constitucióespanyola i la sevade-
claradainsubmissióalesinstituci-
ons de l’Estat”. Un aval sense
pal·liatius perquè el Consell de
Ministres remeti a l’Alt Tribunal
el seu recurs, cosa que implicarà
una suspensió immediatade la re-
solució. Lamàquina administrati-
va i judicial no esperarà queMas i
laCUPresolguin el seudilema so-
bre la presidència de la Generali-
tat i el primer esglaó institucional
sota control per l’amenaçadedes-
obediència serà la presidenta del

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

a Mas per amortitzat mentre que
la CUP va navegar entre Salvador
Espriu, Bakunin, Pasolini i sant
Agustí per arribar al mateix port:
“Mas no té ni tindrà el nostre vot
incondicional”. El to d’Antonio
Baños no va ser el de la combativa
portaveu Anna Gabriel, però els
retrets van ser elsmateixos –reta-
llades, corrupció i personalisme–.
LaCUPconsidera intolerable que
Mas “amenaci” que el procés
quedarà encallat si no és investit i
va retreure a Mas “enrocament”
volent ser president. L’ham
deMas perquè els 72 diputats in-
dependentistes resolguin en una
votació interna la presidència,
secreta si fos necessària, va ser
despatxat com una boutade pre-
sidencial.

ArturMas va tenir una última conversa ambAntonio Baños a l’escala del Parlament, ambOriol Junqueras com a testimoni

Parlament, Carme Forcadell, que
ja ha remès cartes a l’ONU i la UE
informant de l’aprovació de la re-
solució de ruptura. També la Fis-
calia de l’Audiència Nacional ha
ordenat als Mossos que informin
de qualsevol “acte de sedició”.
I fins i tot el rei Felip ha suspès
avui la seva agenda prevista per
seguir els esdeveniments.
Al Parlament, la tripulació in-

dependentista continua inquieta i
amb risc de mareig. La CUP va
agitar la jornada llançant el nom
de Romeva per substituir Mas.
L’execosocialista va descartar,
“demoment”, la seva candidatura
per després ratificar que no hi ha-
via més candidat que el president
en funcions. Ciutadans, PSC, PP i
Catalunya Sí que es Pot van donarLA VANGUARDIA

PARTITS A FAVOR
Junts Pel Sí

PARTITS EN CONTRA
Ciutadans
PSC
Catalunya Sí que es Pot
PP
CUP

62

25
16
11
11
10

A favor

62
En contra

73

Nombre de vots Majoria
absoluta

68

PRIMERA VOTACIÓ
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Demà el ple es reprendrà
a les 10 hores amb una
intervenció del president i
el posicionament dels grups.

Mas només necessita
majoria simple, és a
dir, més vots a favor
que en contra.

Si el candidat no fos investit, cosa que no ha passat
mai, la presidenta del Parlament podria convocar
nous debats d’investidura després d’una nova ronda
de contactes i proposar un candidat.

Transcorreguts dos mesos des de la
primera votació –el 10 de gener– es
dissol automàticament el Parlament i
es convoquen eleccions.

SEGUIU EL MINUT AMINUT
DE LES NEGOCIACIONS A
www.lavanguardia.com

LA TRAMITACIÓ
PARLAMENTÀRIA

Segona votació Majoria simple Nous debats Dos mesos

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

Consumat el cop de porta,Mas
vacitarRomeva,OriolJunquerasi
Josep Rull al seu despatx parla-
mentari per “explorar fórmules”
que facin fer avui un tomb a la si-
tuació,mentrequeAntonioBaños
reiterava que demà no canviarà
res.Masveu “margepera l’acord”
i a Junts pel Sí les possibilitats
d’èxitesquantifiquenenunminso
10%. Les premisses de partida
també limiten elmarge demanio-
bra i un possible gest de Mas. El
president en funcions va mani-
festar solemnement des de la tri-
buna de l’hemicicle que no està
disposat a fer “el que sigui” per
continuar al càrrec. “Hi ha línies
vermelles”,vaavisarMas, i l’acord
dels socis és mantenir la candida-
turaacordada.
No obstant això, la possibilitat

de noves eleccions a l’horitzó fa
aparèixer línies vermelles pa-
ral·leles, aquesta vegada a ERC.
Els republicans s’han mantingut
enundiscret segonpla,han inten-
tat conciliar posicions entre con-
vergents i cupaires, i han digerit
ambestoïcismeles iniciativesper-
sonals del president d’intentar
desencallarlanegociació.Després
demesosdebatalla,OriolJunque-
ras es va empassar el gripau de la
llista unitària perquè Mas convo-
qués eleccions el 27-S i ara ronda
l’amenaça de tornar a les urnes de
manera automàtica. “És el pitjor
dels escenaris possibles”, afirmen
des del quarter general republicà,
disposats a exercir pressió a totes
dues bandes. “Aquest paísmereix
unGovern”, va concloure ahir a la
nit Junqueras. I és que davant
unes noves eleccions, la pregunta
és “de què anirà al març el plebis-
cit, deMas sí-Masno?”.c

ALBERT GEA / REUTERS

El curtcircuit

La sessió d’investidura ha co-
mençat malament per a Artur
Mas. Si el seu reduït cercle de
confiança no l’hagués empès a
fer unamaniobra tàctica errònia
amb un cable d’alta tensió a la
mà, la seva situació, sense ser
favorable, avui seria una mica
diferent.
A les societats europees amb

molta pluralitat política –Cata-
lunya n’és una–, la formació de
majories sol ser lenta i feixuga.
De vegades hi ha investidures
impossibles. Ahir es va ensorrar
l’opció continuista de Pedro
Passos Coelho a Portugal, on hi
haurà govern socialista amb su-
port comunista. Bèlgica ha estat
més d’una vegada al caire del
col·lapse i el país encara no s’ha
trencat. AHolanda i Dinamarca
també hi ha molta orfebreria
parlamentària. Ja no diguem a
Itàlia. Romano Prodi va perdre
el 2007 una moció de confiança
ambuna escena digna de Fellini.
El veterà Francesco Cossiga li
havia promès un determinat
nombre de diputats si acceptava
unes condicions. Havien acor-
dat intercanviar uns gestos de
contrasenya al debat i Prodi el
va desdenyar en l’últim minut.
Va fallar i va haver d’anar-se’n a
casa. A Espanya, la impetuosa
Susana Díaz s’ho va passar bas-
tant malament la primavera
passada. Creia que havia fet una

jugada mestra amb l’avanç elec-
toral andalús i va haver d’espe-
rar gairebé dos mesos per obte-
nir l’anhelada investidura. Se la
va veure patir. La seva ambició
no estavapreparadaper a aquest
tràngol.
Vinculant l’elèctrica resolució

rupturista amb la primera vota-
ció d’investidura –amb l’espe-
rança que els diputats de la CUP
sucumbissin a la por escènica
davant l’envergadura de l’esde-
veniment–, Mas i el seu equip
han provocat un curtcircuit co-
lossal, que incumbeix al mateix
ordre europeu.
Mal concebuda i mal redacta-

da, la resolució tàctica ha acabat
d’incendiar la teatral política es-

panyola –sí, a Madrid, també hi
ha molt de teatre–, oferint una
generosa prima a la faccions po-
lítiques i mediàtiques més ad-
verses a l’autogovern efectiu de
Catalunya. Han donat prima al
partit del càstig. És això el que
realment vol gent que es procla-
ma liberal? Liberals que van
arribar a sentir certa simpatia
pel neoconservadorisme nord-
americà pre-Iraq, jugant ara al
“com pitjor, millor” com els co-
munistes alemanys del 1930?

Han col·locat a la defensiva
bona part del jove vot urbà espa-
nyol –segment decisiu en les
eleccions del desembre–, per-
meable a un pacte pragmàtic so-
bre Catalunya en la pròxima le-
gislatura. Han incentivat, sense
mesurar bé les conseqüències,
una resposta de l’Estat que
pot anar més enllà de les resolu-
cions i disposicions del Tribunal
Constitucional.

Accentuant la tensió amb
propòsits exclusivament tea-
trals, van donar un aire gairebé
fúnebre a la sessió de dilluns. I
no han aconseguit que la CUP
cedeixi, ja que els cupaires no
sónEsquerra Republicana. Con-
ceben la política com una vivèn-
cia, són durs de pelar i tenen poc
aperdre. “Ara és la nostra!”, és el
seu lema.
Els de la CUP aquests dies

s’agraden. També els fraticelli
franciscans poden quedar em-
badalits davant l’estany de Nar-
cís, on a cada nenúfar hi ha una
càmera de televisió.Mas ha dra-
matitzat innecessàriament la se-
va investidura, en comptes de
lliscar cautament cap al 20 de
desembre. La societat catalana
no està per drames, ja que la in-
dependència s’ha venut durant
tres anys com una festa amb
molts somriures i samarretes de
colors.
Queden dies. Aconsellaria no

donar ningú per mort. La lliçó
del 9 i 10 de novembre és que
Catalunya no vol drames. Qui
empenyi massa en aquesta di-
recció, des deBarcelona odes de
Madrid, perdrà.c

ANÀL IS I

Enric Juliana

La lliçó del 9 de
novembre és que la
societat catalana no
vol drames; qui en
provoqui, perdrà

granfeudo.es
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RESULTATS ELECTORALS

Inés Arrimadas

“Treu 62 diputats, dels
quals li corresponen
30 o 35 escons. Amb
aquests resultats
molts altres polítics
se n’han anat a casa”

Artur Mas

“El 2012
teníem 62 diputats
i ara també. Llavors
era CiU i ara és
una altra coalició”

CORRUPCIÓ

Inés Arrimadas

“Avostè li sembla
normal [lacorrupció],
ambel tresorer
delseupartitapresó
sense fiança.Ambquinze
seusembargades”

Artur Mas

“Com a conseqüència
de posar-nos en
aquest projecte tenim
més problemes amb
la Fiscalia que en
altres circumstàncies”

INDEPENDÈNCIA

Inés Arrimadas

“No pot posar
en perill el nostre
autogovern.
Ens traurà
d’Espanya i de
la Unió Europea”

Artur Mas

“L’autogovern ja
està en perill, perquè
va en regressió. Ja fa
anys que el govern
central fa que vagi
en regressió”

Un ambient gèlid

Dilluns no hi va haver celebra-
cions als carrers de Barcelona
ni protestes als de Madrid. La
declaració unilateral d’inde-

pendència de Catalunya (un Estat inde-
pendenten formaderepública) aprovada
pel Parlament amb insubordinació a les
institucionsdel’Estat i, enparticular,a les
resolucions del Tribunal Constitucional,
va ser acollida amb fredor a Barcelona i a
la restad’Espanya.
ACatalunyaamblasensacióqueJxSila

CUPhaviaanatmoltmésenllàdelqueau-
toritzavenelsresultatsdeleseleccionsdel
darrer 27de setembre. ForadeCatalunya
amblaimpressióque,unaaltravegada,els
dirigents secessionistes catalans traïen el
pacte constitucional del 1978, com ja van
ferel 1934ambelde laSegonaRepública.
El cert és queunprocésqueesdeiaque

culminavaambl’inicide laseva fasecons-
tituent i queha estat acompanyat demul-
tituds en successives Diades no treia al
carrerniunciutadàniunabandera.Tam-
poc fora del Principat la ciutadania no
semblava concernida a mobilitzar-se. La
borsa va continuar al seu ritme, va pujar
lleugerament l’interès del bo a deu anys i
es vamoure a l’alça la prima de risc. Però
resd’aixònoteniaaveureambCatalunya,
sinóambelquepassaaPortugal.
Encara que dilluns –i ahir també amb

les rèpliques d’un Artur Mas que no va
aconseguir la investidura– Espanya va
tornar a mostrar sobre la seva pell una
cicatriuhistòrica, la sangdel país sembla-
vacongelada.Nohivahaverunaexplosió
emocionalnidelsunsnidelsaltres.Potser
perquèningúnocreiaenlessevespròpies
possibilitats o perquè ningú –ni allà ni

aquí– no donava versemblança al que
estavapassant.
ElsciutadansdeCatalunyahanvistque

el seu procés ha estat engolit pels
366.000 votsde laCUP,JxShadesapare-
gut ja com a coalició electoral i el gran ti-
moner de la goleta a Ítaca –Mas– és vetat
demoment per al comandament després
desaltardefracàsenfracàs,iinstatperBa-
ños a tornar demà al Parlament. Per què?
Vésasaber.

La resta dels ciutadans espanyols com-
provaven emprenyats que el Govern
espanyol–araen fasederedempcióper la
substitució de moviments mastodòntics
per uns altres de felins– reconeixia (An-
dreaLevy) quenovapensarmai que s’ar-
ribés a la declaracióunilateral d’indepen-
dència (Duran va avisar), fent bo el dia-
gnòstic llargament advertit que s’estava
desconeixent políticament un problema
d’enormemagnitud.
I per rematar aquest ambient social i

polític hieràtic i glaçat, l’opinió publicada
–a Catalunya, la principal, i tota, fora–
contra la resolució del Parlament que ens
endinsa en una crisi que ara es demana
d’aturar amb “tota la llei”.Mentrestant, a
la retina la imatge d’Andreu Mas-Colell
dret sense aplaudir la proclama indepen-
dentista.Tot fred.

Dilluns Espanya va tornar
amostrar una cicatriu
històrica, però la sang
del país semblava congelada

L ’ESPECTADOR

José Antonio Zarzalejos

Ciutadans carrega
contraMas, però
lloa el “catalanisme
reformista”
Arrimadas acusa el líder convergent
de posar en perill l’autogovern

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Lafaltadecredibilitatd’ArturMas,
fins i tot coma independentista, va
ser l’eix de la intervenció d’ahir de
la cap d’oposició, Inés Arrimadas
que, alhoraquecarregava contra el
líder convergent, va allargar la mà
al “catalanisme reformista” fent
una “crida a moltes persones del
catalanismequepensen”queel full
de ruta cap a la independència “és
una bogeria”. Arrimadas va reco-
nèixer la “contribució deCiU en la
política espanyola durant més de
tres dècades” i va insistir que “Es-
panya també és obra de CiU”. Per
Arrimadas, Artur Mas vol “aban-
donar el seny que durant tant
temps ha defensat” i “passarà a la
història com el president que s’ha
carregat CDC, el partit que durant
molts anys ha estat capaç d’agluti-
narunagranmajoria social i políti-
caaCatalunya”.
Una intervenció que va deixar

entreveure una estratègia: la d’aï-
llar Mas del catalanisme. “Podem
estar d’acord en moltes coses”, va
assegurar Arrimadas. El catalanis-
me no és el problema, ho és Mas,
que, segons la líder de Ciutadans,

ha apostat per la independència
comuna fugida cap endavant quan
“eltresorerdelseupartitésalapre-
só sense fiança i té quinze seus em-
bargades”. Arrimadas va acusar
Mas de posar “en perill l’autogo-
vern”enuncaraacara llarg,degai-
rebédueshores.“Enunahoraimit-
jadelasevaintervenciód’ahirnova
esmentar ni una sola vegada la pa-
raula corrupció –va apuntar Arri-
madas–. Un president que no
s’atreveix a parlar de corrupció no
pot ser un president que lluiti con-
tra aquesta xacra”, vadir ambrefe-
rència a la sessió de dilluns a la tar-
da. “Què ha passat perquè Pujol i
Mass’haginconvertitenelsmésin-
dependentistes de Catalunya?”, va
preguntarArrimadas.
El candidat de Junts pel Sí, en la

seva rèplica, va assegurar que la
“resolució de desconnexió” és, de
fet, una resposta a la regressió de
l’autogovern imposada des deMa-
drid i que la seva formació sempre
ha estat “catalanista sense límits”.
Respecte a la corrupció va assegu-
rar que si “aquests casos apareixen
ara” és per l’aposta de la seva for-
mació per la independència. “Se-
nyoraArrimadas, això funciona ai-
xí. Sé com funciona l’Estat quan li

interessa destruir. Sé com funcio-
nen algunes unitats de policia”, va
contestarMas, iArrimadas va llan-
çar una última pregunta. “Així
doncs,hihahagutunpacteambun
altre partit perquè això no sortís
abans?”.
D’altra banda, la líder de Ciuta-

dans, seguint la líniade tota lacam-
panya, també va carregar contra la
mala gestió dels governs presidits
perMas. “Hi ha crisi, però amb els
recursos quehi havia hanpresma-

lament les sevesdecisions: el deute
ha augmentat un 90%. Vostès han
fet bona la gestió del tripartit, al-
menys en qüestió de deute. Per no
parlar de casos escandalosos com
ATLL.Hanvenut les joies de la co-
rona, les empreses rendibles men-
tre feien retallades”, va afegir Arri-
madas, que també va assegurar
que, tan sols el 2014, 1.000 empre-
ses deCatalunya se’n van anar a al-
trescomunitats”.
I, en aquesta mateixa línia, la lí-

derdela formaciótaronjavatornar
a acusar Mas de victimisme. “Es
queixen del Tribunal Constitucio-
nal, quan hi ha membres elegits a
dit per CiU. Per què no fem que el
Tribunal Constitucional no sigui
elegit per partits?”, va preguntar
Arrimadas que va criticar, en
aquest sentit, que Mas vulgui la
ruptura quan l’economia de la Ge-

neralitat depèn del Fons de Liqui-
dacióAutonòmic(FLA);opercriti-
carelGoverncentralperlasevapo-
lítica energètica i laboral “quan ha
estat possible gràcies als vots de
CiU”alCongrésdelsDiputats.“Se-
nyor Mas, vostè sap que tot el que
està dient és mentida”, va apuntar.
“Vostè,senyorMas,vaplantejarles
eleccions com un plebiscit i l’ha
perdut”, va manifestar la cap de
l’oposició. “D’aquests 62 diputats
els corresponen30o35escons”, va
apuntar Arrimadas. “El 2012 tení-
em62diputats i ara també.Llavors
érem CiU i ara una altra coalició”,
va respondre Mas, que va argu-
mentarqueelquehihahagutésun
“canvid’aliança”,alhoraquevaexi-
gir “respecte” a la formació taronja
perladiferènciad’escons.“Lasolu-
ció és que el 48% faci el que vol el
39%?”, vapreguntarel candidat.c

El líderdeCDCreplica
queésobjected’una
persecució judicial
perhaver apostat per
la independència

ÀLEX GARCIA

La cap de l’oposició va recórrer a la corrupció en el cara a cara amb el candidat de Junts pel Sí

La qüestió catalana El debat del Parlament
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Baños aMas: “La
tripulació hi és,
però no sortirà
avui fet capità”
El líder de CDC convida la CUP a
replantejar-se el vot al debat de demà

ÀLEX TORT
Barcelona

Undebat,eld’ahiralParlament,dat
i beneït per a la CUP. I més si des-
présd’haverrepetit finsa lasacietat
que no facilitarien la investidura
d’Artur Mas, els anticapitalistes es
presentenalParlament amb lapro-
posta feta dues hores abans de fer
president Raül Romeva, número u
delacandidaturadeJuntspelSí.Un
anuncique fontsde JxSí asseguren
quenohaajudatgensinohafetmés
queenutjar les filesconvergents.
Ahir van formalitzar a laCambra

catalanaelseunoaMas.Noafluixa,
la CUP, però tot i els retrets es van
citar per demà, deixant una porta
obertaal’entesadecaraalsegonde-
bat. Retrets amb què Antonio Ba-
ños, cap de llista dels cupaires, va
repassar l’acció de Govern de CDC
delsdarrerscincanys.“Avuinosor-
tirà d’aquest hemicicle fet capità,
perònodubtique la tripulacióhiés,
que el país la té i la té disposada a
avançar”, vaasseguraraMas.
Pels cupaires, corrupció, retalla-

des iprivatitzacionspesencomuna
llosa en els convergents. I dintre
d’aquest còctel de greuges, la cire-
reta: el “personalisme” deMas que

la CUP rebutja de front. Ahir van
esgrimiraltrecoptotesaquestesra-
ons per negar el seu suport al líder
deCDCi eldiputatde l’esquerraal-
ternativa va anar desgranant un a
unelsmotius.
Així, Baños va recriminar les po-

lítiques portades a terme per CiU
des del 2010, “una gestió que ni la
crisi ni les ordres directes d’instàn-
ciesdepoder foranesexpliquen”.
En segon lloc, va recordar que

“cal transcendir el personalisme
mitjançantunconsens”,mentreas-
senyalava que “no sobra ningú, és
veritat, però necessitemunGovern
fort i que treballi commésaviatmi-
llor, però aquest Govern no pot re-
duir-se a una única persona”, i en
al·lusió a la presidència coral pro-
posadaper lanúmerodosde lacan-
didatura de la CUP , Anna Gabriel,
fa unes setmanes, Baños va assegu-
rar: “VolemunGovern fort i nouna
solapersona fortaal capdavant”.
A la CUP no li va agradar el dis-

curs de Mas d’abans-d’ahir amb
què es va iniciar el debat d’inves-
tidura. Baños en va criticar el con-
tingut perquè “no en vam treure
l’entrellatdesiparlavad’unGovern
autonomista”od’unEstat indepen-
dent. Tot i això, els presumptes ca-

sosde corrupció al si deCDCva ser
la principal carta de Baños per re-
butjarlapresidènciadeMas.“Elpa-
ís demana aixecar les catifes d’una
corrupció estructural”, va afirmar
mentre asseverava que “la corrup-
cióés el bioritmede les institucions
del règim,ésel sistema i lanorma”.
No obstant això, Baños va reco-

nèixer aMas la seva aposta per po-
sar les urnes el 27-S, en consonàn-
cia,vadir,“ambelclamorpopular”.
En aquest punt, va fer servir una

metàforamarinera, almés pur estil
del líder de CDC: “Ha anat nave-
gant seguint els corrents, aquells
que limarcava lagent. (...)Peròavui
no sortirà d’aquest hemicicle fet
capità”.
Per la seva part,Mas va encaixar

la negativa de la CUP i va citar Ba-
ñosareplantejar-seel seuvotdemà
dijous, en el segon debat per inves-
tir president, aquest cop per majo-
ria simple: “Encarahi hamargeper
a l’acord”, va subratllar el president
en funcions.
Totiaixò,varebatrel’acusacióde

personalisme esgrimit per la CUP.
Així, va argumentar que es va pre-
sentar com a quart a la llista de
Junts pel Sí “perquè ja vaig enten-
drequen’haviadeformarpart,però
no situar-me en primera línia”. De
la mateixa manera, va llançar una
pregunta retòrica: “Vol dir, senyor

Baños, que he posat al davant el
meu personalisme quan en contra
del queemdictavael cornoheanat
acapmanifestacióenels 11-S?”.
Quant a les polítiques adoptades

desdel2010perCiU,Masvajustifi-
car que si es va haver de recórrer a
les privatitzacions va ser per “obte-
nir ingressos i no fer tantes retalla-
des que ens obligaven a fer des de
fora”. I va matisar que “aquests di-
ners els necessitàvem per millorar
la igualtat d’oportunitats, amb mi-
llor imésformació”.Masvaafirmar
també que el marge d’autonomia
financera és “molt poc, per la qual
cosanomanemsobreelsnostresre-
cursos”.
El debat va acabar amb Baños i

Mas fent broma sobre una assem-
blea entre tots els diputats de JxSí i
la CUP al més pur estil cupaire per
decidirelpresident.c

Eldebatacabaamb
BañosiMasfentbroma
sobreunaassemblea
entreelsdiputats
deJxSí i laCUP

DAVID AIROB

El diputat de la CUP, Antonio Baños, durant la seva intervenció al debat d’investidura al Parlament

PERSONALISME

Antonio Baños

“La presidència coral,
se’n recorda? (...) El
que volem és un
Govern fort, però no
amb una sola persona
forta al capdavant”

Artur Mas

“Vol dir que he estat
tan personalista quan,
en contra del que em
dictava el cor, no he
anat ni a una sola
manifestació l’11-S?”

AUTONOMISME O REPÚBLICA

Antonio Baños

“Deldiscursquevafer
vostè, laCUPnova
treure l’entrellatde
quinamenadeGovern
tindríem,siautonomista
odefaiçórepublicana”

Artur Mas

“Jam’hivaigreferiral
discurs: cadadiamenys
autonomia i cadadia
mésEstat.Perarribar
on?Al’Estat sencer,a
l’Estat complet”

PRIVATITZACIONS

Antonio Baños

“Noamaguemvendes
depatrimoni i
privatitzacions,nofemla
viu-viuamblacorrupció
ambl’únicargumentque
l’Estatenté laculpa”

Artur Mas

“S’hanhagutde
privatitzaralgunescoses
(...)perobtenir ingressos
inohaverdefer tantes
retalladescomens
obligavendesdefora”

Turull demana a laCUPqueno
ofereixi el “cappolític” deMas a l’Estat
JOSEP GISBERT
Barcelona

Junts pel Sí, com era previsible,
va fer pinya al voltant d’Artur
Mas, la “persona idònia” per
continuar presidint la Generali-
tat en aquesta “legislatura ex-
cepcional”. Va ser un missatge
clarament dirigit a la CUP, tot i
que sense esmentar-la explícita-
ment, en un intent de convènce-
la perquè acabi fent possible la
investidura. I Jordi Turull, en la
seva condició de president del
grup al Parlament format per la
coalició de CDC i ERC, va ser
l’encarregat de transmetre-ho
“als que sí que volen que el pro-
cés tiri endavant”.

“El procés ha tirat sempre en-
davant a base de sumar, no
d’apartar ningú”, va precisar Tu-
rull, que va fonamentar la defen-
sa de la candidatura d’ArturMas
en un triple eix. El primer, el
compromís adquirit en aquest
sentit per Junts pel Sí i l’aval
aconseguit d’1,6 milions de vots,
“demanera que si es diu que és a
Junts pel Sí qui li toca governar,
com a mínim que se’ns respecti
com volem governar”, va subrat-
llar el dirigent de CDC, que va
fer una crida a no transmetre la
sensació que la presidència de la
Generalitat se sotmet a subhasta.
El segon, “l’inequívoc com-

promís” del president de la Ge-
neralitat amb el procés sobira-

nista, “que l’ha portat a ser l’únic
president democràtic d’Europa
querellat per haver posat les ur-
nes”, i el queJordiTurull va ano-
menar “no fer des d’aquí el que
pretén l’Estat espanyol”, és a dir,
prescindir d’Artur Mas. “No em
passa pel cap oferir el cap polític
del president Mas”, va dir iròni-
cament el dirigent de CDC.
I el tercer, la necessitat d’aglu-

tinar els millors per poder fer un
procés ràpid i fer-lo bé”, un pro-
cés en què és important “comen-
çar a treballar des del minut ze-
ro, no des de zero”, va puntualit-
zar Turull, que va apostar per
“aprofitar el bagatge d’Artur
Mas” com a “candidat que reu-
neix tots els requisits” i com a
“persona idònia”.
El president del grup de Junts

pel Sí al Parlament es va com-
prometre, d’altra banda, a com-
plir sense reserves el mandat
que es derivi de l’aprovació de la
declaració d’inici del procés de

creació de l’Estat català inde-
pendent, en un altre evident gest
dirigit també a la CUP. “Junts
pel Sí serem lleials a tots els
mandats del Parlament, comen-
çant pel de la declaració d’inici
del procés, que ens compro-
metem a fer efectiva en tots els

termes, serem lleials amb totes
les conseqüències, no tenim
por”, va proclamar. “El futur de
Catalunya no el decidirà cap
tribunal, sinó els catalans, i tira-
rem endavant el mandat demo-
cràtic malgrat totes les amena-
ces”, va reblar.c

Junts pel Sí fa pinya
al voltant del
president, el candidat
“idoni” i que “reuneix
tots els requisits”

L A S O R T I D A

]FrancescHomsdeixarà
elGovernunavegadael
consell nacional deCDCel
nomenidissabte candidat
a les eleccionsgenerals. El
consellerdePresidència
hovaanunciar ahir via
Twitterdesprésd’assistir
a la sevaúltimareuniódel
ConsellExecutiu: “Elmeu
últimGovern.Conscièn-
cia tranquil·la.Alt nivell
de tots els companys”.

Homs deixa el
Govern pel 20-D
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LaCUP rebutja l’última oferta
deMas de diluir la seva presidència
Fracassa l’intent de delegar poder en el triumvirat Junqueras, Romeva, Munté

ÀLEX TORT
JOSEP GISBERT
Barcelona

Reunió infructuosa entre Junts
pel Sí i laCUPpermirarde recon-
duir la investidurad’ArturMasen
la segona votació que es produirà
avui al Parlament. La coalició de
CDC i ERC va fer seva la idea de
“vicepresidències fortes” que al-
guna vegada havia deixat anar el
cap de llista de la CUP, Antonio
Baños, i ahir va proposar una dis-
tribució del poder al capdavant
del Govern de manera comparti-
da:ArturMascomapresident,pe-
ròcedintpes a tres comissionsde-
legades, fórmula que encaixa amb
la llei de laPresidència.
Els titulars d’aquestes comissi-

ons serien Oriol Junqueras (àrea
econòmica),RaülRomeva(relaci-
ons internacionals) i NeusMunté
(àrea social). Presumiblement,
Junqueras ocuparia, a més a més,
el càrrec de vicepresident. Una
opció,però, quenosatisfàels anti-
capitalistes, perquè malgrat que
està formuladaambtresnomsque
agraden a la CUP, a parer dels cu-
paires erra en l’essència: la figura
deMas com a president, per molt
que se li restin facultats executi-
ves, no és acceptada de capmane-
raper la formació.
Aquestavaserl’ofertaqueJunts

pelSívaplantejara laCUPiqueva
ser estudiadapelsdiputats antica-

pitalistesenunareuniódetresho-
res, de les tres a la sisde la tarda, al
Palau de la Generalitat, a la qual
van assistir Oriol Junqueras i
Marta Rovira per part d’ERC, Jo-
sep Rull en nom de CDC i el ma-
teix Artur Mas com a amfitrió,
mentre que per part dels cupaires
hi erenAnnaGabriel i BenetSale-
llas, als quals es va afegirmés tard
Antonio Baños. El resultat va ser
un altre no rotund de la CUP. No
obstant això, i malgrat tancar-se
en banda, els de l’esquerra alter-
nativa independentistavancomu-

nicar a última hora el nou plante-
jamentdeJuntspelSíalseusecre-
tariat nacional, que es va reunir
d’urgència, complint amb el que
s’estableixorganitzativament.
El cas és que la CUP veu insufi-

cient l’ofertaqueelpresidentde la
Generalitat en funcions va posar
sobrelataula.I lareuniódelsecre-
tariat dels cupaires no va servir
per resmés que no fos corroborar
aquestextrem.Pertant,uncopre-
butjada, l’òrgan executiu de la
CUPno portarà la proposta a l’as-
semblea nacional oberta perquè

siguin lesbases lesqueacabinpre-
nentunadecisió, i lasevaconvoca-
tòria haurà d’esperar a una even-
tualnovaofertadeJuntspelSíque
compleixi les exigències de la
CUP,sobretot ladeno investirAr-
turMas com a president de la Ge-
neralitat.
Un extrem, però, que ara com

ara és innegociable per part de la
coalició de CDC i ERC. Diversos
integrants de Junts pel Sí, de fet,
s’esforçaven ahir per recalcar que
l’úniccandidatapresidentésMas,
i consideraven que una cosa és

proposar una presidència amb
menys poder i una altra renunci-
ar-hi. Els nomsde Junqueras, Ro-
meva i Munté són, en qualsevol
cas, els que el líder de CDC,
d’acord amb el d’ERC, ha tingut
sempre sobre la taula per ocupar
les àrees econòmica, internacio-
nal i social, amb independència
que tinguessin o no el rang de co-
missionats.Peròdemoment l’úni-
caconclusióésquecontinuasense
haver-hi acord.
La conseqüència pràctica serà

que avui Mas es convertirà en el
primer aspirant a la presidència

delaGeneralitatquenosurtinves-
tit en les dues primeres votacions
–en tres ocasions s’ha arribat a la
segona votació, però mai no s’ha
hagut d’anar més enllà–, cosa que
obligarà a entrar en l’inèdit termi-
ni dels dos mesos demarge abans
de la convocatòria automàtica de
noves eleccions. Neus Munté, la
vicepresidenta del Govern, va
avançar públicament queMas fa-
riaavuiun“plantejamentaddicio-
nal” al de dimarts a la CUP. És a
dir,queelpresidentexposariafins
on estava disposat a arribar, des-
prés d’haver explicat als cupaires
queencapcasestavadisposataac-
ceptar-ho tot per seguir al càrrec.
Sigui com sigui, després de la in-
fructuosa reunió d’ahir el pessi-
misme es va apoderar sobretot de
CDC.
Les coses “pinten malament”,

van admetre fonts de Junts pel Sí,
que lamenten que sense que avui
es produeixi la investidura el Go-
vern en funcions queda en una si-
tuaciódelicada, sensecapacitatde
prendregransdecisionsmésenllà
de la gestió del dia a dia. I, alhora,
recordenqueaquestasituaciódei-
xaparalitzada ladeclaraciód’inici
delprocésdecreacióde l’Estat ca-
talàindependentaprovadadilluns
per ple del Parlament i suspesa
ahirmateix pel tribunal Constitu-
cional en admetre el recurs del
Govern espanyol. En aquest con-
text, són molts els que dins de

LUIS TATO

Anna Gabriel, Antonio Baños i Benet Salellas van sortir de la reunió a Palau disconformes amb l’oferta de Junts pel Sí

La qüestió catalana La investidura

Hisenda exigeix un ajust extra de 1.318milions
]La tensió entre el Ministeri
d’Hisenda i la Conselleria
d’Economia es va disparar fa
dies quan Cristóbal Montoro
va amenaçar la Generalitat
de tallar l’aixeta del finança-
ment si no demostrava “lle-
ialtat institucional”. Ara
augmenta la pressió sobre la
gestió financera de l’Execu-
tiu d’ArturMas reclamant
un programa d’ajust extra de
1.318 milions per compensar
l’excés de despesa i del deute
de Catalunya d’aquest any.
En una carta del secretari
d’Estat d’Administracions

Públiques, Antonio Beteta, al
conseller AndreuMas-Co-
lell, l’administració central
recorda que el passat 21 d’oc-
tubre Eurostat va publicar
els comptes de les adminis-
tracions públiques i que en la
previsió de liquidació
d’aquest any de Catalunya
s’havia registrat un augment
de despesa i d’endeutament
corresponent a diversos
contractes de col·laboració
publicoprivada en inversions
de carreteres i centres peni-
tenciaris firmats en anys
anteriors per una quantia de

1.318 milions. Hisenda sosté
que la imputació a l’exercici
2015 d’aquestes operacions
afecten les previsions de
compliment dels objectius de
dèficit i de deute de Catalu-
nya, i així “hauria de deri-
var-se’n l’adopció de mesu-
res concretes” d’ajust. Per
això, Beteta insta el conseller
Mas-Colell a actualitzar el
pla economicofinancer de la
Generalitat abans de diu-
menge, dia 15, per sotmetre’l
al seguiment mensual dels
plans d’ajust de l’administra-
ció catalana. Les espases

estan enlaire entre totes
dues administracions, però
Beteta no perd l’oportunitat
de recordar a la Conselleria
d’Economia que “compta
amb el suport i la disponibi-
litat plens” del Ministeri
d’Hisenda, en la confiança
que “es faran els passos ne-
cessaris per abordar la situa-
ció plantejada”. Hisenda
també ha remès una carta
similar a l’Ajuntament de
Saragossa, del qual van aflo-
rar 200 milions no compu-
tats en el contracte del tram-
via de la ciutat.

LA PROPOSTA

L’aposta de JxSí erigia
Mas en president
i cedia pes a tres
comissions delegades

LLEIALS AL PACTE

AERC asseguren que
ells donenmés suport
al president que no
pas “alguns a CDC”
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C’s i PSCconvidenMas a “rectificar”
el rumb i respectar elConstitucional
El president desafia la suspensió i recorda que el 9-N es van posar les urnes

IÑAKI ELLAKURÍA
MAITE GUTÍERREZ
Barcelona

Hi ha temps per a la rectificació.
Almenys així ho creuen els par-
tits de l’oposició que ahir van
convidar Artur Mas, en el ple on
va rebre el segon no a la investi-
dura, que sigui conscient de les
conseqüències dedesobeir alTri-
bunal Constitucional i que no
vinculi el seu futur i el dels cata-
lans a la “bogeria” independen-
tista. Tant Ciutadans com el PSC,

d’una formamés omenys velada,
van allargar la mà al president en
funcions per reconduir la situa-
ció actual i que el pròxim govern
de la Generalitat no estigui tute-
lat per la CUP.
“Deixi de tapar-se els ulls com

unnen petit i de pensar només en
els seus interessos, no condueixi
als catalans a aquesta bogeria”, li
va demanar la líder de l’oposició i
de C’s, Inés Arrimadas, en un
contundent discurs en el qual va
lamentar que Mas estigui “fent
malbé la imatge de Catalunya a

Espanya i l’estranger”. Arrima-
das va demanar al líder naciona-
lista que sigui conscient que si no
compleix amb la legalitat i accep-
ta la suspensió cautelar de la re-
solució separatista posarà en pe-
rill l’autogovern de Catalunya, a
més de situar en una tessitura
molt delicada els funcionaris ca-
talans. “Si vostè necessita emoci-
ons fortes perquè ho ha fet tot en
la vida i necessita ser un màrtir,
em sembla molt bé, però deixi
que els funcionaris i els catalans
visquin tranquils”, va afirmar el
primer secretari del PSC.
El president Mas no va fer cap

cas a aquestes peticions i fins i tot
va desafiar l’Alt Tribunal recor-
dant que fa un any elConstitucio-
nal va tractar d’impedir el 9-N i
les urnes es van posar”.
Després de minimitzar els

efectes pràctics de la decisió de
l’Alt Tribunal –“ja hi estem acos-
tumats”–, Mas va acusar el Go-
vern central d’utilitzar els tribu-
nals per “fer política” i de conti-
nuar amb el seu “immobilisme”
respecte a la qüestió catalana.
El primer secretari del PSC,

Miquel Iceta, es va afegir a la cri-
da a la rectificació i va assenyalar
que “tot té un límit en la vida”. Va
sostenir Iceta que el resultat a les
urnes el 27-S posa en evidència
que l’independentisme no té una
majoria social darrere i que, per
tant, l’argument del “mandat de-
mocràtic” que fa servir Junts pel
Sí per avalar els seus plans ruptu-
ristes es desmunta per si sol.
El líder de Catalunya Sí que es

Pot, Lluís Rabell, va buscar situ-
ar-se en una posició intermèdia
entre el bloc sobiranista i l’oposi-
ció, endefensar la celebraciód’un
referèndum però va descartar
donar suport a qualsevol mesura
unilateral que sobrepassi el marc
legal. “L’únic lloc on no ens por-
tarà el seu full de ruta és cap auna
república catalana”, va avisar.
El president del grup del Partit

Popular, Xavier García Albiol, es
va preguntar fins a quin punt el
president Mas està disposat a
lliurar-se a la CUP, el “partit més
antisistema d’Europa”, per conti-
nuar governant.c

TONI ALBIR / EFE

La líder de Ciutadans i de l’oposició, Inés Arrimadas, ahir durant el ple d’investidura

Les crítiques de l’oposició

La qüestió catalana

Coresponsabilitat

“Se’lsadverteixdelseudeured’im-
pedir o paralitzar qualsevol inicia-
tiva que suposi ignorar o eludir la
suspensió acordada, advertint-los
de les eventuals responsabilitats,
inclosa la penal, en què poguessin
incórrer”.Amésdelno i elno tran-
quil dels diputats de la CUP, Artur
Mas va rebre en mà en el mateix

Parlament lanotificaciódelTribu-
nalConstitucionalde suspensióde
la declaració de ruptura. És el pri-
mer avís de l’Alt Tribunal al presi-
dent en funcions, reiterat per un
comandodesecretarisjudicialsdel
TSJCalapresidentadelParlament
i a la resta demembres de laMesa.
La paradoxa no és només que
l’amenaça d’incórrer en delicte ar-
ribi a quatre persones que no van
votar la resolució (diputatsdeCiu-
tadans, PSC i Catalunya Sí que es
Pot, i el secretari general delParla-
ment), tots coresponsables; sinó

que els qui la van impulsar i van
votar s’han demostrat incapaços
de tornar a sumar per iniciar
aquest procés cap a l’Estat català
independent en forma de repúbli-
caquedefensen.
JuntspelSíilaCUPporten47di-

esmarejant la tripulació sobiranis-
ta submergits en metàfores mari-
neres. Les concessions presiden-
cials d’ArturMas no serveixen, de
moment, perquè el Govern llanci
l’àncora i la negociació segueix
gronxant lanauentre les líniesver-
melles de les conviccions de Mas,

de la CUP i del calendari. Ahir, els
cupairesvaneludirperprimerave-
gadaelseuparticular“vagi-se’nse-
nyorMas” i, tambéperprimerave-
gada, van allargar la mà més enllà
de la investidura.
No volen ser frontissa, volen ser

molla... IMas, que surtin d’una ve-
gadade la ferreteria...
Elpresidentenfuncionsdemana

coresponsabilitat. Però la CUP no
rep notificacions del TC a laMesa
delParlamentnilesrebriaenelGo-
vern.Laresponsabilitatnoéscom-
partida. Són els consellers que la

CUPtambévetaelquitenenalamà
l’apercebiment del Constitucional
sense investiduradeMasacanvi.
La coresponsabilitat, les raons

d’Estato l’electoralismesíquepor-
ten al PSOE a anar colze a colze
amb PP en el seu nou periple judi-
cial amb destinació a Catalunya.
Encaraque l’eina estrella sigui una
reforma de la llei del Tribunal
Constitucional que els socialistes
van anunciar que recorrerien jun-
tament ambCDCperquè... obria la
porta que l’Alt Tribunal acordi la
suspensió en les seves funcions de
les autoritats responsables de l’in-
compliment de la sentència del
Constitucional. “Un disbarat”, va
dir llavors Felipe González. Però
llavorsnoésara...c

ANÁL IS IS

Isabel
Garcia Pagan

Inés Arrimadas

Ciutadans

“Deixide tapar-seelsulls com
unnenpetit, deixidepensar
enels seus interessos,assumeixi
la realitat inocondueixi
els catalansaaquestabogeria”

Miquel Iceta

PSC

“Tot en la vida té un límit.
Vostè ha dividit CDC,
ha dividit Catalunya.
A veure si per construir un
Estat destruiran la nació”

Lluís Rabell

Catalunya Sí que es Pot

“L’únic lloc al qual no ens
portarà amb la seva estratègia
és a la república catalana;
hi ha unamajoria social
que demana un referèndum”

Xavier García Albiol

PP

“Fins aquinpunt està disposat
a regatejar el valor de la
presidència de laGeneralitat
per buidar-la de contingut?
Acati la resolució delTC”

Lesnotificacions, enmà
]ElTribunalSuperiorde
JustíciadeCatalunya(TSJC)
vanotificarahirenmàal
presidentArturMas i la
presidentadelParlament,
CarmeForcadell, l’advertèn-
ciadelConstitucional sobre
lesconseqüènciespenals
d’ignorar lasuspensióde la
resolució.Amésels21càrrecs

públicsadvertits rebranen
màlanotificació.Entreellsel
vicepresidentde laMesa,
JoséMaríaEspejo-Saavedra
(C’s),quiexigiràqueconstin
enactaelsvotsdecadascun
delsmembres id’ellmateix
quanesdiscuteixiqualsevol
iniciativarelacionadaambla
declaraciórupturista.
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La qüestió catalana

Jordi Graupera

Tots elsmons

AmbCatalunyaempassacomlipassavaasant
Agustíambeltemps:sinoempreguntesquè
és,hosé;sim’hopreguntes,nohosé.Encan-
vi, aquests dies al Parlament –la setmana

tragicòmica–ensón l’estampamés fidel iprecisa.
Lanegociació fallida entreMas i laCUPés lamatei-

xaquehihaals llibresd’història.Unsendiran lluitade
classes i els altres dogmatisme ideològic, però expres-
saunconflictequejohevistalspatisdels instituts,a les
assembleesuniversitàries,enunrefugid’Ulldeter,ales
manifestacions sindicals, en un debat a Cornellà, en
unaprotestaa l’Ebre, enunbardelcarrerBalmes i fins
i tot en els últims crits que se senten en barris i pobles
desprésdel concertde la festamajor.
LaCUPrepresentaunmóndurant anys amortit per

laideacentraldelapolíticacatalana:nohihaalternati-
va ni en el pla socioeconòmic ni en elmarc general de
relacions amb l’Estat. Però quan es posa en qüestió el
dogma central d’una societat totes les idees guanyen
unaoportunitat. Posarenqüestióeldogmadeprogrés
econòmic i el dogma nacional espanyol ha fet que el
discurs de laCUPaixoplugui activistes i activats. Era i
ésabsolutamentimpensablefundarunEstatsenseuna
reconciliació, sigui estratègica i temporal, amb aquest
món.
A Junts pel Sí li passa una cosa similar: la seva exis-

tènciaesdeujustamentalaconjugaciód’unsmonsque
s’odiaven. La superació de la tensió històrica es pot
veure comunavictòria estratègica i cínicamentmani-
obrada per Mas, però també com el reconeixement
d’unaveritat: senseacord, res.Mésenllàde lacridòria,
resdelquehapassat alParlamentésunasopresa: el 27
mateix a la nit ja sabíemquehi hauria unadeclaració i

que seria suspesa i
que pujaria el to ju-
dicial, i ja sabíem
que Mas no seria
president ni en pri-
mera ni en segona
votació. Però el
problema de fons
de la CUP no és
Mas, és que no sé si

s’hareconciliatambelfetqueaquestapartdelpaísnoli
agradaràmai, ialgundiahihauràdepactar, sivolalgu-
nacosa.
La gràcia de l’autodeterminació és que tot sura. El

protagonisme de Ciutadans també és una veritat que
viviaamortidapelseufemismesdelPSC,CiUi fins i tot
delPPdel’eraPiqué.Eneldiscursd’Arrimadashihala
duresa explícita d’haver-se desempallegat d’aquests
paternalismes,peròtambétélasevaparadoxa:elpartit
que, juntament amb l’entorn de la CUP, més radical-
ment significa una esmena al pujolisme, prova ara
d’apropiar-se i resignificar elmot catalanisme’ reivin-
dicant l’estat d’ànimde l’autonomisme. Els poders lo-
cals busquennovesmaneres de dissimular a través de
Rivera, però tampoc no pots liderar res a Catalunya
senseaquestespaiemocional.Arribaunmoment,com
saben PSC i ICV, que si vols pactar amb el poble, pri-
mer l’hasdereconèixercomelqueés.
Suposo que si la paraula nació significa alguna cosa,

deuser lacapacitatdepactarelsodis.Peròsim’hopre-
guntes,nohosé.

Si la paraula ‘nació’
significa alguna cosa,
deu ser la capacitat
de pactar els odis

Empat entre partidaris i
contraris a la independència
La CUP obtindria fins a sis escons més que el 27-S

CARLES CASTRO
Barcelona

L’últimbaròmetredelCentred’Estu-
dis d’Opinió de la Generalitat confir-
mauna vegadamés queuna setmana
en política és una eternitat. I si no és
una eternitat, almenys és prou temps
perquè un visible nombre d’electors
es penedeixin del que han votat pocs
diesabans.Aixíhoreflecteix la terce-
ra onada del CEO, realitzada entre el
5iel27d’octubre, iqueregistraunre-
equilibrientrepartidaris iopositorsa
laindependència,paral·lelamentaun
ascens de la CUP, l’única formació
que incrementaria sensiblement el
seu vot si s’haguessin celebrat unes
altres eleccions autonòmiques un
mesdesprésdel27-S.
Pel que fa a les posicions davant la

independència, el sondeig reflecteix
un augment de gairebé quatre punts
entreelspartidarisde la rupturaamb
Espanya(quepassend’un42,9%,l’es-

tiu passat, a un 46,7%, ara), mentre
queelscontrarisalasecessiócedirien
unamicamés de dos punts, i caurien
del 50%, al juny, al 47,8%, a l’octubre.
Aquest repunt, tot i això, queda lluny
dels rècordsdesuport al sí queesvan
registrardurantel2013(alvoltantdel
55%) o fins i tot davant el procés par-
ticipatiude la tardordel2014(49%).
Aquestacorrelacióconviuambdos

sentiments antagònics. El primer es
concreta en un invariable pessi-
misme sobre les possibilitats que el
Govern espanyol acabi oferint un
acord acceptable per a lamajoria del
Parlament: un 64,3% (la mateixa
xifra que al març) respon negativa-
ment a aquestapossibilitat. I el segon
rau en un moderat optimisme sobre
les possibilitats que una Catalunya
independent romangui a laUnió Eu-
ropea:un50%–quatrepuntsmés–ho
creuaixí .
L’altra novetat del sondeig –en un

context en què l’atur (56%) i la insa-
tisfaccióamblapolítica(37%)figuren
com les principals preocupacions

dels catalans– es produeix en les ex-
pectativeselectorals.S’his’haguessin
celebrat unes altres eleccions auto-
nòmiques 30diesdesprésdel 27-S, la
CUPhauriamilloratelseuresultaten

gairebé tres punts, i el seu còmput
d’escons, en fins a6 sobre els 10 actu-
als.JuntspelSí,encanvi,hauriarepe-
titresultat(unescóamuntoavalldels
que va obtenir el 27-S), i el mateix
Ciutadans (sobre 25) o Sí que es Pot
(sobre 11). En canvi, el PP podria ce-
dir finsa tresescons(d’11a8),mentre
que els socialistes perdrien fins a dos
diputats (de16a14).
Lavaloraciódels líders–de laqual,

per cert, hadesaparegut eldemocris-
tià JosepAntoniDuran iLleida– res-
ponaaquestaderivaelectoral.Elspo-
lítics més ben valorats són el cap de
llista de la CUP, Antonio Baños
(5,60), i la diputada d’aquesta forma-
cióAnnaGabriel (5,82), tot i queamb
un grau de coneixement reduït. A
continuació apareixOriol Junqueras
(5,38) i, japersotade l’aprovat, la res-
ta de dirigents polítics. El president
ArturMas se situa a la sisena posició
(amb un 4,22), seguit del socialista
Miquel Iceta (4,13), molt per davant
delasevacorreligionàriaCarmeCha-
cón(3,12)od’InésArrimadas (3,14).c

LA VANGUARDIA

Baròmetre del CEO d’octubre del 2015
Vol-eu que Catalunya
es converteixi en un Estat
independent?

Estimació de vot

Resultats 2015

Junts pel Sí
39,8%
61-63

PSC
10,6%
14-15

CSQP
9,3%
10-12

PPC
7,0%
8-10

CUP
11,1%
14-16

Altres i blancs 4,2%

Altres i blancs 4,2%

18,0%
24-26

C’s

Junts pel Sí
39,6%
62

PSC
12,7%
16

CSQP
8,9%
11

PPC
8,5%
11

CUP
8,2%
10

17,9%
25

C’s

Evolució del vot en un referèndum
per decidir la independència
de Catalunya

SÍ 46,7%

47,8%NO

3,9%NS

1,6%NC

51,1%

22,1

42,5

57,0

55,6

54,7

44,5

49,4

44,1 42,9
46,7

48,045,3
50,0 47,8

juny

2012 2013 2014 2015

oct. juny nov. oct. des. març nov.juny

21,1%

20,5

23,4

A favor En contra

E L S M I T J A N S

]La Vanguardia es manté
com el diari més llegit
a Catalunya, amb una
audiència superior al 30%
dels consultats, cinc punts
per sobre del segon (El
Periódico) i 20 per sobre
del tercer (Ara). En l’àmbit
de les cadenes de ràdio,
Catalunya Ràdio (28,6%)
es posa lleugerament per
davant de RAC1, quemanté
gairebé invariable el seu
anterior registre: un 26%.

‘La Vanguardia’,
el diarimés llegit

Un 46,7% votaria ara
sí a la independència
davant un 47,8% que
ho faria en contra

Quin
Canvi!

www.moblescat.cat
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s Quan t’ho porten
a casa!
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Sobiranisme sense pau ni treva

“Arrencada de cavall, parada de
burro”. Definició del Govern en
funcions de la setmana parla-
mentària a Catalunya. Les jorna-
des històriques del sobiranisme
van arribar el 2012 per quedar-se,
en el progrés i en l’adversitat. La
majoria folgada de 72 vots a favor
de caminar cap a un Estat inde-
pendent es va esfumar en dues
ocasions per facilitar la investi-
dura d’Artur Mas. La CUPmanté
el seu veto al president i a Junts
pel Sí no veuen marge a noves
concessions, així que la legislatu-
ra entra en terreny desconegut.
“Que Mas se’n vagi no és una so-
lució política. No hi haurà cap
moviment que sembli que surt
d’escena”, confirmen a CDC. “Si
cal anar a eleccions, hi anirem i
que es vegi qui ha fet què”. Mas
tornaria a ser candidat, aquesta
vegada sí, amb la llista del presi-
dent. Seria el seu plebiscit parti-
cular, amb Junqueras buscant el
sorpasso anhelat sobre una Con-
vergència en desconstrucció.

L’enemic era Artur Mas

Les arrels del problema van que-
dar enterrades quatremesos enre-
re. 13 de juliol. Palau de la Genera-
litat. Deu hores de reunions mara-
tonianes que van servir perquè
OriolJunqueras s’avinguésaparti-
cipar el 27-S d’una llista conjunta
amb Convergència després de set
mesos d’estira-i-arronsa entre
convergents i republicans. El con-
clave al Palau de la Generalitat es
va jugar a diverses bandes. Almatí,
Artur Mas, acompanyat pel seu
conseller de Presidència, Francesc
Homs, se cita amb els represen-
tants de les entitats sobiranistes a
la una del migdia. Una hora des-
prés s’afegeixen a la reunió Josep
Rull i Lluís Corominas per CDC,
Oriol Junqueras i Marta Rovira
per ERC i David Fernàndez i Xevi
Generó per la CUP. Sis hores més
tard, la balança es va decantar a fa-
vor d’Artur Mas amb la seva pro-
posta de candidatura unitària i
Junqueras va acceptar empassar-
se el gripau a canvi de garantir-se
que es posessin les urnes. La CUP
es despenja però hi ha acords so-
bre la taula quenoes vancomplir a
lacampanya iqueara faelsd’Anto-
nio Baños ostatges de les seves pa-

raules. La gènesi de Junts pel Sí es
troba en un triple consens: plante-
jar les eleccions com un plebiscit,
compromís amb el full de ruta cap
a l’Estat propi, i Artur Mas serà
president ambdatadecaducitatde
18 mesos. Els representants de la
CUP, que havien acordat dies
abans que només acceptarien una
llista sense polítics en actiu, es
comprometen a no ser bel·lige-
rants amb la candidatura (ambAr-
turMas) –“l’enemic és un altre”– i
a sumar-se al full de ruta un cop la
legislatura estigui en marxa. “Sort
que se’n van anar de bon rotllo”,
expliquen aquests dies els assis-
tents a la reunió.Hi vahaverqui va
mostrar desconfiança cap a la pa-
raula de la CUP, però es van que-
dar en minoria. Amb Antonio Ba-
ños al capdavant, la campanya de
l’esquerra anticapitalista acabapo-
santel focusdamuntd’ArturMasa
la recerca d’un vot independentis-
ta diferenciat i la nit del 27-S la
CUPaconsegueix uns vots que, se-
gons Junts pel Sí, “ara els destor-
ben”.

“No va de política, va de religió”

En una de les primeres reunions
del grup parlamentari de Junts pel

Sí, un dels independents situa el
marc de la negociació: “Això de la
CUP no va de política, va de reli-
gió”. Professen creences diferents
i la tendència a l’ecumenisme que
es podia desprendre de la famosa
abraçada de David Fernàndez a
ArturMas no respon amb la mira-
da d’Anna Gabriel. Els terminis
per a la constitució del Parlament
es van esgotar a la recerca d’un
acord sobre la resolució de ruptu-
ra, però una vegada registrada la
ruptura emocional s’instal·la al
Consell Executiu. El desinterès
dels consellers sortints va més en-
llà del contingut de la resolució.
“Ni contingut ni formes”. L’incon-
venient principal és que no garan-
teix la investidura de Mas. Però el
president fa temps que ha pres les
regnes de la negociació directa
amb la CUP. La cita que trascen-
deix del 26 d’octubre o la de dime-
cres passat no han estat les úni-
ques que s’han celebrat al Palau de
la Generalitat. Sempre s’han co-
municat als seus socis de Junts pel
Sí, però a posteriori. L’oferta que
dimecresposaelpresident sobre la
taula tampoc no és compartida
amb tot el grupde Junts pel Sí ni el
Govern.El “no tranquil” de laCUP
haposat fi a la negociació de pasta-

naga i els convergents agafen a
partir d’ara el pal.

Junqueras, vicepresident únic

“Si nohi ha acord, la relació amb la
CUPserà impracticable”, admeten
a Convergència, encara que les
possibilitats disminueixen cada
dia. Dins d’ERC, la guerra és una
altra. El compromís amb la candi-
datura de Mas és total, però estan
disposats a exercir una “pressió ci-
vilitzada” sobre la CUP per evitar
l’escenari “horrorós” d’anar de
nou a eleccions. “És la nostra línia
vermella”, afirmen. No obstant ai-
xò, tampoc no estan disposats a
donar xecs en blanc als cupaires.
Mas vaplantejar als seus socis par-
lamentaris la possibilitat de refor-
mar la llei de laPresidènciaperpo-
der crear més d’una vicepresidèn-
cia i acostar-se així al concepte de
“presidència coral” proposada per
la CUP, però segons fonts de la ne-
gociació ERC va reivindicar
l’acordpel qual Junqueras seria vi-
cepresident del Govern. La pro-
posta de Mas de sotmetre’s a una
moció de confiança en finalitzar el
primer període de sessions no fa
més que “redundar en la seva data
de caducitat”.

Govern en funcions fins a l’abril?

Des del dia de les eleccions, el
Consell Executiu té poca capacitat
de moviment constructiva. L’arti-
cle27de la lleide laPresidència i el
Govern limita les seves actuacions
al “despatxordinari”d’assumptes i
no pot aprovar projectes de llei,
pressupostos inclosos. Encara que
la conselleria d’Economia havia
dictat les normesper a l’elaboració
dels comptes del 2016 el juny pas-
sat, Andreu Mas-Colell va deixar
clar que, a diferència del que havia
fet el PP, el govern català nodeixa-
ria sobre la taula un pressupost
aprovat que condicionés l’acció de
l’executiu posterior. La Generali-
tat està abocada a una llarga pròr-
roga pressupostària i Mas-Colell,
condemnat a batallar amb el mi-
nistre Cristóbal Montoro per arri-
bar a final de mes i torejar els avi-
sos d’Hisenda per l’incompliment
flagrant dels límits de dèficit. Al
Palau de la Generalitat es reuneix
encara un Govern “disminuït en
les seves funcions ordinàries inne-
cessàriament”, segons descripció
d’un destacat membre de l’execu-
tiu. I pot continuar així més allà
d’abril, si s’acaben convocant no-
ves eleccions al març, amb una
pròrroga pressupostària asfixiant.
Però l’ombra de la paràlisi pesa so-
bre laGeneralitat des d’abans de la

Política
La qüestió catalana

XAVIER GÓMEZ

ArturMas i Ada Colau van presidir el minut de silenci a la plaça Sant Jaume de repulsa als atemptats de París

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

c Junts pel Sí rebutja qualsevol
moviment que sembli una
sortida d’escena deMas

cConvergència posa fi a la
negociació ‘pastanaga’ amb
la CUP i passa a l’atac directe

cUn escenari de noves eleccions
mantindria el Govern en
funcions fins a l’abril
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ANÀL IS I

La portaveu de la CUP, Anna Gabriel,
s’ha convertit en la peça clau en
les negociacions amb Junts pel Sí

Amb la
revolució a
les venes

JAVIER RICOU
Lleida

Dijous, onze i quart del
matí. Artur Mas se
sotmetalParlamenta
la segona votació

d’investidura.Eldebat s’emeten
directe i les càmeresenfoquenel
grupde laCUP.Aprimera fila hi
ha asseguda Anna Gabriel
(1975), nova en aquest escenari.
Unapolítica ambesperit revolu-
cionari forjadaal pobleminerde
Sallent deLlobregat, unmunici-
pi obrer de la denominadaCata-

lunya profunda amb una llarga
tradició anarquista. A les mans
de Gabriel i les dels seus com-
panys de partit descansa el futur
més immediat deCatalunya. Pe-
rò al partit que disputa aquesta
lluitadora de la política no hi ha
motos, ni cotxes, ni pilotes o ra-
quetes.Aixíquementre l’olladel
futur de Catalunya bull al Parla-
ment, a Sallent els seus veïns, els
quel’hanvistcréixer, formar-sei
defensar els seus ideals des que
tenia 16 anys, s’ocupen d’altres
coses. Cap televisor dels bars

més freqüentats del centre
d’aquesta localitat, de setmil ha-
bitants, no ha posat el canal que
emeteldebat.L’escassaclientela
d’aquella hora tampoc no ho ha
demanat. Potser és perquè a la
majoria d’aquests habitants no
els sorprèn el paper que avui in-
terpreta Gabriel en el món de la
política. “Està com el peix a l’ai-
gua, és el que li agrada i des de
benpetita jaapuntavamaneres”,
afirma l’Anna, propietària d’un
d’aquests bars. Tampoc no s’es-
tranyendelasevaindumentàriai
el seuaspecte. “Sempre s’haves-
tit igual, amb les seves samarre-
tes, molt poques vegades l’hem
vistsenseserrell.Nocrecqueara
canviï”, augura. I les seves idees.
“Lesha tingut i les témolt clares,
enaixò tampocnohacanviat”.
Va tenir bons mestres a casa.

Elseuavimatern,ArtemiSabaté,
va ser un destacat dirigent de la
CNT. “Un home molt sociable,
que es feia estimar, però molt
tossut ambels seus ideals. La se-
vanétaésuncalcdel’avi”,afirma
Astrid, propietària d’un restau-
rant que sí que s’ha seguit el de-
bat del Parlament. És el Frank-
furt, el queGabriel i la gent de la
seva corda freqüenten. Un nom
que enganya, ja que en aquest
restaurant –on han estat vistos
Oriol Junqueras o David Fer-
nández– serveixen plats de cui-
na catalana com cigrons o boti-
farranegra iblanca.
Abansdeferelsaltalaprimera

fila de la política (Gabriel va ser
regidoraper laCUPaSallenten-
tre 2003 i 2007), freqüentava
moltsovintl’AteneuPopularRo-
caus. Allà i a l’Agrupament Ro-
ques Albes es va gestar la perso-
na ipolíticaqueésavui.Tot ique
jugava amb avantatge, ja es va

iniciar en el món assembleari
amb les lliçons bàsiques ja apre-
ses a casa.La sevamare, laMari-
bel, vamilitaralPSUC. Iperpart
del seu pare (fill d’un emigrant
de Huelva que va treballar a les
mines de Sallent) va conèixer de
primera mà el món obrer –les
condicions de feina en aquells
túnels de potassa eren molt du-
res– i el sindicalisme. A Sallent
s’explica, a més, que el besavi
matern d’Anna Gabriel va cre-
mar una important quantitat de
diners a la plaça del poble con-
vençut que el sistema capitalista
estavaapuntdedesaparèixer.
David Gabriel, germà d’Anna

Gabriel, vabeured’aquestesma-
teixesfonts.Iencaraquenomili-

A ladretadeGarcíaAlbiol

És habitual que el president de
qualsevol grup s’assegui a l’escó
més proper al passadís de l’he-
micicle al Parlament. Trieu el
motiu pel qual Anna Gabriel,
número dos de la candidatura
de laCUP,ocupaaquellabutaca
en comptes del cap de llista cu-
paire, Antonio Baños: perquè a
la CUP no hi ha líders; perquè,

en un acte deliberadament pro-
vocador, li permet estar gairebé
a tocar de l’antítesi ideològica
que representa Xavier García
Albiol, a quimira de reüll i asse-
nyala ambeldit, operquèésella
quimana.
Probablement totes tres ra-

ons són certes. D’ella en diuen
que no té afany de protagonis-
me, però ningúpot negar, ni tan
sols els seus, que Gabriel té la
paella pelmànec.
Li agrada ser a tot arreu: ne-

gociant cara a cara amb Artur
Mas–ja sigui aPalauoen secret

vésasaberon–,a lesreunionsde
laMesa i la juntadel Parlament,
i tambéalesconferènciespolíti-
ques.Potser fruitd’aquestafany
va cometre l’error, primer, de
posarsobrelataulanegociadora
amb Junts pel Sí la ja famosa
proposta de “presidència coral”
a la suïssa sense tenir el consens
de l’aparell directiu de la CUP i,
després, esbombar-la pública-
ment.
Tova en el tracte humà i de

somriure amable, usa el llen-
guatge oficiós de laCUPdepar-
larenfemenícomaneutre.Però

Àlex Tort

ACTIVITAT POLÍT ICA

El seu avi va ser un
destacat dirigent de
la CNT i la sevamare
vamilitar al PSUC

LLUITA FEMINISTA

La seva samarreta
preferida diu:
“Juguem totes o
punxem la pilota”
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El dolç somriure d’Anna Gabriel topa amb la duresa dels seus arguments

taacappartit (regentaamblase-
va dona una floristeria al centre
de Sallent) sí que comparteix els
ideals de la seva germana.
Aquestsdieshanparlatmoltpoc.
“Jaentéprouambtotelqueestà
passant”, afirma el seu germà, a
qui no se li ha passat pel cap tru-
car-li per telèfon per fer-li con-
fessar per on aniran les coses
amb la negociació. “Mai no se’m
passaria pel cap fer una cosa així
amblamevagermana”.
Anna Gabriel, amb parella es-

table,acostuma a treure temps
per visitar diverses vegades al
mes la seva família. Té casa (era
ladels seusavis)almateixedifici
en què viu la seva mare. “Quan
ensreunimnoacostumemapar-

lar de política”, revela en David.
Ell i la seva germana van ser els
primers independentistesdecla-
ratsde la família.
De la seva època d’estudiant,

en Josep, que va ser el seu pro-
fessor dematemàtiques a l’insti-
tut, la recorda “comuna alumna
brillant”. Tenia traça amb totes
lesmatèries. Va cursar tercer de
BUP i COU aManresa i després
es va llicenciar en Dret a la Uni-
versitatAutònoma.
Unaaltrade les seves lluitesés

la feminista. Anna Gabirel Parla
en femení com a gènere neutre.
El lemad’unadelessevessamar-
retes preferides ho deixa molt
clar: “Juguem totes o punxem la
pilota”.c

duríssima i intransigent políti-
cament,AnnaGabrielvadecara
abarraca.L’estilésdirecte isen-
seembuts, a vegades sorneguer,
amb una alta dosi de desconfi-
ança envers els mitjans de co-
municació: “Disculpin les mo-
lèsties, estem construint una
nova república”, va proclamar
el 8 d’octubre des de la confe-
rència política que posava fi a
l’autoimposat “ajornament co-
municatiu”, davant tots elsmit-
jans, que els cupaires acusaven
de ser coresponsables de “pres-
sionar-los injustament”.
De tradició anarquista, la

portaveu de la CUP al Parla-
ment sindicalment milita a la
CGT. També és membre
d’Endavant, una de les famílies

més influents dintre de la for-
mació i organització marcada-
mentmarxista, feminista i anti-
capitalista, que aposta forta-
ment i descaradament pel
municipalisme iqueaspiraa ser

el gran aparell de l’esquerra al-
ternativa independentista que
aramateix és laCUP.
Segons el Centre d’Estudis

d’Opinió, Gabriel ha pres el re-
lleudeDavidFernàndez i ara és
lapolíticamésbenvaloradadels
diputatsdelParlamentambuna
notade5,82, tot iquetambéésla
menys coneguda, amb un
25,2%.
Bañoss’ha fetuntipd’assegu-

rarquelaCUPnofariadescarri-
lar el procés; Gabriel fa un pas
més enllà i no descarta aquesta
possibilitat afirmant que Junts
pel Sí “haurà de donar explica-
cions si fandescarrilar elprocés
posant-hi Mas al capdavant”.
Persiserveixd’ajuda,convéque
sàpiga que al costat del bar del
Parlamenthihaunahorriblees-
tanteria d’alumini d’intercanvi
de llibresonalgúhihadeixatdi-
versosVHSsobre trens.c

Liagradaseratot
arreu: caraacaraamb
Mas,a lesreunionsdel
Parlament ia les
conferènciespolítiques

COHERÈNCIA

“Des dels setze anys
es vesteix igual i
defensa elmateix”,
diuen els seus veïns

L ’ANÈCDOTA

El seu besavi va
cremar diners a la
plaça convençut del
final del capitalisme
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Iceta proposa un govern
catalanista d’unitat
El socialista demana aMas que renegui del pla separatista

LLIBERT TEIXIDÓ

Miquel Iceta, Pedro Sánchez, i Carme Chacón, ahir a la seu d’UGT a Barcelona

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

El líder del PSC, Miquel Iceta,
manté la mà estesa al president
de la Generalitat en funcions,
Artur Mas, per formar un
govern d’“unitat catalanista i
progressista”quedeixidebanda
l’independentisme i reforci
l’autogovern, millori el finan-
çament i sigui capaçd’“arribar a
un acord amb la resta d’Espa-
nya” respecte al nou encaix de
Catalunya.
Iceta va afirmar que existei-

xen les “condicions” per formar
aquest Govern de concentració,
aixòsí,noméssiMasfa“unarec-
tificació” dels seus plans sepa-
ratistes i revoqui la declaració
rupturista aprovada la setmana
passada per la Cambra catalana
només ambels vots de Junts pel
Sí i laCUP.
L’oferta socialista no suposa

unanovetatalconvulstaulerpo-
lític català –Iceta ja la va traslla-
dar aMas en el primer i fallit in-
tent d’investidura–, però agafa
força ara per les esquerdes que
s’hanformatal sidelGovern ide
Convergència sobre lapossibili-
tatd’unpactede legislaturaamb
laCUP.

Miquel Iceta va dir que ente-
nia la “gran preocupació” de
Francesc Homs i Andreu Mas-
Colell per la possible aliança de
JuntspelSí ambels antisistema,
i vadir que encara que “sen’han
adonat tard” és, en definitiva,
unabonanotíciaperaCatalunya
jaque l’important és “rectificar”
el rumb.
Amb aquestes veus disso-

nants de fons, Iceta va assenya-

lar que encara hi ha temps i al-
ternatives per “evitar el ridícul”
que suposaria continuar enda-
vantamblaresoluciórupturista,
la qual cosa –segons el seu pa-
rer– generaria més dosis de
frustració, fariamalbé la imatge
de Catalunya a l’estranger i el
conjunt d’Espanya, i posaria de
debòenrisc l’autogovern.
“Elgreuerrorvaserpresentar

unaresoluciórupturistaqueens

situa fora de la llei”, va declarar
Iceta després d’una reunió a la
seu d’UGT amb representants
sindicals de SEAT, a la qual va
assistir també el secretari gene-
raldelPSOE,PedroSánchez, i la
candidatadelPSCalesgenerals,
CarmeChacón.
Sobre lacontrovertidaresolu-

ció, Iceta va assenyalar que en
unmomentcoml’actualdetanta
inestabilitat social i econòmica
no sembla lamillor idea que des
de Catalunya es creï una “crisi
d’Estat” enplantejar la secessió.
“El que cal fer és plantejar

propostes d’estabilitat i refor-
mes per avançar dins de la lega-
litat”, vadir.
Malgrat l’oferta de pacte, Ice-

tanova tenir objeccions a l’hora
dequalificarde“ridícula”lal’ac-
tuació del presidentMas, en es-
tar “pidolant suports per a la le-
gislatura” entre les files antisis-
tema comandades per Antonio
Baños iAnnaGabriel.
El primer secretari del PSC

va vaticinar que tant siMas aca-
ba tancant un pacte in extremis
amb la CUP, com si no acon-
segueix els seus vots per ser
investit president, Catalunya es
veurà encaminada a unes noves
eleccionsanticipades.c

La qüestió catalana

Rivera lamenta el “bloqueig institucional”
]El líder deCiutadans,
Albert Rivera, va lamentar
ahir que el president de la
Generalitat en funcions,
ArturMas, que veu ins-
tal·lat en “una fugida cap
endavant”, i la CUPhagin
portat Catalunya al “blo-
queig institucional” sense
tenir en compte les conse-
qüències negatives d’aquest

bloqueig. Albert Rivera,
que ahir va continuar amb
la precampanya electoral
i va visitar Logronyo, va
considerar que “el que està
passant aCatalunya ésmolt
difícil de entendre”, ja que
el bloc sobiranista continua
endavant amb els seus plans
sense tenir en compte que
una “majoria de catalans

no vol la independència”.
Rivera va afirmar sobre
això que en aquesta estratè-
gia influeix la “molta cor-
rupció” que afectaConver-
gència. I de cara a les elecci-
ons del 20-D va assenyalar
que lamillormanera de
“derrotar el separatisme”
és queC’s guanyi les elec-
cions generals a Catalunya.

El PSC considera
que hi ha temps
per “no fer el ridícul”
i proposa quatre
punts alternatius
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LaCUPmodula el discurs i per
primer cop des del 27-S no vetaMas
L’esquerra anticapitalista trasllada la decisió sobre la investidura a la militància

LLIBERT TEIXIDÓ

Antonio Baños i Gabriela Serra van portar ahir el pes de la compareixença de la CUP a la sala de premsa del Parlament

JOSEP GISBERT
Barcelona

Per primer cop des de la campa-
nya electoral del 27-S, la CUP no
es tanca a investir ArturMas pre-
sident de laGeneralitat. En un gir
significatiu en el seu discurs, i en
línia amb l’acostament de les últi-
mes hores en la negociació amb
CDC, la formació de l’esquerra
alternativa i anticapitalista no va
vetar ahir el nom del candidat en
el marc d’un acord global amb
Junts pel Sí, que serveixi per ga-
rantir l’estabilitat de tota la legis-
latura, i va traslladar la decisió fi-
nal a l’assemblea de militants.
“Quan tinguem una proposta

per a la investidura posarem en
marxa els canals necessaris per-
què sigui la militància la que
prengui la decisió”, van assegurar
els representants de la CUP en
una compareixença coral de
membres del grup al Parlament i

del secretariat nacional. Una
compareixença el pes de la qual
va recaure bàsicament en Anto-
nio Baños, Gabriela Serra i Eulà-
lia Reguant, mentre pesos pe-
sants com Anna Gabriel, Josep
Manel Busqueta o Benet Salellas
esmantenien en un discret segon
pla. A l’acte hi havia la inusual
presència de David Fernández.
“Si hi ha un candidat i alhora
avancem en el pla de xoc social,
les privatitzacions i el procés
constituent, podremprendre una
decisió més ràpidament”, van
precisar els integrants del partit,
en un discurs que a la pràctica
representava una modulació
important.
Malgrat la insistència dels pe-

riodistes –que, davant l’expecta-
ció creada, atapeïen la sala de
premsa del Parlament– per co-
nèixer si la CUP continuarà re-
butjant la investidura d’Artur
Mas, els membres de la formació

teix dia 29, o fins i tot abans. Un
escenari aquest que, segons fonts
de la negociació, permetria dur a
terme la investidura efectiva-
ment abansde l’inici de la campa-
nya electoral del 20-D.
La modulació del discurs de la

CUP no va ser obstacle, de tota
manera, perquè reivindiqués la
seva actuació davant les crítiques
que li han plogut aquesta setma-
na sobretot des de determinats
sectors de CDC, en al·lusió a les
posicions defensades, per exem-
ple, pel conseller Andreu Mas-
Colell o l’exconseller Francesc
Homs. I ho va fer enunadoble di-
recció.D’una banda, per defensar
que els acords aconseguits fins
ara –la declaració d’inici del pro-
cés d’independència i l’annex so-
cial– figuren majoritàriament en
el programa de Junts pel Sí i ne-
gar, per tant, que estiguin impo-

sant res “des del xantatge”. I,
d’una altra, per denunciar el
“neoautonomisme” del “peix al
cove” i “la puta i la Ramoneta”
que entén que “alguns pretenen
recuperar” i advertir-los, en pa-
raules d’Antonio Baños, que “el
camí de construcció de la repú-
blica catalana no té marxa enre-
re”. La conclusió de l’esquerra
anticapitalista va ser declarar-se
“impermeable a les campanyes
de pressió”, desvincular-les de
les taules de negociació amb
Junts pel Sí i preguntar, per boca
de Gabriela Serra, als qui les pro-
tagonitzen “què pretenen traslla-
dant aquesta imatge d’incertesa i
inseguretat que no es correspon
amb el que està passant i que és el
realment negatiu”.
El pronunciament de la CUP

va ser acollit amb un prudent
silenci per part de la resta de
protagonistes de la negociació:
CDC iERC.Noaixí perUDC, que
undiamés va aprofitar per furgar
en les diferències entre ells.
Josep Antoni Duran Lleida, en
concret, va considerar “preocu-
pant que continuem estant en
mans de la CUP” després que
ArturMas “hagi fet tantes renún-
cies per poder ser investit sense
que de moment no hagi acon-
seguit convèncer els seus inter-
locutors” i va lamentar que “es-
tem en una muntanya russa, una
setmana som a dalt i l’altre a baix,
de la qual en sortirem tots molt
marejats”.c

CRÍTICA EXTERNA

Duran considera
“preocupant que
continuem estant en
mans de la CUP”

vanoptar aquesta vegada, i a dife-
rència del que havia passat fins
ara, per no vetar públicament el
nomdel líder deCDC. I en privat,
tot i que no negaven que el seu
candidat ideal no és Artur Mas,
fins i tot van reconèixer la dis-

posició a sotmetre a votació de
la militància una proposta que
aposti per la seva reelecció al
capdavant de la Generalitat sem-
pre que, alhora, inclogui canvis
substancials en el què, el com i el
quan. És a dir, un acord global en
tots els fronts, que és el que de fet
està negociant amb Junts pel Sí.
Una negociació que, segons els

representants de l’esquerra anti-
capitalista, s’ha intensificat en les
últimes hores i avança a bon rit-
me. Fins a l’extrem que el partit
ha decidit accelerar els mecanis-
mes interns de decisió perquè
“estigui tot a punt” i els “ritmes
lents, però segurs”, de la CUP no
siguin un obstacle si s’assoleix
l’acord aviat. En aquest sentit, a
principis de la propera setmana
començaran a reunir-se les as-
semblees territorials i per al dia
29 es manté la convocatòria del
debat nacional, a fi d’analitzar
l’estat de la qüestió, tot plegat
pendent que en el moment en
què es produeixi un pacte es con-
voqui l’assemblea oberta de mili-
tants per prendre la decisió final.
La data d’aquesta assemblea de-
cisòria queda supeditada, en
qualsevol cas, a l’avenç de les
converses amb Junts pel Sí i, en
funció de quin en sigui el desen-
llaç, bé podria celebrar-se el ma-

MAQUINÀRIA INTERNA

El partit de Baños
accelera lamecànica
assembleària per
si hi ha acord aviat

La qüestió catalana

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Ciutadans està disposat a explo-
rar amb el PSC i Catalunya Sí que
és Pot l’articulació d’un bloc pro-
gressista que, a partir d’iniciati-
ves parlamentàries i pactes con-
crets en matèria social, porti el
debat polític català més enllà del
sobiranisme.
“Hi ha moltes qüestions en

polítiques socials, en educació o

sanitat per exemple, en les quals
ens podem posar d’acord. No
podem estar sempre en la incer-
tesa, estic segur que arribarem a
pactes”, va declarar ahir el porta-
veu parlamentari de Ciutadans,
Carlos Carrizosa, a Els Matins de
TV3.
Eldirigent taronja va reiterar el

seuoptimisme sobre aquests pos-
sibles acords. Com a argument
d’autoritat va subratllar que tant
C’s, comelPSC iCatalunyaSí que

es Pot tenen en comú el seu desig
que la “legislatura arrenqui i que
hi hagi un govern” per sortir de la
situació de bloc institucional en
la qual, segons el seu parer, hi ha
instal·lada la política catalana.
“Hem de trobar una sortida

tots junts perquè a Catalunya no
perduri aquesta divisió”, va afir-
marCarrizosa, que va demanar al
president de la Generalitat en
funcions, ArturMas, i a Junts pel
Sí que acceptin que amb el 47%

dels vots no poden mantenir els
seus plans de ruptura unilateral.
Ciutadans, la primera força de

l’oposició, recull d’aquesta forma
el guant llançat pel primer secre-
tari del PSC, Miquel Iceta,
després de les eleccions del 27-S
de buscar un “pacte transversal”,
aparcar les diferències ideolò-
giques i estratègiques, i treure el
debat polític de les coordenades
sobiranistes per centrar els seus
esforços en l’agenda social i
econòmica.
Els primers passos, en aquest

sentit, ja els ha fet el PSCambCa-
talunya Sí que és Pot, formació
amb què ha obert una taula de
diàleg, que piloten Eva Granados
i Joan Coscubiela, i el primer ob-

jectiudel qual és forçar abansque
acabi l’any, fins i tot encara que
coincideixi amb la campanya
electoral, la celebració d’un ple
sobre la pobresa.

Així mateix, els socialistes ca-
talans han registrat al Parlament
d’una bateria d’iniciatives i pre-
guntes de polítiques entre les
quals destaca una proposta de re-
solució per crear de manera ur-
gent un grup de treball que bus-
qui garanties de futur per a la
planta de SEAT deMartorell.
Unaaltrapropostade resolució

registrada aquesta setmana pel
PSC planteja que la Generalitat
recuperi l’explotació i la gestió de
les instal·lacions de l’ATLL (Ai-
gües Ter-Llobregat).c

C’s s’obre a explorar amb el PSC
un bloc progressista en el Parlament
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El líder del PP promet crearmig
milió de llocs de treball a l’any

amb una bona convivència i ci-
vilitzada no és comprensible
que algú digui que se situa per
sobre de la llei”.
Amb aquest argument va

justificar el president del Go-
vern central les dràstiquesme-
sures anunciades en el Consell
de Ministres de divendres i
que ahir dissabte quedaven re-
flectides, negre sobre blanc, en

el Butlletí Oficial de l’Estat i
per les quals el Govern català
veu restringit l’accés als fons
de l’Estat mentre no compleixi
una sèrie de requisits “Ahir
–per divendres– vam prendre
la decisió d’ajudar algunes co-
munitats. En molts casos per-
què els seus governs s’han de-
dicat a fer el quehaviende fer”,
va manifestar el president del
Govern central assenyalant
per passiva el Govern català.

Rajoy va garantir que aquests
ajuts, l’aplicació de l’excedent
del Fons de Liquiditat Autonò-
mic, farà que els diners arribin
a qui han d’arribar: farmàcies,
consorcis sanitaris...
En la seva intervenció, el lí-

der dels populars va advertir
que ara, que hi torna a haver
creixement econòmic, després
d’anys d’esforços, no és el mo-
ment de votar el partit socialis-
ta, que per Rajoy implica “tor-

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Rebuig gairebé
unànime de la
tutela financera
del Govern
Només Ciutadans justifica la
mesura i en culpa la Generalitat

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

La novamesura coercitiva adop-
tada pel Govern del PP per con-
trarestar el procés català, quan
només falten dues setmanes per-
quècomenci la campanyaelecto-
ral, va ser criticadaper lamajoria
dels partits catalans, tret de Ciu-
tadans, que lavaconsiderar justi-
ficada a causa de la “mala gestió”
de laGeneralitat.
Les condicions addicionals, i

excepcionals, que Catalunya
haurà de complir per al cobra-
ment del romanent del Fons de
Liquiditat Autonòmic (FLA) són
percebudes com una intervenció
dels comptes de la Generalitat,
malgrat que el ministre d’Hisen-
da, Cristóbal Montoro, digués el
contrari. La mesura del Govern
espanyol només va ser aplaudida
pels Farmacèutics, ja que consi-
deren que “pal·liarà els pro-
blemes de demora en els
pagaments”.
El capde llistadeDemocràcia i

Llibertatpera leseleccionsgene-
rals, Francesc Homs, va assegu-
rar que es tracta d’un “càstig”del
Govern espanyol pel resultat de
leseleccionsdel27-S.“Perhome-

natjar els 40 anys de la mort de
Franco no se’ls ha ocorregut res
més que castigar-nos perquè
volemlallibertat”,vadirenunac-
te aOlot. L’exconseller de la Pre-
sidència va afirmar, a més a més,
que amb la seva actuació el Go-
verndelPPhasuspès“demanera
evidentíssima” l’autonomia fi-
nancera de laGeneralitat, dema-
nera que incorre en una il·legali-

tat, perquè aquesta autonomia
està reconeguda a la Constitució
espanyola.
En la mateixa línia es va ma-

nifestarelpresidentdelaGenera-
litat en funcions, Artur Mas,
divendres a la nit, que va assegu-
rar que es tracta d’“una discrimi-
nació molt gran, una deslleialtat
total i una intolerància absoluta”
cap al territori que més esforços
ha fetper sortirde lacrisi.
També el líder d’Unió, Josep

AntoniDuranLleida, vaacusarel
Govern espanyol d’anul·lar “de
facto” l’autonomia de Catalunya
amb l’anul·lació de la seva auto-
nomia financera. El candidat de-
mocristià va subratllar que amb
aquesta decisió el Govern del PP
“castiga”elconjuntdelscatalansi
nonomésels independentistes. I
va considerar que “és una mani-
festaciómésd’arrogànciaisupèr-
bia política del PP”, a banda d’un
“ús electoralista del FLA”, que
demostra“la incapacitatdegesti-
onar políticament les demandes
deCatalunya”.
Pelcandidatd’ERCaleselecci-

onsgenerals,GabrielRufián, l’ac-
tuació del Govern que presideix
MarianoRajoydemostraqueCa-
talunya té un Estat “en contra”.
En una visita al barri del Pla d’en
Boet de Mataró va declarar que
“els catalans patim un Estat que
s’escarrassaaimpedirquetriomfi
la voluntatdemocràticade la ciu-
tadania”i“prendecisionscontrà-
riesalsnostres interessos”.
A la direcció del PSOE adme-

tenque tant el programadel FLA
com la llei d’Estabilitat Pressu-
postària –“que va votar CiU”–
permeten adoptar les condicions
imposades per Montoro. Ara bé,
tambélamentenqueaquestscon-
dicionants “només contribuei-
xen a enrarir les relacions i el
concepte de lleialtat institucio-
nal”. Per la candidata del PSC,
Carme Chacón, “la via per fer
complir les lleis no ha de passar

per posar encara més en risc els
serveis públics bàsics a Catalu-
nya”, perquè al final, els catalans,
“quefaanysquepatimlesretalla-
des de Mas, estem sent castigats
per lesduesdretes”.
Des de l’esquerra alternativa,

Xavier Domènech, candidat de
Podem en Comú, va opinar a
Twitter que “l’amenaça deMon-

toro de controlar les finances ca-
talanes és intolerable”, encara
quevareconèixerqueésunasitu-
acióque “estemvivint fa temps”.
En canvi, la líder deC’s aCata-

lunya, Inés Arrimadas, va jus-
tificar l’actitud del Govern cen-
tral per la “mala gestió” de la
Generalitat, i va demanar que no
es busquin culpables fora de Ca-
talunya.c

CARME CHACÓN, PSC

“Al final els catalans
estem sent
castigats per les
dues dretes”

DURAN LLEIDA, UNIÓ

“És una altra
mostra d’arrogància
i supèrbia política
del PP”
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Rivera acusa
Rajoyde fer
electoralisme
ambel terrorisme
C’s aconsella al Govern central “d’anar
amb compte i no jugar com en l’11-M”

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Albert Rivera va incórrer ahir
enparadoxa,comamínim,enpre-
sentar la seva campanya electoral
entre acusacions d’“electoralis-
me” al Govern de Mariano Rajoy
per lasevaestratègiade“driblatge
curt” i“batzegades”,vadir,davant
el terrorisme gihadista de l’Estat
Islàmic(EI).EllíderdeCiutadans,
que estàpendentde la respostade
Rajoy i dePedro Sánchez a la seva
petició d’entrar en el pacte anti-
terrorista, vaaconsellar a l’Execu-
tiuque“vagiambcompte”i“noju-
gui” amb aquest assumpte com,
segonselseuparer,vanferel2004
l’expresident José María Aznar i
el seu equip en “mentir” després
de l’11-M.
Davant elmiler de seguidors de

C’s que van acudir al PalauMuni-
cipal de Congressos de Madrid
per presenciar la posada de llarg

de la seva campanya,Rivera vadir
sobre l’EI i els seus últims atemp-
tats que, davant el que representa
“una de les amenaces més grans
als nostres valors democràtics i
formadevidaenelsúltimsanys,el
que es necessita és “estratègia, ri-
gor i sentit d’Estat”, així com un
pacte comelque javansubscriure
el Govern i el PSOE i ara espera
també firmarell.
Tot i això, i lluny d’aquesta ne-

cessària serietat, el que tenim és
“un ministre d’Exteriors que diu
que lesdecisions sobre terrorisme
es prendran després de les elecci-
ons”, va criticar.
El candidat es referia a unes re-

cents declaracions de José Ma-
nuel García-Margallo sobre la
conveniència que sigui el nou
Congrés, i no laDiputació Perma-
nent, de guàrdia fins a les elecci-
ons,elqueenel seucasautoritzi la
implicacióespanyolaenunainter-
venció sobre el terreny a Síria.

“Però és que algú creu que els ter-
roristes de l’EI tindran en compte
l’agendapersonaldeRajoyperac-
tuar?”, va ironitzarRivera. Ivaad-
vertir elGoverncentralqueelses-
panyols“tenensentitcomúinoto-
leraran” que es miri “a les urnes”

en comptesdels interessosdel pa-
ísquandelqueestractaésdecom-
batreel terrorisme:unaqüestióen
la qual cal passar “del bonisme i el
bel·licismea la responsabilitat”.
Sobre Catalunya, Albert Rivera

va afirmar que, si es compleixen
les últimes enquestes, “guanya-
rem a Artur Mas el 20-D, la qual
cosa seria “meravellosa”. En to de
burla, es va preguntar: “S’imagi-
nen com quedaran llavors aques-
tes cartes queMas envia a l’ONU i
a Hollande, en anglès, dient que
tots els catalans són indepen-
dentistes i Espanya és un Estat
opressor?S’imaginenquinaseràla

imatge de Mas en una nit com la
del 27-S, amb gent cantant Jo sóc
espanyol i Ciutadans guanyant les
eleccions aCatalunya?”. I va asse-
nyalar que la perspectiva de der-
rotar ArturMas i ERC és per a ell
“unamotivacióextra”.
Abansdelaintervenciód’Albert

Rivera, la líder deC’s aCatalunya,
InésArrimadas, va ferunesdecla-
racions als passadissos per mos-
trar el seu suport a la decisió del
Govern central de fer un segui-
ment estricte dels diners que la
Generalitat rep de l’Estat a través
del Fons de Liquiditat Autonòmi-
ca, el FLA.c

EMILIA GUTIÉRREZ

El lema triat perRivera, “Con ilusión”, calca el famós “Amb il·lusió” deMas a la campanyadel 2010

Riveraasseguraquela
perspectivadeguanyar
MasiERCenel20-D
constitueixperaell
“unamotivacióextra”

alisedainmobiliaria.com
900 649 063

Siente la alegría
de encontrar tu hogar

RABBASAIRES
(MATARÓ-BARCELONA)

Viviendas unifamiliares de 4 dormitorios y con vistas al mar

Te ofrecemos miles de inmuebles como éste para que encuentres
TU NUEVO HOGAR

Desde 567.300€
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La qüestió catalana

Antoni
Puigverd

Arquitectures

L’anunci de la desaparició de
Convergència, que pretén
ressorgir com l’au fènix de
les seves cendres, ha coinci-

dit amb el quarantè aniversari de lamort
de Franco. La coincidència m’ha fet re-
cordar una de les grans operacions polí-
tiques que Jordi Pujol va impulsar du-
rant la transició: l’absorció d’importants
sectors del franquisme sociològic català.
En efecte, sense la contribució de molts
alcaldes del règim del dictador, expo-
nents dels catalans acomodats al fran-
quisme, el nucli inicial de Convergència,
antifranquista i catalanista de pedra pi-
cada, no hauria pogut convertir-se en el
“pal de paller” català que Pujol va dibui-
xar i construir.
S’acostuma a descriure el patchwork

de la Convergència pujoliana tenint en
comptenomés lesetiquetes ideològiques
(la socialdemocràcia a la sueca i el social-
cristianisme que Pujol encarnava perso-
nalment; el liberalisme de Trias Fargas).
Però aquestes etiquetes (i d’altres: com
l’essencialisme de Raimon Galí) ens im-
pedeixen captar el fons realista de l’ar-
quitectura de Pujol: la fusió d’antagonis-
mes. Els que havien mantingut la flama
romàntica de la catalanitat en els temps
més foscos s’unien a aquells que havien
apagat tranquil·lament aquesta flama
per adaptar-se i fructificar en la foscor.
L’any 1980, apel·lant al català mitjà,

desideologitzat, i encomanant-se a Sant
Pancraç (“salut i feina”), Pujol es presen-
tava no comunnacionalista abrandat, si-
nó com un constructor disposat a edifi-

car un partit i un país prescindint d’eti-
quetes i aprofitant tota mena de
materials. Aquell realisme contrastava
ambeldèria gauchistadeJoanRaventós,
que mirava, inquiet, cap a l’esquerra
(PSUC) i ni es va adonar de la força sug-
gestiva del pragmatisme. Quatre anys
més tard, el 1984, Pujol havia culminat
l’edifici amb materials més clarament
procedents del franquisme sociològic.
La ruïna de la UCD va permetre a Con-
vergència convertir-se en el vot refugi
dels catalans conservadors i nacional-
ment prosaics.
Aquesta jugada de Pujol explica que el

catalanisme actual pugui descriure el
franquisme comuna cosa estranya i opo-
sada a la catalanitat, quan és un fet que,
per raons molt diverses (entre elles la
por, l’exili i la repressió, però també l’in-
terès econòmic i les ferides de 1936), Ca-
talunya es va emmotllar al règim del dic-
tador (ho descriu magistralment Joan
Sales a la darrera part d’Incerta glòria).
Enterrant viu el fundador, els conver-

gentspretenenenderrocar el vell edifici i
construirunpartitnoude trinca.Costarà
molt que això no sigui més que una cos-
mètica remodelació de façana (com es-
crivia ahir M. Dolores García). I no no-
més perquè la corrupció és allargada,
que també; sinó perquè, a diferència de
Pujol, que tenia una ideologia fortíssima
però coneixia el país perfectament, els
actuals dirigents sembla que confonguin
la propaganda catalana amb la realitat
catalana. I ja se sap: l’arquitecte més te-
mible és el que confon la maqueta de se-
duir el client amb els plànols de l’edifici.

Enterrant viu el fundador,
els convergents pretenen
enderrocar el vell edifici
i construir un partit nou

Montoro avisa que un recurs
retardarà el cobrament del FLA
Elministre apressaMas a “posar-se a treballar” i pagar ja les factures

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
CARMEN DEL RIEGO
Madrid

En lloc de suavitzar l’enfrontament
amb la Generalitat, el ministre d’Hi-
senda, Cristóbal Montoro, va acusar
ahir el Govern català de “posar traves”
al pagament de les factures, en comp-
tes d’atendre els requisits imposats di-
vendres passat. Així doncs, la resposta
de l’Executiu central als retrets d’Ar-
turMas no van trigar a arribar. Segons
Montoro, no hi ha cap agressió a Cata-
lunya, com sosté el president en funci-
ons. “Al contrari, el que fem és salva-
guardar la prestació dels serveis pú-
blics”, va afirmar.

Montoro va recomanar al Govern
català que es deixi de “victimismes” i
es posi “a treballar”. “Elquehade fer la
Generalitat ésposar-se aldia i pagar les
factures com més aviat millor; han de
deixar-se de declaracions i complir les
condicions: entrar els abonaments al
sistema de facturació electrònica i que
la intervenció de la Generalitat emeti
certificacions sobre l’ús que estan fent
d’aquestes factures”, va assegurar el
ministre.
Montoro va defensar diverses vega-

des que les noves exigències imposa-
des a la Generalitat per començar a re-
bre partides dels més de 3.000milions
del Fons de Liquiditat Autonòmic
(FLA) responen als principis de
“transparència i legalitat”. “Mas no té
dret a utilitzar un sol euro públic per
finançar el seu programa d’indepen-
dència”, va etzibar.
Preguntat per la possibilitat que el

Govern català en funcions recorri als
tribunals contra els nous requisits del
FLA,Montorovadonar a entendreque
aquesta decisió endarreriria encara
més el cobrament de les factures. Això
agreujaria la delicada situació dels
comptes de la Generalitat, amb serio-
sos problemes per pagar proveïdors.
El president del Govern espanyol,

MarianoRajoy, també va llançar noves
advertències a l’Executiu dirigit per
Mas. En un míting celebrat a la locali-
tat sevillana de Tomares abans de la
compareixença del president de la Ge-
neralitat, Rajoy va assegurar que “cada
pas que es fa en el mala direcció” no fa
més que “complicar el futur”. Ho diu
perquè considera que encara s’està a
temps de rectificar, i en aquest sentit
va tornar a expressar el seudesigqueel
recurs davant el Tribunal Constitu-
cional sigui l’última mesura que hagi
deprendre, perquè s’hagi frenat el pro-

cés sobiranista. Rajoy també va re-
cordar que no s’ha caracteritzat pre-
cisament “per no parlar quan es dema-
na un diàleg seriós”, però del que no
parlarà és d’incomplir la llei, de la
unitat d’Espanya, de la sobirania na-

cional, i de la igualtat dels espanyols en
drets i deures.
Aquesta recomanació no va estar

exempta de crítiques a ArturMas i a la
Generalitat, encara que no els cités di-
rectament. Els va recordar que les
agències de ràting han qualificat de bo

porqueria el seudeute, el quehauriade
portar els seus governants, va dir, “a
actuar amb més responsabilitat”, tot i
que en clau clarament electoral es va
adreçar als catalans per garantir-los
que el Govern d’Espanya “continua
ajudant-los”, perquè “no són responsa-
bles” del que està passant. I es va adre-
çar també als proveïdors, per tran-
quil·litzar-los: “Cobraranmalgrat la in-
operància dels governants catalans, i
perquè Espanya és un país solidari”.
Des de Catalunya, els partits de

l’oposició han coincidit a qüestionar
l’actitud de la Generalitat en aquest
nou conflicte. La líder de Ciutadans i
cap de l’oposició, Inés Arrimadas, va
negar ahir que les noves condicions so-
bre el FLA siguin un atac a l’autogo-
vern. “No només considerem que la
Generalitat had’explicar enquèes gas-
ta el FLA al Govern d’Espanya, sinó
també a tots els catalans”, va afirmar.
Miquel Iceta (PSC) va recriminar a
Mas que no pot “queixar-se després de
la declaració de ruptura que va impul-
sar”.Mentre la batalla entre laGenera-
litat i l’Executiu espanyol continua,
“els catalans són ostatges de l’hostili-
tat”, va lamentar el líder dels socialis-
tes catalans. Per Iceta, la situació no-
més es podrà solucionar quan hi hagi
un altre govern tant a Catalunya com a
Espanya. Per la sevabanda, el portaveu
de Catalunya Sí que es Pot, Joan Cos-
cubiela, va recordarqueelGoverncen-
tral pot aplicarmesures comladelFLA
“gràcies a les lleis aprovades amb els
vots de CiU al Congrés”.c

SERGIO BARRENECHEA / EFE

Elministre d’Hisenda, CristóbalMontoro, en una roda de premsa

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

LaMesa del Parlament va acordar ahir
presentar al·legacions a la decisió del
Tribunal Constitucional (TC) de sus-
pendre la resolució rupturista aprova-
da per Junts pel Sí i la CUP el 9 de no-
vembre. L’acord es va adoptar amb els
vots favorables de Junts pel Sí i Catalu-
nya Sí que es Pot –aquests últims van
dir no a la declaració d’inici d’indepen-

dència–, mentre que Ciutadans i el
PSC van votar en contra de presentar
recurs a la providència del Constitu-
cional. Els serveis jurídics de la Cam-
bra redactaran les al·legacions per pre-
sentar-les abans de divendres.
El vicepresident primer de la Mesa,

Lluís M. Corominas, va afirmar que el
recurs s’interposa per “defensar l’im-
puls” del Parlament i evitar que els tri-
bunals paralitzin “declaracions políti-

ques”. La Mesa va aprovar també en-
carregar un informe jurídic sobre els
efectes de la suspensió de la resolució
de ruptura, tal com havia sol·licitat Sí
que es Pot. Es preveu que l’informe es-
tarà enllestit dimarts vinent.L’objectiu
és conèixer exactament els passos que
pot fer el Parlament sense entrar en
col·lisió amb el dictat pel TC i les con-
seqüències que té aquesta providència
sobre l’activitat de la Cambra.
D’altra banda, la Mesa va admetre a

tràmit la petició conjunta del PSC i Sí
queesPotdecelebrarunpleextraordi-
nari sobre pobresa i emergència social.
La data del debat la decidirà la junta de
portaveus, que tractarà la qüestió en la
seva reunió de la setmana que ve.c

ElParlament presentarà
al·legacions al Constitucional

FINANÇAR LA RUPTURA

Hisenda adverteix que
no deixarà que els diners
públics s’utilitzin per
pagar la independència

MISSATGE DE TRANQUIL ·L ITAT

“Els proveïdors cobraran
malgrat la inoperància”
de la Generalitat,
va assegurar Rajoy

A CATALUNYA

L’oposició coincideix
a qüestionar l’estratègia
del president català
en aquest nou conflicte

118

Aina Milà Solé
LV. Article 61



18 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIVENDRES, 27 NOVEMBRE 2015

Florencio
Domínguez

Mali en
campanya

Dimecres passat al migdia, a les
portades de les edicions digitals
dels principals diaris espanyols
espodia trobardestacada lanotí-

cia que Alemanya estava disposada a enviar
650 soldats a Mali per alleugerir la càrrega
de les tropes franceses.A lamateixahora,en
lesedicionsdigitalsdelsdiarisdeParísnohi
havia ni rastre de la notícia.
En teoria, als lectors i als periodistes fran-

cesos aquesta informació els havia d’inte-
ressarmoltmésquealsespanyols,perquè,al
capdavall, el desplegament alemany es farà
per donar suport a les tropes gal·les. Veient
la diferència de tractament en els mitjans
francesos ienelsespanyols,qualsevol lector
aliè pensaria que els alemanys venien en su-
portdelsnostres soldats, i nodelsdelsveïns.
La campanya electoral i l’afany de forçar un
pronunciament del Govern espanyol, en
particular del seu president, un gat escaldat
per l’experiència del que va passar a la cam-
panya del 2004, porta a forçar la interpreta-
ció d’aquests esdeveniments.
Elquepassaa l’arenadeMali s’haconver-

titdesobteenunaferdepolíticanacional.El
2012, milícies tuaregs van derrotar les for-
cesgovernamentals i vanproclamar la inde-
pendència d’Azawad. En aquell moviment
hi va tenirmolt a veure la descomposició de
Líbia provocada per la intervenció occiden-
tal per fer caure Gaddafi. Dues brigades de
tuaregs que havien combatut pel dictador
libi es van enquadrar amb els rebels, segons
dades del generalMiguelÁngel Ballesteros,

director de l’Institut Espanyol d’Estudis
Estratègics. A més, els arsenals de l’exèrcit
libi que havien quedat sense control van ar-
mar tota mena d’insurgents, tant tuaregs
comgihadistes.
Elmovimentdels tuaregsaviatesvaveure

parasitat per grups gihadistes de la regió
com AQMI, el Mujao, Ansar al-Din o Al-
Murabitun –autor del recent atac a unhotel
deBamako–que es van llançar aunaofensi-
va per controlar tot el país. En pocs mesos
dominaven una extensió de 830 mil quilò-
metres quadrats, “l’àrea més gran del món
controladapelsdefensorsdesalafismed’Al-
Qaida”, enparaules del tinent coronel Jesús
DíezAlcalde,analistade l’IEEEiundelsmi-
llorsconeixedorsdelazona.Sinohaguéses-
tat per França i la coalició que vamobilitzar
en suport seu, els gihadistes haurien ocupat
totelpaís.L’operacióServalvapermetre re-
cuperar la major part del terreny, acorralar
els gihadistes i impulsar negociacions entre
els tuaregs i el govern deBamako.
Un dels problemes principals de la regió

és la falta de forces militars o policials dels
governs de la zona. Per controlar un territo-
ri set vegades superior a Espanya, els go-
verns deMauritània, Níger iMali amb prou
feines tenen 28.500 efectius, segons dades
delgeneralBallesteros.EnsuportdeMali,el
2013 es va posar enmarxa unamissió euro-
pea en la qual Espanya ha estat el principal
contribuent en efectius i que ha format mi-
lers de soldats que s’han enfrontat amb èxit
als gihadistes. Per fer front a aquesta forma
de terrorisme no sempre fa falta entrar en
combat directament, sinó que pot ser més
eficaç formar tropes locals, com està fent
Espanya aMali i a l’Iraq.

El que passa a l’arena
deMali s’ha convertit
de sobte en un afer de
política nacional

El pacte antigihadista s’amplia
senseCDC,PNB iPodem
Fernández Díaz diu que la porta continua oberta a tots els partits

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El pacte antigihadista, de què fins ara
formaven part els dos grans partits,
PP i PSOE, s’ha ampliat a set forces
polítiques més que es van adherir a
l’acord original. Malgrat tot, CDC,
ERC, PNB, Podem i IU, continuen,
per diferents motius, fora de l’acord.
Entre d’altres, ahir es va afegir a

l’acord Ciutadans, el líder del qual,
Albert Rivera, es va fer notar, perquè
la seva interpretació va ser que, grà-
cies a la participaciódeC’s, el que fins
ara era un acord entre dues forces
polítiques s’ha convertit en un verita-
ble “pacte d’Estat”. En l’acord ampli-
at també participen des d’ahir Unió,
Coalició Canària, UPyD, UPN, PAR i
Fòrum Astúries.
En total, per tant, sónnou les forces

polítiques que es comprometen a ac-
tuar plegades en les decisions políti-
ques que es prenguin per fer front a
les noves amenaces terroristes. Però
tot això en el marc d’un pacte que
no ha arribat a tancar el cercle, ja
que no integra ni les forces majorità-
ries dels nacionalismes català i basc,
ni les formacions més representati-
ves situades a l’esquerra del PSOE.
En tot cas, el ministre de l’Interior,

Jorge Fernández Díaz, que va presi-
dir l’acte, va deixar la porta oberta a
futures ampliacions i va destacar
que “com més siguem, millor”. Però
també va subratllar que qui no ha fir-
mat –tampoc no ho han fet el BNG,
Compromís ni Amaiur– és perquè no
ha volgut. Si s’hi volien sumar, “no-
més ho havien de dir”, va assegurar el
ministre.
Però el Govern espanyol és plena-

ment conscient del malestar dels di-
rigents de Convergència per la seva
exclusió. El seu cap de llista per a les
eleccions generals, Francesc Homs,
va manifestar en aquest sentit que
el fet que el president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, no hagi estat

convocat per a la signatura demostra
l’“ús partidista” que el PP fa de la llui-
ta antiterrorista.
Almateix acte de signaturadel pac-

te el diputat d’Unió Josep Sánchez
Llibre va traslladar a Fernández Díaz
la queixa del seu partit pel fet que
Rajoy no hagi parlat amb el president
Mas en vista de la “situació de guer-
ra” que suposen les accions del terro-
risme gihadista.
La líder de Ciutadans a Catalunya,

Inés Arrimadas, va dir que si Artur

Mas no ha estat cridat per subscriure
el pacte és perquè el que sí que va fir-
mar va ser una “declaració d’inde-
pendència il·legal”.
Des de Conca, on va participar en

un acte preelectoral, el president del
Govern central, Mariano Rajoy, tam-
bé va encoratjar la crida a la integra-
ció d’altres forces polítiques. La uni-
tat contra el terrorisme –va dir– és
necessària “per sermés eficaços”. I va
subratllar que “tots els que vulguin”

subscriure l’acord davant el gihadis-
me “seran benvinguts”.
Va ser el líder de C’s, Albert Rivera,

qui en les compareixences posteriors
a la signatura de l’acord va volermar-
car perfil amb més intensitat. Rivera
no només va atribuir al seu partit
l’elevació del document subscrit a la
categoria de “pacte d’Estat”, sinó que
també va ser el dirigent que ambmés
vehemència va subratllar les obliga-
cions contretes per Espanya amb els
seus socis.
El líder de C’s va demanar, en

aquest sentit, que la proximitat de les
eleccions del 20-D no impedeixi
atendre les demandes de solidaritat.
Fernández Díaz li va respondre que,
si arriben, s’escoltaran i es debatran
amb la resta de les forces polítiques.

El consens contra el terrorisme gi-
hadista, per tant, s’ha ampliat, però
sense assolir la unanimitat i amb
fortes reticències dels partits a l’es-
querra del PSOE, compartides par-
cialment pel PNB.
Els nacionalistes bascos estimen

que l’acord consagra vies d’excepcio-
nalitat per combatre el terrorisme.
En termes similars, IU creu que la
nova fase de la lluita contra els giha-
distes pot suposar una retalladade les
llibertats. Pel líder d’IU, el pacte re-
flecteix “el consens de la por”.
Té reserves semblants Podem, que,

de totamanera, va assistir a títol d’ob-
servador a la signatura de l’acord. La
posició del partit de Pablo Iglesias és
particularment eclèctica. No hi és,
però hi assiteix. Vol tenir accés a la
informació i participar en futurs es-
pais de diàleg, però no adquireix
compromisos a priori.

Malgrat aquestes dificultats i críti-
ques, Govern central i PSOE es mos-
traven ahir satisfets. Rafael Hernan-
do (PP) i Antonio Hernando (PSOE)
van coincidir a justificar l’absència de
Mariano Rajoy i Pedro Sánchez ma-
nifestant que ja van firmar el pacte al
seu dia.c

DANI DUCH

la reunió del pacte feta d’ahir a la seu delMinisteri de l’Interior

El desafiament terrorista

NOUS SIGNANTS

Albert Rivera creu
que un acord de dos
partits es converteix ara
en “pacte d’Estat”

ELS EXCLOSOS

Sánchez Llibre (UDC)
es queixa que Artur
Mas no hagi estat
cridat per firmar l’acord

NI A DINS NI A FORA

Podemmarca
la diferència: no
s’afegeix al pacte però
hi vol ser com a oient
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Fa un parell d’anys, un alt càrrec
del Govern es lamentava en pri-
vat: “Aquí el problema és que els
215.000funcionarisquedepenen

de laGeneralitatnoestandisposats aque-
dar-se sense cobrar uns quants mesos...”.
Va ser lamateixa èpocaqueOri-
ol Junqueras va insinuar una
vaga general per reclamar el re-
ferèndum d’independència: “Si
hemtretdosmilionsdepersones
al carrer, quidiuquenopodríem
parar l’economia catalana du-
rantunasetmana?”.Unaaturada
per demostrar el pes de Catalu-
nya en el PIB espanyol i forçar
que Europa pressioni Mariano
Rajoy. Després Junqueras va
matisar les seves paraules i l’alt
càrrecesmentatmainohamani-
festatelsseuspensamentsenveu
alta. Però més d’un líder inde-
pendentista s’ho pregunta: fins
onestariendisposatsaarribarels
ciutadansperunreferèndum?
Quants dies de vaga?, quants

mesos sense cobrar? Aquesta
setmana s’ha evidenciat l’enor-
me dependència que té la Gene-
ralitat de les finances de l’Estat.
“Sihemdecórrerelscentmetres
llisos, ho farem; si hem d’ageno-
llar-nos, ens agenollarem; però
queesdeixind’històries ipaguin
ja”.Vaser lasúplicadelconseller
AndreuMas-Colell al ministre
CristóbalMontoroperquèaquestallibe-
rés 300milions d’euros de què depenia la
mensualitatdenovembredelesfarmàcies
catalanes i d’altres convenis del sector sa-
nitari. Encara queden 3.000 milions ex-
traordinaris més que la Generalitat espe-
rava rebre al desembre, però que proba-
blement el Govern de Rajoy anirà donant
ambcomptagotesal llargdelspropersdeu
mesos.Ésadir,elPPhadeciditobrirotan-
car l’aixeta a discreció, segons li convin-
gui, per recordar aArturMasque la des-
connexió tambésignificaquedar-se sense

uneuro.
ElpresidentdelaGeneralitatvaassegu-

rar aquesta setmana a Catalunya Ràdio
quelesnòminesdelsfuncionaris–metges,
mestres, mossos...– estaven garantides,
però això és una cosa queno és a les seves
mans. Per molt injust que resulti per als
catalans que paguen els seus impostos,
aquesta clau és aMadrid perquè la Gene-
ralitat no té crèdit als mercats, fruit d’un
mal finançament i del malbaratament
d’anys anteriors, entre altres motius.
Montoro va provocar que Mas sortís in-

dignataprotestarperla“humiliació”,des-
présdesetmanesdesilencienesperadelsí
de laCUPa la seva investidura comapre-
sident. Enefecte, ésunahumiliació.Fins i
tot la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría va tenir elmal gust de delec-
tar-se rient divendres passat. Però no no-
més això. És una demostració de poder.
Comespotdesconnectarsinohihaenlloc
onendollar-se queno sigui el flux elèctric
delGoverncentral?
Aquestaincongruèncias’harepetitamb

laresoluciódedesobediènciaa les lleises-

tatalsialConstitucionalfirmadaperJunts
pelSí i laCUP.Rajoyestàdisposat a recla-
mar al tribunal que actuï contra tot aquell
quedonicursalcomplimentd’aquesttext.
En l’Executiu del PP veuenmolt possible
que algun funcionari acabi declarant a

l’Audiència Nacional. Però el
que és curiós és que el Parla-
ment,sotalapresidènciadeCar-
meForcadell, haal·legatdavant
el mateix Constitucional al qua
pretén desobeir que allò només
és una “aspiració o desig” sense
efectes jurídics. Quants funcio-
naris estarien disposats a ser in-
habilitatsperdonarformalegala
ladesconnexió?
Fernando Ónega es pregun-

tava al seu últim article per què
Mas-Colell es rebaixa a suplicar
degenollsqueMontoropaguiles
factures. Per posar en evidència
quenomés si els diners es recap-
ten i es reparteixen a Catalunya,
els catalans estaran foradeperill
del’arbitrarietatdelGoverncen-
tral. Mas ho va explicar sense
embuts. “Ens dedicarem a ei-
xamplar la base sobiranista i ells
(el Govern del PP) potser ens hi
ajudaran”,vadirambunsomriu-
re.Masvol ser investit i disposar
d’un any per rearmar un partit i
superarun50%devots indepen-
dentistes que forci el referèn-
dum.

Quantdetempssensecobrarsuportari-
enels funcionaris és lapreguntadelmilió.
Els dirigents independentistes intueixen
que larevoluciódels somriuresde lesaco-
lorides manifestacions es tornarien ga-
nyotes si noespaguessin lesnòmines. Per
als radicals, és covardia; per als assenyats,
instint de supervivència, que ésmotordel
progrés.Mentre Santamaría iMas somri-
uen,alsfarmacèutics–totssomfarmacèu-
tics– els està quedant un rictus molt des-
agradableal rostre.

La definició de la nova CDC

Els convergents treballen en la cons-
trucció d’un nou partit que substitui-
rà l’actual CDC. Demoment, es co-
neix poc sobre les bases de la nova
formació, però sí que la intenció és
que es defineixi com a sobiranista i
no com a independentista, és a dir,
que es posa l’accent en la legitimitat

dels catalans per decidir si desitgen
ser un estat independent o alguna
altra fórmula, com la de l’estat associ-
at que al seu dia va proposar el lenda-
kari Juan José Ibarretxe, per exem-
ple. I, malgrat que els dirigents del
partit pretenen que sigui una força de
centre progressista, continuaran
formant part de la Internacional
Liberal.

Tots somfarmacèutics
M. Dolores García

mdgarcia@lavanguardia.es

Ciutadans fa plans

L’ascens de Ciutadans a Catalunya i a
la resta d’Espanya sembla imparable,
segons les enquestes, així que els seus
líders ja fan càbales de futur. Albert
Rivera no té intenció d’entrar en un
govern de Rajoy ni de Sánchez. Si ell
no aconsegueix la presidència, es
quedarà a l’oposició, la qual cosa no

significa que no pugui arribar a
acords des de fora de l’Executiu. Per
la seva part, Inés Arrimadas, la presi-
denta del grup de Ciutadans al Parla-
ment, veu possibles unes noves elec-
cions a Catalunya i fins i tot està man-
tenint contactes amb eventuals
fitxatges per si finalment ArturMas
no fos investit i hi hagués comicis per
al març.

Rajoy obre i tanca l’aixeta dels diners per demostrar la
inviabilitat de la desconnexió i Mas mira de treure rèdit
polític assenyalant el Govern del PP com un poder
arbitrari que juga amb els impostos dels catalans

EMILIA GUTIÉRREZ

Sáenz de Santamaría i el ministre Catalá, divendres passat a laMoncloa

SENSE PERMÍS

FernándezDíaz avisaCDCque contra
el terrorisme “noval” el victimisme
SÍLVIA OLLER
Platja d’Aro

El ministre d’Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, va advertir ahir a
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) que contra el
terrorisme, el victimisme “no val”
i va reiterar la invitació al partit a
sumar-se al pacte antigihadista,
que compta actualment amb nou
forces polítiques. “Tant de bo en
siguinmés, quantsmésmillor”, va

afirmar Fernández Díaz, que va
voler deixar clar que “a CDC nin-
gúno l’ha exclòs, sinóque s’ha au-
toexclòs”d’aquest pacte “queestà
obert a tothom”. “Si es vol incor-
porar avui, demàopassat, benvin-
guda al club, però contra el terro-
risme, el victimismenoval”, vadir
el titular d’Interior durant la clau-
sura de la XX Trobada d’Econo-
mia de S’Agaró, on també va fer
una petita referencia al procés so-
biranista per assegurar que l’eco-

nomiaexigeix“seguretatjurídicai
institucional” perquè, sense, “no
hipothaverinversionsniespoden
impulsarprojectes empresarials”.
Pelque faaseguretatciutadana,

el ministre va plantar cara i va as-
segurar queEspanya és una de les
democràcies més segures del
món, ja que té la tercera taxa de
criminalitat més baixa de la Unió
Europea, molt per sota de països
comAlemanya,RegneUnit. Fran-
çaoSuècia, vaespecificar.c

PERE DURAN

MiquelValls, JorgeFernándezDíaz iAnnaBalletbò,ahiraS’Agaró
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LaCUPrefermael rebuig aMas i
exigeix a Junts pel Sí que “esmogui”
Gabriel avisa que si cal repetir les eleccions serà responsabilitat de CDC i ERC

ÀLEX TORT
Manresa

Nohi hagut fumata blanca.Ni s’es-
perava que n’hi hagués. Però en la
jornada de debat nacional que la
CUP va celebrar ahir a Manresa si
mésnosíquehivahaverunaadver-
tència corejada a crits per la seva
militància: “Alerta Convergència,
se’ns acaba la paciència”. Una jor-
nada que la CUP havia plantejat
primeramentcomamerasessió in-
formativa sobre l’estat de les nego-
ciacions ambJunts pel Sí, però que
va desembocar en votacions. Així,
els 1.254 assistents al conclave
d’ahir de l’esquerra alternativa in-
dependentista van votant la línia a
seguir pels seus representants en
aquestesfeixuguesconverses,idels
quatre escenaris que l’organització
va presentar, el primer, el demirar
de tancar un acord amb la coalició
entre CDC i ERC amb una presi-
dència de la Generalitat diferent a
la d’ArturMas, va ser el guanyador
amb823vots.
Per darrere va quedar concórrer

a eleccions anticipades al Parla-
ment, amb574vots a favor.L’opció
de “tapar-se el nas”, en terminolo-
giacupaire,i investirMaspresident
només la van votar 434 persones al
pavellódelNouCongostdeManre-

sa, on es va celebrar el debat. La
quarta i última opció apostava per
esperar que se celebressin les elec-
cions generals del 20-Denprevisió
d’un escenari políticmés favorable
pera l’autodeterminació.
La situació continua sent, per

tant, la mateixa que la
d’abans-d’ahir. Dues posicions, la
de Junts pel Sí i la de laCUP, enro-
cades en el candidat a la presidèn-

cia, difícils pel que fa a l’acompli-
ment de la declaració d’inici del
procés d’independència aprovat el
9 de novembre, i d’estira-i-arronsa
pel que fa al pla de xoc social. L’au-
todenominada jornada de debat va
semblar més una teràpia de grup
que no pas un acte de replanteja-
mentde lesposicionsnegociadores
per part dels cupaires, malgrat el
clima enrarit i prèviament escalfat
percomunicatsicontracomunicats
delspartidarisd’investironoMas.

L’últimaparaula latindràunaal-
traassembleanacionalquetémolts
números, segons fonts de la CUP,
que se celebri abans d’acabar l’any,
el 27 de desembre. Aquesta assem-
blea, a quinze dies de la data límit
per elegir president de laGenerali-
tat, seràplenamentdecisòria.

QueMas continua sent rebutjat
per l’esquerra independentista ra-
dical ho va deixar clar el diputat de
la CUP, Benet Salellas, que va tor-
nar a agafar el protagonisme. Sale-
llas vaanunciarquedesprésdegai-
rebé nou hores de discussions l’es-
pai que més adhesions havia
generatalaCUP“éselquecontinua
parlant de ruptura, pla de xoc, pro-
césconstituentiunapresidènciaal-
ternativaaArturMas”.
“Mas diu que ells s’han mogut

molt i nosaltres gens. Si ells propo-

saven com a candidat ArturMas el
27 de setembre i avui continuen
proposantMas com a candidat a la
presidència, no acabem de veure
exactamentenquinpunts’hanmo-
gut”, va reblar el diputat cupaire.
Salellas va assegurar a més que la
CUP “no ha parat demoure’s, pro-
posant fins a cinc solucions dife-
rents demodel de presidència”. En
aquest sentit, de fet, l’última de les
propostesqueva transcendirvaser
ladenomenarelpresidentdelCon-
sell Assessor per a la TransicióNa-
cional,CarlesViverPi-Sunyer,com

apresident de laGeneralitat. Esce-
nari queel mateixArturMasva re-
butjar el 3 denovembre enunadis-
cretareunióalPalaudelaGenerali-
tat ambelscupaires.
També va prendre la paraula la

diputada de la CUP Anna Gabriel,
que va recollir el mandat dels con-
gregats aManresa: “La nostra gent
ens demana que passem a l’ofensi-
va, que premem l’accelerador, que
demanem respostes concretes a
necessitatsconcretes”.PerGabriel,
elscomicisdel 27-Serenplebiscita-
ris i constituents,“per tantvolemel
què,elcom,elquanielquial’alçada
delescircumstàncies”.Pertotaixò,
vaconvidarJuntspelSíanegociar i
acceptar“elsmínimsquerequereix
el país”, a canvi del compromís de
no posar sobre la taula les condici-
ons programàtiques de la candida-
turadelsantisistema.
I al final la cupaire va llançaruna

advertència a CDC i ERC: “S’ha
acabat el relat que la CUP imposa,
que fa xantatge, que s’enroca. La
CUPanunciaquecontinuaràtreba-
llant,peròvolematuradesdepriva-
titzacions, regressions de retalla-
des i compromís ferm i ineludible
de complir la declaració” de ruptu-
ra amb l'Estat aprovada al Parla-
ment. “Si les eleccions s’acaben
convocant serà perquè Junts pel Sí
no ha volgut moure la fitxa que la
gent demana que mogui”, va con-
cloure Gabriel en clara al·lusió a
l’apostadeJuntspelSídemantenir
lacandidaturadeMaspetiquipeti.
L’exdiputat de la CUP, David

Fernàndez, va reaparèixer a l’esce-
na pública en l’acte d’ahir per dei-
xarconstànciaquelasevaformació
“mai no ha estat partidària de sig-
nar xecs en blanc”. Fernàndez va
ressaltar al seu tornque la disjunti-
va no està en “Mas o març” –data
d’unes eventuals noves eleccions
catalanes anticipades–, però va ad-
metre que hi ha una negociació “a
contra rellotge i sembla que el
temps s’acaba”. Segons l’exdiputat,
“hemvingutaguanyarinofallarem
mai a la llibertat política del nostre
poble,a la justíciasocial ia laruptu-
rademocràtica”.c

Elscupairespreveuen
unaassembleanacional
peral27dedesembre,
hihagionoprincipi
d’acordambJxSí

GEMMA MIRALDA

David Fernàndez va tenir una intervenció encesa ahir aManresa, que va ser aplaudida per la resta de dirigents de la CUP

Les frases
Anna Gabriel

“Passemal’ofensiva,
volemrespostes
concretes, sihiha
eleccionsseràperquè
JxSínohauràmogut
la fitxaque lagent
lidemanaquemogui”
Benet Salellas

“Continuarem
negociantfinsqueposin
alataulaunpladexoc,
unprocésderuptura
iuncandidatalternatiu
aArturMas”
David Fernàndez

“No fallaremmai a la
llibertat política del
nostre poble, ni
tampoc a la justícia
social i a la ruptura
democràtica”

1 Demanar a Junts pel Sí
una alternativa aMas
823 vots

2Acceptar ArturMas
434 vots

3 Esperar a que se celebrin
les eleccions generals
espanyoles del 20-D
139 vots

4Anar a noves eleccions al
Parlament de Catalunya
574 vots

Nota
Era possible votar més
d’una opció

Les votacions
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Junts pel Sí fa pinya ambMas
i passa a la càrrega contra la CUP
La coalició exigeix als cupaires que demostrin amb fets la voluntat de pacte

JOSEP GISBERT
Barcelona

Junts pel Sí, que fins ara s’havia
mostrat extremament discreta i
prudent en relació amb l’evolució
de lesnegociacions sobre la inves-
tidura del president de la Genera-
litat, va canviar ahir d’actitud i va
passar a la càrrega contra la CUP.
I, desprésdeposarendubteque la
seva voluntat real sigui la d’assolir
un acord, la va instar a demostrar
amb fets que efectivament vol ar-
ribar a un pacte, vint-i-quatre ho-
resdesprésquelaformaciódel’es-
querra anticapitalista reafirmés el
seu veto a Artur Mas en el debat
nacional celebrat aManresa.
La coalició deCDC iERCva fer

pinya, a més, amb el president de
la Generalitat sense fissures. Des-
prés d’analitzar quina resposta
haviadedonaralnoudesairede la
CUP i com l’havia de formalitzar,
la direcció de Junts pel Sí va optar
per una compareixença al Parla-
ment de la majoria de pesos pe-
sants de la candidatura, encapça-
lats perRaülRomeva, a qui acom-
panyaven fins a onze diputats
més: Jordi Turull, Marta Rovira,
MurielCasals,NeusMunté,Josep
Rull, Lluís Corominas, Pere Ara-
gonès,AntoniComín,LluísLlach,
Germà Bel i Josep Maria Forné.
Totaunaexhibiciód’unitatambla
qual la coalició de CDC i ERC va
voler,d’unabanda,deixarclarque
“la nostra voluntat, fermesa i de-
terminació per arribar a un acord
continuavigent” i,d’unaaltra,exi-
gir a la CUP que “manifesti per la
viadels fetsque la sevavoluntat és
tambéassolir unpacte”, enparau-
les del cap de llista, l’exeurodipu-
tatd’ICV.
Raül Romeva va lamentar, de

fet, que la formació de l’esquerra
anticapitalista no estigui tenint, a
parer seu, una actitud diàfana en
aquest sentit i que de la reunió de
diumenge a Manresa en sortís un
pronunciament, que no una deci-
sió, queenténque l’únicqueapor-
ta són dubtes, però que en cap cas

no aclareix la situació. El cap de
llista de Junts pel Sí va negar, en
aquest context, laprincipal acusa-
ció de la CUP que “no s’han mo-
gut” i va defensar tant els movi-
mentsrealitzatscomlespropostes
posadessobrelatauladesdel’inici
de les converses fa dosmesos. En-
tre ells va citar, per exemple, que
la coalició de CDC i ERC s’havia
adaptat fins i tot als mecanismes i
ritmes de negociació de la forma-
ció de l’esquerra anticapitalista i
que respecte a la investidura del
presidentde laGeneralitat s’havia
mogut fins a apostar per la fórmu-
lad’unapresidència–“quenopre-
sident”, va precisar– transitòria
sotmesa a una qüestió de confian-
ça. “I les úniques línies vermelles
quehemposat–referidessobretot
al pla de xoc social o al procés

constituent– és que no podem
acordarresquenosiguiaplicable i
que no es pugui complir”, va sub-
ratllar l’exeurodiputatd’ICV.
L’objectiu d’aquest planteja-

ment era començar a situar la
“càrrega de la prova” sobre la
CUP, malgrat que Antonio Baños
va tornar a deixar “totes les opci-
ons obertes”, inclosa la de votar
ArturMas si lamilitància hodeci-
deix, amb l’objectiu, segons fonts
de la direcció de CDC, de demos-
trar que “senzillament està men-
tint sobre el desenvolupament de
les negociacions”–en referència a

Anna Gabriel, que va ser qui va
llançar l’acusació de les “línies
vermelles per qüestions ideològi-
ques”– i decomençaravisualitzar
que “si al final no hi ha acord serà
exclusivament lasevaresponsabi-
litat”.Iésqueelpartitd’ArturMas
està especialmentmolest per l’ac-
titudqueestàmantenint la forma-
ció de l’esquerra anticapitalista,
fins a l’extrem de considerar, en
privat, que si no dóna resposta a
l’exigènciadedemostrarquelase-
va voluntat d’acord és real voldrà
dir que haurà trencat les conver-
ses i que aboca la situació inevita-
blement a la repetició de les elec-
cions. En públic, de tota manera,
JuntspelSínovolavançaresdeve-
niments i prefereixanarpasapas.
Ielpasd’ahireratantassenyalar

la CUP com a responsable del
“moment de desconcert” que viu
el bloc independentista com fer
pinyaambArturMascomacandi-
dat a president de la Generalitat.
“Queel candidatdeJuntspel Sí és

Política
La qüestió catalana
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CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

JORDI PLAY

Els pesos pesants de Junts pel Sí van comparèixer ahir al Parlament per arremetre contra la CUP

Romeva nega
l’acusació que
“no s’hanmogut”
i defensa les
propostes realitzades

L’oposició només veu eleccions
]La líderde l’oposició ipre-
sidentadelgrupparlamenta-
rideCiutadans, InésArrima-
das,varecomanaraMasque
llanci la tovallola iassumeixi
quehihaurànoveseleccions.
“L’únicdignequepot fer jaen
aquestmomentésdimitir ino
sotmetre’samésnegativesde
laCUP”,vadir.Mentrestant,
Miquel Iceta (PSC),vaallar-
gar lamàperenèsimavegada
aMasperquèespugui formar
unamajoriaalternativaa la
de laCUP,sempre iquan,va
avisar,JuntspelSí renunciïal
procéssobiranista.“L’insòlit

ésqueMasesvenguiCatalu-
nyaesperantque laCUPli
doni suport.Tenimparalitza-
daCatalunyamentreMas
s’aferraa lapoltrona”,va
lamentarIceta.Elcandidat
delPPcatalà,JorgeFernán-
dezDíaz,va lamentarel“des-
propòsit” i la“irracionalitat”
dedependrede laCUPiva
instarMasa“anar-se’na
casa”per“dignitatpolítica” i
el líderd’Unió,JosepAntoni
Duran iLleida,vaafirmar
que“la irresponsabilitat
novede lamàde laCUP,
sinódeCDC”. / I.E. iR.M. 122
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Com es decideix a la CUP

L’entradade laCUPalParla-
mentel2012va forçar la
creaciódel grupd’acciópar-
lamentària (GAP).Controla i
planifica la feinadelsdiputats

109 assemblees locals.
Repartidesarreudel
territori, laCUPbasa
les sevespolítiquesen
elspropde1.500militants
que té la formació.

AL PARLAMENT

13 assemblees territorials
Recullen lesopinionsde
lesbases formuladesa les
assemblees locals i s’obre
tambéespaidedebat.

Consell polític
Aquestòrganes reuneix
uncopalmes.Hiacudei-
xen60representantsde
les territorials.És l’últim
espaideliberatiu.

Secretariat nacional
Òrgansenseatribucions
polítiques formatper 15
persones.Executaelque
s’acordaal consell.Pot
prendredecisionsurgents.

GAP

ArturMasnohaestatmaienqües-
tiónihoestarà”, vareafirmarRaül
Romeva,quevacensurarqueladi-
reccióde la formacióde l’esquerra
anticapitalista sotmetés a votació
una opció que ni tan sols no és so-
bre la taula, és adir lad’unacandi-
datura a la presidència diferent a
ladel líderdeCDC, i no tinguiuna
“perspectivamés àmplia” i entri a
considerar una “proposta amb

acordssobremoltesqüestionsque
vamoltmésenllàde si agradaono
un nom”. Un nom sobre el qual la
discussió és inútil, va venir a dir
l’exeurodiputat d’ICV, que va fer
servir un símil futbolístic per
exemplificar la seva afirmació:
“És com si dos equips de futbol
discutissinsobresiel jugadord’un
tercer equip ha de jugar, és com
si el Reial Madrid i l’Atlètic de
Madrid discutissin sobre siMessi
ha de jugar”. “En aquest procés

no hi sobra ningú”, va concloure.
Mentre després de tots aquests

moviments la negociació queda
una mica en l’aire, o potser com a
conseqüènciad’això, laCUPvain-
fligir a Junts pel Sí,més enllà de la
investidura, una altra derrota al
Parlament. Enaquest cas, el partit
d’AntonioBaños es va alinear ahir
mateix, en la reunió de la junta de
portaveus, amb la resta de forces
de l’oposició i va propiciar que la
coalició de CDC i ERC perdés un
senador de designació autonòmi-
ca. Junts pel Sí va defensar l’apli-
cació de la llei D’Hondt per fer
efectiu el repartiment, que li pro-
porcionava cinc senadors, en do-
navadosaC’s iunalPSC ideixava
sense representació Catalunya Sí

que es Pot i el PP. La CUP, però,
se’n va desmarcar i va defensar
l’aplicació del sistema de les ano-
menades restes majors, que deixa
lacoaliciódeCDCiERCambqua-
tre senadors –un menys del que
pretenia–, mentre que C’s, PSC,
CatalunyaSíqueesPot iPPentin-
dranuncadaun.
El desmarcatge en aquest as-

sumpte no és comparable amb els
continuats desaires en relació
amb la investidura del president
de la Generalitat, però en mitjans
deJunts pel Sí serveixper consta-
tar lanecessitat que si l’acordamb
l’esquerra anticapitalista acaba
sent finalment possible serveixi
també per garantir l’estabilitat de
tota la legislatura.c

LaCUPdeixa JxSí
ambun senadormenys

Crítiques entre les bases de la CUP, que veuen risc de fractura i lluita per la sigla, tant si s’investeixMas com si no

Elmón cupaire de les aparences
ÀLEX TORT
Barcelona

Aquín’hi ha uns quemo-
uen els fils i proven de
fer-nos creure una rea-
litat que no existeix.

Saps allòdelmónde les aparences
de la caverna de Plató? Doncs el
mateix!”, exclamavaunassistenta
la sortidade la jornadadedebatde
la CUP d’abans-d’ahir a Manresa
assenyalant implícitament alguns
diputats imembresdel secretariat
nacional de la formació. Com ell,
uns quants dels congregats van
sortir “emprenyats” amb el resul-
tat de la votació: seguir negociant
ambJunts pel Sí ambuna alterna-
tiva a Mas. Lògicament, els dis-
conformes eren els disposats a
passar pel tràngol d’investir Mas,
decebuts sobretot perquè de les
quatre opcions que es van posar
sobre la taulaperserreferendades
per la militància de l’esquerra al-
ternativa, la seva va ser la tercera
en nombre de vots, darrere fins i
tot dels partidaris de concórrer a
noveseleccions.Siguiditdepassa-
da, alguns militants desconeixen
quehihauriavotacionsaManresa.
“Les eleccions són la fi del pro-

cés; no tot són flors i violes a la
CUP, com intenten fer creure a la
gent”, comentavenalguns a la sor-
tida.Altresdenuncienqueeldebat
vacomençarviciatpel jocprevide
comunicats en contra i a favor de
ferMas president. Als documents
d’Endavant, Arran i del manifest
Gira l’esquerra (signatentrealtres
pel diputat de la CUP, Josep Ma-
nel Busqueta) rebutjant de ple el
líder deCDC, s’hi van afegir els de
Corrent Roig i Lluita Internacio-
nalista a darrera hora; una ofensi-
vaquevaferque PobleLliureque-
dés sola apostant per una posició
méspragmàticaenaquest sentit.
“Endavant està disposada a re-

bentar-ho tot, fins i tot el procés”,
deia un dels presents a l’acte, pot-
ser recordant que en les conclusi-

ons de l’assemblea nacional que
Endavantvacelebrara finalsd’oc-
tubre no hi ha ni un sol esment al
procéssobiranista. El seuobjectiu
declarat és esdevenir algun dia
l’aparell polític de referència de
l’esquerra alternativa indepen-
dentista, passant per sobre de la
CUP, a diferència de Poble Lliure,
que entén que la CUP és l’espai
idoni.

Segons aquestes fonts, “hi ha
nomésdos escenaris, investirMas
o no, però tots dos ens aboquen a
una mateix final: la ruptura”. “Jo
no ho crec”, argumenta un mili-
tant des del 2003 de la CUP. “Les
he vistes de tots colors imai no ha
passat res”. El cert, però, és que
una fracturaentreels cupairespo-
saria en safata l’objectiu d’Enda-
vantde ser l’espaide referènciaen
fer-seamblasiglade laCUP, iaixò
mateix, el concedir-los un espai ja
madurat com el de la CUP, és una
delesraonsqueimpedeix lapossi-
bilitatd’unaruptura.
A ningú no se li escapa ja que

tant Poble Lliure (ex-MDT) com
Endavant són les organitzacions
més influents dintre la CUP. Les
decisions orbiten segons els seus

posicionaments.El secretariat na-
cional, format per 15 persones, de
fet està dividit entre els partidaris
d’uns i dels altres, amb una única
persona que teòricament hauria
de fer de pont entre les dues orga-
nitzacions.
I pel que fa als diputats, el que

queda clar es que la líniamésdura
l’encapçalen Anna Gabriel (mili-
tant d’Endavant), Benet Salellas i
Busqueta, mentre que entre els
partidaris de l’acord hi podria ha-
ver Antonio Baños, Albert Botran
(militantdePobleLliure), Juliàde
Jòdar iRamonUsall.
La sensació entre els descon-

tents de la jornadadedebat és que
es pretén aparentar i donar una
imatge d’unitat dintre la CUP que
no existeix, lluny del “sortim de

l’assemblea reforçades i més uni-
des que mai” que clamava via
Twitter la CUP de Gràcia. “S’han
ditbajanades!Busquetahaafirmat
davant tothomquedesdel27-Sno
s’ha assolit cap acord amb Junts
pelSí!Aquipreténenganyar?”,re-
pliquendiferents fonts després de
la jornada de debatmanresana sa-
bedorsque ladeclaracióde ruptu-
ra aprovada el 9 de novembre pel

Parlament refuta aquesta idea. Hi
ha distensions a les bases. I hi ha
contradiccions enelsmateixosdi-
putats. Ahir, una prova evident: a
lamateixahora, però en ràdios di-
ferents, Baños i Gabriel donaven
un punt de vista diferent respecte
a l’aval de lamilitància per a la ne-
gociacióambJuntspelSí.
Més evidències. Les cares dels

diputats imembresdel secretariat
nacional més disposats a assumir
Masdurant els parlaments de Sa-
lellas i Gabriel: a punt d’esdevenir
unpoemasinó fospel forçat i obli-
gat somriure per la posada en es-
cenadavantelsperiodistes.
I aquesta posada en escena

d’unitat va tenir la sevacirereta en
les últimes paraules de Gabriel a
Manresa: “Independència? Revo-
lució? Què va primer? Tant és; el
quequedaclarésquesense lesdo-
nes ni independència ni revolu-
ció!”. I tot seguit, d’acord amb
aquestmón de les aparences de la
CUP,una llarga abraçada ambBa-
ños, qui dijous va saltar-se la “dis-
ciplina” de la candidatura repiu-
lant amb un “totalment d’acord”
un tuit que deia: “Sense indepen-
dèncianohiha revolució”.c

SUSANNA SÁEZ / EFE

Benet Salellas i Anna Gabriel, durant el parlament final de la jornada de debat de diumenge

“Endavant, disposada
a rebentar-ho tot,
fins i tot el procés”,
clama un dels
assistents al debat

Les cares dels diputats
partidaris de l’acord
parlaven per sí soles
durant els parlaments
de Salellas i Gabriel

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L A D E C I S I Ó

]La junta de portaveus
del Parlament va acordar
ahir finalment que el
ple monogràfic sobre la
“situació d’emergència
social” se celebri després
de les eleccions generals.
El ple havia estat sol·lici-
tat pel PSC i Catalunya Sí
que es Pot i havia de con-
vocar-se abans d’acabar
amb el període de sessi-
ons el 31 de desembre.

El ple social,
després del 20-D
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Elspurs i els ingenus
Ho diré d’entrada i per evitar

malentesos: aquest article és
per pressionar Junts pel Sí,
no pas la CUP. Per tant, po-

den reposar els advocats defensors que
ara els han sortit als cupaires, pobrets,
tan pressionats. M’interessa i em preo-
cupa, sobretot, el que passa en el carrer
central del sobiranisme, que és del que
depèn l’èxit o el fracàs d’aquest movi-
ment i que és el que jo sento proper. Vaig
expressar, després del 27-S, que era un
error lamanera comJunts pel
Sí encarava les negociacions
per investir president, sobre-
tot el gest d’aprovar la decla-
ració del 9 de novembre pas-
sat, pensant que d’aquesta
manera estovarien un món
que, com és evident, no res-
pon a les lògiques parlamen-
tàries convencionals. Des de
llavors, tot s’ha fet malament.
Després del primer no de la

CUP a investir el candidat de
Junts pel Sí, quedava clar que
cada cessió del grup gran no
satisfaria els minoritaris i no-
més serviria per erosionar la
figura de Mas, crear descon-
cert i convertir la majoria
parlamentària del sobiranis-
me en una ficció. Un dels mo-
mentsmés lamentables va ser
quan Mas va proposar un
acord que contenia una mo-
ció de confiança d’aquí uns
mesos. Les solucions extra-
vagants dels anticapitalistes
estaven penetrant en un polí-
tic seriós.
La ingenuïtat o tossuderia

de Mas esperant trencar el
veto de la CUP, la por de noves eleccions
i la falsa idea que les diferències entre el
sobiranisme central i el d’extrema es-
querra són salvables ens han conduït al
panorama d’avui. S’ha deixat podrir la
victòria del 27-S, que era ajustada i no
permetia res semblant a una DUI però,
en canvi, habilitava el nouGovern deCa-
talunya a obrir la via de la desconnexió i
anar reforçant les estructures d’Estat
amb intel·ligència i moviments ben pen-
sats. UnnouGovern –vull subratllar-ho–
que calia formar el més ràpidament pos-
sible per poder aguantar amb eficàcia i
seguretat el torcebraç de l’Estat espa-
nyol, i per projectar credibilitat a l’exte-
rior i evitar perdre suports socials. Però
el veto de la CUP a Mas ens ha tapat el

problema principal de qualsevol acord
entre els 62 i els 10: el mite de la puresa i
la seva conseqüència pràctica, que no és
cap altra que la por de governar i, per
tant, de decebre la militància. Els que
portaven el lema electoral “governem-
nos” pretenen una cosa que ni Mas ni
Junqueras poden acceptar: apliqueu
–vénen a dir– una part de la nostra agen-
da i nosaltres ens ho mirarem des de la
barrera. Per tot això afirmo que, si arriba
després del 20-D un sí de la CUP a Mas,

aquest acord tindriamoltes probabilitats
de ser inaplicable en el dia a dia. Amb
l’afegit que Anna Gabriel i els seus ho
presentarien com un gran sacrifici (pot-
ser amb l’argument d’una eventual victò-
ria de Rivera a Catalunya) a canvi del
qual collarien encara més el Govern de
Junts pel Sí amb una llista irrealitzable.
S’ha dit que els convergents són culpa-

bles d’haver engreixat l’ascens de la CUP
amb una actitud condescendent i pater-
nalista, moguda també per l’interès tàc-
tic contra ERC. Acceptem aquesta expli-
cació i afegim-hi un altre factor: la direc-
ció de CDC i Mas van arribar a creure
que tota la CUP era com el grup de tres
diputats que liderava David Fernàndez
durant l’anterior legislatura, que va tenir

un paper destacat en les negociacions
prèvies al 9-N. La sintonia personal en-
tre el president i Fernàndez va acabar de
fabricar el miratge, el qual es va consoli-
dar gràcies a la foto de l’abraçada. Cupai-
res simpàtics, els nostres fills, quina grà-
cia. La CUP de debò és la d’ara, amb deu
diputats i Anna Gabriel marcant el com-
pàs. Si l’equip deMas hagués escoltat els
convergents de molts pobles i ciutats,
s’hauria preparat per al pitjor i no hauria
permès que la campanya de Junts pel Sí

fos també –incomprensible-
ment– una campanya a favor
dels cupaires. És clar que, en
alguns llocs, cas de Berga,
l’èxit local de laCUPnoes pot
deslligar d’una gestió munici-
pal convergent pèssima.
Un exmilitant de la CUP

m’explica que en el veto a
Mas hi ha, més enllà dels ar-
guments repetits en públic, la
negativa irracional a acceptar
la dinàmica d’un procés que
s’ha desenvolupat de manera
molt diferent de com sempre
s’havia imaginat un escenari
de secessió l’esquerra inde-
pendentista. El fet que no si-
guin els revolucionaris ofici-
als els capdavanters d’aquest
procés i el fet que –contra tot
pronòstic– sigui un convers
de centredreta el president de
la desconnexió són dues cir-
cumstàncies insuportables
per aquells que quan esmen-
ten “el poble” pensen en un
subjecte idealitzat a la mida
del seudogma.Això ensmena
a la profecia autoacomplerta:
des de la CUP –i des d’altres

àmbits– es deia que Mas no aguantaria
fins al final; en arribar l’hora de la veritat,
però, són els més suposadament cohe-
rents els que fan tot el possible per treure
del mig el president.
En l’origen de la fascinació que exer-

ceix la CUP entre determinats votants
–especialment entre els que van votar el
27-S aquesta opció per primer cop i que
no tenen res d’anticapitalistes– hi ha la
promesa de la puresa absoluta, un pro-
ducte que s’ofereix com a panacea en
temps de corrupcions i descrèdit de la
política. Els purs tenen tot el temps del
món perquè aspiren a la comunitat per-
fecta, la seva túnica els protegeix. Men-
trestant, que siguin els ingenus impurs
els que intenten fer funcionar el país.c

JAVIER AGUILAR

Elmés inquietant del terroris-
mede l’Estat Islàmic i deBo-
koHaram és la facilitat d’ex-
pandir-se i atacar criminal-

ment objectius que poden anar des de
París, la península del Sinaí, Líbia,
l’Aràbia Saudita i Turquia fins a Nigè-
ria i,perdescomptat, laSíriaconvulsa i
esquarteradaper la guerra civil.

Se sap que el nombremés alt de víc-
times es registren en estats musul-
mans. També s’ha publicat que Boko
Haram assassina més persones que
l’Estat Islàmic. El 2014 el grup que
opera a Nigèria i altres països africans
va causar la mort de 6.644 persones i
quel’EstatIslàmicenvaliquidar6.073.
En el llenguatge polític imediàtic es

parla de víctimes civils, tot i que em
semblamés idoni qualificar-les de víc-
times innocents.Hihaunaaliança for-
mal entre Boko Haram i l’Estat Islà-
mic, conegut també com a Daeix, que
esva formularoficialmentel2014com
una obediència al califat en “temps de
dificultats i de prosperitat”. Aquests
dos grups aliats es van separar formal-
ment d’Al-Qaida el 2014 per raons
d’estratègia i d’objectius.
La reacció a la matança de París ha

suscitat lacontinuaciódelsbombarde-
jos sobre la zonacontroladaper l’Estat
Islàmic en amplis territoris situats al
nord de Síria i de l’Iraq. En aquests
moments bombardegen aquesta zona
Rússia,elsEstatsUnits,França,Israel i
laGranBretanya.
Això és una barbaritat, perquè cada

país ho fa pel seu compte sense que
s’hagi aconseguit unmínimde coordi-
nació. Quantesmorts innocents cauen
cada dia en aquesta zona. Aparent-
ment, la ciutat d’Al-Raqqa és la més
castigadapels bombardejos que cauen
de tot arreu.
Estem en guerra contra aquestes

forces fosques que sembren la mort i
l’odi per on passen amb objectiu d’es-
tabliruncalifatqueens transportariaa
l’edatmitjana.Laguerra és el fracàsde
la diplomàcia i del diàleg. Però quan
s’entra enun conflicte en el qual l’ene-
mic és difús fins al punt que pot con-
viure entre nosaltres, el bombardeig
indiscriminat no és la millor solució.
Les experiències recents a l’Afganis-
tan i l’Iraqhodemostren.
Per què Europa i els Estats Units no

obliguen països aliats com l’Aràbia
Saudita i Qatar a intervenir com a ac-
tors principals i se’ls obligui a denun-
ciar el terrorisme de l’Estat Islàmic i
deixardefinançar-lodirectamentoin-
directament? Quanta hipocresia. Com
espot tenird’aliatunpaís coml’Aràbia
Saudita, que vol executar un poeta
perquèha renegat de l’islam?
Els bombardejos ordenats des de

París,Moscou,Washington, Londres i
Jerusalem poden tenir un cost mate-
rial elevat. Però no els comporten ris-
cos personals. Aquesta guerra no es
guanyaràambmésforça,sinóambmés
intel·ligència i amb la participació dels
suposatsaliatsoccidentalsen lazona. I
amb centenars de milers de soldats
sobre el terreny per controlar el terri-
tori després de les bombes. La guerra
barata i còmodano existeix.c

Estranys aliats
aOrient

Sense la implicació directa
dels païsosmusulmans
aliats d’Occident no es
podrà vèncer el terrorisme

Ningúnovol lanit
Què té a veure la nova pel·lícula

d’Isabel Coixet amb els atemp-
tats deParís?Aprimera vista, res.
Ningú no vol la nit narra el viatge

a l’Àrtic, a començaments del segle XX,
de la nord-americana Josephine Peary,
seguint el seu marit, l’explorador Robert
Peary. És una pel·lícula que enganya. Al
principi sembla que ens explicarà una
història d’“autoajuda i superació”: occi-
dental intrèpida aconsegueix el que s’ha
proposat, aplicant els clixés del cas: “No
sabia que era impossible i ho va fer”, “Si
no hi ha camí, obre’n un tu”... Després...
Després, el que semblava sota control re-
sulta que no ho està, i que la mort espera
a l’aguait. Llavors ens adonemd’una cosa
molt interessant, i és que en el cinema
dels darrers anys hi ha un argument que
es repeteix, cada vegada, sembla, més

sovint: uns personatges occidentals gau-
deixen dels seus privilegis fins que, ines-
peradament, la naturalesa o aquells na-
dius que semblaven submisos i fins i tot
agraïts se’ls giren en contra. És aquest,
l’esquema subjacent, amb totes les varia-
cions que es vulgui, de pel·lícules tan
diferents com El cel protector, de Berto-
lucci (1990); Babel, de González Iñárritu
(2006); Lo imposible, de J.A. Bayona
(2012); Destino Marrakech, de Caroline
Link (2013), o Fuerza mayor, de Ruben
Östlund (2014). Deu ser que quan alguna
cosa ens impacta, com ens ha impactat la
matança de París, la veiem reflectida en
qualsevol cosa, però jo, en aquesta som-
rient i confiada Josephine Peary, mag-
níficament interpretada per Juliette
Binoche, m’ha semblat veure-hi les i els
alegres parisencs gaudint del cap de set-

mana, sense sospitar l’horror que els es-
perava, procedent d’unes forces que
potser van subestimar i que no acaben
d’entendre.
I de tot això, quina lliçó enpodem treu-

re?Lamateixapregunta es fa la nigeriana
Chimamanda Adichie aAmericanah, una
novel·la que mostra, entre altres coses,
les dificultats (o el poc interès) que té la
població blanca dels Estats Units per en-
tendre a la col·lectivitat afroamericana.
Als que li pregunten què poden fer, ella
els respon: “Noho sé gaire bé. Intenta es-
coltar, potser. Els negres no et diuen que
tu siguis el culpable. Només et diuen què
és el que els passa”. Ja sé que no és res
nou, però val la pena recordar-ho: escol-
tar, dialogar, conèixer l’altre, és l’únic
que pot salvar-nos, potser, d’aquella nit
de la violència que ningú no vol.c

Francesc-Marc Álvaro Lluís Foix

Laura Freixas
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De cartó pedra
De la segona transició d’Aznar al cartó
pedra de Rivera i Iglesias. Entre el 1996
i el 2004, la democràcia espanyola va
passar la veritable prova de l’alternan-
ça, ja que l’ensorrament de la UCD de
Suárez i la victòria posterior del PSOE
van ser una altra cosa. Els governs de
Zapatero i els de Rajoy han posat al
descobert les avaries i la fatiga de mate-
rials de la Restauració del 1975-78, mit-
jançant dues presidències que –malgrat
les seves diferències– han tingut en
comú la seva tendència a l’autoparòdia i
la seva incapacitat per elaborar un pro-
jecte il·lusionant –no purament coerci-
tiu– d’Espanya. La pretesa nova i jove
política que busca el seu èxit el 20-D
ven un relat, una cosa a què han re-
nunciat populars i socialistes. La cam-
panya del PP es basa en la por del des-

conegut i la del PSOE a fer fora Rajoy.
Rivera i Iglesias han conjuminat una

història de bon escoltar. Una faula con-
fortable. I tenen joventut. En tot això
s’assemblen al González del 1982. Però
el socialisme de llavors tenia un pla
articulat per modernitzar l’Estat i la
societat espanyola mentre C’s i Podem
han muntat un reformisme de cartó
pedra l’únic mèrit del qual és voler ser
diferents dels dos grans partits de sem-
pre: una dreta sense caspa i una esquer-
ra sense casta. Vendre el que no són és
molt més fàcil que vendre el que diuen
que són.
El 1969, l’escriptor Max Aub va tor-

nar per dos mesos a Espanya del seu
exili mexicà i fruit d’aquest viatge va
escriure un llibre demolidor que va
titular La gallina ciega. Hi mostra el

país anestesiat i formatat per la dicta-
dura. En una de les seves pàgines, re-
cull el diàleg amb un paio d’uns trenta
anys, cridat a formar part de les elits de
la democràcia. Vet aquí la seva anàlisi:
“Sí. Ha vençut la indiferència. No dic
que no existeixin altres possibilitats: la
clandestinitat i el radicalisme. Però la
diferència de volum entre aquestes tres
expressions de la joventut és de tal
mida que no es poden comparar. L’ac-

tual indiferència de la joventut vers el
futur polític de les institucions és tan
enorme, tan abassegadora, que no deixa
escletxa possible de certa importància
–si no és per a ells mateixos– ni a la
clandestinitat ni al radicalisme”. He
pensat en Aub quan he vist que Rivera
es reclama continuador d’aquest ídol
tardà que és l’Adolfo Suárez idealitzat
pels qui van carregar-se’l. La paradoxa
és extrema: el partit que assumeix més
fidelment els principis de la Faes ne-
cessita el maquillatge del mite per arri-
bar sense espantar aquesta “majoria
silenciosa” en un altre temps “indife-
rent”. Per això els de Rivera no con-
demnen –igual com els populars– el
franquisme. I per això Iglesias –que
busca el mateix elector– ha tret adjec-
tius a la seva retòrica.

Francesc-Marc Álvaro

Per Ciutadans i Podem,
vendre el que no són és
moltmés fàcil que vendre
el que diuen que són

L’ESPECTADOR

Rivera crida a lamobilització de
Barcelonaper “guanyarRajoy iMas”
Ciutadans celebra un acte a Nou Barris i demana de repetir el resultat del 27-S

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Els carrers del districte de Nou
Barris han cobrat l’últim any un
protagonisme polític i mediàtic
inusitat, conseqüència col·lateral
d’aquesta crisi econòmica que
s’ha acarnissat als barris popu-
lars, on els desnonaments s’ob-
serven comuna trista rutina quo-
tidiana i els aturats són legió. A
Nou Barris Ada Colau va fona-
mentar el seu “assalt” a l’Ajunta-
ment de Barcelona i mesos des-
prés els vots dels veïns d’aquest

districte van fer que Ciutadans es
convertís en la segona força al
Parlament i que l’independentis-
me perdés el plebiscit que va
plantejar.
Van serdos sotracs al vell ordre

polític a Catalunya i una manera
de convertir aquest districte, tan-
tesvegadesoblidatper les institu-
cions, en un referent dels partits
de la “nova política”. I ahir Albert
Rivera, enunmítingmultitudina-
ri a la plaça Major de Nou Barris
–més de 1.000 persones–, va de-
manar repetir el 20-D lamateixa
mobilització per guanyar a les ur-

nes “Artur Mas i el separatisme”.
“Té motius per estar preocu-

pat, el senyor Mas, guanyarem
l’independentisme a les urnes i
anirem a combatre la seva cor-
rupció”, va avisar Rivera, que va
acusar elPSOE i elPPde ser còm-
plices de la “impunitat” de la fa-
mília Pujol i d’haver utilitzat el
vot dels catalans com a “moneda
de canvi” dels seus pactes amb
CiU. “Vull que aquests barris i
ciutats de la meva terra s’aixe-
quin iper fipuguinvotarunpartit
sense tapar-se el nas”, va afirmar.
Acompanyat pel candidat per

Barcelona, Juan Carlos Girauta, i
la líder de C’s al Parlament, Inés
Arrimadas, Rivera es va postular,
en un moment en què el catala-
nisme polític –al seu parer– s’ha
radicalitzat i ha perdut la que en
altres temps era la seva centrali-
tat, per representar els “catalans
de seny” al Congrés. La sevamis-
sió per als quatre anys vinents, va
assenyalar, és dur a terme una
profunda reforma de l’Estat
perquè “tots ens sentim còmodes
i els catalans siguin protagonistes
i partícips” d’aquesta nova Es-
panya.

El moment més aplaudit pels
gairebémil assistents va ser quan
Rivera,més còmode que en altres
mítings d’aquest inici de campa-
nya, va reconèixer que seria un
“orgull” ser el primer president
català de la democràcia a Espa-
nya i que pugui proclamar sense
complexos “Visca Espanya!”.
Com victorejat va ser Rivera

també quan en un moment de la
seva intervenció el crit llunyà
d’uns joves independentistes va
interrompre el seu discurs.
El míting d’ahir si alguna cosa

va evidenciar és que C’s, Podem i
elPartit Socialista tornenadispu-
tar-se el graner de vots de Nous
Barris, que al costat del de l’Hos-
pitalet i altres poblacions de
l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, pot ser decisiu el 20-D.
La presència de Rivera, com la

de Pedro Sánchez fa uns dies, va
ser objecte de comentari entre els
veïns que es van acostar al míting
curiosos. “Molts hem deixat de
votar el PSC perquè ens sentim
catalans i també espanyols, per
això volem un català a la Mon-
cloa”, va explicar el Manuel, un
jubilat que assegura que C’s tor-
narà a ser la primera força al barri
perquè a “Iglesias no el creiem”.
El Juan, un jove a l’atur i amb po-
ques esperances de trobar feina,
va avisar en canvi que la cosa es-

taràmésdisputada ja que ara part
del vot que va seduir Colau anirà
a labutxacad’un Iglesias quepre-
cisament té previst tancar cam-
panya a Nou Barris.
Conscient d’aquesta disputa de

vot amb Podem i el PSOE, Rivera
va carregar durament contra el lí-
der de Podem pels seus pactes
ambBildu,Amaiur iperhavervo-
tat Forcadell com a presidenta
del Parlament. “No es pot inten-
tar governar a qualsevol preu i
pactar amb partits que volen
trencar el teu país; no pot preten-
dre assaltar el poder, ni dividir els
espanyols per bàndols, ideologies
o territoris, tots som iguals da-
vant la llei i això és el que defensa
C’s”, va concloure.c

Rivera descarta un
acord ambPodem
pels pactes d’Iglesias
ambBildu, Amaiur i
Carme Forcadell

MANÉ ESPINOSA

Albert Rivera, candidat de Ciutadans, va protagonitzar ahir un actemultitudinari a Nou Barris
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Rivera a Iglesias: “Launitat
d’Espanyanoes negocia”
C’s defensa la dació en pagament i frenar els desnonaments
IÑAKI ELLAKURÍA

El seu segon dia de campanya a
Andalusia, amb dos actes a Gra-
nada i Màlaga, on Ciutadans ha
aconseguit construir una sòlida
base de votants, Albert Rivera va
respondre a la proposta dePablo
Iglesias de celebrar en el termini
d’unanyaCatalunyaun referèn-
dum d’independència. “Amb la
unitat d’Espanya no s’hi juga per
molts pactes amb els indepen-
dentistes que tingui Podem”, va
afirmar.
Rivera va considerar undisba-

rat impulsar un referèndum per
“trencar Espanya” i va recordar
que les darreres eleccions cata-
lanes del 27-S, plantejades per
Artur Mas com un plebiscit, el
suport a l’independentisme va
perdre a les urnes i no va arribar
al 50%.
Així, davant lapropostadePo-

dem –“la més aplaudida per
Mas”– es va comprometre, si és
president del Govern central,

que amb la unitat d’Espanya “no
es negociï” i va insistir que elmi-
llor antídot per frenar el secessi-
onisme és “reformar Espanya
perquè funcioni millor”.
Es va mostrar irònic sobre el

consell del líder de Podem de
veure la taquilleracomèdiaOcho
apellidos catalanes per entendre
la qüestió catalana. “Jo sóc cata-
là i fa molts anys que pateixo el
nacionalisme i lluito per la uni-
tat d’Espanya, però sembla que
arahauremd’anar al cinema”, va
afirmar.
Al marge de la carpeta catala-

na, Rivera es va sumar al lema
del “Sí que es pot”, crit de com-

bat de les plataformes veïnals i
de líders de la nova esquerra per
defensar la dació en pagament.
Enunmíting a la plaçaNueva de
Granada al qual van assistir un
grup de representants d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH), Ri-
vera va defensar la dació en pa-
gament, mesura que C’s ja va
plantejar al Parlament i que va
rebre els vots en contra de CiU,
PSC i PP.
“Si podem rescatar els bancs,

podem rescatar les famílies i
emprenedors d’aquest país al
qual han estafat o taxat, sí que es
pot”, va proclamar Rivera, que
va remarcar l’accent social del
programa de C’s en aquestes ge-
nerals. Una manera d’obstruir
una possible fugida de vots des
de l’esquerra i desactivar les ad-
vertències dePSOE i Podemque
l’“alternativa taronja” serà la cò-
moda crossa en què es recolzarà
Mariano Rajoy els pròxims qua-
tre anys.
Rivera va recordar que C’s

planteja una “llei de segona
oportunitat” amb la qual es pre-
tén “sense populismes” frenar
els desnonaments com a princi-
pal resposta dels bancs davant
els impagaments dels crèdits.
Va recordar així que la majo-

ria de les famílies afectades “han
caigut perquè els han estafat o
han taxat els seuspisosper sobre
del que valien”, per tant des del
Govern i les institucions “s’ha
d’ajudar la gent a aixecar-se”.
De l’agenda social, i coincidint

amb l’assassinat d’una dona a
Lebrija amansde la sevaparella,
Rivera va reclamar que el debat
sobre la violènciamasclista que-
di al marge de la disputa electo-
ralista i després del 20-D, sigui
quin sigui el resultat de les ur-
nes, “es comenci a treballar per a
unpacte d’Estat contra de la vio-
lència de gènere”.
Rivera va lamentar que dels

3.000 braçalets de control dels
maltractadors per evitar que
s’acostin a les seves parelles no-
més se n’estan utilitzant en
aquests moments mil. Així ma-

ELECCIONS GENERALS

JON NAZCA / REUTERS

El candidat de Ciutadans, Albert Rivera, ahir en un actemultitudinari aMàlaga

teix va subratllar la urgència que
es creï una fitxa d’antecedents
integral que permeti a les comu-
nitats tenir tota la informació.
“S’ha d’aplicar ambduresa la llei
i, si és necessari que es canviï la
llei, que es faci”, va asseverar.c

El candidat taronja
proposa a la resta
dels partits un pacte
d’Estat contra
la violència de gènere

Junts pel Sí i la CUP es
donen de termini el dia
22 per tancar un acord
BARCELONA Redacció

Junts pel Sí i la CUP arrenquen
avui una marató negociadora amb
eldia22comadataperarribaraun
hipotètic preacord que pugui ser
ratificat el dia 27 per l’assemblea
nacionaldelaformaciódel’esquer-
raanticapitalista.
Espreveuenvuitreunionsmatu-

tinesenunataulaúnicadenegocia-
cióambRaülRomeva,MartaRovi-
ra iJosepRullperpartdeJuntspel
Sí, i Antonio Baños, Anna Gabriel,
Benet Salellas i Eulàlia Reguant en
representacióde laCUP.
La negociació pivota sobre la

proposta de pla de xoc social pre-
sentatper lacoaliciódeCDCiERC
i que està condicionada parcial-
ment a l’aprovació denous pressu-
postos, cosa que suposaria esten-
dre un acord d’investidura a la ne-
gociació dels comptes per al 2016.
Noobstant això, el pla de Junts pel
Sí també incloumesurespolítiques
condicionadesalaconsecuciódela
independència, coml’aprovacióde
la dació en pagament o fixar un sa-
larimíniminterprofessionaldemil
euros. La CUP va rebre el docu-
ment com un avenç, encara que
manté la demanda de revertir pri-
vatitzacions com la d’Aigües Ter
Llobregat o establir moratòries en
processosen l’àmbitde la sanitat.

D’ençàquevaarrencarlacampa-
nyade leseleccionsgenerals,Junts
pelSí i laCUP,quenoespresentaa
aquests comicis, s’havien distanci-
at, encaraquedebonprincipi es va
plantejar la possibilitat d’intentar
forçarunpreacordabansdel 20-D.
Ara el termini es fixa dos dies des-
présde lacitaamblesurnes.
El candidat convergent, Fran-

cesc Homs, ha responsabilitzat
sense embuts la CUP d’haver fre-
nat el procés sobiranista i el presi-
denten funcions,ArturMas,ha re-

baixat la pressió sobre la negocia-
ció afirmant que si cal tornar a
celebrar eleccions “no és la fi del
món”.
L’exdiputat de la CUP David

Fernández va apostar per perme-
tre la investiduradeMasi larèplica
del’actualgrupparlamentarivaser
recordarquel’assemblea éssobira-
na. El termini màxim per celebrar
lavotacióésel 10degener.c

Lamaratónegociadora
de les formacions
independentistes
determinaràsi
hiha investidura
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LaCUP trasllada l’assemblea a
Sabadell i canvia el sistema de vot
Els 3.577 participants primer decidiran com voten i després si volenMas

ÀLEX TORT
Barcelona

L’assemblea nacional extraordi-
nària de la CUP va pel camí de
convertir-se en un gran aquelar-
re, on per una banda hi haurà els
que rebutjaran per dogma la pre-
sidència de la Generalitat per a
ArturMas, mentre que per l’altra
hi haurà qui s’encaparrarà –molt
a pesar seu– a investir-lo si així
s’aconsegueix encarrilar el pro-
cés cap a la independència. El re-
sultat, imprevisible. I la durada
prevista de l’assemblea, de nou
delmatí a gairebé les nou del ves-
pre –set hores de les quals en vo-
tacions–, promet deixar esgotats
els mateixos assistents.
Finalment, el conclave que ha

de decidir “si anem a la indepen-
dència o no”, en paraules del di-
putat de Junts pel Sí Lluís Llach,
es traslladaaltravegadaper raons

d’aforament, aquest cop de Giro-
na a la pista coberta d’atletisme
de Sabadell, un municipi on les
bases sempre s’han oposat a la in-
vestidura de Mas. També s’ha
modificat el sistema de votació
permotius “tècnics i econòmics”,
ja que en un principi s’havia de

persones inscrites i la seva perti-
nença com amilitants o simpatit-
zants de la formació. “Som una
candidatura municipalista”, van
justificar la secretària d’organit-
zació i d’economia cupaire, Natà-
lia Sànchez, i el membre del se-
cretariatnacionalde laCUP,Xevi
Generó.
Estan cridats a votar els mili-

tants, elsmembres de les organit-
zacions de moviments socials de
la Crida Constituent i es preve-
uen votar quatre escenaris dels
quals, ambmatisos, dos afavoriri-

en la investidura deMas i dos di-
buixarien l’escenari d’eleccions
anticipades. Si cap de les opcions
no aconsegueix superar el 50%
dels vots, s’eliminarà l’opció
menys votada provocant un mà-
xim de tres votacions amb una
opció guanyadora.
L’assemblea tindrà sobre la

taula les 61 pàgines de la proposta
d’acord feta per Junts pel Sí a la
CUP, quenoacontenta els antica-
pitalistes però que sembla que ha
dividit partidaris i detractors de
la investiduradel líderdeCDC.El
capde la candidatura de l’esquer-
ra alternativa independentista,
Antonio Baños, va remarcar que
en lapropostahiha “mancances”,
ja que a parer seu els 270 milions
d’euros destinats al pla de xoc so-
cial són “escassos”, així com tam-
bé la decisió de no revertir la pri-
vatització d’AigüesTerLlobregat
(ATLL). Baños, partidari de faci-
litar la presidència a Mas, ha tret
ferro al fet que hi hagi veus amb
posicions oposades dins de la
CUP de cara a l’assemblea del 27.
Ara bé, si l’assemblea hi vota en
contra i JxSí s’avingués a propo-
sarunaltre candidat, laCUPesta-
rà “encantats d’escoltar-la”.
En el mateix sentit es va ex-

pressar la diputadaAnnaGabriel,
clarament contrària a la inves-
tidura de Mas, que va aclarir que
arribat el cas de l’oposició al can-
didatdeJxSínoestaria tancada la
possibilitat d’avalar un altre can-
didat, jaqueel consellpolíticde la
CUP estaria facultat per fer-ho.
Ahir al vespre es van celebrar

les deu assemblees territorials
previstes per informar els mili-
tants, copsar l’opinió de cadas-
cuna i encarar l’assemblea nacio-
nal decisòria de la CUP.c

Bañosveu“mancances”
enlapropostadeJxSí,
peròtreuferroala
divisiód’opinions
entreelscupaires

JORDI PLAY

Natàlia Sànchez, secretària d’organització de la CUP, i Xevi Generó, membre del secretariat nacional, van detallar l’assemblea

Coscubiela diu quedesprés del 20-D
ja no és viable queMas sigui president
R. MONTILLA Barcelona

Leseleccionsdel20-D,enquèDe-
mocràciaiLlibertatvaobtenirvuit
diputats i ERC nou (els partits in-
dependentistes van sumar 17 es-
consde47),hanposatfialaresolu-
ció independentista i ja no és via-
ble que ArturMas sigui president
de laGeneralitat. Així de taxativa-
ment ho va assegurar ahir el dipu-
tatdeCatalunyaSíqueesPot,Joan
Coscubiela, en una roda de decla-

racions al Parlament en la qual
l’oposició va carregar contra la
proposta d’acord presentada per
Juntspel Sí a laCUP,quevanqua-
lificard’“il·legal” id’“irreal”.
“La victòria d’En Comú Podem

fa inviable la investidura deMas”,
va insistir Coscubiela, que va afe-
gir,perquènoquedicapdubte,que
la seva formació no facilitarà “cap
resolució que pugui portar a la
frustració de la ciutadania”. Sí que
va demanar com a alternativa un

“plade rescat ciutadàmésenllàde
propostes buides, un procés cons-
tituent no subordinat, però tam-
pocautàrquic; iunreferèndum”.
La portaveu socialista Eva Gra-

nados va apuntar que es tracta
d’un acord que és “paper mullat”
que, a més, incompleix el que van
dir els lletrats del Parlament que
assenyalen que desenvolupar la
resolució rupturista va en contra
delallei.“Amésamés,granpartde
les mesures socials que es pro-

posen han estat votades i incom-
plertes sistemàticamentperMas”,
vamanifestarGranados. “Després
de cinc anys d’un govern insen-
sible, no cola”, va afegir. El PSCva
presentar un document de mesu-
res socials urgents i la seva porta-
veu també va lamentar que la
presidència del Parlament encara
no hagi respost a cap de les 670
preguntes formulades a la matei-
xa. “Quan la societat necessita
respostes als seus problemes”, va
subratllar.
Tant el portaveu de Ciutadans,

CarlosCarrizosa, comel del Partit
Popular,XavierGarcíaAlbiol, van
assegurar que el pla dexocque in-
corpora la proposta és una “excu-
sa”perquèMasesperpetuï al cap-

davant del govern. Tots dos dipu-
tats es van mostrar favorables a
l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució –la suspensió de l’au-
tonomia– si la Generalitat conti-
nua amb el full de ruta del procés
de ruptura. “La resolució que vo-
len aplicar està suspesa pel Tribu-
nal Constitucional. Així doncs, si
ignoren la resolució, la llei s’haurà
d’aplicar”, va apuntar Carrizosa.
“Jom’estimomés que no, però no
tinc cap problema que s’apliqui
l’article 155”,vaafegirGarcíaAlbi-
ol, que va acusar Mas d’“abaixar-
se els pantalons indignament pel
càrrec que ocupadavant laCUP” i
va qualificar la proposta de Junts
pelSíde“cartaalPareNoelescrita
perunnen”.c

La qüestió catalana

fer mitjançant un comandament
electrònic per a cada assistent.
Així, la CUPplanteja altra vegada
fer lesvotacionsamàalçada,però
n’hi ha prou amb un 25% de peti-
cions dels seus militants perquè
s’acabi fent amb 50 urnes.
El nombre final de participants

és de 3.577, després d’haver
destriat d’entre les més de 4.000
inscripcions que s’havien regis-
trat fins a exhaurir el termini,
abans-d’ahir a lamitjanit.
La CUP ha hagut de recórrer a

les seves assemblees locals per
poder verificar la identitat de les

Junqueras i Rull fan l’última crida a l’acord
]El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va demanar a la
CUP que faciliti la investidu-
ra del candidat de Junts pel
Sí, ArturMas, i va reclamar
“responsabilitat” als cupaires
per garantir l’èxit del procés.
Amés, va subratllar la impor-
tància d’investir un president
per poder construir un go-
vern, però també la necessi-

tat de garantir l’estabilitat
parlamentària. El líder d’Es-
querra es vamostrar conven-
çut que el procés indepen-
dentista “s’accelerarà els
propers dies”. El coordinador
general de CDC, Josep Rull,
també va fer una crida a la
CUP per arribar a un acord,
però va advertir que si la
seva assemblea rebutja

aquest diumenge que ve la
proposta de pacte de JxSí
“esgotarà el marge d’acord,
perquè ja no hi hauria noves
ofertes”. “Em costaria molt
d’entendre que la CUP re-
nunciés a iniciar una legisla-
tura amb 72 diputats inde-
pendentistes al Parlament i
amb un futur govern espa-
nyol feble”, va argumentar.
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L’empat en l’assemblea de la CUP
porta al límit la investidura deMas
La direcció decidirà el 2 de gener després d’una insòlita igualada a 1.515 vots

ÀLEX TORT
Sabadell

L’esperpent fet assemblea. Espe-
rantGodotunasetmanamés.Des-
présdemésdesethoresdevotaci-
ons, la CUP va cloure l’assemblea
nacional extraordinària d’ahir
amb un empat: 1515 vots per cada
banda, tant pels partidaris d’in-
vestir ArturMas i acceptar la pro-
posta d’acord tramesa per Junts
pel Sí als cupaires com per als in-
transigents amb lapresidènciadel
líderdeCDC.
“Al final hemdecidit que node-

cidim res, a cagar a la tercera via”,
deia undels primersmilitants que
sortia del pavelló de la Pista Co-
berta d’AtletismedeSabadell des-
présqueelmembredelsecretariat
nacional Xevi Generó anunciés el
veredicte. L’organització va con-
cloure que amb aquests resultats
s’haurà de convocar un nou con-
sell polític –màxim òrgan delibe-

ratiu idecisoridesprésde l’assem-
blea nacional format per una sei-
xantena de representants de les
assembleesterritorialsi locals– iel
grup d’acció parlamentària
(GAP). En conclusió, l’assemblea
nacional amb 3.111 participants
mobilitzats d’arreu de Catalunya,
València i les Balears només va
servir per acabar cedint la decisió
definitivaauntotalde70persones
vinculades a la formació anticapi-
talistadissabte2degenerdel2016,
el dia que està previst que tingui
lloc la trobada.
Prèviament, aquests represen-

tantshauranrecollit l’opiniódeles
bases.Entotcas,avuielsecretariat
nacional de laCUP–òrgan execu-
tiu–had’acabar de decidir comes
gestionarà aquest pròxim consell
polític. Una de les opcions que
s’estudienésprecisamentampliar
elnombred’assistents.
Abans d’agafar l’autocar de tor-

nada cap a casa i ja en fred, alguns
dels presents a l’assemblea refle-
xionaven que la votació “fa pu-
dor”, paraules amb què donaven

Política
La qüestió catalana

“Goodmorning, Vietnam!”

LaCUPvaaterraralParlament
lapassada legislaturacomeldj
AdrianCronaueraSaigon.Cri-
dant “Goodmorning,Vietnam!”,
els tresdiputatscupairesvan
plantejar la sevapròpia revolució
parlamentària,unaguerraque
arahaentratencol·lapse.Els
diputatsde l’esquerraanticapita-
listano tenenopiniópersonalal
margede l’estructurade la for-

macióperquè “resnoescons-
truiràenaquesta república sense
consultar-hoamblagent”,però
ahiral vespreesvadescobrirque
l’assembleade laCUPésun
mecanismededecisióquepotno
decidir iqueelproblemaenel
qualestà immersa l’esquerra
anticapitalistavadeixar fa set-
manesdeserpolíticperpassara
seraritmètic.EncaraqueAnna
GabrielbusquésculpablesaJxSí
i gairebés’atrevísadonaruna
setmanade terminiperquè faci
unanovaproposta.
L’empatno faràqueel cap

d’ArturMasarribi ensafata,però

dónaairea laconfluènciad’es-
querres.La juntadeportaveus
delParlamentdecidiràavui si
convocaaquesta setmanaelple
monogràficd’emergència social
aquès’aferraCatalunyaSíquees
Potperguanyarespai iprotago-
nisme. I, sensecompromísd’in-
vestiduranidepladexoc, ara la
CUPté lesmans lliuresperesta-
blir aliancesprogramàtiquesa
l’altrecostatde l’hemicicle. Serà
laprimerabatalladelVietnam
particularenquès’hasubmergit
JxSí, ambosenseacordambla
CUP.Els resultatsde lesgenerals
vanressituar lesopcionsde

l’esquerraanticapitalista, i
l’aliançaamblabrancacatalana
dePodemi la formaciód’Ada
Colau fa tornar laCUPa l’eix
esquerra-dreta i es fixaen la
pròximacitaelectoral catalana.
AConvergència s’aferraven

ahira lanit al calendari i a la
divisió internaexpressadaa
l’assembleadeSabadell.Una
vegadapresa ladecisiódenego-
ciaramblaCUP, imalgratel
malestar i eldesconcert intern,
mantenenque lapilotacontinua
a la teuladadelscupaires. “Noels
faremla feina.Estandividits i el
terminicontinuasenteldia 10”.

ANÀL IS I

Isabel Garcia
Pagan

CANVI D’ESCENARI

La decisió final la
tenen ara el consell
polític i el grup
d’acció parlamentària

FUTUR

Bañosafirmaqueel
resultat“nifracturani
bloqueja” laCUPique
animaaseguirdebatent
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El consell polític i el grup
d’acció parlamentaria de
la CUP decidiran si inves-
teixen o no Artur Mas

En cas afirmatiu, la investidura
de Mas com a president es
produiria abans del 10 de gener

En cas negatiu, a partir del dia 10
de gener del 2016 es convocarien
obligatòriament noves eleccions
al Parlament de Catalunya

És la data límit
establerta per
a la constitució
de les noves Corts

DATES CLAU DEL
CALENDARI POLÍTIC
DELS PRÒXIMS DIES

2 de gener 3-9 de gener 10 de gener 14 de gener

Cues i fred entre els assembleistes
reunits tot el dia a Sabadell

L’illa dels
cupaires

PALOMA ARENÓS
Sabadell

Les cues i el fred –1ºC a
primera hora– van ser
dues de les notes domi-
nantsquemésvansonar

duranteldiad’ahirenl’assemblea
nacionaldelaCUP,queesvacele-
brar a Sabadell. La humitat i la
boira que emergien del riu Ripoll
a lesnoudelmatí, el fetque laPis-
taCobertad’Atletisme–onesvan
reunir els militants– estigui allu-
nyada de la trama urbana i el zel
cap als periodistes perquè no hi
hagués filtracions van transfor-
mar la seu cupaire en una illa de
ciment ividre.
Unavintenad’autocarsvinguts

de totCatalunya i desenesdecot-
xes van ocupar l’aparcament
d’aquestazonaesportivadeSaba-
dell, mentre que els militants de
municipis veïns s’hi van acostar
en transport públic i a peu.Molts
anavenpreparatsambcarmanyo-
les, termos i entrepans per a la
llargajornada,comamínim,finsa
les vuit del vespre. La major part
dels militants eren joves, però
també hi havia famílies amb na-
dons, pares de mitjana edat amb
fills adolescents i, fins i tot,unho-
megranequipat amb labombona
d’oxigen.
La llarga espera per acreditar-

sealmatívaobligarquelatrobada
comencés amb prop d’una hora
de retard, la qual cosa va perme-
tre determinar que el vot fos se-
cret.L’organitzacióvahabilitar la
sala depremsadel centre cívic de
Sant Oleguer, a gairebé un quilò-
metre de la pista coberta i amb
una rampa (de pujada a la torna-
da)decampionatatlètic.Hivaha-
ver moments de confusió i, fins i
tot, de certa tensió matinal, i als
fotògrafs locals se’lsvaaconsellar
quenoanessinpelseucompteala
instal·lació esportiva. Passades
les 13.30 hores, amb la primera
votacióacabada,centenarsdemi-
litants van sortir a dinar, ambdu-
es hores de lleure. L’organització
va habilitar taules amb tres tipus

d’entrepansaescollir–debotifar-
ra i crema de bolets, de tonyina
ambenciam,ielsvegetarians,que
vanvolar aviat– i llaunesdecoca-
cola. “No hi ha birra?” pregunta-
ven la majoria, sorpresos. No re-
cordava un menú anticapitalista,
precisament. A la parada de da-
vant, s’hi podia trobar tot el mar-
xandatge independentista.
Al migdia, a la gran esplanada

de la pista hi confluïen les unitats
mòbils i els periodistes fent la se-
vaconnexió,elscorredorsiciclis-
tes que anaven o sortien del pas-
seig fluvial del Ripoll. I curiosos,
molts curiosos, atrets pel desple-
gamentmediàtic del dia i pel que

es coïa per al futur polític imme-
diatdeCatalunya.
Comsi fossinenununiverspa-

ral·lel, ni els restauradors ni co-
merciants del veí barri de Sant
Oleguernovanserconscientsdel
negociquehaurienpogutgenerar
amb més de 3.000 boques famo-
lenques.Pocss’havienassabentat
de l’assemblea nacional i queda-
ven sorpresos quan veien entrar
15personesdecop.
Alatarda,esvancelebrarlares-

tadevotacions.Algunsde laCUP
vandeixarel seusouveniraSaba-
dell: dues pintades violetes que
deien “Fins mai, Mas” i “Per la
ruptura independentista, fem-lo
fora!” a les parets de la pista. El
fred va recórrer alguna esquena,
denou.c

RISC DE FILTRACIONS

L’organitzacióva
situar lasaladepremsa
a unquilòmetre
del llocdelareunió

ERROR DE CÀLCUL

Els bars del barri
de Sant Oleguer no
havien previst tanta
presència de gentJORDI PLAY

El resultat
1a VOTACIÓ 2a VOTACIÓ 3a VOTACIÓ

OPCIÓ 1. Sí a l’acord amb JxSí i a la investidura deMas 1.359 (45,17%) 1.482 (48,71%) 1.515 (50,00%)

OPCIÓ 2. No a l’acord i a la investidura deMas i assumir unes noves eleccions 1.418 (47,42%) 1.512 (49,70%) 1.515 (50,00%)

OPCIÓ 3. No a l’acord amb JxSí però sí a la investidura deMas 109 (3,62%) 28 (0,92%)

OPCIÓ 4. No a l’acord i a la investidura deMas i instar JxSí a buscar altres pactes 103 (3,42%)

poca credibilitat a l’empat tècnic
resultant. “És molta casualitat”,
comentava un altre militant. No
obstantaixò,aquestdiarivaparlar
amb el diputat de la CUP Albert
Botran, que assegurava que “s’ha
fetel recomptedepaperetessense
trampes ni cartró, dos recomptes
independentshandonat elmateix
resultat”.
Sigui com sigui, la versió oficial

és que a banda i banda hi ha hagut
1.515 vots. Per bé o per mal, una
presa de decisió amb molt pocs
vots de diferència entre una opció
i l’altra hauria accelerat i accentu-
at una possible fractura a la CUP,
reconeixen fontsde la formació.
És veritat que la formació de

l’esquerra alternativa indepen-
dentista ha vist situacions més
magres, però aquesta vegada pen-

jad’unfil launitatquehanmostrat
totes les organitzacions que la
conformen o que li donen suport.
L’amenaça de dividir-se, com a
mínim, en dues faccions és molt
factible.Unprecedent, això sí, des
dels antípodes del pensament po-
lític: Unió va fragmentar-se des-
prés de celebrar una consulta in-
terna per validar el seu propi full
de ruta que no incloïa la indepen-
dència.Unestretmargedel 50,9%
contrael46,19%vaacabarsentde-
molidorper la formacióque lidera
JosepAntoniDuranLleida.
La jornada va tenir tots els al·li-

cients propis d’una jornada elec-
toral, on es van barrejar rondes de
votacióambopcionseliminadesal
més pur estil de l’elecció de seu
olímpica, nombre d’inscrits, acre-
ditats, cens i vots emesos. La xifra
de3.577inscritsvaquedarreduïda
a 3.111 acreditats finalment a les
quatre de la tarda, hora en què es
va tancar la taula d’acreditacions.
Es dóna la circumstància, doncs,
que a la primera votació, la de la
una del migdia, hi va haver 3.040
persones amb dret a vot. Encara
faltava gent per anar a les urnes. I,
al contrari, hi vahaver gent queva
marxar abans d’hora a la tercera i
últimavotació.
Desd’abansd’iniciar-se les ron-

des de votació ja es preveia que la
lluita estaria centrada en només
duesdelesquatreopcions.Ocaixa
o faixa, o Mas o març, “sense pu-
nyetes pel mig”, com expressava
unmilitantcupairea lesportesdel
pavellódelapistacobertadeSaba-
dell. Les altres dues, la d’investir
Masperòsenseassumirlapropos-
ta d’acord que Junts pel Sí va
transmetre als anticapitalistes, i la
dedir no aMas i a la proposta i es-
perar que a les deu abstencions de
la CUP se n’hi sumessin duesmés
d’altres grups parlamentaris van
cauredeseguida.
En tot cas, tres quarts d’hora

desprésdeferpúblicselsresultats,
tots els diputats de la CUP i bona
part dels membres del secretariat
vancomparèixerdavantlapremsa
per defensar el sistemaassemble-
ari de la formació. Així, el número
1 de la candidatura de l’esquerra
alternativa independentista, An-
tonioBaños,vaafirmarquelaCUP
“ha fet via i hem complert amb
l’horari previst”, i va subratllar
que“laconstrucciódelarepública
catalana només es pot fer a través
deldebatpopular, de l’assemblea i
del vot. No tenim por de l’assem-
blea i no volem que les decisions
lespreguinuna,dues, tresoquatre
persones”. Segons Baños, l’empat
no planteja un problema, sinó un

DESCONFIANÇA

Algunsmilitantsnoes
creuenelsresultats;
laCUPafirmaque“no
hihatrampesnicartró”

SUFRAGIS

Alaprimeravotacióno
tothoms’haviaacreditat
ia l’últimaalgunshavien
marxatabansdevotar

Final insòlit. L’assemblea nacional de la
CUP celebrada a Sabadell va acabar en empat

entre partidaris i contraris d’investir Mas

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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La qüestió catalana L’anàlisi

Francesc-Marc
Álvaro

Presidenta
Colau

La decisió que ha pres l’assem-
blea de la CUP avui és menys
important imenysdeterminant
del que hauria estat fa tres me-

sos. Perquè hi ha corrents de fons que el
sobiranisme –el central i l’alternatiu– ja
no controla. El sobiranisme va deixar
passar dues oportunitats d’or per avan-
çar. La batalla electoral dels propers
temps aCatalunya no serà cap de les que
s’havien previst. El duel entre Junque-
ras i Mas o el duel entre el bloc inde-
pendentista i C’s perdran relleu davant
del que generarà el pas d’AdaColaude la
política municipal a la política catalana.
Perquè em sembla fora de dubte que
l’alcaldessa acabarà liderant –més aviat
que no ens pensem–una opció d’esquer-
res vinculada a Podem amb voluntat
d’absorbir els votants del PSC, d’ICV-E-
UiA, de la CUP i –alerta– d’ERC. Els
maragallistes que no s’han convertit a
l’independentisme beneiran aquesta
operació, de la mateixa manera que di-
versos antics col·laboradors de Pasqual
Maragall són avui els tècnics que fan
possible que el govern barceloní de Co-
lau funcioni.
L’amic Lluís Bou ha escrit a El Món

que “l’operacióColau ésmolt semblant a
la de la fusió que va donar lloc al PSC. Si
el nucli nacional d’aquella proposta es-
tatal va ser el federalisme, en la nova se-
rà un referèndum per a Catalunya”. Hi
estic d’acord, amb un matís: mentre els

quadres socialistes d’antany s’inspira-
ven en la socialdemocràcia europea els
comuns han begut de receptes de popu-
lisme llatinoamericà que menyspreen el
realisme del PSUC de la transició, una
herència que Camats i Herrera es van
vendre a preu de saldo. I també compar-
teixo ambBou la idea que el referèndum
pot esdevenir una proposta buida comel
federalisme del PSOE, atès que Iglesias,
per arribar a la Moncloa, necessita gua-
nyar no només a les nacionalitats perifè-
riques. Recordeu la teoria de la manta i
els vots: a Espanya, o et tapes les cames o
et tapes el cap. Si un partit fa massa con-
cessions als catalans, genera rebuig en-
tre l’electorat de les Espanyes castella-
nes, on s’inclou la poderosa Andalusia.
ERC vol seduir el votant potencial de

Podem i la cosa anirà a l’inrevés. LaCUP
imagina estratègies per portar els pode-
mites a la via independentista i el camí
serà endirecció contrària. Colau, posada
a competir per la presidència de la Ge-
neralitat, trencarà el guió dels republi-
cans i dels cupaires i s’oferirà com la
gran solució per fer foraMas. En l’horit-
zó, un retorn al vell ordre autonòmic
mitjançant un tripartit amb els comuns,
els republicans i els cupaires, tot amanit
per la promesa de referèndum que els
podemites de Salamanca –per posar un
exemple– no volen ni en pintura. Els
ideòlegs d’ERC i els d’Endavant (dins la
CUP) també han imaginat un tripartit
per construir la República (només) d’es-
querres, però ells sempre col·loquen
Junqueras a la presidència, una hipòtesi
que Colau amenaça seriosament.

Colau, posada a competir
per la presidència de la
Generalitat, trencarà el guió
de republicans i cupaires

MomentCatalunya

La pel·lícula Match point torna a ser
molt suggeridora deu anys després de
la seva estrena. Lapilota que topa amb
la vora de la xarxa i per un instant
semblaquenoesdecideixper capdels
dos camps. Unametàfora útil per des-
criure l’onada d’incertesa política que
va començar fa uns anys aCatalunya, i
que ara arriba a tot Espanya. Una ma-
nera d’explicar el domini dels fets im-
previsibles en l’actual fase “radical
democràtica” de la crisi europea. Un
possible auguri per a l’assemblea de la
CUP celebrada ahir a Sabadell. Més
de tres mil militants de l’esquerra in-
dependentista i anticapitalista reunits
en una pista coberta d’atletisme per
prendre una decisió molt important
per a l’activitat política a Catalunya
–per a l’anomenat procés– i per a
l’agenda espanyola. Una imatge insò-
lita i interessant per a qualsevol ob-
servador europeu. Un signe dels
temps.
Carai amb la pilota de Sabadell! Va

topar amb la vora de la xarxa, va que-
dar congelada i va trencar el guió de
Woody Allen. Empat. 1.515 vots a fa-
vor de la investidura d’Artur Mas,
1.515 vots en contra. Una primera lec-
tura del resultat assenyala que el no va
ser preponderant en la CUPmetropo-
litana i el sí majoritari en la CUP co-

marcal. Té sentit. Seria un reflex de
fons de les contradiccions catalanes
realment existents. Un empat irònic i
gairebé empordanès. La capacitat de
l’actual política catalana per generar
situacions insòlites i sorprenents és
inesgotable. Catalunya viu un mo-
ment astral que encara no ha estat
prou investigat. Com deia Salvador
Dalí, el centre de l’univers es troba a
l’estació de Perpinyà.
Final de partida? No. El consell po-

lític de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar es reunirà el pròxim 2 de gener
–una setmana abans que finalitzi el

termini definitiu per a la investidura
del president de la Generalitat– per
fer una lectura talmúdica de l’empat
de Sabadell. Si opten per la solució sa-
lomònica no resoldran res. La CUP té
deu diputats al Parlament. Si cinc vo-
tessin a favor de la investidura deMas
i cinc en contra, el candidat Mas con-
tinuaria estant en minoria: 67 vots a
favor davant 68 vots contraris. En
aquests moments és altament impro-
bable una abstenció dels diputats po-
demistes, imenys encara dels socialis-

tes, amb el consell federal del PSOE
obert en canal.
Artur Mas necessita, com a mínim,

sis vots favorables de la CUP per ser
reelegit president de la Generalitat.
Per proclamar la independència de
manera unilateral en els pròxims 18
mesos? No. Només els ingenus, la se-
nyora Susana Díaz i algunes persones
de bona fe que es resisteixen a con-
templar amb un mínim realisme la
descarnada i irònica evolució del qua-
dre polític català creuen avui això.
Catalunya s’encamina cap a una esgo-
tadora pròrroga de les seves actuals
incerteses, o a una repetició electoral
al març que podria generar un altre
quadre ingovernable.
Artur Mas necessita temps, un any

com a mínim, per recompondre for-
ces, deixar definitivament enrere el
pujolisme, i intentar reorientar el
rumbde lapolítica catalana enelmarc
d’una situació espanyola que també
ha entrat en fase d’alta incertesa. És
improbable que Mas renunciï en els
pròxims dies a la investidura per im-
posar la repetició de les eleccions. La
situació creada és humiliant per a ell,
però és un polític resistent –ho ha de-
mostrat– que sol tenir ben identificats
els seus objectius.
Un gest de Junts pel Sí en els prò-

xims dies pot desfer l’empat de Saba-
dell a favor de la investidura. No és
impossible, encara que a l’interior de
l’estació de Perpinyà, on conflueixen
forces quàntiques indesxifrables,
sempre pot passar de tot.c

JORDI PLAY

Primera fila de l’assemblea d’ahir a Sabadell, amb alguns dels diputats de la CUP al Parlament

La investidura deMas
–encara possible– suposa
un any de densa pròrroga;
la repetició electoral podria
conduir a un altre empat

ANÀL IS I

Enric Juliana

repte, “queés el del debat i el de les arit-
mètiques”, a més d’asseverar que el re-
sultat “ni bloqueja, ni fractura”. “Resno
esconstruiràenaquestarepúblicasense
consultar la gent i noambpersones tan-
cadesals seusdespatxos”, vaconcloure.
Per la seva banda, Anna Gabriel,

membre d’Endavant i obertament par-
tidària de negar la investidura a Artur

Mas, va tornar a apostar pel sistema as-
sembleari de laCUP: “LaCUPés un es-
pai assembleari i té encompte la veu i la
consciència dels seus militants, simpa-
titzants i col·laboradors”.Gabriel vade-
fensar amort la tasca delsmilitants i va
demanar “quenoescaiguienlatempta-
cióderidiculitzarel sistemaassemblea-
ridelaCUP”.“Ésevidentquenopodem
sortir avui i donar una opció guanyado-
ra, però capdels representants del grup

ens hem expressat mai a favor de cap
opció en particular”, va afegir la parla-
mentària. Tanmateix, la diputada cu-
paire va veure en l’empat a 1.515 vots la
possibilitat per a la coalició entreCDC i
ERC de fer un nou oferiment a la CUP:
“Junts pel Sí té la possibilitat de fer una
nova proposta que aconsegueixi el su-
port necessari i més consens o bé que-
dar-se quieta”. Una proposta, però, que
no tindràcapmenadereceptivitat.
L’ajornamentd’unadecisiódefinitiva

peral2degenerportaal límit la investi-
dura del president de la Generalitat i la
formació de Govern, ja que el dia 10, si
no hi ha hagut acord entre les dues for-
ces independentistes, es convocarien
automàticamentnoveseleccions.c

Gabriel crida JxSí a fer una
nova “proposta de consens”
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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novament, el candidat. Si el can-
didat que es presenti a l’elecció
com a president no és elegit per
majoria absoluta es tornarà a
convocar un ple al cap de 48 ho-

res, el dijous dia 7, en què torna-
ran a tenir la paraula tant el can-
didat com la resta de grups. Lla-
vors se celebrarà una segona

votació en la qual n’hi haurà
prou ambunamajoria simple, és
a dir, més vots a favor que no en
contra.
Segons fonts parlamentàries,

dilluns al matí mateix es farà
una nova reunió de la Mesa i de
la junta portaveus per convocar
formalment aquest ple. Si el ple
acabés sensepresident o si ni tan
sols s’arribés a fer, la setmana
que ve, el 10 de gener, el Parla-
ment es dissoldria automàti-
cament i es convocarien elec-
cions demanera immediata, que
tindrien lloc en un termini d’en-
tre 40 i 60 dies després de la
convocatòria.c

L’oposició demanaaMas que s’oblidi
de laCUP i convoqui eleccions
Arrimadas veu urgent posar fi als “experiments i la inseguretat jurídica”

La qüestió catalana La reacció dels partits

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Després de la sorprenent assem-
blea de la CUP i l’ajornament una
setmana més de la decisió sobre
la investidura d’Artur Mas, els
partits de l’oposició van coincidir
ahir a reclamar al president de la
Generalitat en funcions que posi
fi a aquesta “ridícula situació” de
bloqueig institucional, deixi d’es-
perar el suport dels antisistema
per continuar a Palau, i convoqui
eleccions.
Malgrat admetre que l’enèsim

avanç electoral de l’eraMas s’en-
dinsaria en el cansament i la sen-
sació d’afartament que té una
partmolt important de la societat
catalana amb el procés sobiranis-
ta, una nova crida a les urnes –la
quarta vegada que els catalans
votarien en el termini d’un any–
representa un mal menor davant
el panorama actual. L’única
sortida.
“ArturMas ha d’assumir que la

seva carrera política s’ha acabat i
que no pot deixar Catalunya en
mans d’un partit antisistema i an-
tieuro com la CUP”, va afirmar la
presidenta de Ciutadans al Parla-
ment, Inés Arrimadas.
Per la líder de l’oposició Cata-

lunya viu un “lamentable” esce-
nari de bloqueig institucional.
Una situació que “no convenç ni
els mateixos seguidors de Mas” i
condueix indefectiblement a al-
tres comicis perquè es pugui con-
figurar “una alternativa” de go-
vern a l’independentisme.

“Els catalans no ens podem
permetre ni un dia més d’experi-
ments i inseguretat jurídica”, va
assegurar sobre això.
Per la seva banda, el primer se-

cretari del PSC, Miquel Iceta,
abans de participar a Madrid en
el comitè federal del PSOE, va
responsabilitzar directament
Mas i no la CUP de l’“impasse”
que viu Catalunya, i el va convi-
dar, com ha fet en reiterades oca-

sions des del 27-S, a rectificar.
“Ha d’assumir com més aviat

millor que el seu plantejament
polític és profundament erroni”,
va declarar.
Els socialistes catalans al prin-

cipi no eren partidaris d’uns nous
comicis, raó per la qual Iceta va
demanar a Mas una rectificació i
va oferir al novembre a la resta de
formacions d’esquerres la cons-
trucciód’unpacte transversal per
sortir del bloqueig.
El silenci que va rebre com a

resposta aquesta proposició ha
portat els socialistes catalans a
afegir-se a la petició de l’avanç
electoral com amal menor.

“No es pot buscar la investidu-
ra sense garantir alhora la solide-
sa i l’estabilitat de l’acció de go-
vern, i les opcions que ha pres
Mas van en la direcció absoluta-
ment contrària; per això l’instem
a rectificar”, va insistir ahir el lí-
der del PSC.

Des del Partit Popular català
també es van reclamar a Mas

unes noves eleccions malgrat
que, va avisar Xavier García Al-
biol, estan condemnades a regis-
trar una menor participació per-
què els catalans “estan farts” del
procés sobiranista.
“L’avançelectoral és l’única so-

lució que hi ha per recuperar la
dignitat i desbloquejar l’escenari
actual”, va afirmar el dirigent po-
pular.
A la roda de premsa que va ofe-

rir al Parlament, Joan Coscubie-
la, portaveu de Catalunya Sí que
es Pot, va evitar parlar directa-
ment d’un altre avanç electoral,
però sí que es vamostrar conven-
çut que la CUP no investirà Mas
president de la Generalitat des-
prés de l’assemblea celebrada
diumenge a Sabadell.

“La CUP no està en una situa-
ció d’empat tècnic sinó en un es-
tancament estructural de la polí-
tica catalana”, va asseverar.
Mentrestant els quatre dipu-

tats dePodemque formenpart de
Catalunya Sí que es Pot van voler
definir públicament la seva posi-
ció en una nota de premsa en la
qual van afirmar que davant de
l’“atzucac” en el qual s’endinsa la
política catalana l’opció més “de-
mocràtica, lògica i sana” és la
d’“acceptar la necessitat d’unes
noves eleccions” i posteriorment
celebrar un referèndum.c

MARTA PÉREZ / EFE

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ahir en roda de premsa

LA RECTIF ICACIÓ

Iceta acusaMas
de ser el responsable
de l’“impasse” i
l’insta a rectificar

CANSAMENT

Albiol alerta que els
catalans “n’estan
farts”, i augura una
participació baixa

REUNIÓ DE LA MESA

El debat d’investidura
–si hi ha un acord–
tindria lloc dilluns
que ve a la tarda
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LaCUP rebutjaMas i
hi haurà eleccions almarç
œEls anticapitalistes
enterren el 27-S per
sis vots de diferència
(36 a 30)

œLa repetició
electoral complica
encara més el delicat
panorama espanyol

 Riad trenca relacions ambTeheran en
plena crisi per l’execució d’un clergue xiïta

Amb l’execució, dissabte, del
clergue xiïta Nimr Baqr al-
Nimr,l’AràbiaSauditavaprovo-
car la ira de l’Iran. ATeheran es

va cremar l’ambaixada saudita i
ahir a la nit l’Aràbia Saudita va
anunciar la rupturadiplomàtica
ambl’Iran. INTERNACIONAL3A5

Escaladade
tensió entre l’Iran
i l’AràbiaSaudita

MANÉ ESPINOSA

La divisió cupaire. AnnaGabriel, al centre de la imatge, amb alguns companysmentre altresmembres de la CUP
estaven en plena roda de premsa. La divisió interna amenaça amb dimissions. POLÍTICA 10 A 14

DILLUNS, 4 DE GENER DEL 2016

œForta divisió interna
entre els cupaires,
amb baixes i
amenaces de dimissió

EDITORIAL

Eleccions:
l’oportunitat
de corregir

Després de tenir tot Catalunya
amb l’ai al cor durant tres
mesos i una setmana, la Can-
didatura d’Unitat Popular
(CUP) va decidir finalment
ahir que no donarà suport a la
investidurad’ArturMas coma
president de laGeneralitat. En
conseqüència, anem a unes
noves eleccions catalanes, les
quartes en cinc anys i mig.
Atesa la situació d’interinitat
política, no és una bona solu-
ció, però aquests nous comicis
s’han d’afrontar com una
oportunitat per rectificar
els molts errors que s’han
comès.

CONTINUA A LA PÀGINA 16 >>

Articles de
M. DOLORES GARCÍA
ENRIC JULIANA

ISABEL GARCIA PAGAN
ÀLEX TORT

FRANCESC-MARC ÁLVARO

œEl president
en funcions no es
planteja abandonar
i tornarà a lluitar

Barcelonaes
gasta250.000
eurosenla
RyderCup
perduda
 Colau liquida la despesa
de la candidatura del
torneig de golf, que al final
se n’anirà aRoma VIURE 1

Muy LANEL VINO SOLO
SE DISFRUTA CONMODERACIÓN

www.bodegaslan.com
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L’esquerra alternativa s’enfronta
a la fractura i a la lluita per la sigla
Antonio Baños, cap de llista de la candidatura de la CUP, estudia dimitir

“Al final sembla que al març tin-
drem alguna cosamés que l’arri-
bada de la primavera”. Paraules
premonitòries d’un dels assis-
tents a la reunió d’ahir de laCUP
tot just després de transcendir
que a la primera rondade votaci-
ons hi havia hagut un empat tèc-
nic entre dues de les sis opcions
portades a debat, però sense re-
velar-se llavors que les dues pro-
postesadesempatar jaapostaven
pelno, ambmatisos, aArturMas.
En efecte, la CUP es va reunir

ahir a Barcelona durant més de
quatre hores per acabar rebut-
jantlainvestiduradeMas,fetque
aboca el procés independentista
a unes noves eleccions i, de re-
truc, la formació anticapitalista a
“una fractura total més que evi-
dent” segons fonts cupaires. Les
primeres conseqüències, imme-
diates:elcapdelacandidaturade
la CUP, Antonio Baños, es plan-
teja la dimissió i, segons van
apuntar fontsde l’esquerra alter-
nativa independentista, molt
probablement l’acompanyaran
altres diputats i destacats mem-
bres de l’organització.
La divisió és claríssima. Com a

exemple, els compareixents a la
rodadepremsaposteriora la tro-
bada, en què només van sortir a

donar explicacions dos diputats,
GabrielSerraiSergiSaladié, idos
membres del secretariat nacio-
nal de la CUP, Neus Montaner i
Xevi Generó. I tots ells pública-
mentreticentsa la investidurade
Mas i situats en l’òrbita d’Enda-
vant, organització que encapçala
el sector dur cupaire. Ningúmés
a darrere, ni tan sols els diputats
Anna Gabriel i Benet Salellas,
clars exponents de la negativa a
Mas van aparèixer davant els
mitjans. Serra va provar de justi-
ficar-ho i de treure importància
al fet:“Noméshemcanviatdeco-
reografia”, va arribar a dir.
L’extrem de la ruptura a la

CUPelvadibuixartambéundes-
tacat militant d’Endavant a
aquest diari, quanpreguntat pels
resultats tan ajustats en les vota-
cionsvareconèixerque“quanno
hi ha consens és evident que es
corre aquest risc”.
Precisament, la incapacitat

d’arribaraunasolucióconsensu-
ada i sense haver de recórrer a
votacions va ser criticada pels
partidaris de fer president el lí-
derdeCDC.EndeclaracionsaLa
Vanguardia, fonts de la CUP as-

seguren que el mandat emanat
de l’assemblea de Sabadell era el
consens entre les dues posicions
dicotòmiques dintre la CUP, “i
cert sector s’hapassatpel forroel
mandat democràtic de l’assem-
blea nacional”, màxim òrgan de-
cisiu i deliberatiu de la formació.
De fet, durant la reunió d’ahir a
Barcelona, aquestes mateixes
fonts asseveren que mitjançant
les assemblees de Sant Pere de
Ribes, amb el suport de la de Ba-
dalona i altres assemblees locals,
es va proposar aquest consens
amb la solució salomònica d’in-
vestir Mas, però sense assumir
capacord.“Unamaneradedonar
un cop de peu endavant a la pilo-
ta, però va ser ignorada per al-
guns sectors i van tirar pel dret”,
afirmen.
El reguitzell de comentaris a

les xarxes socials de regidors i
destacats cupaires també donen
fe que a la CUP es respiren aires
decanvi.Així, perexemple, el re-
gidoraArenysdeMarDavidCal-
deira piulava: “Definitivament,
laCUPenterraelprocés is’alinea
amb l’espanyolisme! Des d’A-
renys deMar, adéu!”. O l’alcalde
cupaire d’Argentona, Eudald
Calvo, que demanava directa-
ment “disculpes”, passant per
Lluc Salellas, regidor a Girona i
germàdel diputat Benet Salellas,
que es declarava obertament
“decebut”.
Caldràveure,però, siesconsu-

maladivisióentreelsqueorbiten

al voltant d’Endavant o els parti-
daris de Poble Lliure (a favor de
l’acord amb Junts pel Sí) i si hi
haurà lluitaper la siglade laCUP
que aramateix fa de candidatura
aglutinadora de l’esquerra alter-
nativa independentista. Fins i tot
no es descarta que Poble Lliure
hi renunciï, ja que consideren
que quedar-se la sigla amb la de-
cisió presa ahir els va a la contra.
La pugna entre totes dues pot
acabardividint laCUP, jaquePo-
ble Lliure sempre ha apostat per
prioritzar l’eix nacional i oferir
un posicionament més pragmà-
tic amb altres forces sobiranistes
per tal d’assolir l’objectiu de la

independència. En canvi, Enda-
vant té un vessant molt més lli-
bertari i rebutja dogmàticament
qualsevol relació amb CDC o
amb entitats sobiranistes com
l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC).
El cas és que a la reunió d’ahir

es van congregar el consell polí-
tic de l’organització i el GAP
(Grupd’AccióParlamentària).El
consell el formen gairebé una

MANÉ ESPINOSA

La diputada de la CUPAnna Gabriel en el moment d’entrar a la reunió de la formació al centre cívic Pere Quart de Barcelona

està davant la seva gran oportuni-
tat. Ahir va plasmar les seves in-
tencions en un tuit: “Mai ens can-
sarem, mai abandonarem, mai
ens rendirem. No ho hem fet mai i
maihofarem.Seguim”.Araperara,
el més urgent és mantenir un dis-
curs unívoc de rèplica a la CUP i
evitarlaimatgede“tirar-seelstras-
tospel cap”.

L’oportunitat d’ERC
Els republicans reuneixen avui la
seva executiva ambcaràcter extra-
ordinari, però el que tenen clar és
queelmoment requereix “calma” i
“reflexió”. I tornar a repassar els
resultats del 27-S. La candidatura
unitària va aconseguir 1.628.714
vots, un 39,59%, i 62 diputats. Uns
“bons resultats”, però “no prou”, i
“les segones parts nohan estatmai
bones”. A les eleccions generals,
ERC va consumar el sorpasso a
CDC: nou diputats per vuit dels
convergents i 33.788 vots més. La
determinació dels republicans ara
és “no tornar a ensopegar amb la
mateixa pedra” del setembre, i per
aixòesplantejaundiàlegfrancamb
Convergència.Repetir la llista uni-
tàriaooptarperduescandidatures
col·legiades ambun full de ruta co-
mú?Aquestaés laqüestió.CDCas-
sumeixque ladirecciórepublicana
acull amb fredor la possibilitat de
reeditar la fórmula de Junts pel Sí.
Enqualsevol cas, “les regleshande
canviar”.Alesfilesd’ERCsostenen
que una candidatura d’Artur Mas
ambla fórmulaquesigui tornariaa
convertir les eleccions en plebis-
citàries, però aquesta vegada la
decisió es dirimiria a partir de l’eix
esquerra-dreta, cosa que acabaria
arrossegant els republicans a un
terreny de joc que volen evitar en
l’aposta independentista: la batalla
esquerra-dreta i el xoc amb la for-
maciód’AdaColau iPodem.

La perspectiva de CDC
El 8 de novembre La Vanguardia
publicavaqueMastreballavaenun
nou escenari electoral en vista del
rebuig de la CUP. Els cupaires no
havien consumat el seu primer no,
però el president ja tenia el pla al-
ternatiu al cap, tota una estratègia
“completa”. Les opcions de Mas i
les de CDC passen per llançar la
candidatura del president i inten-
tar captar el suport dels masistes
delprocéssobiranista.DesdeCon-
vergència es defensa que una llista
unitària de l’independentisme
témésforça,iposencomaexemple
els resultats de les generals, on En
ComúPodemesvaemportarlavic-
tòria,malgrat la sumade les candi-
datures de Gabriel Rufián i Fran-
cescHoms.Llistes almarge, lages-
tióaCDCescomplica.Elpartitestà
en situació de “certa interinitat”,
amb un procés de “desconstruc-
ció” en marxa i amb diversos diri-
gents prenent posicions per succe-
irMas.Lapartidaes jugamésenllà
de leseleccionsdelmarç iningúno
espera rebel·lions internes a curt
termini, encara que elsmoviments
cada vegada seran més sorollosos.
El conseller Santi Vila va deixar
ahir la seva empremta: “Vist això,
tots hem de reflexionar. Aquest
país emprenedor, de progrés i fet
a si mateix, ha de deixar enrere
els despropòsits”. Avui es veuran
lescares.c CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Barcelona

ÀLEX TORT

CRÍTIQUES INTERNES

Algunscupairesacusen
ladireccióderenunciar
alconsensexigitper
l’assembleadeSabadell

EL GAP, DECISIU

Correntsminoritaris
a la CUP van acabar
inclinant la balança
a favor del no aMas

Aquest matí es reuneixen
de manera extraordinària
tant la cúpula de Conver-
gència com la d’ERC

La junta de portaveus està convo-
cada avui per decidir l’ordre del
dia del pròxim ple

Diumenge, dia 10, es compleixen els
dos mesos que estableix la llei com a
termini màxim per investir un presi-
dent després de les primera votació

El diumenge 6 de març
és la data més probable
per a la celebració
d’eleccions

EL NOU
CALENDARI

CDC i ERC El Parlament Convocatòria automàtica Eleccions
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seixantena de membres de la CUP re-
presentantsdelesassembleesterritori-
als i és elmàximòrgandecisori després
de l’assemblea nacional. El GAP, en
canvi, ésun instrumentcreat expressa-
ment a partir de l’entrada de la CUP al
Parlament iquegestiona icontrola l’ac-
tivitat dels diputats. En total, 68 perso-
nes que al cap i a la fi van acabar fent en
petit comitè el que s’havia fet vuit dies
abansa l’assembleanacionalextraordi-
nària de Sabadell: votar Mas sí o Mas
no, ambmésdeduespropostes sobre la
taula. Al conclave també hi van assistir
elsquinzeintegrantsdelsecretariatna-
cional de la CUP (òrgan executiu) i els

deu diputats, tots ells sense dret a vot.
El GAP, conformat per onze represen-
tants d’organitzacions que van donar
suporta laCUPdurant leseleccionsdel
27-S, va resultar finalment decisiu. Ai-
xí, corrents trotskistes, com Corrent
Roig i Lluita Internacionalista, amb
una militància molt reduïda, va acabar
decantant la balança a favor del no.
En principi, dues d’aquestes propos-

tes eren les que havia efectuat el secre-
tariat, ja conegudes: dir no a Mas amb
cinc vots a favor i cinc en contra, o bé
amb deu abstencions en un eventual
debat d’investidura, o dir sí a Mas i a
l’acord amb dos vots a favor dels seus
diputats i vuit abstencions. A aquestes
dues fórmules se n’hi van afegir quatre
mésplantejadesper lesassemblees ter-
ritorials, de les quals dues plantejaven
l’aprovació al candidat de Junts pel Sí

ambcondicions,unaaltra tornavaane-
gar-li la investidura i l’última donava
llibertatdevotalsdeuparlamentarisde
la CUP. En la primera ronda de votaci-
onsesvaproduirunempat tècnicentre
les dues que apostaven explícitament
pelnoal líderdeCDCi les altresquatre
van quedar ja eliminades. En segona
volta, l’opció guanyadora va ser la del
no, plantejada pel secretariat nacional
dels cupaires.
Tot seguit, els diputats dels anticapi-

talistes Gabriela Serra i Sergi Saladié
van sortir a donar explicacions sobre
les votacions, però van posar l’accent,
durant la seva intervenció, a exigir a
JuntspelSíperquèmoguésfitxaiposés
sobrelataulaelnomd’unaltrecandidat

a la presidència abans del 9 de gener.
“Nosaltreshemmogut fitxa i hemfet el
que hem pogut”, va justificar Serra. En
la mateixa línia, la diputada va insistir
que si CDC no canvia d’opinió “seria
l’evidènciade l’immobilismedequi téa
la mà la manera de posar fi a tot això”.
“Queden dies per moure fitxa; és un
procés que no està acabat”, va continu-
ar la cupaire.
Saladié va recordar que el 27-S no es

va votar un president, així com tampoc
no es tractava d’escollir entre “Mas o
març”. Pel diputat, laCUP “s’haquedat
sola i des d’altres espais no han mogut
ni una coma”, en clara referència a
Junts pel Sí, mentre insistia que “hi ha
majoria independentista com a mínim
per a una setmanamés”, per la qual co-
sa, segons el seu parer, la pilota és a la
teuladadeJunts pel Sí.c

La qüestió catalana

Els anticapitalistes tornen a
convidar JxSí a “moure fitxa”

Francesc-Marc
Álvaro

El que havia
de passar

Sempre havia estat convençut –i
em sap greu haver encertat– que
la CUP no investiria Mas. Per
què? Perquè –com vaig escriure

en un article de primers de desembre–
l’organització anticapitalista mai no ha-
via previst que un procés de secessió fos
liderat per un líder convers de centre-
dreta amb el suport de classes mitjanes
d’ordre; el seumite és el d’una revolució
feta per destruir el que ells consideren
“enemics de classe”, tot aprofitant la
desconnexió. Els cupaires tampoc no
preveien que els resultats del 27-S els fa-
ria indispensables i els portaria al xoc
entre la fraseologia purista i la necessi-
tat tràgica d’embrutar-se en la política
real; en trobar-se amb la clau a lamà, els
ha dominat el pànic a trencar-se i la lògi-
ca amic/enemic. D’altra banda, si s’ob-
serva la mecànica de la CUP en diverses
localitats, es comprova que la seva meta
és, en general, créixer des de l’oposició
abans que pactar per governar.
Més enllà del miratge construït per

David Fernàndez (amb el concurs dels
convergents) d’una CUP psuquera, el
que ha passat és el que havia de passar.
Però la responsabilitat més gran és dels
dirigents de Junts pel Sí, que van caure
de quatre grapes a la trampa populista
quan havien de negar-se a negociar amb
els cupaires mentre el veto aMas no fos
aixecat. Si ho haguessin fet, i no hagues-
sin firmat la declaració del 9 de novem-
bre, haurien pogut explorar acords amb
altres grups del Parlament, a partir d’un
canvi de ritme del procés sense desdir-
se de l’objectiu de la independència i
amb la prioritat de fer créixer el 48% fa-
vorable a un Estat català.

Ara, si no hi ha una jugada imprevista
que donaria protagonisme a Junqueras,
anirem a noves eleccions, que ja no po-
dran ser presentades com a plebiscitàri-
es. El marc dels nous comicis serà l’au-
tonòmic de sempre, subratllant l’eix
dreta-esquerra sobre el qual s’afegirà
l’eix vella-nova política. És un escenari
que només veu amb alegria –els tuits
d’ahir eren eloqüents– el món de Po-
dem, els comuns i ICV, que l’aprofitarà
per intentar forjar una majoria d’es-
querres ambAdaColaudepresidentade
la Generalitat i amb ERC i la CUP com a
socis d’un eventual nou tripartit, a partir
d’una reformulació del dret a decidir i la
promesa de referèndum dels podemites.
Lamancade sintonia entre el PSOE iPa-
blo Iglesias fa pensar que Miquel Iceta
no se sumaria a l’artefacte, però no s’han
de descartar acords.
Dono per fet que Junqueras, si tor-

nema les urnes, no voldrà reeditar Junts
pel Sí, coalició que va acceptar a contra-
cor el passat estiu. CDC haurà d’anar en
solitari a la batalla, i haurà de decidir
abans si impulsa una refundació valenta
(amb idees i cares noves) o es limita a un
retoc cosmètic. Si el centre sobiranista
no se sap reconstruir amb rapidesa, hi
pot haver una alta abstenció dels mode-
rats que s’havien apuntat a fer un país
nou.

Laresponsabilitatmésgran
ésdelsdirigentsdeJuntspel
Sí,quevancauredequatre
grapesa la trampapopulista

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

El líder de l’ANCdemana
perdópel seu aval a laCUP
BARCELONA Redacció

El president de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Jordi Sànchez, va asse-
gurar ahir que es penedeix que l’entitat
quedirigeixdemanéselvotperaqualse-
vol opció independentista el 27-S i ara
demana perdó als que “se senten enga-
nyats”, després que la CUP hagi decidit
no donar suport a la investidura d’Artur
Mas. En el seu compte de Twitter,
Sànchezvaassenyalarqueara“tocarefer
lavoluntatdelpoble,enlacertesaquetot
elquehemfetelsúltimsanysnoesperd i

cal construir un nou projecte d’unitat”.
Endeclaracionsposteriors,Sànchezva

matisar les seves crítiques a la CUP i va
assenyalar que el procés “no està enter-
rat” iqueelprojectehadecontinuarsen-
se retrets. Sobre això, va alertar que no
s’ha d’iniciar una confrontació entre les
“famílies independentistes” i va prome-
tre que l’ANC continuarà treballant per
la unitat del sobiranisme. El líder de
l’ANCvaexplicarquedavantla“incerte-
sa” de la situació s’ha de ser honest i va-
lent,jaque“enstrobemenunescenaride
complexitat, i sinosomcapaçosdesupe-

rar-lonopodemconstruirunnoupaís”.I
sobre la possibilitat que l’entitat sobira-
nista presenti una llista pròpia en unes
eleccions al Parlament, Sànchez va dir
que estudiarien les “possibles opcions”,
encara que va destacar que provaran de
buscar fórmulesd’unitatpercrearmajo-
riesclares.
Per la seva banda, l’expresidenta de

l’ANC i ara presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, va indicar: “Sempre
havia pensat que al final laCUPajudaria
a fer realitat el mandat democràtic del
27-S.Nohaestataixí.Emvaigequivocari
molt”. I el nou president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, va demanar als
polítics “sentit d’Estat” i que “intentin
esgotar els terminis legals” perquè hi
hagipacted’investiduraaCatalunya ino
“decebin la voluntat de milers de
catalans”.c

La CUP no ha estat a
l’altura del moment. Us
demano disculpes. A
seguir treballant per la
independència.
@eudaldcc
Eudald Calvo
Alcalde d’Argentona

Definitivament, la CUP
enterra el procés i s’alinea
amb l’espanyolisme!
Des d’Arenys deMar,
adéu!
@DavidDcaldeir
David Caldeira
Regidor d’Arenys

SabeuquedesdeGirona
hemtreballat internament
perunaltreescenari.No
hohemaconseguit.Hem
d’assumir la
responsabilitat.
@llucsalellas
Lluc Salellas
Regidor de Girona

AvuialCPde la
@cupnacional, lanostra
territorialhaemèsels6
votsdequèdisposaa favor
dedesplegarelmandat
democràticdel#27S.
@CUPNordOriental
CUP Nord-Oriental
Assemblea de Girona i la Catalunya Nord

Malgrat tot no fallem ni
fallarem. Altura de
mires, fermesa i
convicció. Mori el
processisme, a guanyar
la independència!
@xmonge
Xavier Monge
Exmembre del secretariat

MANÉ ESPINOSA

Antonio Baños, cap de llista de la CUP, es planteja dimitir

135



2 LAVANGUARDIA S U M A R I DIMARTS, 5 GENER 2016

El ministre de l’Interior
anuncia que el nombre de

morts a les carreteres espanyoles
va marcar l’any passat el mínim
històric des del
1960. Ara una de les
prioritats de Trànsit
és reduir també els
accidents mortals
de moto. VIURE

LA SEGONA

Ni junts ni barrejats

LAmemòriaenpolíticaviuinstal·ladaenelpresent,
aixíqueelrecorddelpassatdurapoc.Shakespea-
redeiaquelamemòriaéselsentinelladelcervell,
elquepassaésquenosempreestàdeguàrdia.

Elspolíticsseguramentsónelsprofessionalsmésdesmemo-
riats,perquèlessevesglòriess’esvaeixenenuneshores,però
elsseusfracassoselsenterrenenlahistòria.Sentintahir
JosepRullapallissar laCUP,quedavenllunylesrecents
llagoteriesalsanticapitalistes,quansemblavapossible
l’acordd’investidura.SentintelcoordinadorgeneraldeCDC
demanarlareediciódeJuntspelSí, semblavaoblidar-seque
vaserméselresultatd’unapugnaqued’unpacte.Alseudia,
ERCvaexigiravançareleccionsiArturMaselsvaferuna
maniobraenvoltant,segonslaqualperacceptar-hoimposa-
vaunacandidaturaúnicaafideposarenmarxael fullde
rutaperala independència.OriolJunquerasvatransigirque
Masfoselpresidenciableperònoelcapdellista,enelqueva
serunapiruetaal’airededifícilexplicació.Elprimeranava

quarta la llista, totunnúmerod’altaprestidigitacióelectoral.
JuntspelSínohaestatunafórmulamagistral,peròvaser

unremeipersortirdelpas.Elsseus62diputatselsvansituar
aunpasdelamajoria,perònoprouapropperaconseguirels
seusobjectius: investirMasiobtenirel51%delsvotsperal
sobiranisme,nisumant-hi laCUP.Desprésdelcopdeporta
delsanticapitalistes,noquedaméssortidaqueunesnoves
eleccions,permésqueOriolJunquerass’esgargamellésahir
a lanitdemanantd’esgotarel tempsquerestaperbuscarun
acord,comsinohitinguésresaveure.Unamaneraelegant
d’assenyalarMasenelqueeraelprimeractedecampanya.
NosemblaqueJuntspelSí tingui futur,niésunabona

ideaunallistadelpresident.Noespotdemanaralsciutadans
cadatresmesoselvotdelaseva
vida.Estractadegovernarun
paísenstandbydesdefamassa
mesos.Cadascúambelsseus
programesi lessevessigles.

ideaunallistadelpresident.Noespotdemanaralsciutadans

v

L’escriptor Mario Vargas
Llosa (79) treu aquest any

la seva nova novel·la,Cinco esqui-
nas, que ha estat definida com un
fresc que retrata el
Perú dels últims
mesos de la dictadu-
ra de Fujimori, amb
l’acció centrada a
Lima. PÀGINA 40

v

El titular de l’OBC,Kazushi
Ono (55), ha estat guardo-

nat amb el prestigiós premiAsahi
de les Arts, que està considerat
comelNobel del Ja-
pó. El jurat ha valo-
rat la seva “enèrgica
activitat” tant al seu
país com a la resta
del món. PÀGINA 44

v

El grup farmacèutic Almi-
rall ha entrat al mercat de

l’estètica comprant la companyia
dels Estats Units ThermiGen per
73 milions d’euros.
Amb aquesta adqui-
sició la firma refor-
ça la seva aposta per
la dermatologia.
PÀGINA 60

v

La Universitat de Barcelo-
na estudia aplicar mesures

disciplinàries al professor Àlex
de Jaureguizar, que va proferir
greus insults contra
la CUP a les xarxes
socials després de la
negativa dels cupai-
res a investir Artur
Mas. PÀGINA 16

v

La festa
interminable
Els més de tres-cents joves
que des de la nit de Cap
d’Any ballaven en una rave a
l’antiga pedrera deMont-ral,
a l’Alt Camp, estaven dispo-
sats a continuar amb la músi-
ca a tot volum fins al dia de
Reis, però elsMossos d’Es-
quadra, alertats pels veïns,
van posar fi a la sorollosa
gresca ahir al matí.

Seny alWhatsApp Morts a les carreteres

Seny, aquesta fórmula catalanadedenominar la sensa-
tesa, el sentit comú,haestat laparaula escollidaper
denominarungrupmolt especial deWhatsApp.No

ésnou, opotser ésqueel temps s’ha fetmolt llarg.Esva
creardesprésde les eleccions catalanesdel 27de setembre.
Els integrants?Tres líderspolítics catalans: la candidatade
Ciutadans InésArrimadas; delPSC,Miquel Iceta, i delPP
català,XavierGarcíaAlbiol.Qui vapromoureel grupen
aquestaxarxa social, qui vaproposar i vadonar títol a
aquestamaneradecomunicar-se, i qui, per tant, n’és l’ad-
ministradoraés InésArrimadas. Fins ara elsha servit per
comunicar-se lesposicionspolítiquesquecadascunman-
tindria enmoments clau, com ladeclaracióde l’inici del
procésde ruptura alParlament, oper anunciar als altres les
seves iniciatives.Desdediumenge, quanesva saberque la
CUPno investiriaArturMas, el grup treu fum.Hananalit-
zat el quehapassat i el quepotpassar.Ara cal veure si el
senyés capaçde sobreviure a la campanyaelectoral.

Nofa gaire temps, molt pocs haurien cregut que la
sinistralitat mortal a les carreteres espanyoles
estaria mai per sota de la de països com França o

Alemanya. El que semblava una utopia avui és una reali-
tat. De gairebé 6.000morts en vies interurbanes el 1989
s’ha passat a poc més de 1.100 en els tres últims anys, en
els quals hi ha hagut un cert estancament. Precisament
per això, i per evitar repunts com el que hi ha hagut el
2015 a Catalunya, cal que ni l’Administració ni els auto-
mobilistes i motoristes no abaixin la guàrdia. I cal conti-
nuar prenent mesures. N’hi ha una en què insisteix des
de fa temps el RACC. Es tracta de desviar el trànsit de
camions de les carreteres convencionals a les autopistes
en aquelles zones en què aquestes dues vies van en pa-
ral·lel. L’exemple de l’N-II i l’AP-7 a Girona demostra
que d’aquesta manera es podrien evitar moltes tragèdies
que ni tan sols unes bones estadístiques no aconseguei-
xen alleujar.
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Un artista
‘born to bewild’
París acull una
exposició que
recorre la
trajectòria
artística de
l’actor Dennis
Hopper, in-
quiet pintor i
fotògraf.

SUMARI

INTERNACIONAL
Itàlia sí que pot
Matteo Renzi torna a mostrar-
se aspre amb Brussel·les i amb
Alemanya en particular i dema-
na que la Unió Europea deixi de
donar lliçons a Itàlia i la tracti
ambmés respecte. PÀGINA 10

POLÍTICA
Socialisme desorientat
La precipitació dels esdeveni-
ments a Catalunya agafa per
sorpresa el PSOE, que comença
a recompondre el panorama
davant la previsió d’unes noves
eleccions. PÀGINA 22

EDITORIALS
Els temes del dia
La preocupant i creixent tensió
entre sunnites i xiïtes, dues
branques de la fe musulmana,
en el convuls OrientMitjà; i la
bona imatge de què gaudeix
Barcelona entre els directius i
els professionals de més qualifi-
cació. PÀGINA 24

OPINIÓ
Parlar per entendre’s
JosepM. Lozano dóna pautes
per tenir discussions edificants:
“Lamàxima inquietud esclata
quan algú (company, cap, direc-
tiu o consultor) diu que hem de
parlar de... valors. Ho fa sense
aclarir de què vol parlar parlant
de valors, i proliferen les reu-
nions que acaben per esgota-
ment o creant una comissió, que
ve a ser el mateix”. PÀGINA 28

TENDÈNCIES
Tensió efervescent
Un estudi elaborat per metges
de capçalera de Catalunya i el
País Basc revela que, a més dels
antiinflamatoris, el paracetamol
en forma efervescent també
perjudica els malalts hiperten-
sos. PÀGINA 33

CULTURA
Romanticisme carnal
La casa museu del gran escrip-
tor Victor Hugo de la històrica
Place des Vosges de París acull
una polèmica exposició en la
qual el sexe té un protagonisme
desbordat. PÀGINA 42

ESPORTS
La fe en la salvació
El Bournemouth és un equip
quemai no ha guanyat res en
126 anys d’història, però la seva
16a posició a la Premier League,
per sobre dels llocs de descens,
pot servir d’exemple de com
una bona defensa pot tractar de
tu a tu els milionaris davanters
de l’Arsenal o el Manchester
City. PÀGINA 57

ECONOMIA
Any nou, cotxe nou
El mercat automobilístic espa-
nyol acaba l’any 2015 amb un
creixement del 21% i per prime-
ra vegada en sis anys supera la
xifra del milió d’unitats venu-
des. I el nou exercici ha comen-
çat amb optimisme per al sec-
tor, que espera un augment de
6,5%, fins a uns 1,1 milions de
vehicles. PÀGINA 61
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Crítiques al partit perquè la fórmula escollida pel consell polític per dir no aMas havia estat rebutjada en assemblea

No tot és coherència en la CUP
ÀLEX TORT
Barcelona

La CUP, és innegable
quehademostratcohe-
rència: va plantejar un
no rotund a Artur Mas
a la campanya electo-

ral.Unnoques’haanatdesgastanta
base de topar una i altra vegada
amb “l’immobilisme de Junts pel
Sí”, en paraules de la diputadaGa-
briela Serra, a mida que s’esgotava
el termini per investir president.
Però finalment i malgrat la divisió
interna hamantingut el seu rebuig
aMas.
Entre els arguments que tenien

en compte aquells que van votar la
CUP el 27-S, el veto al president
Mas era important. Hi havia qui, a
més, va escollir l’esquerra alterna-
tiva independentista com lamane-
ra de garantir el procés davant la
desconfiança que els genera CDC.
Però la frasemés repetida entre els
seus nous electors era: “Els votaré
perquèsónelsméscoherents”.
Però aquesta coherència potser

nohoéstant desprésdelresultatde
lesvotacionsdelconsellpolític idel
grup d’acció parlamentària (GAP)
dels anticapitalistes el diumenge
passat.
L’opció adoptada, la de rebutjar

Masamb la fórmuladedeuabsten-
cionsalParlamentenunahipotètic
debat d’investidura, coincideix de

fet amb lapropostamenysvotada a
la jornada dedebat deManresa del
29 de novembre i eliminada a les
primeres de canvi a l’assemblea
nacional de Sabadell del 27 de de-
sembre.Esadir,lafórmulaquepre-
cisament es va rebutjar democràti-
cament en assemblea és la que fi-
nalmenthaservitperdirnoaMas.
Els partidaris de l’acord amb

JuntspelSí creuenqueaquestade-
cisió del consell polític és tot un
“engany a les bases”. “Fins i tot és
cínic”,assenyalenaaquestdiarimi-
litantscríticsdelaCUPqueassegu-
renalseutornquealgunssectorsde
la formació van incomplir el man-
dat de l’assemblea celebrada a Sa-
badell pel qual s’instava al consell

cions, amb 103 vots d’un total de
2.989paperetes.
A banda, part de la militància fa

autocríticaenconversaambaquest
diari i destaca altres incoherències
de diferent índole que han marcat
elspassosde laCUPdurantelsdar-
rers tres mesos. La més “flagrant”,
argumentar després de l’autode-
nominat “ajornament comunica-
tiu” que se centrarien en el com, el
quan i el què per la independència
“quans’ha fetpalèsqueelquihoha
marcat tot”.
Entre altres contradiccions tam-

bé cal destacar el rebuig a l’oferi-

ment de Junts pel Sí per formar
part de la junta de portaveus per
després acceptar la proposta de la
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, per presentar-s’hi i te-
nir-hi veu (l’última vegada, en la
sessió d’ahirmateix, en què van fer
actedepresència elsdiputatsAnna
Gabriel i Benet Salellas). O apostar
per Gabriel, representant destaca-
da d’Endavant, a la taula de nego-
ciació, quan l’organització antica-
pitalistahadeixatescritperactiva i
per passiva quemai no donaria su-
portaunGovernonCDC“continuï
ostentant en exclusiva les palan-
quesde comandamentdel procés”,
segons es recull al document que
l’organització va publicar el 17 de
desembre.
Enaquestalínia,icomjahafetdi-

versesvegadeselgrupparlamenta-
ri des del principi de les negocia-
cions, ahir Gabriel va tornar a de-
manar a Junts pels Sí que canviï la
candidaturad’ArturMas apresidir
la Generalitat per la d’algú d’ERC,
“comésel casd’Oriol Junqueras, o
“un de perfil independent comRa-
ül Romeva”. En declaracions a Ca-
talunya Ràdio, la diputada va asse-
gurar que d’aquesta manera la in-
vestiduranonoméscomptariaamb
elsuportde laCUPsinótambéamb
el dels onze diputats de Catalunya
SíqueesPot.
LaCUPestà “tocada”, tal comva

admetre la diputada dels anti-
capitalistes, Eulàlia Reguant, tot i
que va negar davant els micròfons
deRAC1el riscderuptura.c

Reguant(CUP)nega
riscderuptura; Gabriel
insisteixen Junqueras
oRomevacoma
candidatsdeconsens

La qüestió catalana

]El dirigent d’Unió, Ramon
Espadaler, qualifica de “desas-
tre” que ArturMas i Junts
pel Sí (JxSí) no tinguin la possi-
bilitat de “generar un govern
estable” amb una altra forma-
ció “que no sigui la CUP” i
lamenta la “incapacitat mani-
festa” de JxSí de dialogar.
“Estem pagant un preu carís-
sim pel frontisme”. Unió ha
assegurat que tornarà a pre-
sentar-se a les eleccions. / Efe

Unprofessor de laUB insulta laCUPa la xarxa
]La Universitat de Barcelona
(UB) estudia emprendre ac-
cions contra un dels profes-
sors, Àlex de Jaureguizar, des-
prés que proferís insults a la
CUP a través de la xarxa social
Twitter. “Fills de puta de la
CUP.Maleïts siguin ells i tots
els seus descendents...”, ha
escrit en un dels seusmissat-
ges. De Jaureguizar és profes-
sor associat al departament de
Comptabilitat de la facultat
d’Economia i Empresa de la UB
i militant de CDC. La UB va

rebutjar ahir els exabruptes
d’aquest professor i el vice-
rector de docència, Manuel
Viladevall, li va enviar una
carta a través d’e-mail en la
qual el cita a demanar discul-
pes i retractar-se a la mateixa
xarxa social. Altrament, apun-
ta, s’emprendran accions con-
tra ell. Entre aquestes hi ha
l’obertura d’un expedient in-
formatiu, que comporta elevar
a les forces de seguretat el que
ha passat per si s’hagués incor-
regut en un delicte. /Redacció

Elministrede l’Interior, Jorge
FernándezDíaz, vapropugnar
ahir tornar “a la sensatesa”a
Catalunyadesprésque lesCUP
haginrebutjat la investidura
d’ArturMas iqueelpresident
diguésquecontinua “plantant
cara”.Elministrevaconsiderar
queaquestesdeclaracions són
“clínicamentpreocupants” i va
descriureelpresidenten funcions
comelcontrari al reiMides
perquè “trenca totelque toca”.

Unió es presentarà a
les eleccions catalanes

“Les paraules de Mas són
clínicament preocupants”

Baños se’n va per “motius estrictament polítics”
]AntonioBaños, capde llista
de laCUPperBarcelonael
27-S, va formalitzaraquest
dilluns la renúncia coma
membrede la candidatura
anticapitalista i a l’actade
diputat.Enunacarta,Baños
afirmaquedeixa laCUP “per
motiusestrictamentpolítics”
ennosentir-se “capaçde
defensar laposturaadoptada
majoritàriament”diumenge
en la reuniódel consell polític
de laCUPquevadesembocar
enel rebuigdeMas.Baños
consideraque ladecisió
delpartitnoéscompatible
ambelsmotiuspelsquals
vadecidir encapçalar la candi-
daturade l’esquerra indepen-

dentistaenels comicisdel
setembrepassat.
AmbAntonioBaños també
renunciaràal seucàrrecen
elParlamenteldiputatRa-
monUsall, queva ferpública
la sevarenúnciael 20dede-
sembreenreuniódel consell
polític aArtés “perraons
estrictamentpersonals”.
En lanota,Bañosdeixaclar
queel seupasper lapolítica
només teniael sentit que la
“legislatura fos lade la ruptu-
ra irreversibleamb l’Estat
espanyol i que, amés, la cons-
truccióde la repúblicaes fes
desd’unprocésconstituent
popular i social”.El finsavui
diputatde laCUP,queadmet

sentimentde “frustració”,
afegeixquees trobava “entre
elspartidarisd’acceptar les
propostesd’acorddeJunts
pelSí i votar la investidura
del seucandidat”.Bañosva
anunciar la renúncia imme-
diatamentdesprésde la cele-
braciódel conclaved’ahir.La
seva intencióeraenviar la
notaamb ladimissióa les9
delmatíd’ahir.Tot i això,
apeticióexpressadelpartit,
vaacceptarendarrerir l’anun-
ci i fer-hopúblic a la tarda.
Enuncomunicat, la formació
anticapitalistaassegura
que “respecta” ladecisió
d’AntonioBaños i expressa
el seudisgust.

MANÉ ESPINOSA

Baños, cap de llista de la CUP, diumenge passat a l’arribada a la reunió del consell polític

Fonts cupaires fan
autocrítica i admeten
que el debat sobre
Mas va condicionar
totes les negociacions

polític a consensuar un acord, sen-
se haver de jugar-s’ho el tot per al
totenunanovavotació.
Així, cal recordar que aManresa

la tercera de les propostes que va
ser sotmesa a votació apostava per
la“continuïtatdelanegociacióamb
JuntspelSí(...)enesperaqueelses-
cenaris posteriors permetin inter-
pel·larCatalunyaSíqueesPoti l’as-
sumpció d’una solució col·lectiva”,

condicionant de totamanera l’abs-
tenció de tots els diputats de la
CUP.
Dit ambaltresparaules, elsdipu-

tats cupaires hauriend’abstenir-se
i esperarque la formacióque lidera
Lluís Rabell afegís dues absten-
cionsmésperacabarinvestintMas.
El29denovembreaquestafórmula
va ser lamenys acceptada, amb 129
vots d’un total de 1.960 vots eme-

sos. Igualment, un mes després a
l’assembleadeSabadellvapassarel
mateix. Laproposta es va reformu-
lar i l’opció de rebutjarMas i “bus-
carsuportmésenllàdelgrupparla-
mentaridelaCUP-CCatravésdela
nostraabstencióenelpled’investi-
dura” va ser la que menys consens
vagenerar.
En aquella ocasió, va ser elimi-

nada a la primera ronda de vota-
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La qüestio catalana El posicionament dels republicans

Legitimitat i credibilitat del procés
El procés cap a la independència
deCatalunyaha fetungirdesprés
de diumenge passat i, encara que
està lluny d’haver-se esgotat, en-
traenuna fasediferent.Nosabem
quina serà la sevanova estratègia,
ni si continuaran els mateixos li-
deratges. Comptarà sens dubte
amb l’adhesió de moltíssims vo-
tants, i, si es manté l’entusiasme
de les mobilitzacions anteriors,
continuarà existint una extraor-
dinària capacitat d’organització.
Al costat d’aquests recursos,

que constitueixen un important
capital polític, semblen haver-se
posat de manifest algunes defi-

ciències que continuen sense so-
lucionar-se, i que tenen a veure
amb la legitimitat i la credibilitat
delprocés.Totesduesvanunides,
i, encaraque lasevaexistènciade-
pengui de l’apreciació subjectiva
de cadascú, hi ha observacions
quepoden ser compartides.
Si es proposa la secessió unila-

teral trencant amb la legalitat vi-
gent, i s’invoca el principi demo-
cràtic per justificar-la, la base de
legitimitatqueatorgaun48%dels
vots és clarament insuficient. No
lacompensaunamajoriaabsoluta
alParlament, quenoreflecteixels
percentatges globals de l’electo-
rat català. I, en aquestes condi-
cions, em sembla un abús del
llenguatge parlar de “mandat
democràtic”. Hauria estat més
apropiat dir “mandat parlamen-

tari”. Menys ambiciós, però més
creïble.
No ho van veure així els grups

parlamentaris de Junts pel Sí i la
CUP,quevanaprovar la resolució
del 9 de novembre passat. Consi-
derant-se investits de la legitimi-
tat democràtica indispensable,
van declarar l’inici de la creació
d’un nou Estat. En coherència
amb això es va anunciar que el
Parlament no se supeditaria a les
institucions espanyoles, i, en par-
ticular al Tribunal Constitucio-
nal. Tot i això, quan aquesta reso-
lució va ser impugnada, la presi-
denta del Parlament va presentar
un escrit d’al·legacions en el qual
podia llegir-seque les resolucions
de la Cambra suposadament
constituent no podien “desplaçar
o anul·lar, per si mateixes, l’apli-

cació del principi de legalitat a
quèestan subjectes elGovern i els
ciutadans”. Allà, em sembla, la
credibilitat del procés va comen-
çar a caure. Va continuar baixant
quan va passar un mes de l’apro-
vacióde la resolució: el terminide
trenta dies en què laCambra con-
siderava que calia tramitar les
lleis del procés constituent, de se-
guretat social i d’hisenda pública.
No es vanmoureni Junts pel Sí ni
la CUP per iniciar-ne la tramita-
ció,nihanavisatqueho faranmés
omenys aviat.
Amb aquestes referències,

em va cridar l’atenció que el se-
nyor Romeva presentés el passat
22 el desembre la seva proposta
d’acorda laCUPinvocant la segu-
retat jurídica. El senyor Romeva
havia aprovat en la resolució cita-

da que el futur govern només po-
dria complir les normes i resolu-
cionsdelParlamentdeCatalunya.
D’acordambaixò,perexemple, el
Codi Penal i la normativa euro-
pea, és com si no existissin per al
que havia de ser el nou executiu.
Ambaixò, la seguretat jurídica no
encaixa en absolut i la credibilitat
s’esvaeix.
L’independentisme català té

una base sòlida, que pot créixer.
Tot i això, no veig com pot acon-
seguir-ho si els seus líders insis-
teixen a veuremajories onnon’hi
ha, i alternen les insolències a la
Constitució amb l’acatament es-
crupolós al Tribunal Constitu-
cional. Segur que són sincers, pe-
ròdevegadesnohosemblen.Pot-
sersentméscoherentsserienmés
creïbles.c

Xavier Arbós

X. ARBÓS És catedràtic de Dret Constitucional
de la Universitat de Barcelona

Junqueras evita un suport explícit a
Mas i exigeix reprendre negociacions
El president d’ERC reclama “responsabilitat” a CDC i la CUP

ÀLEX TORT
Barcelona

“Mentre hi ha vida hi ha esperan-
ça”, deia unOriol Junquerasmolt
vehement, potser inclús amoïnat,
en la roda de premsa d’ahir. Amb
la seva compareixença, ERC cre-
ma l’últim cartutx per a l’entesa
entre Junts pel Sí i la CUPdavant
la data límit per investir presi-
dent, el 9 de gener, i la negativa
dels anticapitalistes d’arribar a
assolir un pacte.
En les files d’ERC saben que

unes noves eleccions els afavore-
ix en tant que probablement seri-

en la forçamés votada, però alho-
ra veuen amb preocupació elmes
demarç, ja que tal comva assegu-
rar el president dels republicans
“no hi ha cap garantia” que uns
comicis dibuixin un escenari mi-
llor de governabilitat” que el que
es podria assolir amb una entesa
entre Junts pel Sí i la CUP.
“De res serviria ser els primers

si després no tenimprou diputats
independentistesperassolir la in-
dependència”, afirmavenfontsde
la formació. Després de la reunió
de l’executiva del partit, el líder
d’ERC, per tant, va exigir a CDC i
la CUP, sense esmentar-los mai

explícitament, “responsabilitat” i
que “es mantinguin en la taula de
negociació per preservar el man-
dat democràtic del 27-S”, perquè
segons Junqueras les eleccions
no són el millor escenari. Igual-
ment, va evitar durant tota la seva
intervenció donar suport explícit
a Artur Mas, com sí que havia fet
per exemple en lamateixa sala de
premsa fa unes setmanes.
Tanmateix, el diputat per al

Congrésd’ERC,JoanTardà, es va
desmarcar de la línia oficial i en
un tuit va assenyalar que “si Mas
faunpasalcostat icedeix lapresi-
dència a un membre del seu par-

tit, fem Govern i el procés va en-
davant”.
Sembla, però, poc probable que

laCUPesplantegi novament seu-
re a la taula si l’escull confés és el
de posar per endavant el nom
d’Artur Mas. Preguntat precisa-
mentsieldesllorigadorenunare-
presa de les negociacions seria
una alternativa en la candidatura
a la presidència de la Generalitat,
Junqueras va considerar que da-
vant les càmeres no era el lloc
adequat per exposar-ho, però va
tornar a subratllat que “nopot ser
que a set dies vista nohi hagi con-
verses i negociacions; ERC crida

als altres a reprendre les conver-
ses. Ésmillor un acord que un es-
cenari ple d’incerteses que poden
donar les eleccions almarç”.
Ara bé, després de recordar-li

les paraules delmatí de la diputa-
da de la CUP, Anna Gabriel, per
les quals apostava per ell com a
candidat de consens, a Junqueras
nomésvacedirun“comnopodria
ser d’una altramanera, estaré en-
cantat de fer el que sigui al servei
del meu país. Però és evident da-
vant aquestes circumstàncies
quesempreseguimlleials alsnos-
tres compromisos” amb CDC i la
coalició Junts pel Sí
Junqueras va destacar el paper

en la centralitat que al seu parer
ha jugat fins ahir el seu partit en
les negociacions entre dos ex-
trems polítics i va asseverar par-
lant en tercera persona que “úni-
cament demanem que continuïn
parlant (CDCi laCUP).Nodema-
nem que renunciïn a res, i que es
posin d’acord”, al mateix temps

que subratllava que “de res no
serveix ara fer-se retrets l’un a
l’altre”.
Després de reconèixer que “els

esdeveniments es precipiten i el
país viu moments d’incertesa”,
Junqueras va admetre que “el
mandat” del 27-S pot quedar en
suspens o prorrogat en espera
d’unes noves eleccions. Per això,
va comminar a tots els actors im-
plicats en la negociació a “man-
ternir-se en la taula denegociació
i no aixecar-se’n” fins que trobin
el desllorigador. “L’acord és pos-
sible i factible. L’acord és difícil,
però la nostra responsabilitat és
intentar arribar” a un consens.
“La força d’aquest país està en

la transversalitat i obsessionar-se
en retallar-la comporta afeblir el
país. (...) La dificultat de l’acord
noha de sermotiu per renunciar-
hi”, va concloure.
A la reunió de l’executiva

d’ERC va ser simptomàtic veure
tant Raül Romeva, com Carme
ForcadelloelnúmerosisdeJunts
pel Sí, EduardoReyes.c

Tardà demana al
líder deCDC “unpas
al costat” per formar
Govern i poder tirar
“endavant” el procés

XAVIER GÓMEZ

Marta Rovira i Oriol Junqueras, durant la reunió de l’executiva extraordinària d’Esquerra celebarada d’ahir
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Les eleccions catalanes dificulten
l’estratègia negociadora deRajoy
El PP demana al PSOE que torni a la taula per acordar la formació del nou govern

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Espreveien comapossibles, però
el Govern central i el PP les con-
sideraven molt difícils. Les elec-
cions que s’albiren a Catalunya
després del no de la CUP a Artur
Mas interfereixen en l’estratègia
negociadora de Mariano Rajoy
per aconseguir formar govern a
Espanya, encara que fonts del PP
creuen que encara és possible
aconseguir la investidura de l’ac-
tual president en funcions i que
no estan condemnats a una
repetició de les eleccions, com
cada vegada més sectors del PP
creuen.
Mariano Rajoy esperava que la

formació d’un govern indepen-
dentista a Catalunya, que comen-
cés a fer passos de creació d’es-
tructures d’un Estat català que
requerís una reacció ferma del
Govern espanyol, exerciria una
pressió sobre el PSOE que podria
obligar-lo a permetre al final la
seva investidura, per plantar cara
als independentistes. La convo-
catòria d’eleccions i el fet que el
procés sobiranista es paralitzi, al-
menys fins que es constitueixi el
nou Parlament, afluixa aquesta
pressió en un PSOE que ja ha dit
per activa i per passiva que no
donarà suport a la investidura de
Mariano Rajoy.
Però no només això. Ciuta-

dans, que semblava el seu soci fix
en una possible investidura, tin-
drà ara, creuen en el PP, que dis-
tanciar-se del partit de Mariano
Rajoy, per no aparèixer en les
eleccions catalanes com cap altra
versió dels populars, i poder així
mantenir els vots que la seva can-
didata, Inés Arrimadas, va acon-
seguir el 27-S, convertint-se en el
segon partit del Parlament.
Noobstant això, en el PPconsi-

deren que encara hi ha temps,
que si el calendari es compleix
segons el previst, les eleccions
catalanes se celebraran abans
que es compleixi el termini per

elegir president a Espanya. ja que
si se celebra la primera investi-
dura de Rajoy, en la qual sap que
no tindrà possibilitats de sortir
elegit, a finals de gener o princi-
pis de febrer, la data límit per ele-
gir govern seria finals de març o
principis d’abril, quan ja s’hauri-
en celebrat les eleccions a Cata-
lunya, que podrien ser el 6 de
març, i el PP encara disposaria
d’un mes per aconseguir una in-
vestidura in extremis, abans que
es convoquin eleccions.
De totamanera, el PP no rebai-

xarà la tensió sobre el PSOE i
continuarà interpel·lant Pedro
Sánchez perquè torni a la mesa
de negociació. En aquest sentit,
el partit no deixa passar oportu-
nitat per posar de manifest la fe-
ble situació del líder socialista en
el seu partit. La vicesecretària

d’estudis i programes del PP, An-
drea Levy, que ahir va comparèi-
xer en roda de premsa amb el
candidat del PP, Xavier García
Albiol, a la seu del PP a Madrid,
va parlar del desig dels populars
d’obrir una nova ronda de con-
tactes “amb Pedro Sánchez i, o,
amb el PSOE” per aconseguir un
acord d’estabilitat.
També el vicesecretari d’orga-

nització del PP, FernandoMartí-
nezMaíllo, va convidar el PSOEa
tornar a la negociació: “Avui més
quemai es fa necessari un exerci-
ci de responsabilitat” i va afegir:
“Pedro Sánchez ha d’assumir la
realitat. Que ha perdut les elec-
cions i també que el nou escenari
exigeix generositat i responsabi-
litat”. Generositat i responsabili-
tat a les quals també va apel·lar
Andrea Levy. En el PP creuen

que aquesta forma de pressió li
servirà també com estratègia a
Catalunya, ja que presentaran el
partit de Mariano Rajoy com
l’únic partit capaç de garantir
l’estabilitat , a Espanya i aCatalu-
nya, i com l’únic partit que és ca-
paç de fer front, com ha fet, a un
altre procés sobiranista que po-
gués sortir de les noves eleccions
catalanes.
Això explica la repetició dels

missatges que ahir van traslladar
els dirigents del PP i que avui re-
petirà Rajoy, que reuneix a Ma-
drid la cúpula del partit per ana-
litzar la nova situació política:
“És fonamental que els dos prin-
cipals partits seguin per parlar i
no per portar la negativa com a
resposta”, va dir Maíllo.
En lamateixa línia, el portaveu

del PP al Congrés, Rafael Her-
nando, va convidar també el
PSOE a seure a la taula a parlar
d’“un govern estable i com més
aviatmillor”, renunciant “alsma-
ximalismes de cadascú i que la
gent actuï amb responsabilitat i
patriotisme. Que per sobre dels
anhels personals o dels proble-
mes interns, hi ha els problemes
dels ciutadans i cal treballar en
això”.c

Avui el líder popular
reuneix el comitè de
direcció del partit per
analitzar la situació a
Catalunya i a Espanya

EMILIA GUTIÉRREZ

Rajoy,dimartspassat, entranta la saladelpalaude laMoncloaonvaoferirunarodadepremsa

Ciutadans i PSOEacosten posicions
respecte a laMesa del Congrés
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Amb les negociacions per a la in-
vestidura d’un nou president del
govern en puntmort, el diàleg so-
bre la composició de la Mesa del
Congrés, que regula el dia a dia
parlamentari, està servint com
una primera presa de contacte
delsgrupsabansqueesconstituei-
xinlesCortsel13degener.Pertes-
tar les afinitats i tambéallòqueels
uneix.
Unprocésenelqualahirvanser

el portaveu del PSOE, Antonio
Hernando, i el del Ciutadans, Mi-
guelGutiérrez, els quees vanveu-
re les cares i van constatar la coin-
cidència en la necessitat que la
Mesa sigui “el més plural possi-

ble” i representi el nou escenari
polític sorgit del 20-D.
Així mateix, van coincidir en la

necessitat que la Cambra Baixa
iniciï els treballs parlamentàries
“en el menor termini de temps” i
que s’abordi d’una vegada per
sempre lareformadelreglamenta
fi d’“augmentar” el control al Go-
vern i d’“intensificar” la transpa-
rència.
L’aposta deC’s per què la presi-

dència de la Cambra pugui recau-
re en un dirigent que no sigui del
PP–seria laprimeravegadaqueel
partit guanyador dels comicis no
aconsegueixaquestcàrrecinstitu-
cional– acosta el partit de Rivera
als socialistes, ja que el PP rebutja
de totes totes aquestapossibilitat.
Tot i això, des de la direcció ta-

ronja, que ha designat Gutiérrez i
JoséManuelVillegas comanego-
ciadors, es volmantenir una posi-
ciódeprudència enesperaquePP
i PSOE arribin o no a un acord. Si
aquest no existeix, les seva possi-
bilitat d’influència –assenyalen–
serà molt més important. C’s, que
suma40diputats, confiaaaconse-
guir una de les quatre vicepresi-
dènciesiunadelesquatresecreta-
riesde laMesa.

“Ésunprimer contacte, ara per
ara en l’únic que hi ha coincidèn-
cia ésenquè la representacióde la
Cambra ha de ser plural”, va asse-
nyalarGutiérrez,quevaassegurar
que encara no ha plantejat al
PSOE la possibilitat que el nou
president siguiunsocialista.
Gutiérrez, que la setmana pas-

sada es va reunir amb el portaveu
del Partit Popular, va deixar la
portaobertaperònovavolercom-
prometre’s en aquest sentit, tot i
que va defensar que el fet que
sempre el president de la Cambra
fosunmembredelpartitmésvotat
no obliga que “les coses continuïn
sent comfinsara”
Segons fonts de la direcció del

PSOE citades per l’agència Efe, la
trobada d’ahir amb Ciutadans va
ser“grataisatisfactòria”ivaservir
per constatar que “es pot arribar a
punts de trobada sobre la compo-
sició de laMesa i altres òrgans de
laCambra”.
En la reunió també es va analit-

zar la possibilitat que els 69 dipu-
tats de Podem es divideixin en
quatregrupsparlamentaris, el seu
ielsdelescoalicionsafinsdeCata-
lunya (En Comú Podem), Galícia
(En Marea) i València (Com-
promís). “Els 69 diputats hauran
de ser només un grup, ja que
altrament s’hauria de fer una lec-
tura molt diferent dels resultats

del 20-D”, va apuntar Gutiérrez.
Després de la reunió de C’s i

PSOE, el vicesecretari d’organit-
zació del PP, FernandoMartínez-
Maillo, va reiterar que la seva for-
mació defensa que a la Mesa del
Congréshisiguinpresentselspar-
titsquevanobtenirmés represen-

tació el 20-D, és a dir, PP, PSOE,
Podems i C’s, però que la presi-
dència l’ha d’ostentar un dirigent
popular.
“És l’adequat, sempre ha estat

aixídesdel1978.Treballaremamb
aquesta finalitat, encara que les
coses estan molt obertes,” va
declarar.c

Albiol: “Una estocada al procés”
]El líderdelPartitPopular
aCatalunya,XavierGarcía
Albiol,noveumésqueaspec-
tespositiusenel fetquecalgui
recórreraeleccionsdavant la
impossibilitatqueArturMas
sigui investitpresident.Posi-
tiuperquè“posapunt i finala
l’etapaméstrista,mésgrisa i
mésridículade lapolítica
catalana”,de laqualnomés
ésresponsableMas; ipositiu
perquèelnode laCUP“posa
a l’UCIelprocés indepen-
dentista”, i enunesnoves
eleccions“elscatalans tenen
l’oportunitatdedonar l’esto-
cadafinalalprojectedetren-

carambEspanya”.AraGarcía
Albiolproposa,perdesprés
de leseleccionscatalanes,
perquèabanshoveugairebé
impossible,“crearunaalter-
nativadelspartitsconstitucio-
nalistesa l’independentisme”.
Albiol,queambtotaseguretat
repetiràcomacandidat, es
presentaràa leseleccions
amblamateixaestratègia i
missatgequeen lesdel27-S,
encaraqueasseguraqueno
està“tancataunareformade
laConstitució”, sempreque
noespretenguiambaquesta
reforma“donarsatisfaccióa
lavoluntatdels separatistes”.

El partit de Rivera
planteja que qui
presideixi la Cambra
pugui no sermembre
de la forçamés votada
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L’oposició exigeix aArturMas que
assumeixi els errors i faci un pas enrere
Arrimadas lamenta que el líder de CDC vulgui salvar la seva carrera a qualsevol preu

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Aullsde l’oposicióArturMasésel
principal culpablede lacrisi insti-
tucionalqueviuCatalunyaicoma
talhadeferunpasenrereiperme-
tre l’advenimentd’unanovaetapa
política. Aquesta és la conclusió
de la majoria de partits catalans
que van reaccionar ahir al discurs
del president de la Generalitat en
funcions. Ciutadans, PSC i el PP
català veuenen les eleccions anti-
cipades un mal menor i l’oportu-
nitat que arrenqui unanova etapa

política a Catalunya sense la divi-
sió enblocs identitaris.
“Mas intenta salvar a qualsevol

preu la seva carrera política, si fos
veritat que el debat indepen-
dentista ha sortit de la gent, ell no
tindria problemes a fer un pas
enrere”, va declarar la presidenta
de Ciutadans al Parlament, Inés
Arrimadas.
La líder de l’oposició va denun-

ciar queMas necessita mantenir-
se al capdavant de la Generalitat i
d’un procés sobiranista que ha
impulsat per tenir una “coartada”
i parapet davant els casos de cor-

eleccions al març que donin pas a
“una nova etapa política” en què
es respecti la legalitat i esprioritzi
la voluntat de construir amplis i
transversals consensos.
Sobre la compareixença públi-

ca deMas, Iceta va admetre la se-
va sorpresa pel fet que el dirigent
nacionalista posés “tant d’èmfasi
en lanecessitatde sumaronores-
tar, quan mai no havien existit
tantes divisions en la societat
catalanacomdurant la sevapresi-
dència”.
Així, va afirmar queMas ha de-

mostrat amb les seves paraules i
els seus fets al llargd’aquests anys
que “confonprocésambpersona i
sentit de país amb interès parti-
dista”, ielvaacusard’haverportat
Catalunya a fregar el ridícul.
Per la seva banda, el líder del

Partit Popular català, XavierGar-
cía Albiol, va titllar de “letal” la
tasca del president català en fun-
cions i va assegurar que ja està
“amortitzat i tédatadecaducitat”.
En roda de premsa, Albiol va

considerar que al president en
funcions li quedapoc tempsdevi-
dapolítica.
“Obépresenta la seva renúncia

a president de la Generalitat
abans de dilluns i possibilita que
Junts pel Sí governi sense ell, o a
tot estirar d’aquí tres mesos, amb
unes noves eleccions, haurà
d’abandonar la política, perquè
probablement no guanyarà”, va
explicar elpresidentdelPPcatalà
a laCambra catalana.
El dirigent popular creu, amés,

queMas està sumit en una “ofus-
cació” que no li permet veure la
“realitat” dels interessos no tan
sols dels catalans, sinó també del
seu partit. García Albiol va criti-
car les “formes” del president de
laGeneralitatenfuncionsenlaro-
da de premsa d’ahir, el va qualifi-
car d’“absolutament decebedor” i
liharetretqueculpabilitzidelasi-
tuació de bloqueig el rebuig de la
CUPa la seva investidura.c

Iceta :“Masnoes
mereixcontinuarcom
apresidentdesprés
d’haverfetperdre
eltempsalscatalans”

ANDREU DALMAU / EFE

La líder de Ciutadans i portaveu de l’oposició, Inés Arrimadas, al Parlament

La qüestió catalana

rupció que envolten Convergèn-
cia. Així, va censurarqueelpresi-
dentde laGeneralitat en funcions
s’hagi “enrocat” exclusivament
persalvarlasevacarrerapolíticaa
“qualsevol preu”.
“EsperoqueJunts pel Sí no faci

perdreméstempsiesforçalscata-
lans amb un debat sobre la inde-
pendència que divideix els cata-
lans”, vadeclarar la líderde l’opo-
sició, que va mostrar la seva
confiança que uns nous comicis
permetin l’inici d’una nova etapa
política.
Per la seva banda, el primer se-

cretari del PSC, Miquel Iceta, va
considerar que vist això Mas “no
mereix” continuar com a presi-
dentde laGeneralitat i vamostrar
la seva confiança que unes noves
eleccions, escenari que lamajoria
de partits veuen ja com a inevita-
ble, faciliti la constitució d’“un
bongovern”.
“Mas ha renunciat a represen-

tar el conjunt dels catalans i fa
cinc anys que ens fa perdre el
temps a tots”, va declarar el pri-
mer secretari del PSC. Per aquest
motiu, no veu cap altra sortida
que la celebració d’unes noves

Anno2016: lapolítica al servei de l’economia

Elnouany2016 comença
amb la notícia que els
catalans sembla que
haurem de tornar a les

urnes almesdemarç.Fins arano
haestat possibleunacordper in-
vestir unpresident de laGenera-
litat i el país quedarà sense go-
vern ni pressupost uns mesos
més, tot i que no hem tingut sen-
sació d’ingovernabilitat en el dia
a dia de les empreses. Quan les
dades estadístiques confirmen la
sortida gradual de la crisi econò-
mica, s’albira ara un parèntesi
polític a Catalunya i Espanya
que, juntament amb la fragmen-
taciódelvot,elsistemaelectoral i
l’escassa tradició pactista, ens

fan vorejar la italianització de la
política i l’economia.
El 2015 certament ha acabat

amb bones notícies en l’àmbit
econòmic, i les pimes confiem
que l’activitat productiva man-
tingui el seu dinamisme el 2016,
ambmillores respecte a l’exerci-
ci anterior. És a dir, als empresa-
ris elspreocupa la incertesapolí-
tica, però no es reflecteix en
l’economianienelsseusnegocis.
El PIB creix per sobre del 3%

interanual, les exportacions
pugen amb força, el consum i
la inversió es recuperen i els
preus del petroli, en mínims
històrics, mantenen la inflació
a zero. Fins i tot la construcció i
els preus immobiliaris han mos-
trat pujades per primer cop en
vuit anys. La xa-cra de l’atur,
però, esmanté al voltantdel 20%
i és un dels motius lògics d’un

ampli descontentament social.
Alguns podrien pensar que les

pimes som menys sensibles a la
política, ja que ara per ara no de-
penem tant de concessions, con-
cursos o llicències com les grans
empreses de sectors regulats.
Tanmateix, l’activitat empresa-
rial a tots els nivells requereix
sempre seguretat jurídica, clare-
dat i coherència en la legislació i
lesdecisionsqueacabenprenent
els polítics. En la mesura que si-
guipossible, aquestes lleis i actu-
acionshauriendereflectir també
els interessos de la immensama-
joria del teixit productiu, confi-
gurat perpimes i autònoms.
Les pimes afrontem la legisla-

turaméscurtadelahistòriaaCa-
talunya i la incertesa política a
Madrid,ambforçadeuresencara
pendents. L’anhelat entorn busi-
ness friendly encara no s’ha asso-

lit, lamorositat continua regnant
senserègimsancionador, lescàr-
regues tributàries sobre les pi-
mes es mantenen desproporcio-
nades i els costos energètics es
trobenenmàximshistòrics,mal-

grat els baixos preus del petroli.
Totplegat fa inviablesmoltes ac-
tivitats industrials.
Davantunaturrècordiambles

empreses que volen ampliar la
seva activitat, trobem a faltar
propostes valentes que facilitin

la contractació i afavoreixin els
negocis, nonomésdels jovesem-
prenedors, sempre atractius per
als polítics, sinó del conjunt dels
petitsempresarisquediareredia
aixequen lapersiana.
Catalunya ha passat el Nadal

d’enguanyambels torrons ielca-
va i encarano s’hi han imposat ni
elpanettonenielProsseco.L’en-
torn polític, però, manté la seva
fragmentació i la incertesa prò-
pia del país transalpí. En canvi,
als peus dels Alps i dels Apenins
conviuen la Ferrari i la Benetton
amb milers de petites empreses
molt competitives, que potser
s’hanavesataviurealmargedela
política. Esperem que aquest no
sigui el desenllaç de la nostra
pròpia trajectòria.Més aviat que
tard, la política ha d’estar al ser-
vei de l’economia, del benestar
de la societat i la sostenibilitat.

L’activitatempresarial
requereixseguretat
jurídica,coherència i
claredat enlesdecisions
queprenenelspolítics

Josep González i Sala

JOSEP GONÁLEZ I SALA
President de PIMEC
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Junqueras, ingenu
Aprecio políticament el se-

nyor Junqueras, un gran polític
que transmet sensacions de gran
persona, però amb unes darreres
declaracions que desprenen un
cert component d’ingenuïtat, dit
des del màxim respecte. No co-
nec cap precedent en què els re-
volucionaris acceptessin d’entra-
da un diàleg amb aquells que prè-
viament han, teòricament, creat
les condicions i les circumstàn-
cies per tal que la revolució tingui
sentit.
Una revolució és, per definició,

una ruptura, un trencament per
imposar unes normes que defi-
neixen, des d’altres planteja-
ments i condicions, unnoumodel
de funcionament social i polític.
Queda, doncs, espai pel diàleg? O
es tracta en realitat d’una revolu-
ció cosmètica alimentada per un
ego hipertrofiat arran d’una ca-
pritxosa aritmètica electoral?

JAUME SERRA FARRÓ
Sant Cugat del Vallès

La dimisión de Baños
Antonio Baños ha dimitido

un día después del portazo de la
CUP a Mas. Como persona le
honradejar el cargo al no cumplir
suobjetivo, pero comopolíticoha
demostrado ser igual que todos.
Durante la campaña se encargó

de afirmar, con rotundidad, que
no iban a investir aMas. Tresme-
ses después, se va siendo el único
político que dimite por cumplir
con su promesa electoral. De for-
ma incomprensible lo argumenta
como una frustración personal
tras explicar que él sí estaba a fa-
vor de investir aMas. Sin duda, la
dimisión más surrealista de la
historia.

EDUARDOCASSANO
Barcelona

Gabriel, animal político
La fotodeportadadeLaVan-

guardia (4/I/2016) y el titular que
la acompaña, “La división cupe-
ra”, conforman un retrato excep-
cional de la actualidad política
catalana.Hayque felicitar al fotó-
grafo ManéEspinosa por esa ins-
tantánea que dirige los ojos del
observador a los deAnnaGabriel,
los cuales comunican frialdad,
determinación y seguridad, como
lo harían los de esos leopardos
que miran fijamente al objetivo y
que parecen reafirmar su domi-
nio sobre la sabana.
Si lo que a mí me ha sugerido

esa portada es acertado, yGabriel
ha sido el animal político que ha
conseguidoconvencerde suposi-
ción a una mayoría suficiente de
la CUP, se me ocurre la siguiente
pregunta: si una activista capaz e
inteligente pero con el poder li-
mitado de una asamblea antica-
pitalista ha conseguidodetener la
dinámica que llevaba el proceso
independentista, y tumbar a su
líder, tal y como ha reconocido
con amargura alguna columnista
de este diario, comprometida con
el secesionismo, ¿cómo esperar
mejores resultados para esta cau-
sa cuando los rivales sean inter-
nacionales, estén avalados por
años de experiencia en la alta po-
lítica y por la legitimidad de par-
lamentos soberanos, muchos de
ellos pertenecientes a países con
intereses enfrentados al indepen-
dentismo?
¿Es suficiente la ilusión y la vo-

luntad para llevar a cabo el procés
o también son necesarios mucho
más talento estratégico, más pa-
ciencia y más generosidad parti-
dista?

AURELIO JURADOGONZÁLEZ
Suscriptor
La Palma de Cervelló

El uno por el otro...
Es curioso que para una vez

que dos partidos políticos cum-
plen lo prometido en campaña

electoral, todo sean problemas.
En la universidadme dijeron que
la política era el arte de lo imposi-
ble, pues nadamás lejos de la rea-
lidad. La tozudez de unos y la in-
transigencia de los otros ha es-
tancado las aguas del proceso
hasta el punto de que ya empieza
a desprender mal olor. Lo que no
saben esos unos y esos otros es
que en marzo las urnas les van a
dar una lección de humildad.
Los desencantados que han ge-

nerado CDC y la CUP, que son

muchos, cambiarán su voto a la
opciónmás congruente con la in-
dependencia. Enhorabuena, se-
ñor Junqueras, usted gana...

SERGIO SERRANOLAFUENTE
Barcelona

Ser o no ser
Como ciudadano, veo mu-

chos fantasmas en la política ca-
talana, considero que estamos
dando un imagen en el ámbito in-
ternacional patética y lamentable

al no habernos puesto de acuerdo
en la investidura de Mas. Pienso
que volver a celebrar elecciones
confundirá a la opinión pública y
a todos los ámbitos del proceso
histórico iniciado por el futuro
de Catalunya, sea el que sea. Sin
embargo, JxSí y parte de la CUP
deberían reconsiderar la investi-
dura deMas, de inmediato, y for-
mar gobierno, dando soluciones
cotidianas a la ciudadanía. Deba-
tiendo los pros y los contras en el
Parlament y no en asambleas.

ENRIC ALONSO PADRÓ
Barcelona

Ja ho sabíem
Arrande la negació d’investir

el senyor Mas comapresident de
laGeneralitat, per part de laCUP,
han deixat clares unes quantes
coses. Han demostrat que ante-
posen el seu anticapitalisme i an-
tisistema a la independència; que
no se’ls pot posar tanta pressió i
responsabilitat, ja que no han es-
tat capaços de suportar-la. No-
més miren per ells mateixos, i els
altres ciutadans, que en aquest
cas sónmajoria, no compten; que
no tenen capacitat pel canvi, ja
que sempre han pensat d’aquesta
manera i no tenen previst l’esforç
de fer petits canvis en el seu pen-
sament. Han demostrat que el
procés d’independència els ve
gran, que tot és política i miren
pel partit i els seus interessos.

Això ja ho sabíem i no ens ha
d’estranyar ni sorprendre. Ans al
contrari, ens ha de fer més forts i
continuar lluitant contra tots els
obstacles que vagin sorgint. Ara
tocaunaltre cop anar a votar i de-
mostrar que no necessitem alian-
ces tòxiques. Caurem, però ens
tornarem a aixecar.

JOAN-MARCALCAIDE PONT
Barcelona

La CUP ho pagarà car
Si s’ha demostrat que la mili-

tància de la CUP està totalment
dividida i s’intueixen possibles
dimissions, no cal dir que la frag-
mentacióde l’electorat queels va
votar el 27-S és encara més os-
tensible. És evident que no po-
demnegarquepartd’aquest elec-
torat està d’acord amb la decisió
presa per l’organització, sector
de votants als quals ArturMas els
fa nosa i que prioritzen connota-
cions com la justícia social, el pla
de xoc, l’anticapitalisme, etcète-
ra, per davant de la consecució de
la independència.
La CUP sembla que perd de

vista que hi ha un altre sector
–molt important– que els va vo-
tar que desconeixien la rigidesa
del sistema assembleari, i que no
sabien que els diputats electes,
amb l’Antonio Baños al cap-
davant, tenien tan poca in-
fluència en decisions tan relle-
vants com la quehi havia sobre la
taula. Líder que, per cert, va qua-
llar una excel·lent campanya i ja
sabem la força que té el carisma,
el discurs i la determinació d’un
bon líder quan la gent s’havia de
decantar per una opció. El llegat
de David Fernández n’és un
exemple. Aquest importat seg-
ment de l’electorat de la CUP te-
nia com a principal objectiu l’ac-
celeració del procés que l’orga-
nització va prometre, i que estava
disposada a investir Mas durant
aquests 18 mesos de transició.
Ara ens trobem en una situació

ELS JOVESVEUENFINSA40HORES
DETELEVISIÓALMÒBIL. CONSUMIM
MASSATELEVISIÓ?#enuntuit44.924 visites El Reial Madrid destitueix Benítez

com a entrenador. Florentino
Pérez fa oficial la decisió
després de la reunió de la
Junta Directiva i anuncia
que Zinedine Zidane serà el
nou entrenador del club blanc.

44.501 Detinguts els tres testimonis del crim de
Terrassa. Els investigadors mantenen la venjança com la
principal hipòtesi del doble crim al barri de Roc Blanc.

33.805Masconvocarànoveseleccionsdesprésdeconstatar
elnode laCUP.Elpresident rebutja fermésofertesa laCUPi
l’acusad’anteposar la seva “hiperrevoluciód’esquerres”.

22.498Hisenda llança una eina per calcular les
retencions en les nòmines del 2016. El contribuent pot
calcular la quantia i el tipus de retenció que li corresponen.

Unesnoves
eleccions catalanes
impulsaran
l’independentisme?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

LadestituciódeBenítez
soluciona lacrisi
delReialMadrid?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

También trabajamos40
horasa la semanaynadie

nosdicequeestemos
trabajandodemasiado.
@elcarbonilla MiguelÁngel

40horasalmesespoco
másdeunahoraaldía.

Hacerunapausapara
descansarenel trabajonoes
malo, ycadacual laaprovecha
comoquiere.Nocreoque
seconsumademasiada
televisión, engeneral.
MarTR

Serácuestiónde
buscarlesactividades

fueradecasa,miopinión.
@Hector_Cami HéctorCamí

No,consumimos
demasiadomóvil.

AnnaAreñasRusiñol

Yanohay “caja tonta”,
ahorahay tecnología

narcotizante.Al sistema leva
muybienpromoverla, así crea
infantilizaciónde la sociedad.
@boscovita JoanBosch

Qué lástima,podrían
leerun libroorevistas

interesantes.
MarDolça

BRUTA AMENAÇA.Aquesta fotografia la va fer la lectora JoanaMartínez Flores durant
la seva visita a la ciutat de SantoDomingo, capital de la República Dominicana. Un avís
contundent, encara que tenint en compte la imatge no sembla que serveixi de gaire.
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Els sobiranistes es reuneixen avui
enunúltim intent d’evitar les eleccions
Ningú no vol ser el primer a aixecar-se de la taula tot i que no hi veuen sortida

BARCELONA Redacció

Al llarg dels propers dies i fins
dilluns a la matinada, moment
en què la legislatura s’haurà
extingit per falta d’acord per
formar Govern, els partits sobi-
ranistes i les organitzacions so-
cials que van impulsar el procés
mantindran viva l’esperança
d’una alternativa a la celebració
d’unes altres eleccions.
Encara que la major part dels

actors consideren inevitable –i,
en altres casos, desitjable– l’es-
cenari electoral, tots semblen
decidits amantenir públicament
la creença en un acord encara
que només sigui per evitar que
ningú els pugui acusar d’haver-
se aixecat de la taula abans que
els altres.
Ningú no vol ser responsable

del fracàs. Menys encara amb
unes eleccions a la vista.
Amb aquest propòsit avui se

celebrarà l’enèsima, i potser l’úl-
tima, reunió entre Junts pel Sí i
els activistes de la CUP. De nou,
es tracta de buscar alternatives
a la situació encara que no n’hi
hagi, perquè Junts pel Sí no pot
cedir la presidència d’ArturMas
i la CUP no li pot donar els vots
que necessita per tornar a ser
president.
La reunió ha estat impulsada

per les organitzacions civils,
l’Assemblea Nacional Catalana i
Òmnium Cultural, que ha exigit
a les dues formacions polítiques,
Junts pel Sí i la CUP, que arribin
a un acord.
La seva demanda no inclou

cap limitació a la fórmula que es
pugui acordar en aquest marc.
Ni tan sols la presidència d’Ar-
tur Mas no és indiscutible.
L’Assemblea ha convocat con-

centracions als municipis cata-

lans per “exigir a tots els dipu-
tats independentistes un acord
per complir el mandat sorgit de
les urnes del 27 de setembre”.
En paral·lel, el secretariat

nacional de l’ANC, amb Jordi
Sànchez al capdavant, va cons-
tituir el 4 de gener una mena
de gabinet de crisi de nou del
matí a nou del vespre a la seva
seu a Barcelona, actiu fins avui a
la tarda.
Tot ajuda a crear la sensació

que el sobiranisme es juga molt
aquests dies, i l’eclosiód’iniciati-
ves i l’intercanvi de retrets dóna
compte del nerviosisme entre
les seves bases.
Entre els sobiranistes hi ha

qui ja proposa obertament la ce-
lebració d’un ple d’investidura

–encara sense que ni el pre-
sident de la Generalitat ni la
presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, tinguin la segure-
tat que la investidura seria supe-
rada– amb l’esperança que els
vots que falten al president
sorgeixin de l’eventual desobe-
diència d’alguns diputats, una
situació que a hores d’ara sem-
bla improbable.
Entre els indicadors del nervi-

osisme regnant, ahir a les xarxes
socials activistes de la direcció
de l’ANC imembres de Junts pel
Sí –entre els quals ni més ni
menys que la vicepresidenta del
Govern, Neus Munté– s’encara-
ven pel suport que l’Assemblea
va donar al seu dia a laCUP i que
la va legitimar com un aliat del
projecte sobiranista.
És famolt difícil creure que de

les converses que han de tenir
lloc avui surti cap acord queper-
meti evitar les eleccions almarç.
Però si la dinàmicad’aquests dos
últims dies continua el projecte
sobiranista català pot acabar es-
clatant en molts trossos.c

L’Assemblea
Nacional Catalana
convoca
concentracions per
pressionar els partits

ANDREU DALMAU / EFE

Anna Gabriel (CUP) i Jordi Turull (CDC) a la reunió de dilluns de laMesa del Parlament

Una proposta de consens entre sectors oposats
de la CUP no va ser considerada per la direcció

Undesllorigador
cupaire ignorat

ÀLEX TORT
Barcelona

Malgrat la dimissió
delcapdellistade la
CUP, Antonio Ba-
ños, ara l’objectiu

de la formacióés tancar files.Amb
la decisió del consell polític de
diumenge passat, l’amenaça de
divisió interna segueix vigent i es
farà palesa en la nova llista que
l’esquerra independentista pugui
presentar de cara a unes noves
eleccions –si ningú d’aquí a diu-
menge hoevita–.
No obstant això, durant aquella

reunió que va desembocar en
l’apostaperdir noa la investidura
d’ArturMas, hi va haver una pro-
posta de consens que probable-
ment hauria estalviat els malde-
caps d’unes votacions a laCUPen
petit comitè que no han fet més
que evidenciar el seu risc de rup-
tura. A més, hauria evitat al ma-
teix temps contravenir “el man-
dat emanat” –en paraules d’al-
guns dels seus militants– de
l’assemblea nacional de Sabadell
deconvidarel seuaparell directiu
a arribar aunconsens.
Aquesta proposta, a la qual ha

tingut accés La Vanguardia, i que

porta per títol Una sortida a l’at-
zucacde la investidura, va serpro-
moguda per la UM9 de Sant Pere
deRibes, lamarcamunicipal de la
CUP d’aquesta localitat del Gar-
raf, i la candidatura dels anticapi-
talistes a Badalona. La proposta
apostava per fer Mas president,
peròsenseassumircap acord.Pe-
rò era significativa, ja que es dóna
la circumstància que la primera
formació ha estat alineada tradi-
cionalment ambel sectormésdur
de la CUP, que encapçala Enda-
vant,mentre que la segona ésmés
propera als postulats de Poble
Lliure, partidaris de l’acord.
A aquest consens d’escala local

s’hi vansumarsis assembleesmés
–Girona, Riudoms, Mollet, Pa-

llars i Tàrrega– i advocava per
“una proposta de sortida que no
solament ha de ser respectuosa
amb l’assemblea” nacional de Sa-
badell, sinóquetambéhaviadete-
nir en compte “les opcions ex-
pressades en la mateixa assem-
blea, concretades amb l’empat
tècnic” a 1.515 a favor i en contra
de la presidència del líder de
CDC.
Així, l’opció reclamava “donar

continuïtat a la legislatura, amb
dos vots [a favor de Mas] per a la
desconnexióambl’Estatespanyol
i l’inici del procés constituent,
sensecapsuportalnougovernau-
tonòmic i el seu president”. Se-
gons fonts de la CUP, es pretenia
fer unpasmés cap a la legislatura,

però sent conscients que l’estabi-
litatparlamentàriahauriadetrac-
tar-se ambposterioritat.
Els signants consideraven que

amb aquesta proposta s’adoptari-
en unes solucions que els perme-
trien “continuar amb l’eina de la
CUP”, per bé que reconeix que
“en la conjuntura actual, després
de tres mesos de desgast polític i
ambunaorganitzaciódividida,no
és el millor escenari per encarar
unes noves eleccions”. Amés, de-
talla que la CUP “difícilment tin-
drà ni gent, ni idees, ni cares, ni
proposta, ni relat, ni força per en-
carar un procés electoral” i que
“les condicions subjectives de la
CUPperserunactorclau,útil ies-
tratègic sónbaixes oprecàries”.
Eldocument tambéobre lapor-

taalaconvocatòriad’uncongréso
assemblea nacional entre març i
maigmitjançant el qual s’iniciaria
un procés deliberatiu “per ressi-
tuar l’estratègia i lamateixa orga-
nització” i es replantejaria “la
pràcticaassembleària, la continu-
ïtatonodelamateixamarca”dela
CUP, “el canvi de direcció” i
l’apostamés fermaper l’àmbitna-
cionalendetrimentdelmunicipa-
lisme. L’objectiu no és altre que
“reconfigurar” l’estratègia políti-

ca de la formació cupaire, així
com “dotar-se de noves eines
d’acció política i presa de decisi-
ons”, entred’altres.
Per altra banda, abans-d’ahir

Poble Lliure va fer públic un co-
municat en què considera “un er-
ror greu” la decisió de la CUP de
nofacilitar la formaciódeGovern.
A més, assegura que correspon a
“les diferents organitzacions i

personesquehandefensatelperi-
llós escenari actual (...) de gestio-
nar la nova situació i responsabi-
litzar-sede lesconseqüènciesque
se’n derivin”. Finalment, Poble
Lliure afirma que no avalarà cap
candidatura que substitueixi
“l’objectiu estratègic de la inde-
pendència per un hipotètic refe-
rèndumunilateral”,enal·lusióala
voluntat expressa del sector més
durde laCUP.c

El text admet que la
CUPestà “dividida” i
creu que té “precàries”
possibilitats de ser un
“actor clau” electoral

Membres d’ERC volen queMas faci un pas enrere
]Malgrat el compromís
de lleialtat cap a Junts
pel Sí, i personalment cap al
president, subscrit pel líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
nombroses veus del partit
republicà s’han pronunciat
públicament a favor d’una
renúncia deMas a fi d’arri-
bar a un acord que permeti
evitar les eleccions i arribar
a un acord de govern amb la
CUP abans de dilluns. El
diputat Joan Tardà va ser el
primer a demanar aquest

gest deMas, però l’han se-
guit durant els últims dies
regidors dels ajuntaments
de l’Hospitalet de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès i ahir
mateix de Sant Vicenç dels
Horts. Crida l’atenció el fet
que, en almenys dos dels
casos, el de l’Hospitalet i el
de Sant Vicenç, es tracta de
regidors molt pròxims a
Junqueras. De fet, l’executi-
va d’ERC a l’Hospitalet va
quedar recentment en mans
de militants afins a Junque-

ras després de la dimissió
en bloc dels seus antics
responsables. No cal dir que
els regidors de Sant Vicenç
també són persones molt
pròximes al líder d’ERC,
que fins fa una setmana
encara era alcalde d’aquest
municipi del Baix Llobregat.
Mentrestant, altres càrrecs
d’ERC, encara que sense
demanar aMas que es
faci enrere, sí es que s’han
mostrat crítics amb les
seves últimes intervencions.
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JxSí i la CUPcontinuen sense acord però
eviten trencar per no assumir el fiasco
Mas planteja un govern de coalició en funcions fins al març que ERC rebutja

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Ningú no vol ser el primer a aixe-
car-se de la taula. Aquesta és la
conclusió de la nova reunió que
ahir a la tarda vanmantenir Junts
pel Sí i la CUP en un últim intent
de desencallar la investidura
d’Artur Mas, una reunió que,
després d’unes tres hores, va aca-
bar sense acord, però amb la idea
que la negociació pugui allargar-
se durant el dia d’avui. La troba-
da, envoltadadelmàximsecretis-
me, es va desenvolupar a l’hotel
Ayre del carrer Rosselló de Bar-
celona entre els negociadors de
Junts pel Sí –encapçalats per
Raül Romeva, Josep Rull, Jordi
Turull i Marta Rovira– i els de la
CUP –amb Anna Gabriel, Albert
Botran i Eulàlia Reguant al cap-
davant– i va tenir la presència
de representants de les entitats
sobiranistes –Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC), Òmnium
Cultural i l’Associació de Muni-

cipis per la Independència
(AMI)–, que són les que l’havien
propiciat.
El mateix secretisme es va

mantenir, una vegada acabada la
reunió, sobre el contingut. Les
posicions irreconciliables de les
dues parts –una mantenint Artur
Mas com el seu candidat i l’altra
negant-se a investir-lo– van con-
tinuar, amb la impressió, però,
que els uns i els altres tenien in-
tenciódenoaixecar-sede la taula
de negociació fins a exhaurir el
temps per evitar ser responsabi-
litzats del fracàs de les converses.
“No ens hem aixecat mai de la
taula”, es van limitar a assenya-
lar, per exemple, fonts de la CUP,
que van assegurar que “continu-
en treballant”, tot i que vanpreci-
sar que avui no es tornaran a reu-
nir “tret que ens convoquin”.
Més enllà del nou fiasco per

pactar la investidura amb laCUP,
la batalla dins de Junts pel Sí

Política
La qüestió catalana

també ha arrencat i tots els ac-
tors, de forma més soterrada o
més diàfana, han començat a
prendre posicions. En les últimes
hores, la pressió sobre ArturMas
perquè faci un pas enrere s’ha in-
tensificat des de l’entorn d’ERC,
de manera que cada vegada són
més les veus de dirigents i qua-
dres que es pronuncien aquest
sentit, malgrat que la posició ofi-
cial del partit continua sent la de
fer pinya. Fins a l’extrem que una
organització com Súmate, per
exemple, a l’òrbita d’Oriol Jun-
queras, va trencar ahir mateix la
unitat d’acció de Junts pel Sí i va
proposar públicament una alter-

NEGOCIACIÓ

La decisiva reunió
del bloc sobiranista
manté el desacord i
podria continuar avui

DESMARCATGE

Junquerasesdesmarca
dela ideadeMassobre
elGoverniERClatroba
un“fraudemocràtic”

Marta Rovira, JosepMaria Jové –president del consell nacional d’ERC– i Raül Romeva a la sortida de la reunió amb la CUP

Matí de reunions per separat de JxSí i la CUP
]Matí intens ahir. Junts pel
Sí i la CUP van decidir fer
sengles reunions de grup per
separat. La coalició encapça-
lada per CDC i ERC es va
reunir des de pocmés de les
onze del matí a la sala de
grups del Parlament amb la
presència del president de la
Generalitat en funcions, Ar-
turMas, durant més de dues
hores. Mentrestant, part dels
diputats de la CUP estaven

deliberant des de les dotze
a la seva seu del carrer Casp
de Barcelona amb el presi-
dent d’ÒmniumCultural,
Jordi Cuixart, i el secretari
de l’entitat, Jordi Bosch.
Sobre la taula, probablement,
la proposta de Súmate, l’enti-
tat de castellanoparlants
partidaris de la independèn-
cia, que en un tuit havia
anunciat prèviament que
havia presentat una proposta

a l’esquerra alternativa per la
qualMas passaria a ser con-
seller en cap ambNeusMun-
té a la presidència. Segons
Súmate l’opció havia agradat
a la CUP i assegurava que hi
hauria acord i hi podria ha-
ver ple d’investidura dissabte
o diumenge, ja que, segons el
seu secretari de Comunica-
ció, Joan Solé, la CUP “veu
molt bé” aquesta proposta i
l’accepta sense cap problema. 143
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El president del Govern, Mariano
Rajoy, presideix al complex de
la Moncloa la reunió del Consell

de Ministres, a la qual assisteixen
tots els membres del Gabinet

El president de Ciutadans (C’s),
Albert Rivera, fa una roda de
premsa després de la reunió dels

diputats de la formació al Congrés

SEGUIU L’ÚLTIMA HORA DE LA
NEGOCIACIÓ ENTRE JXSÍ I LA CUP
www.lavanguardia.com/política

L’AGENDA
POLÍTICA
DEL DIA

Moncloa Congrés dels Diputats

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

nativa del grat de la CUP: Neus
Munté presidenta i Artur Mas
conseller en cap, idea que la vice-
presidenta del Govern es va afa-
nyar a rebutjar.
En la reunió del grup de Junts

pel Sí al Parlament, celebrada al
matí, ningú no va plantejar ober-
tament la qüestió, però. La possi-
bilitat d’un gest per part del líder
CDC va planar, de tota manera,
sobre el debat, però cap dels in-
tervinents no ho va explicitar i en
tot moment es va deixar clar que,
si de cas, la iniciativa estava ex-
clusivament en mans del mateix
president de la Generalitat.
El que sí que va fer Artur Mas

en aquesta sessió va ser proposar
a ERC la formació d’un Govern
de Junts pel Sí, encara que no hi
hagués acord amb la CUP, tal
com tenia previst de bon principi
la coalició. És a dir, un gabinet
ambmembres de CDC, ERC i in-
dependents que duraria exclusi-
vament fins a les noves eleccions
–oel que és elmateix, que es limi-
taria a estar unparell demesos en
funcions–, però que permetria
visualitzar que, malgrat les difi-
cultats, la unitat de l’independen-
tisme es manté i que seria el que,
al capdavall, se sotmetria a l’es-
crutini de les urnes. El canvi del
Govern es produiria dilluns, des-
prés de la signatura del decret de
convocatòria dels nous comicis.
Oriol Junqueras es va desmar-

car ràpidament d’una proposta

que enmitjans d’ERC es conside-
ra que no obeeix a res ni té cap
fonament, ja que no s’ha produït
la investidura. Fonts de la forma-
ció republicana, de fet, la rebut-
gen taxativament i creuen que
seria un “frau democràtic”. El
mateix president d’ERC va afir-
mar a La Vanguardia que la pro-
posta li sembla “il·lògica” i va re-
blar que “no té sentit formar un
Govern de tan sols sis setmanes”.
La iniciativa d’Artur Mas per-
segueix, òbviament, repetir la
candidatura de Junts pel Sí da-
vant la nova cita amb les urnes i la
seva posada en escena d’ahir va
ser, de fet, la primera acció de
pressió sobre ERC, que aquesta
vegada no té intenció de repetir
la coalició.
Una pressió, a la pràctica, en

una doble direcció –d’ERC aMas
i deMas a ERC–, que busca asse-
nyalar responsabilitats davant el
fracàs del bloc independentista
en la gestió del resultat del 27-S i
que pretén començar a prendre
posicions amb vista a les noves
eleccions.c

PRESSIÓ

Creix la pressió des
d’ERC sobre el líder
de CDCperquè
cedeixi la presidència

PROPOSTA

Súmates’acostaala
CUPiproposaMunté
depresidentaiMasde
consellerencap

JORDI ROVIRALTA

Tornael català
emprenyat

Explica Gaziel en la seva gran
crònica del Sis d’Octubre, un
text que hauria de figurar en-
tre les lectures dels escolars
catalans, que en el moment
més confús del fracassat aixe-
cament de la Generalitat
republicana, de matinada, la
ràdio es va posar nerviosa i va
començar a emetre unes pro-
clames cada vegada més ence-
ses i sentimentals, intercala-
des amb cançons, himnes i so-
nates populars. Ja que la
discoteca era limitada –1934–,
les peces s’anaven repetint,
mentre l’speaker anunciava
que la situació estava sota con-
trol de la Generalitat, quan en
realitat Lluís Companys ja
negociava la rendició amb el
general Batet, i el conseller de
Governació, Josep Dencàs,
l’home de l’estelada, prepara-
va la fugida.
(Una dada poc coneguda so-

bre l’heroic Dencàs, que va
acabar fent tractes amb els fei-
xistes italians: amitja tardadel
dia 6 d’octubre del 1934, Com-
panys li va ordenar per escrit
que arriés la bandera indepen-
dentista de la seu de la conse-
lleria, ja que no es proclamaria
la secessió de Catalunya, sinó
“l’Estat català dins la Repúbli-
ca Federal Espanyola”).
Gaziel explica en la seva

crònica (La Vanguardia, 9
d’octubre del 1934) que les úl-
times cançons emeses van ser
Els pescadors, de Clavé, Les
fulles seques, de Morera, Els
segadors, La marsellesa i La
santa espina. Al cap de poc
s’anunciava la capitulació.
Al llarg de la jornada d’ahir,

alguns comptes de la xarxa so-
cial Twitter, el dispositiu digi-
tal que canalitzamés bé l’exci-
tació política –també l’enginy,
també el deliri–, semblaven
reproduir en format postmo-
dern les hores al·lucinants que
el millor periodista català de
tots els temps va viure engan-

xat a un aparell de ràdio a casa
seva, a Vallvidrera, una nit
d’octubre de fa més de setanta
anys. Proclames, consignes in-
flamades,moralina,moltamo-
ralina, retrets, alguns insults,
crides urgents, “Volem acord,
volemacord!”,mentre la legis-
latura que havia de proclamar
la independència de Catalu-
nya en només 18mesos gira en
el remolí del desguàs.
Ahir a la nit hi va haver algu-

nes manifestacions per instar
l’acord i en la que va tenir lloc
davant la catedral de Barcelo-
na hi va reaparèixer el perso-
natge més característic dels
últims deu anys a Catalunya.
El català emprenyat. Unsma-
nifestants demanaven acord a
seques. D’altres exigien que
Artur Mas faci un pas enrere.

Primeres escaramusses elec-
torals. Tots corejaven: “Volem
acord, estem emprenyats!”.
Escena mediterrània. Melo-
dramàtica, teatral, amb tocs
dalinians. A les ambaixades
estrangeres a Madrid estan
sorpresos. Alguns s’ho havien
pres al peu de la lletra.
En aquesta hora confusa hi

ha molta gent de bona fe a Ca-
talunya que està sincerament
adolorida. Van voler creure
que les fronteres interiors de
la Unió Europea es podenmo-
dificar en un ambient de festa
major. N’hi hauria prou amb
quatremanifestacions, magní-

fiques, enormes i admirables,
sense un vidre trencat, per re-
moure els límits d’un imperi
en crisi, amenaçat per la versió
més salvatge del terrorisme is-
làmic, amb una guerra silent
que ja ha costat més de sis mil
vides al front oriental (Ucraï-
na) i amb un risc seriós de de-
serció al front occidental
(Gran Bretanya).

No podia ser, no ha pogut
ser i no podrà ser. Hi va haver
gent que ho va advertir, sense
insultar ningú.Nopot ser, per-
què la majoria de la societat
catalana no està convençuda
d’aquest camí, com va quedar
ben clar el 27-S. Després de
l’espectacle d’aquests dies, en-
cara menys. Són hores tristes
per a molta gent que no ha ac-
tuat amb cinisme.
Avui a Barcelona es lluita

per no aparèixer com el culpa-
ble del fiasco. I aviat comença-
rà el combat de judomés espès
entre CDC i ERC. Tema: man-
tenir o no la coalició Junts pel
Sí davant la repetició electoral
del març.
Catalunya té força per sac-

sejar la política espanyola, no
per trencar-la. No hi ha majo-
ria aCatalunyaper trencar res;
sí que n’hi ha per suscitar un
gran debat a Espanya. Aquest
debat ja forma part de la nova
dialèctica creada el 20 de de-
sembre. Estem davant un
temps polític nou. Els partits
catalans saben que la situació
s’ha de reconduir cap al pacte.
ERC ho vol fer encapçalant
una majoria d’esquerres amb
els Comuns i Podem, en la
qual hi podria arribar a haver
el PSC. Artur Mas, vol evitar-
ho amb la gàbia de Faraday
anomenada Junts pel Sí, per-
què el centre continuï al cap-
davant. No hi ha més cera que
la que crema. Els partits estan
en el secret i molts dels seus
votants continuen estant en el
sentiment.
Hi ha hagut una inundació

tal de sentimentalisme polític
a Catalunya que d’entre les ai-
gües, d’entre la confusió, l’em-
bolic i la comicitat, ressorgeix
ara el català emprenyat.c

Estupefacció a
Madrid davant
l’espès combat
de judo entre els
partits sobiranistes

Enric Juliana

El nou dilema català
es va perfilant:
front d’esquerres
o reedició
de Junts pel Sí
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L’oposició acusaMas
d’obstinar-se en l’engany
Els partits creuen que l’única opció són unes noves eleccions

BARCELONA Redacció

Els grups de l’oposició van culpar
ahir, encara sense saber encara el
desenllaç de la reunió celebrada a
la tarda, el president Mas i Junts
pelSídemantenirelpaís sotmèsa
un enganypolític.
El primer secretari del PSC,

Miquel Iceta, va advertir que el
“judici serà sever”contraelpresi-
dent català en funcions, Artur
Mas, així comcontra Junts pel Sí,
després d’haver-se demostrat, a
parer seu, que el full de ruta inde-
pendentista era un “disbarat”, un
“engany” i un “impossible”.
Iceta vaposar endubte queJxS

i laCUPpuguinarribaraunacord
in extremis abans de diumenge.
“No crec que hi hagi marge per a
un acord. Però, encara que n’hi
hagués, el resultat seria una ines-
tabilitat insuportable i la credibi-
litat delmateix acord i del govern
seria baixíssima. És tard per arre-
glar coses que s’han fet mala-
ment”, va assenyalar el líder del
PSC.
A parer seu, el problema no és

nomésqueelsdospartitsnohagin
cedit en les seves posicions, sinó
que “el mateix full de ruta era un
disbarat,noportavaenlloc” iesta-
va “profundament equivocat”.
“S’handitmassa coses queno són
certes. I les coses que estan basa-
desenunenganynopodenacabar
bé”, ha dit Iceta.
Enaquestsentit, Icetavaadver-

tir que “el judici contra Mas serà
severperquèdesqueéspresident
no s’ha produït cap avenç per a la
políticacatalana. I serà severcon-
tra JxS perquè el seu error va ser
prometreuncamíderosescapala
independència i s’ha demostrat
queno és possible”.
D’altra banda, JoséManuel Vi-

llegas, secretari general de Ciuta-

dans, va afirmar ahir després de
l’executiva del partit a Madrid
que ara només falta per veure si
“el fracàs de Mas” es concreta
amb l’enèsim avanç electoral a
Catalunya o, al contrari, es con-
creta el seu fracàs formant un go-
vern que “sigui ostatge dels anti-
sistemade laCUP”.

Per tot plegat, davant aquest
doble escenari, Villegas va consi-
derar que els nous comicis serien
“unmalmenor”.
De la seva banda, la líder

d’aquest mateix partit al Parla-
ment, Inés Arrimadas, considera

queels últimsmesosde lapolítica
catalanahan estat un “malbarata-
ment de temps i de diners” que
només han servit per “visualitzar
que la independència no és el ca-
mí”. “Han servit que perquèmol-
tagentvegiqueaixòde l’indepen-
dentisme era inviable i que allò
que semblava tan bonic al final ha
quedat en res”.
La líder de la oposició vadema-

nar “altura de mires i sentit co-
mú” a l’hora de donar suports per
permetre que comenci la nova le-
gislatura a Catalunya una vegada
celebrades les noves eleccions.
En aquest sentit va recordar que,
a diferència del que passa a Espa-
nya,“aCatalunyanonomésestem
sensegovern, sinóque tambésom
davant un president que pretén
saltar-se la llei”.
Al seu torn, el president del

grupdelPPdeCatalunyaalParla-
ment,XavierGarcíaAlbiol, va au-
gurar que Junts pel Sí i la CUP
sortiran “mésbarallats”del que ja
estan, després de la reunió que
havien de celebrar a la tarda per
mirardepactarunainvestidurain
extremis abans que diumenge
s’acabi el termini per a un acord.
“Sortiran més barallats de com

hi han entrat”, ha augurat Albiol,
que amés ha subratllat que Cata-
lunya“nopodriahavercaigutmés
baix des del punt de vista polític”.
Així mateix, l’exalcalde de Ba-

dalona va qualificar de “lamenta-
ble” que calgui esperar un acord
“a l’últim segon” i “fins i tot s’hagi
d’habilitar el Parlament diumen-
ge” per celebrar un eventual ple
d’investidura. L’exalcalde popu-
lar de Badalona va demanar al
president de la Generalitat en
funcions, Artur Mas, que “deixi
demarejar” i “posi fi a aquest nú-
mero” convocant uns nous comi-
cis catalans.c

ANDREU DALMAU / EFE

Miquel Iceta en una recent intervenció al Parlament

]En Comú Podem ha demanat una reunió amb tots els
partits catalans, entre els quals la CUP, per analitzar la situ-
ació política que viu el país. La formació, integrada per
militants i activistes de Barcelona en Comú, Podem, Inicia-
tiva per Catalunya, i Esquerra Unida i Alternativa, sembla
decidida a presentar-se a les noves eleccions catalanes al
lloc que abans havia ocupat el projecte de Catalunya Sí que
es Pot capitanejat per Lluís Rabell, que gairebé amb tota
seguretat ja no serà el número u. Amb tot, Barcelona en
Comú encara ha de fer un ple per decidir la seva participa-
ció en nous comicis. / Redacció

Ortuzar, candidat per presidir el PNB
]Andoni Ortuzar ha estat l’únic candidat proposat per
les bases del PNB per a la segona volta del procés electoral
intern per elegir el president de l’executiva nacional del
partit, l’Euzkadi Buru Batzar (EBB). Ortuzar presideix el
PNB des del gener del 2013, quan va succeir en el càrrec
el lehendakari, Iñigo Urkullu, a qui també va rellevar en
la presidència del PNB de Bizkaia el 2008, i després de ser
l’únic candidat que queda ara, repetirà mandat per quatre
anysmés. El PNB va començar el 22 de desembre passat
el procés electoral intern per renovar les seves executives
territorials i l’Euzkadi Buru Batza. / Efe

El retrat del Rei, demida carnet
]L’advocat de l’Estat ha denunciat que el retrat del rei
Felip VI a la sala de plens de Torredembarra té la mida
d’una foto de carnet i el jutjat número 2 de Tarragona ha
obert diligències per aquest fet. Des del 29 d’octubre passat,
a la sala de plens de Torredembarra les fotografies del Rei i
de l’ara president en funcions de la Generalitat, ArturMas,
són demida de fotografia de carnet. El canvi de les dimensi-
ons dels retrats obeeix a unamoció presentada per la CUP
l’1 d’agost de l’any passat que es va aprovar amb els vots
d’Alternativa Baix Gaià, ERC i CDC, l’abstenció del PSC i el
vot en contra de PP, UDC i C’s. /Efe

EldiputatdeDemocràcia i
LlibertatFrancescHomsva
donarahirperdescomptat
que laMesadelCongrés,que
esconstituiràdimecres,no
posaràproblemaperquèels
vuit electesdeDiL formin
gruppropia laCambramal-
gratnohaverarribataBarce-
lonaal llindardel 15%indicat
al reglament.Homs–a la foto,
lliurantalCongrés ladocu-
mentacióque l’acreditacoma
diputat–vadirquenoveu
“capproblema”perquè “hiha
antecedents”enquès’ha
permès formargrupsense

arribaral 15%acadaplaça; es
referiaal casd’ERCel2004,
quanesvaestimarque l’es-
sencial erahaver superatel
percentatgeenel conjuntde
lescircumscripcions inoen
cadascuna.Eldirigentde
CDCvadefensarque lacom-
posicióde laMesa i la seva
presidència reflecteixin “la
voluntatdecanvi”manifesta-
dael20-D.A lapreguntadesi
prefeririaunpresidentdel
CongrésdelPPodelPSOE,va
respondreque la sevacoalició
manté “greusdiferències”
ambelspopulars. /F.García

DANI DUCH

EnComúPodem inicia rondade contactes

Homs dóna per fet el grup propi al Congrés

La qüestió catalana

El cantant Francisco insultaOltra i Ribó
]El cantant valencià Francisco va insultar ahir al seu comp-
te de Facebook la vicepresidenta de la Comunitat, Mónica
Oltra, i a l’alcalde de València, Joan Ribó. El músic va
qualificar Oltra de vicepresidenta “de l’escòria” i va fer
totamena d’al·lusions ofensives al seu físic. A Ribó el va
acusar de “ser un problema, un provocador, un pocavergo-
nya que no respecta ningú, porta a la seva cara reflectit que
té unes quantes malalties”. La desfilada de les tres reines
magues republicanes no va agradar gens al cantant. Després
de la polèmica suscitada, Francisco ha demanat perdó per
carta, segons va publicar ahir Llevant-EMV. / Agències

SOCIALISTES

Icetapensaqueel full
derutadelssobiranistes
s’hademostrat
queésundesastre

CIUTADANS

Arrimadas creu que
l’estratègia deMas
és unmalbaratament
de temps i diners

POPULARS

GarcíaAlbiolconsidera
queambelprocés
“Catalunyahacaigut
moltavall”

DESPRÉS DE LA REUNIÓ

Villegas (C’s) lamenta
que ArturMas aspiri
a tenir un govern
“ostatge de la CUP”
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LaMoncloa insta el PSOE
aun pacte de govern contra
el desafiament soberanista
L’oposició catalana veu l’acord com una tàctica de CDC per
guanyar temps i evitar un gran fracàs en unes noves eleccions

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El pacte entre Junts pel Sí i la CUP
podria suposar una oportunitat per
alPartitPopulard’eludirunesnoves
eleccions generals i formar un go-
vern de coalició amb el PSOE. Al-
menys així va ser interpretat aquest
acord foradeCatalunya, fins alpunt
que laMoncloavaexpressara la tar-
da, a través d’un comunicat, el seu
desig que a Espanya es formi un go-
vern fort i estableper fer front a l’in-
dependentisme.Mentrestant, a Ca-
talunya, els partits de l’oposició al
Parlament van valorar l’acord com
una estratègia de CDC per guanyar
temps, enfortir-se i evitar uns comi-
cis el març que no auguraven bons
resultatsperalsconvergents.Sobre-
tot si no es reeditava la coalició amb
Esquerra, com sembla que passaria.
En el comunicat de Moncloa, el

Ministeri de Presidència trasllada a
les diferents forces polítiques –en-
cara que ho fa en l’últim paràgraf–
“la necessitat que el pròximGovern
d’Espanya compti amb una àmplia
base parlamentària”. Aquest nou
executiuestabletindriaperobjectiu
“fer front al desafiament indepen-
dentista” i també defensar el “dret
de tots els espanyols a decidir sobre
el seupaís”.Unadefensade launitat
d’Espanya i de la sobirania nacional
que el PP podrà utilitzar ara amb
més força per pressionar el socialis-
ta Pedro Sánchez. Oimés després
que el referèndum sobre Catalunya
proposat per Podem sigui el princi-
pal escull entre els dos partits per
trobarunacord.Unpossible govern
a Espanya sobre l’eventualitat del
qual es va manifestar, a través de
Twitter, el secretari polític de Po-
dem, ÍñigoErrejón,quevademanar
queelpacteaCatalunya“noalimen-
ti l’immobilisme i la grancoalició en
el govern d’Espanya, que seria un
pas enrere respecte al que es va vo-
tar”.
El comunicat del Govern central

també va fer una crida al compli-
mentde la llei, tot recordantqueel2
dedesembreelTribunalConstituci-
onal va declarar nul·la la declaració
de ruptura que, en principi, hauria
de desenvolupar ara el nou Govern
català. “Tots estem sotmesos a l’im-
peri de la Llei imés encara aquells a
qui se’ls encomana la representació
de les institucions”. I va recordar
que les institucions autonòmiques
catalanes “troben la seva legitimi-
tat” en laConstitució. “Nohihama-
joria parlamentària que pugui em-
parar o justificar actes il·legals o,
menys encara, la pretensió de tren-
car la sobiranianacional”.
A Catalunya, la líder de la princi-

pal força de l’oposició, InésArrima-
das, va qualificar el pacte de Junts
pel Sí i la CUPde “frau democràtic”
després que Mas defensés l’acord
comunamanerade “corregir els re-
sultatsde l’urnes”. “És lapora lade-
mocràcia”, va manifestar la líder
parlamentària de la formació taron-

ja,queva insistiren la impressióque
l’acord inextremisnomésresponala
desesperació dels convergents per
evitar un daltabaix electoral en uns
nous comicis. “És la constatació
d’un fracàs, deMas, delprojectepo-
lític de Junts pel Sí, i del fet que no-
més volen tenir temps per allargar
l’agonia de CDC”. I sobre el presi-
denciable Carles Puigdemont, Arri-
madas va destacar que “ha instru-
mentalitzat les institucions i el
municipalisme per afavorir l’inde-
pendentisme” i ha defensat
en públic Pujol i la seva família , de
manera que no és garantia contra la

corrupció. “Han canviat la persona
peròno la seva intenciódedividir la
societat, saltar-se les lleis, la justícia
i no pensar en els problemes de la
gent”, va sentenciarArrimadas.
El líder del PSC, Miquel Iceta, va

assenyalar que l’estratègia per in-
vestir Puigdemont és un cas clar de
transfuguisme. “No volem il·legali-
tats però tampoc frausdemocràtics,
ni fraus de llei, ni de reglament. No
entenemquediputats elegits enuna
llistaacabin incorporant-seacapal-
tre grup parlamentari”, va dir. El lí-
der socialista va assenyalar que el
pacte tan sols respon a interessos
partidistes, als de CDC, i per això el
va qualificar de “fugida cap enda-
vant” de Convergència per la por

d’unes noves eleccions i, sobretot,
per la possibilitat de perdre-les.
“S’ha subhastat lapresidència enun
intent de CDC de guanyar temps”,
va insistir Iceta, que va explicar que
el pacte és dolent per a Catalunya.
“L’espectacle que Junts pel Sí i la
CUPhanprotagonitzatdesdel28de
setembre no contribueix al prestigi
de les política i de les institucions”,
va lamentar Iceta.
Per la seva banda, Catalunya Sí

queesPotvaapuntaratravésdelseu
líder al Parlament, Lluís Rabell, que
l’acordtansolsésunmitjà,nounafi-
nalitat, i que la finalitat és única-
ment recompondre Convergència.
“Estem convençuts que el que hi ha
sobre la taula és un procés reconsti-
tuentdeCDC, enunsmomentsdifí-
cils comsónelsquesuposen lacom-
pareixença dels Pujol al febrer a
l’AudiènciaNacional”,vadirRabell,
que va afegir queMas és “conscient
que no és el mateix reorganitzar un
partit en crisi i en caiguda lliure, ar-
raconat en l’oposició, que fer-lo des
del poder i des del Govern”. Rabell
va assenyalar que aquest acord és
“humiliant” per a la CUP, que és
“presonera” del procés indepen-
dentistaque“haestatmanipulatper
CDCper interessospropis”.
Finalment, el president del grup

del PP al Parlament de Catalunya,
Xavier Garcia Albiol, va reclamar la
necessitat d’un govern fort a Espa-
nya “ambcapacitatper respondreal
desafiament separatista”, segons el
seu primer missatge a Twitter un
cop conegut l’acord. “Junts pel Sí
posa al capdavant Carles Puigde-
montamb l’objectiud’iniciar el pro-
césderupturadeCatalunyaambEs-
panya”, va subratllar Albiol, que va
acusarMasde “morirmatant”.c

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Arrimadasen lasevacompareixençad’ahiruncopfetpúblic l’acord

La qüestió catalana Les reaccions

Puigdemont a la
darrera carlinada

SiArturMas va arribar a la política per atzar, ja que
hi va començar com a tecnòcrata, Carles Puigde-
mont porta el nacionalisme al cor des de la infància
i ha estat des de ben jove l’intel·lectual orgànic de
Convergència aGirona. SiMas sorgeix de la Barce-
lona pija, instrumentalment nacionalista, de poc
fervor catalanista, Puigdemont prové de l’abrupta i
profunda Catalunya vella, on va mamar fins i tot
per família del tronc més antic del nacionalisme
conservador: el tradicionalisme d’origen carlí.
Puigdemont és d’Amer, a mig camí de Girona i
Olot, en una zonamuntanyenca, rural sí, però tam-
bé industrial, que, travessada pel Ter, separa les
terres de Vic de les de Girona. Terra de remences
(s’hi va signar el compromís dels pagesos d’accep-
tar l’arbitratge del rei Ferran) i de carlins: durant la
guerra dels matiners fou centre d’operacions de
l’exèrcit del general Cabrera, que va ser derrotat
molt a prop del poble de Puigdemont. Compte amb
el tòpic carlí i rural, però: Amer es va industrialit-
zar ja alXIX i ara és seud’unamultinacional catala-
na, Hipra, pionera de l’exportació de fàrmacs vete-
rinaris.
Puigdemont és fill de pastissers (el seu germà fa

uns dolços formidables) i és portador discret dels
valors de lamenestralia: sobrietat, esforç, iniciativa
privada. Els valors familiars cristal·litzen en els
seus estudis de filologia catalana i en la seva mili-
tància a les Joventuts Nacionalistes, però s’ampli-
en amb una gran voluntat cosmopolita. Després de
treballar a Girona en el projecte del Punt Diari,
Puigdemont es va pagar un any sabàtic per conèi-
xer elsmitjans de comunicació europeus. D’aques-
ta estada, en va tornar ambmolts projectes, que no
sempre li van sortir bé.Vamuntarun think tankper
fornir material teòric a alcaldes, diputats i càrrecs
convergents. Va idear un projecte molt innovador
de treball periodístic en xarxa (deia que s’hi podia
haver fet milionari, però va acabar en mans de la

Generalitat en formad’AgènciaCatalanadeNotíci-
es, de la qual va ser fugaçment president). Va fun-
dar encaraCatalonia Todayundiari català per a re-
sidents anglòfons a Catalunya. La seva intenció era
clara: modernitzar i internacionalitzar el naciona-
lisme que ell, precisament perquè en procedia,
considerava massa pairalesc. La idea del Procés ja
la tenia quanMas ni hi somiava.
Militava a Convergència, però mentre els seus

companys de Joventuts acumulaven càrrecs, ell
imaginava febrilment nous camins. Sempre a la sa-
la de màquines. Quan tots els alts càrrecs conver-
gents (de Calzada aMacias, de Soy a Pàramo) ocu-
paven la delegació del Govern, la Diputació o la
Caixa de Girona des d’on inclinaven voluntats,
construïen una densa xarxa d’interessos i cultiva-
ven amorosament el jardí nacionalista de Girona,
Carles Puigdemont ja hi era: l’únic que tenia capa-
citat teòrica i ideològica era ell: escrivia discursos,
proposava campanyes, fabricava idees. De cop,
quan amb el tripartit CiU va vacil·lar, ell va fer el
pas. Poc després, enterrava el nadalisme a la ciutat
de Girona i inspirava el viratge convergent a la in-
dependència des del municipalisme.
Ha tingut sempre l’habilitat del temps: arriba als

llocs quan ningú no s’ho espera. No és un clàssic
decorador convergent: té idees pròpies. És més as-
tut que prudent; és delmorro fort, tot i semblar fle-
xible. És nacionalista de pedra picada, però té una
mirada internacional. Potser no és un primera es-
pasa. Però no desaprofitarà l’oportunitat.c

Ésmés astut que prudent; és del
morro fort, tot i semblar flexible;
és nacionalista de pedra picada,
però té unamirada internacional

L ’ESPECTADOR

Antoni Puigverd

C’s i PSC qualifiquen
el suport de la CUP
de frau i transfuguisme;
CSQP veu els
antisistema humiliats
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Puigdemont promet la ruptura

BerenguerdeCruïlles,bisbedeGi-
rona,vainaugurarlallistadepresi-
dents de laGeneralitat el 1359 que
ahirvacompletarunnounomdela
ciutat. Tampoc Lluís Companys
(1933-1940) no és ja l’únic presi-
dent investit diumenge. La cara
desencaixada amb què Carles
Puigdemont va respondre dissab-
te a l’insospitat encàrrec d’Artur
Masd’assumir la presidènciade la
Generalitat es va convertir ahir en
actitudserenaireflectiaelpesdela
responsabilitat en ser investit 130
president com a rúbrica in extre-
misdel’acordentreJuntspelSí i la
CUP.Vuit vots a favorde l’esquer-
ra anticapitalista sumats als 62 de
Junts pel Sí i dues abstencions de
“necessària discrepància” van po-
sar fi a 105diesdeprovisionalitat.
Elpasenrered’ArturMasi lase-

va decisió que Carles Puigdemont
el succeís va requerir una elabora-
da digestió a CDC durant tota la
jornada. El consell nacional del
partit va servir d’escenari matutí
per certificar queMas no se’n va i
que el nou president assumeix el

càrreccomunafeina“conjuntural,
temporal i irrepetible”; i el debat
d’investidura al Parlament va evi-
denciarqueambPuigdemontesva
acabar el calvinisme masista i la
presidència de la Generalitat ad-
quireix caires de 2.0, llengua es-
molada i humor desacomplexat.
Pentinat inclòs.
Mashaviadesitjat al seusucces-

sor “sort i seny”. I Puigdemont va
posar-hi la resta. No hi va haver
metàfores: va proclamar el seu
compromís amb la declaració de
ruptura aprovada al Parlament el
passat 9 de novembre i que el Tri-
bunal Constitucional va anul·lar.
No en va, l’Ajuntament de Girona
és un dels investigats per aprovar
mocions de suport a la resolució.
Conscient de les circumstàncies
de la seva investidura, Puigde-
mont va arrencar la seva interven-
ció demanant perdó per la gestió
dels resultats del 27-S en les nego-
ciacionsentreJuntspelSíi laCUP;
però ambels vots garantits vapro-
clamar la XI legislatura com la de
la“postautonomiailapreindepen-

Política
La qüestió catalana

dència”.
El candidat canviava i les seves

perspectives de futur també –“no
s’ha de perdremai de vista la tem-
poralitat de la responsabilitat”–,
però el programa va ser el mateix.
Culminaciódelprocés,dissenyde-
finitiudelesestructuresd’Estati la
seva posada a punt, donar llum
verda al projecte de llei del procés
constituentieldetransitorietat ju-
rídica i internacionalització del
procés. Aquí és on Puigdemont
comptaambel finsarapresident.
La determinació d’última hora

d’Artur Mas de cedir pas i la con-
creció de l’“aventura” de la mà de
Puigdemont inquieta les files re-

ArturMas aplaudeix la investidura deCarles Puigdemont; quan va abandonar l’hemicicle va assegurar que serà un “excel·lent president”

El lobby deGirona i els presidents d’Amer
]Abraçades, copets a l’esque-
na iunahiperrepresentació
deGironaalspassadissosdel
Parlament: “Somel lobbyde
Girona”, que tambépotaca-
bar reflectint-seenelGovern.
CarlesPuigdemontvapresen-
tar la renúnciaa l’alcaldiade
Gironaahir almatí i hova fer
ambpena,peròvaassumirel
paperdeprimerambaixador
de la ciutat. Seràel 130èpresi-
dentde laGeneralitat, però

tambééselquart amborigena
la localitatd’Amer, tal comva
recordarJordiTurull desde
la tribuna.Tresabatsdelmo-
nestird’Amervanseral cap-
davantdelGovernde laGene-
ralitat.ACarlesPuigdemont
el vanprecedirFrancescde
Giginta, enel trienni 1566-68,
Miqueld’Alentorn ideSalbà
(1635-37) immediatament
abansdePauClaris iAndreu
Pontd’Osseja (1647-49).El

noupresident tambévasituar
Gironacoml’origende la
lluitadeclassesapartirdel
LlibredelSindicatdeRemen-
çadel segleXV,queexplica
comdeumil agricultorsesvan
reunirenassembleadurant
mesosendiferentsparròqui-
esde lesdiòcesisdeCatalu-
nya... LaUnesco l’ha recone-
gut comelprimerprecedent
de la lluitadeclassespopulars
perabolir la servitud.

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

cEl 130è president assumeix com
a programa deGovern la resolució
de desconnexió d’Espanya

cMas serà l’ariet extern del
procés sobiranistamentre la
CUP recondueix el seu paper

cRajoy busca el suport de
Sánchez i adverteix el nou
Executiu amb el pes de la llei

EL MANDAT

Carles Puigdemont
qualifica la legislatura
de “postautonòmica i
preindependència”
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Lapresidentadel Parla-
ment comunicaavui la
investiduradePuigdemont
alReipera la ratificació

El noupresidentprendràpossessió
del càrrecdemàenunacte solem-
nealPalaude laGeneralitat

Els integrants del nou Consell
Executiu prendran possessió
dimecres i es procedirà a la primera
reunió del Govern

Dimecres es constituirà el Congrés de
la nova legislatura a l’Estat amb l’elec-
ció del seu president. També es cons-
tituirà el Senat

VEGEU LA INTERVENCIÓ
DE CARLES PUIGDEMONT
http://goo.gl/OA3iFC

L’AGENDA POLÍTICA Comunicació al Rei Presa de possessió Nou Govern Constitució de les Corts

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

publicanes. La formació d’Oriol
Junqueras creuque “hihamolt de
què parlar” i no només sobre la
composició del Govern. Les “in-
certeses” assenyalades pels repu-
blicans entre bambolines van con-
trastar ahir amb la nitidesa inde-
pendentista del discurs de
Puigdemont, però també amb el
canvi de to de la diputada de la
CUP Anna Gabriel. La CUP havia
ratificat l’acord al matí i ho va fer
plantantcaraperenviarala“pape-
rera de la història” Artur Mas i
amenaçantdeportar finsal final la
seva estratègia kamikaze a favor
delprocéscapa la independència i
l’esquerra radical.A l’hemicicle, la

màesvaallargarafavordePuigde-
mont.
L’oposicióva ferel seupropide-

bat amb la vista posada en el Con-
grés. El compromís de ruptura
augmenta lapressió sobreels soci-
alistesdavantlapropostadelPPde
gran coalició davant el desafia-
ment independentista comarepte
amalgamador. Mariano Rajoy va
contactarambPedroSánchez iAl-
bertRiveradesprésdesentirPuig-
demont i va anunciar que “el Go-
vern central no deixarà passar ni
una sola actuació que suposi con-
travenir launitat”d’Espanya.
Els resultats del 20-D van ressi-

tuar els partits contraris a la inde-

pendència al Parlament. Encara
que Inés Arrimadas és la cap de
l’oposicióaCatalunya,elseupaper
ahir va passar a ser secundari en
funció del paper subsidiari que ju-
ga Ciutadans a l’hora de conjugar
majoriesaMadrid.ElPPdeXavier
GarcíaAlbiol va apuntar al primer
secretari del PSC, Miquel Iceta.
Albiol s’expressava amb vehe-
mència:“Nivostèniningúnoinici-
aràel camícapa la rupturaperquè
no l’hi permetrem”, la qual cosa
contrastava amb la solvència dia-
lèctica d’Iceta, que es va oposar de
manera contundent a qualsevol
il·legalitat, però tambévarecordar
que estarà al costat de qui “de de-
bò” vulgui servir a Catalunya. Per
lasevapart,LluísRabellvaescom-
brar a favor de Podem a Madrid
quan va proclamar el “canvi de
rumb”políticdesprésdel20-Dpe-
rò ambuna oposició inflexible a la
independència: és “una fanfarro-
nada”.
En la rèplica de Puigdemont no

hi va havermitges tintes i sí molta
urgència. La votació es va saldar
només dues hores i 15 minuts
abansdel termini fixatper lleiamb
un“ViscaCatalunyalliure!”.Lallei
estableix que elRei validi la inves-
tidura.c

L ’HORITZÓ

El nou president veu
el seu encàrrec com a
temporal i no preveu
tornar-se a presentar

L ’OPOSICIÓ

El resultat del 20-D
reajusta el paper dels
partits contraris
a la independència

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Puigdemont va superar un tràmit difícil amb un català valent amb els pronoms febles
ANA JIMÉNEZ

Solemne i vodevilesc

Tot i que les circumstàncies
de la investidura recorden
les de l’últimdia delmercat
d’hivern futbolístic, alguns
convidats i diputatsmostren
una emoció sincera. El con-
text, però, és de vodevil i ens
haproporcionat hilaritat,
màgia, acrobàcia,malabaris-
mes,malentesos, picabara-
lles i portes que s’obren i es
tanquen. L’acord, anunciat
comagesta nacional, és
peculiar: els que l’han signat
s’insulten enpúblic fins i tot
el dia que el signen.Okupada
per laCUP, la casa grandel
Catalanisme intenta salvar la
dignitat procurant queno es
noti gaire l’intervencionisme
de l’ANC, queha alterat la
jerarquia electoral anunci-
ant l’acord ambuna inconti-
nència immadura. Abans del
ple, unaperiodista comenta
les similituds entre les últi-
meshores i el sexe: “Els
orgasmes arribenquan ja
t’havies vestit i estavesmar-
xant”.Un col·lega pregunta:

“¿Aixòdel Baños, ho
entens?”
A aquesta hora ésmés

important tenir grupde
WhatsAppqueungrup
parlamentari. Aprofitant el
dia de festa, alguns diputats
han vingut ambels fills i això
li treu encarcarament a la
jornada. El lila deu ser el
color demoda: coincideix en
les jaquetes d’AnnaSimó i

CarmeForcadell i en l’abric
deMarinaGeli. AnaPastor
mira la pantalla delmòbil
comsi fos unmirall. Els
endolls vanmolt buscats per
carregar bateries. JoanMa-
ria Piquépuja les escales
amb l’energia de qui està
disposat a pujar l’Everest
ambespardenyes. És el pre-
sagi de l’arribadad’Artur
Mas. Baños apareix ambun
jersei de rombes i cara de

zombi. Felip Puig s’estreny
literalment el cinturó davant
dePilarRahola sense que, en
aparença, hi hagi cap evidèn-
cia causa-efecte. JoanCos-
cubiela explica que ahir va
córrer 34 km i elsmossos no
l’arresten.Xoc capil·lar:
Carles Puigdemont s’abraça
a JosepMariaVila d’Abadal.
DePuigdemont s’explica
que el seupentinat beatle
amaga, com la barba deRa-
joy, velles cicatrius. El presi-
dent transmet una informali-
tat de professor belga d’insti-
tut amb inquietuds humanís-
tiques. Al discurs, demana
perdó i dóna les gràcies. Amb
veude cantantmelòdic ita-
lià, i en un català valent amb
els pronoms febles, fa el que
pot per superar un tràmit
difícil. Conscient delmo-
ment, subratlla les seves
intencions i renova la cadèn-
cia de l’entonació patriòtica
tan característica deMas i
d’Homs. Laprosòdia gironi-
na nodissimula el cansa-
ment. Fa unadivisió interes-
sant entre covards, temoro-
sos i fluixos de cames i, a les
rèpliques, esmostra cultivat,
àgil i incisiu.Diuenque volia
ser astronauta. Ara ja ho és.

EL MIRADOR

Sergi Pàmies

Carles Puigdemont
transmet una
informalitat de
professor belga
d’institut
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La qüestió catalana Els discursos

ÀLEX TORT
Barcelona

Fins a quatre diputats dimissio-
naris seien ahir a la bancada del
grupparlamentari de laCUP:An-
tonio Baños, Josep Manel Bus-
queta, Julià de Jòdar i Ramon
Usall. Els anticapitalistes han
quedat tocats, ja no tant per
l’acord d’investidura i d’estabili-
tat parlamentària signat amb
Junts pel Sí, sinó també pel des-
gast que han suposat tres mesos
de negociacions feixugues. Tot i
això, els cupaires consideren que
l’acord no és “ni de vencedors ni
de vençuts”.
Baños va anunciar la seva di-

missió com a parlamentari di-

lluns passat, però està a l’espera
d’una possible readmissió de la
CUP. “L’Antonio s’ha autonomi-
nat per sortir de la casa de Gran
Germà, però cal veure què hi di-
uen les telespectadores”, ironit-
zava un cupaire als passadissos
del Parlament. Com que encara
no ha firmat la renúncia a l’acta
de diputat, el cap de llista de la
CUP va exercir el seu vot favora-
ble a la investidura de Carles
Puigdemont com a president de
laGeneralitat, però està a l’espera
del que la CUP acabi decidint.
Viu una situació estranya, la

CUP. Tot i això, a la sessió d’in-
vestidura al Parlament, la diputa-
da Anna Gabriel, alineada amb el
sector més dur de la CUP, va ser

suau amb Puigdemont, però no
pas cap aArturMas. Així,mentre
que Gabriel va agrair el “bon to”
emprat pel nou president durant
el seu discurs, la cupaire va re-
treure al líder de CDC que “sem-
blava que posava en qüestió els
resultats del 27-S i que veia”
l’acord entre Junts pel Sí i la CUP
“com alguna cosa que tingués a
veure ambposar preu al seu cap”.
Fent un pasmés enllà, els dipu-

tats cupaires van decidir donar
vuit vots a favor i dues abstenci-
ons a la investidura de Puigde-
mont, en contraposició amb les
vuit abstencions i dos vots favo-
rables que JxSí hauria necessitat
en una votació per majoria sim-
ple. Gabriel ho va justificar: “Vo-

LaCUPproclama ara que l’acord
no és “ni de vencedors ni de vençuts”

Anna Gabriel amb samarreta blanca ahir al Parlament

“Ens hi deixarem
la pell per
culminar amb
èxit el procés”
El nou president ofereix el mateix
programa de govern queMas

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Un Govern que seguirà l’em-
premtadeixadaperArturMas.El
nou president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va prometre
ahir “deixar-s’hi la pell” per pro-
longar el pla sobiranista del seu
predecessor,unalíniacontinuista
queexigeix “dignitat” en lamesu-
raque, al seuparer, “noéshorade
covards”.Aquestésel compromís
queelcandidata lapresidènciade
la Generalitat va oferir en el seu
discurs d’investidura, abans d’as-
sumir unmandat que va reconèi-
xer que seria temporal perquè
“els moments irrepetibles neces-
siten lideratges irrepetibles”.
Puigdemont va deixar clar que

el programa del seu Govern serà
el mateix que el d’Artur Mas: “El
candidat no és el mateix, el pro-
grama sí”, va remarcar.
“En moments excepcionals

com l’actual són necessaris lide-
ratges que s’hi deixin la pell, i jo
els prometo que m’hi deixaré la
pell, ens hi deixarem la pell amb
modèstia i autoexigència per cul-
minar ambèxit el procés”, va sub-
ratllar el llavors encara alcalde de
Girona, que va remarcar que “ini-
ciem un procés gens còmode, en
el qual posarem valor i coratge,
però no temeritat ni renúncies”.
Carles Puigdemont va assumir

íntegrament el programa de go-
vern presentat per Artur Mas en
les dues votacions d’investidura
fallides a què es va sotmetre du-
rant el mes de novembre, que en-
tre altresmesures inclou el pla de

xoc social pactat entre Junts pel
Sí i la CUP, i també es va compro-
metre a desplegar la declaració
d’inici del procés de ruptura amb
Espanya aprovada pel Parlament
i que va recordar que l’Ajunta-
ment deGirona havia recolzat.
“No són èpoques de covards, ni

per a temorosos ni per als fluixos
de cames, ni per resignar-se en la
confortabilitat”, va emfatitzar
l’aspirant a la presidència de la
Generalitat, per a qui “ara ens to-
ca assumir responsabilitats enca-
raquenosiguin lesque t’imagina-
ves; ens passa a tots i el primer al
presidentMas”.
Al seu predecessor, precisa-

ment, li va dedicar unes paraules
d’agraïmentpel gest fet perpoder
implantar el mandat sorgit de les
urnes el 27-S, i li va assegurar que
comptava amb ell per tirar enda-
vant el procés sobiranista “al seu
costat”.CarlesPuigdemontvade-
manar igualmentperdóa la ciuta-
dania per la gestió feta per les for-
macions sobiranistes del resultat
del 27-S, ambreferència a la tensa
negociació que hi ha hagut entre
Junts pel Sí i la CUP, i explícita-
ment va reconèixer que no “ho
hem fet prou bé, encara que uns
hohan fetmenys bé qued’altres”.
El futurpresidentde laGenera-

litat va celebrar el “bonacord” as-
solit in extremis, que permet no
només “salvar la investidura” si-
nó també garantir l’estabilitat del
nou Govern, sense la qual “la le-
gislatura no hauria servit de res”.
Tanmateix, tot i garantir que el

seu mandat començarà a “cami-
nar tenint en compte” la declara-
ció de ruptura aprovada pel Par-

lament de Catalunya el 9 de no-
vembre de l’any passat,
Puigdemont va afirmar que es
prendran decisions “sobiranes”,
peròamb“voluntatpermanentde
diàleg” amb l’Estat, laUnió Euro-
pea i la comunitat internacional.
Durant el seu torn de rèplica, el

convergent es va mostrar hàbil
amb la seva dialèctica. Així, per
exemple, va respondre a la líder
de C’s al Parlament, Inés Arrima-
das, que la piulada que va fer
temps enrere sobre “expulsar els
invasors” era una cita del perio-
dista Carles Rahola, que va ser
executat durant el franquisme, i
que instava a fer fora el feixisme.
“I aquest tipus d’invasors i la

grapa del feixisme sobre les nos-
tres vides no la volem mai”, va

Carles Puigdemont durant la seva intervenció a la Cambra

AL LÍDER DE CDC

Puigdemont assegura
que compta ambMas
per tirar endavant
el procés sobiranista

A LA CIUTADANIA

El nou president
demana perdó per la
tensa negociació entre
JxSí i la CUP

L A F O T O

]La foto final del debat
d’investidurava ser ladels
dospresidents, l’investit,
CarlesPuigdemont, i
l’encara en funcions fins a
lapresadepossessióde
demà,ArturMas, amb les
seves respectives esposes,
MarcelaTopor iHelena
Rakosnik, a l’hemicicledel
Parlament, del qual van
sortir per separat entre
aplaudimentsdelsmem-
bresdeJuntspel Sí.

Els presidents i
les seves dones
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lem expressar així la necessària i
sana diferència que existeix en-
tre nosaltres”.
Parca de paraules –ni tan sols

va emprar el segon torn d’inter-
venció–, però directa en el con-
tingut, Gabriel va dirigir-se di-
rectament a Puigdemont: “Tens
l’enorme responsabilitat del pre-
sident de transició cap aunanova
república, tens el repte d’obrir el
procés encara més i d’eixamplar
la base social que tant es necessi-
ta” per a la independència. No
obstant això, li va exigir que el
procés avanci “sense demores in-
necessàries”, ja que segons ella
no s’ha de deixar escapar l’opor-
tunitat “d’avançar cap a un nou
camí, un país lliure i sobirà”.
La diputada de la CUP no va

desaprofitar l’ocasió, però, per
defensar la proposta de presidèn-
cia col·legiada que ella mateixa
va anunciar a principis d’octubre
de l’any passat, ja que opina que
el procés “no pot pivotar en una

figura ultrapresidencialista que
podria arribar a confondre el
procés amb la seva persona”.
Abans de la sessió d’investidu-

ra, la CUP va dur a terme a la seu

central de Barcelona una nova
reunió del consell polític i del
grup d’acció parlamentària
(GAP). S’hi va aprovar la dimissió

de Busqueta i De Jòdar, en virtut
de l’acord amb Junts pel Sí. Tots
dos, segons fonts de laCUP, havi-
en expressat de manera informal
la seva intenció de deixar el grup
en altres ocasions. Seran substi-
tuïts per Mireia Vehí i Joan Gar-
riga.
Molt més dur que Gabriel va

ser el diputat de laCUPBenet Sa-
lellas al final de la reunió. Satisfet
per la renúncia deMas, va quali-
ficar-lo de “la pedra que no dei-
xava avançar el país” cap a la in-
dependència, i va llençar una du-
ra proclama: “Hem enviat Artur
Mas i els consellers Irene Rigau,
BoiRuiz i FelipPuig a la paperera
de la història”.
Finalment, Salellas va advertir

a Junts pel Sí que “la CUP tindrà
la mà estesa per a la construcció
de la república, però el puny tan-
cat amb les retallades”, parafra-
sejant una intervenció parlamen-
tària de l’exdiputat cupaireDavid
Fernàndez.c

ANA JIMÉNEZ

BONES PARAULES

Gabrielagraeixel “bon
to”dePuigdemont,
perònovol “demores”
enelprocéssobiranista

DURA PROCLAMA

Salellasassegura
que laCUP “haenviat
ArturMasa la
papererade lahistòria”

Mas posa fil a l’agulla ambCDC
i no es tanca portes de futur
L’expresident prepararà el partit per refundar-se en un congrés al març o l’abril

JOSEP GISBERT
Barcelona

“Hi sóc i hi continuaré sent, es-
tic alliberat, estic al vostre ser-
vei i ajudaré per tirar enda-
vant”. Aquest és el compromís
amb què ahir Artur Mas es va
acomiadar, com a president de
la Generalitat, del consell naci-
onal de CDC, en una sessió ex-
traordinària de l’òrgan de di-
recció del partit que va avalar la
seva renúncia a la reelecció i la
seva proposta de ser substituït
per Carles Puigdemont, el fins
ara alcalde de Girona. “Compto
per al present i compto també
per al futur”, va reblar gràfica-
ment, amb referència a la possi-
bilitat de tornar a presentar-se
a unes eleccions i de tornar al
primer pla de l’escena política,
poques hores abans de la cele-
bració del debat investidura del
nou president de la Generalitat.
En una reunió en la qual va

ser llargament ovacionat pels
dirigents i quadres intermedis
de CDC –“mai no m’havien
aplaudit tant com el dia de la
meva dimissió”, va arribar a fer
broma–, ArturMas va justificar
la seva decisió amb l’argument
que les coses havien evolucio-
nat de tal manera que s’havia
adonat que “formava part més
del problema que de la solució”
i que, per tant, el seu “pas al cos-
tat” era la “millor sortida” per a
l’avenç del procés sobiranista.
En aquest sentit, va remarcar
que la seva renúncia “té un be-
nefici que és molt gran i que cal
valorar per sobre de qualsevol
altre, i és que el mandat rebut a
les urnes el 27-S és viable, tira
endavant, té força i té camí”. Un
“benefici” que va contraposar a
la possibilitat de repetir les
eleccions, que hauria estat, se-
gons el seu parer, “un risc de
distorsió, d’embolic gran, de di-
lució del procés i d’emergència
d’altres projectes que van en

contra del projecte sobiranista”
i que “era necessari evitar per
no posar en risc el tresor del
27-S, la majoria independentis-
ta aconseguida al Parlament”.
“Qui no creu en els miracles no
és realista, i no sé si això és un
miracle, però en qualsevol cas
és una solució”, va sentenciar
Mas.
El líder de CDC, amb aquest

conjunt de reflexions, pretenia
tranquil·litzar els ànims opo-
sats que regnaven al consell na-
cional del partit, un cert senti-
ment agredolç que es debatia
entre la satisfacció per la sorti-
da endavant, i a última hora, del
procés sobiranista, i la desil·lu-

sió per la marxa enrere que ha-
via hagut de fer Artur Mas.
L’encara llavors president de la
Generalitat va defensar, en
aquest escenari, l’encert de la
decisió finalment adoptada a
partir del fet que “han tornat a
saltar les alarmes a Madrid”.
“Aquells que ja s’havien fregat
les mans o que se les estaven
fregant i que tenien el cava a
punt de destapar i de beure-se’l
a la mala salut de Catalunya ara
l’hauran de guardar a la neve-
ra”, els va recomanar amb iro-
nia.
I tampoc no va faltar un avís

per a la CUP, a la qual va adver-
tir que serà vigilant del compli-

ment de l’acord assolit, i que te-
nia també una lectura en clau
interna de CDC, dirigida sobre-
tot als que consideren que s’han
fet massa cessions a la formació
de l’esquerra anticapitalista. “Si
algú no compleix, hi serem tots,
i jo també, per denunciar-ho”,
va subratllar. El que no va fer
Artur Mas va ser revelar als
quadres del partit quines seran
les seves tasques més immedia-
tes, que se centraran, en qualse-
vol cas, a preparar CDC per a la
refundació, que, una vegada
aclarida la incògnita que no hi
haurà repetició de les eleccions,
està previst que culmini en un

congrés que es desenvoluparà
entre els mesos de març i abril.
Una refundació per a la qual,

en principi, la designació de
Carles Puigdemont com a pre-
sident de la Generalitat no pre-
jutja, tot i això, cap escenari. De
fet, el fins ara alcalde de Girona
ha traslladat a la direcció del
partit que la seva nova comesa
és estrictament temporal i cir-
cumstancial, i que la seva inten-
cióno és, en cap cas, postular-se
en un futur com a candidat de
CDC a la presidència de la Ge-
neralitat. La nova orientació de
CDC continua encara, doncs,
amb moltes incògnites sobre la
taula.c

sentenciar Puigdemont, cosa que
va aixecar els aplaudiments dels
diputats de JxSí, la CUP i Catalu-
nya Sí que es Pot.
Tambévagarantir al primer se-

cretari del PSC,Miquel Iceta, que
no situarà les institucions catala-
nes forade la llei,mentreelconvi-
dava a superar el discurs de l’“en-
caix” deCatalunya aEspanya que
habitualment utilitza el socialis-
ta. “Parlem de convivència, no
d’encaixos,” va subratllar.
Finalment, a Lluís Rabell, de

Catalunya Sí que es Pot, li va exi-
gir que no li digués il·lús “quan
vostè aposta per un referèndum
pactat amb l’Estat”, i a Xavier
GarcíaAlbiol, capde files del PPa
Catalunya, li va recriminar el “to
amenaçador”.c

ANA JIMÉNEZ

MANU FERNANDEZ / AP

ArturMas amb el públic congregat davant el Parlament

MANDAT DEL 27-S

“Formavapartmés
delproblemaquedela
solució”,admetdavant
elsquadresdelpartit

DESPLEGAMENT DE L’ACORD

EllíderdeCDCavisa
laCUPquevigilaràque
compleixielpacteique,
sino,“hodenunciarà”
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no va acabar d’aclarir). “No tenen
capmandat democràtic per a la in-
dependència”, va apuntar el líder
dels socialistes, que va insistir que
“les decisions d’aquest parlament
sóndemocràtiquessi s’emparenen
la legalitatvigent”.
“Vostèpensaquedeformaunila-

teral pot muntar una agència de la
seguretat social? Si ho pensa vostè
ésunsomiatruitesquenopot ser al
capdavantde laGeneralitat”, vadir
Lluís Rabell, de Sí que es Pot, a
Puigdemontdesprésd’iniciar lase-
vaintervenciórecordantqueelnou

RAÚLMONTILLA
Barcelona

L’oposició va ser dura contra
l’acord entre Junts pel Sí i la CUP,
que, segons el seu parer, pretén aï-
llarlarestadepartits,perlaqualco-
sa el van qualificar d’antidemocrà-
tic. I l’oposició també va ser dura
contra Carles Puigdemont. “Vostè
és un president posat a dit per a un
desafiament il·legal allunyat dels
problemes socials”, va manifestar
la líder deCiutadans, InésArrima-
das. “No està a l’altura de les cir-
cumstàncies”, va afegir el líder del
PP, Xavier García Albiol, després
queelrepresentantdeCatalunyaSí
que es Pot, Lluís Rabell, carregués
contra Puigdemont per defensar
els Pujol. Però alhora que hi va ha-
ver càrrega també hi van haver
mans esteses: fins i tot el PP va po-
sar sobre la taula la possibilitat de
negociarunnou finançamentper a
Catalunya.
Van ser intervencions contun-

dents –tret de la d’Iceta, en un to
més pedagògic i sense renunciar a
la ironia– que van deixar clar que
Ciutadans,elPSC,CatalunyaSíque
es Pot i el PP han posat dues línies
vermelles: la de la independència i

vaacusardedividir lasocietatcata-
lana. “El senyorMas ens va dir que
portaria Catalunya a una dimensió
desconeguda, i crec que és l’única
proposta que ha complert aquests
anys”, vaapuntarGarcíaAlbiol.“Li
hede reconèixer a vostè i alsmem-
bres de la CUPque laCUP l’ha hu-
miliat a vostè, senyor Mas, però
també és cert que vostè, senyor
Mas,hahumiliat laCUP.Elproble-
ma és que els dos han humiliat el
pobledeCatalunya”,vasentenciar.
Tots els líders de l’oposició van

acabar, això sí, amb propostes de
diàleg. “El que no facin vostès, ho
farem nosaltres”, va apuntar Arri-
madas, que va defensar que el Par-
lament ha de buscar solucions da-
vant elsproblemes realsdels ciuta-
dans. “Vostè representarà els
catalans davant el govern d’Espa-
nya”, va recordar la líder de Ciuta-
dans a Puigdemont, alhora que va
enunciar una llista de “prioritats”
socials i estratègiques, com el cor-
redormediterrani.
“Lidesitjoencertsinoméstroba-

rà l’encert si governa per a tots els
catalans i no només per als que te-
nenelsseusmateixosidealsd’inde-
pendència”,vaapuntarIcetaabans
d’enunciar,per la sevapart, lesme-
sures que el PSC reclama al Parla-
ment des del novembre. Rabell va
allargar la mà per aplicar un pro-
grama d’emergència social, encara
que alhora per formar un govern
progressista a Catalunya. “És cert
queCatalunyanotéunbonsistema
de finançament, però va ser apro-
vatpeltripartit iZapatero.Rajoyha
deixat clar que es pot treballar en
aquest nou model de finança-
ment”, vaconcloureAlbiol.c

que el Govern tan sols es preocupi
perunapartde laciutadania.
“Si vostè està d’acord a fer un

cordó sanitari davant tots els grups
de l’oposició, no és un president
querepresenti tots els catalans”, va
advertir Arrimadas durant la seva
intervenció,enquètambévaavisar
que la formació taronja “defensa-
rà”, per exemple, els funcionaris
perquè no duguin a terme actuaci-
onsil·legalsenelmarcdeldesenvo-
lupament de la resolució indepen-
dentista.“Nosaltressíquedefensa-
remtots els catalans, tambéels que
no pensen comnosaltres”, va asse-
gurar la líder de Ciutadans, que va
lamentar que Puigdemont no fes
cap referència a la corrupció en la
seva intervenció .
“No atendran cap plantejament

ni proposta dels grups que repre-
senten el 52% dels catalans?”, va
preguntar Iceta, que va témer que
Puigdemonthagi pogut caure enel
“velldimoni”delapolíticacatalana
de bons i dolents. “És el president
de tots els catalans”, va insistir el
socialista, que va ser l’únic que va
plantejar dubtes sobre si Puigde-
montseràunpresidentde18mesos
osisesotmetràaunamociódecen-
sura en uns mesos (qüestions que

president “ha defensat en diverses
ocasions la família Pujol”. Rabell
també va carregar contra el pacte
entre Junts pel Sí i la CUP, i que
aquest s’hagi vestit com una trans-
acció de mesures socials. “Un pla
de xoc no és unamoneda de canvi.
Si el pot dur a terme un govern en
funcions,hohadefer”,va lamentar
el portaveu de Catalunya Sí que es
Pot, alhora que va recordar que
l’esmentat pla de xoc estava con-
format per mesures ja aprovades
per CDCque no s’havien dut a ter-
me. Rabell va insistir que els resul-
tats del passat 20-D deslegitimen
unprocésd’independència. “Es fa-
cilitalainvestiduraacanvidefum”,
va lamentar. “Nohiha legitimitat”,
va afegir el líder de Catalunya Sí
que es Pot, que va subratllar que
“l’independentisme d’esquerra”
no tirarà endavant amb la “dreta
neoliberal”.
“Nivostè,niningú,noiniciaràun

procés de ruptura amb la resta
d’Espanya”, va advertir el popular
Xavier García Albiol a l’inici de la
seva intervenció mirant directa-
ment als ulls a Puigdemont (i di-
ent-l’hi). Tot i això, gran part de la
intervenciód’Albiol va estardirigi-
da a l’expresident ArturMas, a qui

Unadura oposició allarga lamà si
hi hauna renúncia a la independència
Les formacions carreguen contra un acord que, a parer seu, pretén aïllar-les

La qüestió catalana

LA RECOMANACIÓ

Els partits reclamen
a Puigdemont
que governi per
a tots els catalans

PRIORITAT

Lesformacions
demanenmesures
polítiquesreals iqueno
totsecentrienelprocés

Les frases

LA RUPTURA

“ EL PRESIDENT

“Vostè és un president
posat a dit per dur a
terme un desafiament
il·legal allunyat dels
problemes socials”

““Nosaltres sí que
defensarem tots els
catalans, també els
que no pensen com
nosaltres”

ANA JIMÉNEZ

Inés Arrimadas

EL CONSELL

“ L’ACORD

“No atendran cap
plantejament ni
proposta dels grups
que representen el
52% dels catalans?”

““Només trobarà
l’encert si governa
per a tots els catalans
i no només per als que
tenen els mateixos
ideals que ell”

ANA JIMÉNEZ

Miquel Iceta

LA SOBIRANIA

“ PACTE DE GOVERN

“Un pla de xoc
no és unamoneda
de canvi; si el pot
dur a terme un
govern en funcions,
ho ha de fer”

““Si vostè pensa que de
manera unilateral pot
muntar una agència
de la Seguretat Social,
és que és un
somiatruites”

ANA JIMÉNEZ

Lluís Rabell

DIÀLEG

“ L’ADVERTÈNCIA

“Ni vostè ni
ningú no iniciarà
un procés de
ruptura amb
la resta
d’Espanya”

““El Govern de
Mariano Rajoy ha
deixat clar que es pot
treballar en un nou
model de
finançament”

ANA JIMÉNEZ

Xavier García Albiol
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Unamica Alícia,molt il·lús, un gra per a Espanya
Formalment, va ser la sessió d’investi-
dura més ràpida de la història. Una ses-
sió contra rellotge, contra el calendari,
sense temps per preparar discursos ni
del candidat ni de l’oposició, per pura
por d’arribar a les 12 de la nit sense pre-
sident. Però es va arribar. Es van salvar
les formes. L’últim dia, encara que fos
diumenge. AmbunArturMas collint els
seus últims aplaudiments. Però es va
aconseguir el que era fonamental: hi ha
president i es va evitar repetir eleccions.
Enhorabona als qui van fugir de les ur-
nes, pels riscos que tenen les consultes
al poble. Encara que hi hagi hagut sub-
hasta de la presidència.
Políticament, aquesta crònica s’hau-

ria de titular “Descobrint Puigdemont”.
Fins ara era un periodista que, com va
dir el torero, “degenerant, degenerant,”

va arribar a ser alcalde d’una ciutat im-
portant i va encapçalar el municipalis-
me independentista amb un merescuda
fama de sobiranista. Ahir va topar amb
una definició hàbil d’Inés Arrimadas:
“señorMasde lomismo”. Sense tenir en
compte la mala llet, té raó: el nou presi-
dent assumeix el programa de qui no va
poder exercir el seu mandat, inclòs el
seu silenci sobre la corrupció. Comença
lligat per aquest programa i aquestes li-
mitacions, però amb tres matisos: la
consciència de la dificultat del procés,
més sentit social i més inquietud per la
realitat d’una societat i una economia
encara en crisi, i l’habilitat per emmar-
car el moment polític de Catalunya:
“postautonomia i preindependència”.
Hi ha un punt de política il·lusa en el

seu pensament. No va dibuixar un pro-

grama per a 18 mesos. Va dibuixar un
tractat de la bondat i la felicitat, molt en
línia amb el somieig independentista,
amb ocupació estable, desfavorits ate-
sos, refugiats amb cartilla sanitària, país
just i govern transparent. Promet el que
és possible, com el pla d’emergència, i el
queés impossible, comelBancNacional
de Catalunya o l’agència de la Seguretat
Social. ÉsunamicaAlícia, quearriba a la
Generalitat amb les seves il·lusions in-

tactes, en una virginal ingenuïtat ressal-
tada per Lluís Rabell. Si de debò espera
negociar la independència amb Espa-
nya, em temoque l’esperenmolt de des-
encant i decepció.
I també em temo que, malgrat tot, a

l’Estat i al senyor Rajoy o a qui governi
Espanya li ha sortit un gra més comba-
tiu que Artur Mas, i mirin que Mas és
combatiu. Llueix una moderació inqui-
etant per a qui té l’encàrrec de construir
un Estat. Mostra una calma que indica
que no sortirà del guió sobiranista. Té
una convicció d’Estat català que augura
grandioses tensions. I el debat va deixar
una cosa clara: Puigdemont disposa
d’una majoria parlamentària per al pla
sobiranista. Però també té una oposició
més contundent que el seu antecessor.
Els trens s’han tornat a engegar.

Témajoriaperalpla
sobiranista,però també
unaoposicióméscontundent
queel seuantecessor

Fernando Ónega

Pressió, pressió, pressió

La investidura de Carles Puigde-
mont com a nou president de la
Generalitat de Catalunya amb el
suport d’una conjunció sobira-
nista aparentment estable, modi-
fica sobtadament l’eix de la nova
geometria política espanyola, en-
cara en fasededibuix.Unpolígon
irregular. Un octàgon. La figura
gira i jano sembla lamateixade fa
una setmana. Vegem com estan i
què poden fer les vuit cares de
l’octàgon, de diferent mida, pes i
envergadura.

Partit Popular.
MarianoRajoy va comparèixer

ahir a la nit a la Moncloa per re-
cordar que continua sent el pre-
sident del Govern espanyol i que
el Tribunal Constitucional no es-
tà en funcions. “No deixaré que
ningú s’arrogui poders il·limi-
tats”, va dir davant la imminent
investidura del nou president de
la Generalitat. El Partit Popular
agafa empenta. El 20 de desem-
bre, la dreta espanyola es va fú-
mer una de les patacades electo-

ralsmés importants de la política
europea recent i actua com si no
li hagués passat res. Està aconse-
guint transmetre el missatge que
el problema el tenen els altres,
principalment el PSOE. Rajoy té
el seu partit controlat –ara per
ara–, Susana Díaz li va fer un
magnífic regal tàctic quan va de-
bilitar Pedro Sánchez immedia-
tament després de les eleccions, i
la investidura catalana li serveix
en safata un mecanisme de pres-
sió infal·lible: la defensa de la
unitat d’Espanya.

La pressió política i mediàtica
sobre Sánchez serà fenomenal els
propers dies, reforçada pels mis-
satges que aniran arribant de
Brussel·les –ja han començat– i
d’altres instàncies. Informes de
bancs europeus rellevants ja han
començat a advertir dels riscos
de la inestabilitat política a Espa-
nya, amb l’afegit de Catalunya.
Principal perill per a Rajoy: que
els socialistes, o Ciutadans, o tots
dos alhora, acabin reclamant el
seu cap com a condició per a al-

gun tipus d’acord. El llibret cata-
là dels últims tresmesos és un au-
tèntic manual d’instruccions.

Partit Socialista.
Malgrat les xacres, continua

sent el més ben col·locat tàctica-
ment. És la dama del tauler. Una
dama pàl·lida amb problemes a
casa. La investidura de Puigde-
mont el perjudica. Explorar una
hipotètica majoria d’esquerres,
amb l’imprescindible suport del
PNB, més el sí o l’abstenció dels

sobiranistes catalans ara és molt
més difícil. Poden rebrotar els
problemes interns. El susanisme
no descansa.

Podem.
La pressió del PP sobre el

PSOEdificultarà l’oferta de pacte
d’esquerres a Pablo Iglesias, que
no desitja subordinar-se als soci-
alistes. Podem avui és l’únic par-
tit espanyol que parla de la nació
catalana i d’un referèndum sense
gairepordeperdrevots.Entre els

seus cinc milions d’electors hi ha
molts joves, que tendeixen a veu-
re el problema català d’una altra
manera. Sense tant de dramatis-
me. Vet aquí un dels avantatges
de Podem en relació amb el
PSOE, captiu d’un electorat més
gran i més concentrat als pobles-
del sud d’Espanya.

Ciutadans.
La unitat d’Espanya és un dels

seus grans temes. a formació d’un
govern sobiranista a Catalunya
l’acosta més al Partit Popular.
Ciutadans ara pot ser una peça
clau en la campanya de pressió al
PSOE.

Esquerra Unida.
És la cara més petita de l’octà-

gon. Està en crisi, mirant Podem.
No posaria grans dificultats a la
coalició de les esquerres. Al con-
trari.

Partit Nacionalista Basc.
Excel·lentment col·locat al tau-

ler, podria alterar-ho tot avui ma-
teix si esdeclarésdisposat adonar
suport a un govern enminoria del
PSOE amb un programa de refor-
mes, obert a buscar una solució
per a Catalunya. No ho farà, al-
menys immediatament. S’espera.

CDC.
La CDC que s’acaba d’escapar

d’unes eleccions que podien des-
trossar-la, voldria jugar al tauler
espanyol. Ho voldria, però Carles
Puigdemont no va poder desdir-
se ahir de la declaració rupturista
del 9 de novembre. Ésmolt difícil
repicar i anar a la processó. Fran-
cesc Homs ho intentarà.

ERC.
A ERC també li agrada l’esce-

nari espanyol. Sense investidura,
s’hauria acostat al PSOE.

EMILIA GUTIÉRREZ

Un dels dos lleons del Congrés dels Diputats, fosos el 1860, símbols del Parlament espanyol

La investidura catalana
reforça la pressió sobre
el PSOE perquè accepti
la gran coalició amb
el PP i Ciutadans

ANÀL IS I

Enric Juliana

El nou escenari polític espanyol

Després de la
decapitació deMas,
un risc per a Rajoy:
que el PSOE demani
el seu cap per a pactar

L ’ESPECTADOR
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President Puigdemont

CARLES Puigdemont, de 53 anys, va resultar
elegitahiralvesprepresidentde laGeneralitat
amb70votsa favor (vuitdelsqualsde laCUP),
63encontraiduesabstencions.Puigdemontva

prometre“deixar-s’hilapell”perculminarelprocéspera
laindependènciadeCatalunya,senserenunciaralareso-
lució rupturista aprovada en l’inici d’aquesta legislatura.
ElpresidentdelGovernespanyol, enunasolemnedecla-
racióefectuadaalamateixahora,vaadvertirqueno“dei-
xarà passar ni una actuació que atempti contra la unitat
d’Espanyai lasobiraniaqueproclamalaConstitució”.
La sessió d’ahir va estar marcada per la urgència des-

présdelpacteinextremisentreJuntspelSíilaCUP.Lava
iniciar l’encara candidat demanant perdó als ciutadans
perlatardançaenl’acordidonantlesgràciesalsquel’han
fetpossible, incloent-hidemaneraexplícitaelsmembres
de la CUP i, amb unamenció especial, ArturMas. En el
seu discurs d’investidura, en el qual va qualificar d’“ex-
cepcional i exemplar” el pas fet pel ja expresident, Puig-
demont va utilitzar un to cortès i obert quan va admetre
queCatalunyaésplural ique“elpaíssomtots”.Tambéés
d’agrairelseurealismequanadmetqueeltramdelprocés
enquès’entraéscomplexi incert.
Però al costat del bon todel noupresident, inclosauna

notable esgrima parlamentària en les seves respostes a
l’oposició,vaquedarclarahirquePuigdemontnorenun-
ciaacontinuarpersistintenunerrorques’haposatdema-
nifestaquestesúltimessetmanes,comés lavelocitatamb
quèespreténimplementarunprocésfarcitd’obstaclesde
tot tipus, inclososels legals.El ritmequeespreténenuna
legislaturaqueespreveucurta,de18mesos,converteixel
repte en poc menys que inassumible. Puigdemont fia la
sevapropostaa la legalitatqueparteixdelParlament, re-

cordant que és una cambra legislativa. Però obvia que
aquesta legalitat xocaamb l’espanyola.ElmateixEstatut
d’Autonomia emana de la Constitució. La impossibilitat
desuperarelmarclegalespanyolvaserrecordadaperRa-
joy ahir al vespre. Un polític que es proposa pragmàtic i
realistanopotdefugiraquestarealitatqueacostauncon-
flicte de legalitats que poden tenir greus conseqüències.
Puigdemonttéraóquanreclama“lamàximadignitatide-
terminació”detots,però tambése lihad’exigir la intel·li-
gència política necessària per no llançar el país a una
aventuraimpossiblequealimenti frustracions.
Una altra de les qüestions que sens dubtemarcaran el

mandatdelnoupresidentsónelssuportsambquècomp-
ta i, enespecial, elde laCUP.Larigidesade l’esquerrara-
dical catalana s’ha posat dramàticament demanifest du-
rant les negociacions d’aquests tres mesos i mig. És cert
que s’ha arribat a un acordd’últimahora per a la investi-
dura per al qual s’ha hagut de sacrificar la figura d’Artur
Mas,elpolíticcatalàqueméshaarriscatenaquestprocés.
No cal recordar queMasmateix va qualificar la CUP de
grup d’hiperradicals i de superesquerra. Ahir mateix, la
portaveu de la CUP, Anna Gabriel, va advertir a l’hemi-
cicle al nou president que el seu grup vigilarà que es
compleixintotselspuntsde l’acordenel tempsestablert.
No és aquest un bon auguri per a l’etapa que comença, i
l’experiència més propera no fa més que afegir noves
incerteses.
És lícitqueelnoupresidentutilitzi certs tonsèpicsper

dirqueaquest“noéstempsperacovards”iqueconvoqui
tots a tenir “coratge sense temeritats ni renúncies”, però
és evident que la grandebilitat d’aquest procés és queno
téelsuportd’unamajoriadelscatalans,comvademostrar
elrecomptedelsvotsdel27-S.

El judici del casNóos

L’horade laveritathaarribatperals imputats
enelcasNóos.La infantaCristina,germana
delreiFelipVI;elseumarit, IñakiUrganda-
rin, i 15 d’imputats més s’asseuen avui al

bancdelsacusats,davantl’AudiènciaProvincialdelesBa-
lears.LainfantaCristinaesdeclarainnocentdelsdelictes
fiscalsqueseliatribueixen;IñakiUndargarinculpaelseu
exsoci, DiegoTorres, de ser el cervell de totes les opera-
cionsil·legals,iaquestúltim,enlasevadefensa,intentain-
volucrar en el procés no nomésUrdargarinmateix, sinó
tambélaCasaReial,alaqualacusad’estaralcorrentdeles
activitats presumptament fraudulentes de l’Institut
Nóos.
Elsfetsqueesjutgennohantingutllocsotaelregnatde

l’actual rei Felip, que ha marcat distàncies amb la seva
germana, que ha desposseït del seu títol de duquessa de
Palma.Peròseranunssismesos–duradaestimadadelju-
dici– d’intensa expectació mediàtica, com demostra la
gran quantitat de mitjans informatius acreditats per se-
guirelprocés, ambseriosos riscospera la imatge institu-
cionalde lamonarquia,quecaldrà intentarpreservarper
damuntdetot.
Desprésdecincanysd’investigacionsdutesatermepel

jutge Castro, inflexible instructor del cas Nóos, el judici
quecomençaavuihauràdedeterminar fonamentalment

la culpabilitat d’IñakiUndargarin i deDiegoTorres, que
alseudiavaserelseusoci,comaresponsablesdediversos
delictescontra laHisendapública,prevaricació, falsedat,
estafaiblanqueigdecapitalsenl’arranjamentdecontrac-
tes i desviació de fons públics per valor de 6,2 milions
d’euros.Totsdoss’arrisquenapenessuperiorsals16anys
depresóencasdeserdeclaratsculpables.
LainfantaCristinas’enfrontaaunapeticiódevuitanys

de presó, com a cooperadora necessària de dos delictes
fiscalsdelseumaritpervalorde337.000eurosatravésde
l’empresaAizoon, formuladapel sindicatultradretàMa-
nosLimpias.Peròaquestaacusaciónoéscompartidaper
la Fiscalia ni per l’Agència Tributària, que seria l’única
perjudicadapelpresumptedelicte.

La Fiscalia considera la infanta només partícip a títol
lucratiu, en haver-se beneficiat dels diners defraudats,
però sense ser conscient de la comissió del delicte, per la
qual cosaúnicamenthauria de regularitzar la seva situa-
ció fiscal. Sobre aquesta base, invocant diverses resolu-
cionsdelSupremqueavalenl’anomenadadoctrinaBotín,
ladefensadelainfantademanaquelasevacausasiguiso-
breseguda. En cas contrari, insisteix també la defensa,
mantenir la infanta en el judici suposaria tant com una
“condemnamediàtica” sense suport legal. La justícia, ja
siguienunsentitoaltre,hadeser igualperatothom.

Si la vida d’aquest país, Catalu-
nya, es regeix en els propers
mesos per la lògica del 9-N,
vénen temps dolents. “No són

èpoques de covards”, va avisar ahir
el president Puigdemont. Vet aquí el
drama: la ruptura unilateral exigeix
jugar-s’hi la pell i coaccionar aquest
52% de catalans que van votar no a les
plebiscitàries.
A les barricades, president?
La resolució del 9-N no és una co-

mèdia americana ni una cerimònia del
te japonesa. Els objectius del 9-N són
inabastables senseconfrontar els cata-
lans i tot el que sigui animar a “no ser
covards” és entrar en el terreny peri-
llós de l’èpica.
El sobiranisme català té un compo-

nent molt peculiar. És idealista, natu-
ralment, i aspira a crear una república
independent en 18 mesos sense gaires
sacrificis ni danys personals. Comuna
mena de ‘revolució dels somriures’.
No hi ha revolucions pacífiques.

Txecoslovàquia es va partir de mutu
acord. Totes les revolucions –i procla-
mar una independència unilateral ho
és–exigeixensacrificis, tensions i, his-
tòricament, violència. Sens dubte, la

CUP és una sòcia solvent per reforçar
la dimensió revolucionària del 9-N: els
avala la seva simpatia pel món abert-
zale, gent a la qual al seu dia no els van
“tremolar les cames” –una altra ex-
pressió preocupant de Puigdemont– i
van assassinar centenars de persones
per la llibertat de l’oprimidaEuskadi.
Des de la divisió del poble català i

amb una austeritat ineludible –és
Brussel·les, no Madrid–, el president
Puigdemont va assumir ahir la des-
connexió com a prioritat. Diuen al-
guns sobiranistes que es tracta de gua-
nyar “capacitat de negociació”, un al-
tre argument sui gèneris, típic de qui
veu la vida en rosa. Mentre hi hagi un
fullde rutaqueconvidaa incomplir les
lleis democràtiques d’un país europeu
anomenat Espanya, Catalunya només
provocarà nosa arreu.

El sobiranisme no es dóna per assa-
bentat que, després del plebiscit del
27-S, els governs europeus i els grans
mitjans desconfien d’un procés unila-
teral que ja titllen de “bogeria”. La se-
va recepta és l’oposada a l’aventura
que propugna la Generalitat: pacièn-
cia i diàleg. Amb qui? Amb el pròxim
govern espanyol. Naturalment això
serà impossible, tal comdesitjael sobi-
ranisme amb el xantatge del 9-N. Cap
govern democràtic no acceptaria que
undels seus territoris el convidés ane-
gociar...la independència. Malgrat el
to somrient (i arrogant).
Farmacèutics, funcionaris, proveï-

dors de la Generalitat..., vénen mals
temps per als covards –aquesta gent
que viu la vida sense èpica– i tindreu
l’oportunitat de sacrificar-vos per la
República Catalana i la seva TV3. Co-
brar o no cobrar els deutes pendents,
renunciar a una part del sou, no pagar
a la Hisenda espanyola... No sigueu
mesquins i feu joc!

El 48%deCatalunya està disposada
que vostè se sacrifiqui per tots. I molt.
Ho fan pel seu bé.c

Èpoques de
covards, valents...

Puigdemontconvidaano
sercovardsquan els finsdel
9-Nnosóncompatiblesamb
laconvivènciaaCatalunya

Joaquín Luna
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El serrell de l’Anna
De tant en tant, una anècdota

menor pot tenir força categò-
rica. Un article de diari (que,
com tots, el diari de l’endemà

s’emportarà) pot explicar aquesta època
tempestuosa. Parlo d’un article que l’es-
criptor Antonio Burgos va publicar a
l’Abc fa una setmana en el qual, tot elo-
giant la CUP perquè “aun-
que ronean de separatistas
han prestado a España el
impagable servicio de man-
dar aMas a tomarpor saco”,
descrivia d’aquesta manera
lesmilitants d’aquesta orga-
nització: “Al igual que a las
pelorratas proetarras de
Bildu les dicen genérica-
mente Las Nekanes, estoy
por sacar de pila como Las
Flequis a estas horrorosas
nekanes de la CUP”. I con-
clou: “¿Por qué las tiorras
separatistas, ora vasconga-
das, ora catalanas, ora de
Bildu, ora de CUP, han de
ser tan feas?”.
A Burgos li desagrada

molt ERC, també. “¿Por qué
tiene que pedir la separa-
ción de Cataluña un tío tan
feo como Junqueras?”. No
són pas les frases més bri-
llants, les que cito d’aquesta
alta reflexió estètica. Bur-
gos (que, en contra del que
podríem pensar, no té el fí-
sic del David deMiquel Àn-
gel) és exponent d’un tipus
de periodisme dretà que no
sap discrepar sense ferir.
Fan servir les paraules com
si fossin cops de puny.
Malgrat la seva alçada, aquest article

ha tingut sobretot ressò al subterrani
d’internet, pàtria del mal humor, on els
seguidors més enfervorits d’una de les
dues Espanyes han defensat Burgos,
mentre que els seguidors de l’altra, no

menys enfervorits, l’han atacat, cosa que
ha dolgut a un dels seus companys de
cordada, que ha titllat l’articulista de víc-
tima de la intolerància i de la llibertat
d’expressió.
Per descomptat, és bo que Burgos hagi

escrit i publicat aquest article: la llibertat
d’expressió és certament sagrada i, amés,

té moltes utilitats: permetre que l’escrip-
tor es retrati, per exemple. Burgos dóna
per fet que usar les paraules com cops de
punys ja et situa a l’alçada de Quevedo.
La llibertat d’expressió també ajuda a
entendre per què la dreta espanyola, per
forta que sigui, té tantes dificultats

per construir una hegemoniamoral a Es-
panya. Té una enorme capacitat d’en-
quadrament i una gran energia combati-
va, però amb el seu capteniment desperta
tants anticossos (no solament perifèrics)
que no aconseguirà mai que la seva visió
d’Espanya sigui transversalment com-
partida.

Ara bé, el tema essencial
que toca Burgos en el seu
article és el de la lletjor. És
lletja Anna Gabriel? Un
tema que des dels vells
grecs fa córrer tinta. A l’Hí-
piesmajor, Plató posa enbo-
ca de Sòcrates un deliciós
diàleg sobre la bellesa i la
lletjor. Hípies identifica la
bellesa amb una noia boni-
ca. “I una eugua?”. També
pot ser-ho, reconeix. “I una
olla de fang ben feta?”.
També, però no es pot com-
parar, diu Hípies, amb una
euga o una noia. “Aleshores
–respon Sòcrates– hem de
donar la raó a Heràclit, que
sostenia que el més bonic
dels micos és lleig en com-
paració als humans”. Sí!,
contesta content Hípies.
“Però aleshores la noia més
bonica serà lletja, no?, si la
comparem amb les dees-
ses”, conclou Sòcrates.
Seguint Plató, podem dir

que la nostra percepció de
la bellesa depèn de la idea
de bellesa a la qual estem
acostumats. La meva idea
de bellesa em fa apreciar la
gràcia d’Anna Gabriel, qui,

malgrat la rotunditat del seumissatgepo-
lític, té una manera d’expressar-se que
em sembla dolcíssima. Potser no em con-
venç el serrell, però no em molesta gens.
M’agrada com s’expressa Gabriel fins i
tot quan em desagrada el que diu: trobo
que, quan parla, la cara se li il·lumina i, sí,

la trobo bella. En canvi, Burgos i tots els
que gaudeixen menyspreant les formes a
què no estan avesats es deixen empre-
sonar en el seu món de referències. Tot
allò que els és estrany els desagrada. L’es-
tranyesa és la font de l’estupor i el rebuig.
Ho explica Hegel a la seva Estètica. En
temps no gaire llunyans, la mirada euro-
pea sobre els africans o els xinesos induïa
a qualificar-los de lletjos; i viceversa. De
la mateixa manera que la mirada del
Renaixement sobre les formes del gòtic i
el romànic va ser de rebuig (va costar
molt recuperar l’interès per l’art medie-
val), la mirada de cada època tendeix a
rebutjar les formes de les èpoques ante-
riors o bé les noves que introdueixen els
precursors.
Aquell que es tanca en el seu petit món

només sap veure lletjor en tot el que li és
estrany. Queda molt limitat, atès que el

món és molt gran i és ple de coses estra-
nyes que, ben mirades, són admirables.
En aquest punt, la reflexiómés suggerent
la fa Marc Aureli, l’emperador estoic:
mirant les arrugues que es fan a la crosta
del pa quan es cou, Marc Aureli diu que
aparentment l’enlletgeixen, però que, de
fet, estimulen el desig de l’aliment. El
mateix passa, diu, amb les figues que
s’obren quan són més dolces; o amb les
olives, que són més bones quan són tan
madures que semblen podrides. Marc
Aureli troba bonica l’escuma que flueix
de la boca del senglar quan corre; o la fe-
resa del rostre del lleó. Tot el que sembla
lleig, si es té prou intel·ligència i sensibi-
litat per mirar-ho, pot comportar, diu,
“un encant singular”.c

Any irracional
Per paradoxal que resulti, de vega-

deshihapoquescosesmés irracio-
nals que la raó o, almenys, l’ús que
en solem fer. I si no, vegem-ne

algunsexemples.
–Les darreres eleccions donaven un ba-

lanç global d’empat a 160 escons entre for-
macions de dreta i d’esquerra. Com pot lla-
vorselsenyorPedroSánchezproclamarque
elpoblehademanat canvi?Quèmésvoldria
joquehaguésestataixí!Peròresultaevident
que el que va demanar el poble és diàleg. I a
aixòelsnostrespolíticshi tenenal·lèrgia.
–La “sultana de la alegre Andalucía” (per

tirar-li floretes ambversos deZorrilla) s’es-
gargamella cridant que no s’ha de dialogar
ambningúqueatempticontralaunitatd’Es-
panya.Resaobjectaralssentiments:tanres-
pectables són aquests com els altres. Però
comésquenopercepque,potser,el seutan-
cament a aquest diàleg és lamillor armaper
trencar aquesta unitat que ella vol salvar
tant sí comno?
–El senyorRomevavaproclamardesprés

del27-Sque tenienproumajoria “enescons
i en vots” per emprendre el camí de la inde-
pendència. Aquestamajoria era un sol escó
més, i menys del 50% dels vots. De debò és
racional aquestamanerad’argumentar?
–ElsenyorMarianoRajoyéselpolíticque

mésdesigualtathacreatentreelsespanyols,
tantanivell individual comdecomunitats. I

després (quanhihapelmigel temadeCata-
lunya) s’omple labocacridantqueellnopot
consentir cap desigualtat entre els espa-
nyols. No ens van ensenyar en lògica que
l’anomenat “principi de no contradicció”
és el punt de partida de tota argumentació
racional?
–Compartint el desig del líder de Podem

d’un referèndum sobre la qüestió catalana,
queda la pregunta: és racional fer d’aquest
desig una línia vermella que eviti tot diàleg,
quan dos grams de raó ja avisen que la seva
verificació reclama temps, i és irrealitzable
demanera immediata?
–Quina cosa més irracional que aquest

afany intocable a quedar-me jo, quan sóc
l’obstacle més gran perquè pugui governar
elmeupartit?Noésmésraonablerenunciar
a la presidència quan es provoca rebuig de
l’interlocutor, i sacrificar-se pel país (Cata-
lunya o Espanya) al qual tant diuen voler
servir, per donar-li això que ells anomenen
ungovern“estable”(ésadir:quesostinguila
nostra actual inestabilitat)? A Mas sembla
que al final l’hi van fer entendre, malgrat
aquella argumentació irracional que la
presidència “no és una subhasta de peix”
(pensava per això que és una propietat pri-
vada?)...
–Última pregunta de lògica: és raonable

parlar d’un Estat propi quan no es disposa
d’unbanccentralpropi?

No pretenc atacar cap persona concreta.
És moment de reprendre una frase de Karl
Marx que deia que ell no atacava els capita-
listes com a persones, sinó com a expressió
de la irracionalitat del sistema. Probable-
ment, totes les contradiccions citades són
simples fruits d’un sistema que només fun-
ciona irracionalment: donant més que als
més tenen i traient els qui tenenmenys. In-
capaç de satisfer les necessitats bàsiques de
la meitat de la població del planeta, ja que

només funciona produint coses innecessà-
ries o inútils perquè puguin gaudir-ne els
que tenenmés. O que redueix el sentit de la
vida i els grans valors nadalencs a consumir
més imillor...
I a sobre, sent tan irracional el sistema,

desautoritzemelsde laCUPdient-los“anti-
capitalistes”. No els hauríem de dir simple-
mentracionals?Sidespréslessevesconduc-
tes haguessin estat més coherents i menys
contradictòries, i les seves aspiracions

menys il·luses, jo no veuria inconvenient a
apuntar-meala independènciaenelcasque
la majoria de vots independentistes fossin
delaCUP: jaqueperceboquebonapartdels
independentistes d’avui no volen tant sepa-
rar-se d’Espanya com d’aquest PP que se
n’ha apropiat. I perquè he pensat sempre
que la meva veritable pàtria són els pobres
de la terra i no el que dicten els sentiments
patriòtics que tan fàcilment esperverteixen
enuna forma larvadad’ido-(oego)-latria.
Enresum:siveneremtantlaraóésperquè

intuïmquees tracta d’una einaneta. El pro-
blema rau que nosaltres l’embrutem així
que posem lesmans en ella, tornant-la irra-
cional. Recordoquequan l’any 1968Franco
va fer ministre d’Educació el senyor Villar
Palasí, corrien de boca en boca uns versos
que preguntaven, entre altres coses, si
aquestministre“¿juegaalbillarpala-síopa-
raalguienmásallá?”.Aquestaéslapregunta:
peraqui juguenelsnostrespolítics?
Quan surtin aquestes línies potser pu-

guem entreveure si el 2016 ha començat
d’unamaneramésracional.Tot iquepotser
queelsnostreshomespúblics(comtotésser
humà)necessitinuna temporadad’aixòque
es diuen exercicis espirituals. Però tran-
quils!: noper tornar-se creients sinóper co-
nèixer, i reconèixer,els infinitsmecanismes
secrets del nostre inconscient que són els
queenrealitat ensgovernen...c

Antoni Puigverd

Part dels independentistes
no volen tant separar-se
d’Espanya com d’aquest PP
que se n’ha apropiat

José Ignacio González Faus

“Però aleshores la noia
més bonica serà lletja, no?,
si la comparem amb les
deesses”, conclou Sòcrates

RAÚL
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Puigdemont planta
cara i recorda aRajoy
que està en funcions
El nou president prepara el relleu ambMas
JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Abans de prendre possessió del
càrrec, Carles Puigdemont ja
s’ha estrenat com a president de
la Generalitat en la lluita dialèc-
tica amb Mariano Rajoy: “És un
president en funcions i, per tant,
fa declaracions en funcions”, es
va despatxar ahir en resposta a
l’advertència del president del
Govern espanyol que “no deixa-
rà passar ni una actuació que su-
posi contravenir” la Constitució
i la unitat d’Espanya. Unes pa-
raules davant les quals el nou in-
quilí del palaude la plaça deSant
JaumedeBarcelona va optar per
plantar cara: “No m’interessa el
que digui un projecte que s’aca-
ba. M’interessa el que digui el
projecte que hagi de venir, si és
que n’ha de venir algun, perquè
de moment els deures que hem
fet aCatalunya aEspanya encara
no els han fet”.
Carles Puigdemont va fer

aquesta primera declaració des-
prés de renunciar a l’alcaldia de
Girona i abans de desplaçar-se a

Barcelona per preparar ambAr-
tur Mas el relleu que es durà a
terme avui a les set de la tarda
en un acte solemne al saló de
Sant Jordi del Palau de la Gene-
ralitat. L’encara president elec-
te va entrar al palau, amb cotxe
oficial, poc abans de les dues del
migdia, i allà es va reunir en un

dinar amb el seu antecessor,
una trobada que tenia com a ob-
jectiu el traspàs de papers, però
també ultimar els detalls de la
composició del Govern que,
dins de Junts pel Sí, ja havien
negociat CDC i ERC. I la reunió
va prosseguir després amb al-
menys Oriol Junqueras, que en
el moment de fer-se oficial
l’acord d’última hora amb la
CUP va expressar la necessitat
de mantenir una trobada amb
els presidents entrant i sortint
per acabarde segellar el que fins
aleshores s’havia dissenyat.
En la reunió, el líder d’ERC va

comunicar a Carles Puigdemont
una proposta de noms per ocu-
par diverses de les conselleries
del nou gabinet, que estarà es-
tructurat en tres macroàrees en-
capçalades pel mateix Oriol
Junqueras com a vicepresident i
conseller d’Economia (econòmi-
ca), NeusMunté com a titular de
Presidència (social) i Raül Ro-
meva com a conseller d’Afers
Exterios (institucional). Els
noms proposats van ser el ma-
teix Raül Romeva, Antoni Co-
mín (Salut), Dolors Bassa (Ben-
estar, Treball i Famílies), Carles
Mundó (Justícia), i Meritxell
Serret (Agricultura).

La resta de conselleries esta-
ran controlades per persones
proposades per CDC. Entre
elles, i a més de la mateixa Neus
Munté, es donen per segurs els
noms de Jordi Jané i Meritxell
Borràs, que continuen respecti-
vament a Interior i Governació;

La qüestió catalana

Carles Puigdemont va arribar amigdia al Palau de la Generalitat

I. ELLAKURÍA / R. MONTILLA
Barcelona

Horesdesprésdelainvestidurade
Carles Puigdemont com a
presidentdelaGeneralitatelspar-
tits de l’oposició van començar a
explorar possibles aliances per
posar traves al seu full de ruta in-
dependentista. Va ser la líder de

CiutadansalParlament,InésArri-
madas, la que vaprendre la inicia-
tiva i va demanar un “pacte d’Es-
tat” entre C’s, PSOE i PP que ga-
ranteixi la “igualtat de tots els
espanyols”. El líderdelPP,Xavier
GarcíaAlbiol, vaproposarunaali-
ança de l’oposició catalana, una
possibilitat rebutjada pel socialis-
taMiquel Iceta, que va dir que no

és moment per a fronts, però que
almarged’aquestsespotparlarde
“tot”.
“ElqueestàpassantaCatalunya

no és problema només dels cata-
lans, sinó de tot Espanya i tots els
partits que aspiren a governar Es-
panya”, va declarar Arrimadas,
amb referència a les negociacions
obertes per a la constitució del

nou govern central. Un possible
pacte d’investidura entre PP,
PSOEiC’sque, amés, facilitaria la
sumadeforcesdelestresformaci-
ons a Catalunya. Una missió fins
ara impossible per les diferències
dels partits respecte a la manera
d’abordar laqüestió catalana.
Arrimadas es vamostrar també

molt crítica amb “l’immobilisme”
que a parer seu ha caracteritzat el
GoverndeRajoyenelsúltimsqua-
treanys.“UnaEspanyareformada
serà lamillor alternativa a una se-
cessió de Catalunya”, va manifes-
tar, per la qual cosa va insistir que
“és necessari que el Congrés dels

ElPPproposaunpactecatalà
antiindependentistaqueelPSCrebutja

Diputats comenci a funcionar”
commésaviatmillorambl’elecció
d’unpresident i unaMesa.
El líder parlamentari del PP ca-

talà, Xavier García Albiol, va
anunciar al seu tornquecontacta-
rà amb els líders dels partits de
l’oposicióaCatalunyaperintentar
constituir un “front” contra la se-
cessió. “Hem d’intentar actuar de
forma coordinada davant el mo-
ment excepcional que viu Catalu-
nya amb el desafiament indepen-
dentista”, va dirAlbiol, “més enllà
de les ideologies de cadascú”, va
rematar.
“Noés l’horade fronts, és l’hora

L ’EQUIP DE CDC. . .

Rull entra a Territori,
Baiget s’incorpora
a Empresa i Borràs
continua a Governació

. . . I EL D’ERC

Junqueras proposa
com a nous consellers
Romeva, Comín,
Bassa iMundó

“El cap d’un israelià val deu caps palestins”
]Amb el pacte sota el braç
entre Junts pel Sí i la CUP,
ara afloren alguns draps
bruts. La diputada de la CUP,
Anna Gabriel, va lamentar
que no s’haguessin gravat les
converses entre les dues
forces polítiques, ja que se-
gons va explicar davant els
micròfons de RAC1, durant
la negociació algú de Junts
pel Sí va afirmar que “el cap
d’un israelita [ArturMas] val
el cap de deu palestins
(CUP)”. “Això ens van dir i
no ens vam aixecar de la
taula ni el vam titllar de ra-
cista”, va assegurar Gabriel.
La número dos de la candida-
tura dels anticapitalistes va
explicar que els dos diputats

que s’incorporin al treball
del grup de JxSí seran “segu-
rament rotatoris”, amb la
idea que s’alternin al cap
d’uns mesos. Tot i això, Ga-
briel va asseverar que el grup
parlamentari encara s’ha de
reunir per abordar aquesta
qüestió. En tot cas, la cupaire
va voler deixar clar que
aquests dos diputats no
s’adscriuen a JxSí com s’ha-
via donat a entendre, sinó
que s’incorporaran a la dinà-
mica de discussió, deliberació
i treball de JxSí per garantir
la governabilitat. Gabriel
també va avançar que els dos
nous diputats que entraran al
Parlament en substitució de
Julià de Jòdar i JosepManel

Busqueta seranMireia Vehí
i Joan Garriga,Nana. Cal
recordar que Ramon Usall ja
va anunciar a finals de de-
sembre que durant el mes en
curs renunciaria també a
l’acta de diputat, per la qual
cosa el seu lloc l’ocuparà
l’aranesaMireia Boya. Qui sí
que sembla tenir decidit
definitivament que deixarà el
seu escó és el cap de llista per
Barcelona de la CUP, Anto-
nio Baños. Encara que ahir
encara no havia formalitzat
la renúncia a la Cambra cata-
lana, Antonio Baños deixarà
pas probablement a Pilar
Castillejo, que ahir encara
estava meditant si acceptava
el càrrec. / Redacció

FACEBOOK

ArturMas va recollir ahir les coses del seu despatx

Santi Vila, que passa a Cultura;
JosepRull, que entra aTerritori,
i Jordi Baiget, que s’incorpora a
Empresa i Coneixement. El titu-
lar d’Ensenyament serà Antoni
Castellà. La previsió és que el
nouGovern, quequedadistribu-
ït en un 58% per CDC i un 42%

per a ERC en línia amb la com-
posició de Junts pel Sí, prengui
possessió demà.
Artur Mas, mentrestant, ha-

via dedicat el matí a recollir les
seves coses del despatx oficial.
“Recollint el despatx amb la se-
renitat d’esperit que et dóna el

155

Aina Milà Solé
LV. Article 93
LV. Article 94



DIMARTS, 12 GENER 2016 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 17

LLIBERT TEIXIDÓ

ElRei no repForcadell
per ratificar la investidura
El tràmit constitucional es va fer per correu electrònic

CÉSAR RANGEL

Junqueras iCarmeForcadellahiralconsellnacionald’ERC

BARCELONA Redacció

L’article 67.4 de l’Estatut deCata-
lunyaestableixqueelpresidentde
la Generalitat és nomenat pel Rei.
No obstant això, el tràmit de
comunicació de la investidura
parlamentàriaielposteriornome-
nament real no obliga que el Mo-
narca rebi personalment el res-
ponsable de la Cambra parlamen-
tària. Així, el rei Felip no va rebre
ahir a la Zarzuela Carme Forca-
dell, que, segons el Parlament de
Catalunya, havia sol·licitat diu-
menge a la Casa del Rei, pels con-
ductes habituals, audiència per-
què la presidenta pogués comuni-
carpresencialment la investidura.
La secretaria general de la Casa

del Rei va remetre ahir als serveis
del Parlament una comunicació
en la qual s’assenyala que “amb la
finalitat de complir els tràmits es-
tablerts a la Constitució i a l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya”
agrairia“quelacomunicacióofici-
al de la presidenta del Parlament
deCatalunyaasamajestatelReies
faciperescrit,atravésdelcapdela
Casa”.
Es tracta delmateix tràmit amb

què es va despatxar la informació
de la investidura d’Artur Mas el
2012, amb Núria de Gispert de
presidentadelaCambraiquanJo-
anCarles I era encara cap de l’Es-
tat. En aquell temps, una operació
demaluc va evitar que el rei Joan
Carles rebés en audiència la lla-
vorspresidentadelaCambracata-
lana. Ahir, després d’aquestes in-
dicacions,Forcadellvacomunicar
almigdiaoficialmental reiFelip la
investidura de Puigdemont per
correu electrònic, tal com es va
instardesdelaCasaReial.A la tar-
da, la presidenta del Parlament va
participar en el consell nacional
d’ERC.
Al marge de la disposició de

Forcadellatraslladar-seaMadrid,
el tràmitconstitucionalnoexigeix
la presència física del president
del Parlament autonòmic. En
aquestsentit,ambelnomenament
d’altres presidents de comunitats
s’havia complert amb aquest trà-
mit per escrit, sense que es reque-
rís el desplaçament del president
de la Cambra autonòmica a Ma-
drid.Noobstant això, elméshabi-
tualésqueamblescomunitatshis-
tòriques es dugui a terme, encara
que en el cas de Catalunya, tenint

encompteelprocéssobiranistaen
marxa, adquireixmés relleu lade-
cisiódelaCasadelReid’evitaruna
imatgeambForcadell.Enlesseves
últimes intervencions institu-
cionals,FelipVIha fet referències
expresses a la qüestió catalana

en defensa de la unitat de l’Estat.
A ningú no se li escapa que la

presidenta del Parlament va assu-
mir el càrrec ambun “Visca laRe-
pública catalana”, però el rei Joan
Carles ja va rebre el republicà Er-
nestBenachperalsnomenaments
dePasqualMaragall i JoséMonti-
lla com a presidents. En aquella
ocasió, i segons elmateix Benach,

el Rei li va comentar: “Parlant la
gent s’entén”. Malgrat tot, Forca-
dell va ser ahir la primera a recor-
dar a primera hora del matí que
l’audiència amb el Rei no era un
requisit per complir ambel tràmit
legal.
CarmeForcadellocupalapresi-

dència del Parlament a proposta
d’ERC i, malgrat l’aprovació de la
resolució de ruptura a la Cambra
catalana, va complir amb els re-
queriments que la sentència del
Tribunal Constitucional feia al
Parlament i aquest darrer va pre-
sentar al·legacions. Forcadell va
justificar ahir –en declaracions a
TV3– aquesta decisió com un
exercici de defensa perquè la
Cambra catalana “és una institu-
ció de Catalunya i no només dels
grups parlamentaris; nosaltres
–va afegir– complirem sempre la
legalitat: complirem la legalitat
espanyola fins que tinguem la
legalitat catalana”.c

debastirponts”,vadeclarar,per la
seva part, el líder del PSC,Miquel
Iceta. Aquest rebuig de crear un
front antisobiranisme no vol dir,
segonsvaprecisar, tancar-sealdi-
àleg amb el PP o amb C’s, sinó al
contrari.“Sihihacosesenquèens
podem posar d’acord ho farem,
però sense una relació preferent,
ni un vincle permanent amb uns
partits o altres”, va explicar Iceta,
que també es va posicionar clara-
ment en contra de la possibilitat
queelPSOEpuguidonarsuportal
PP en el govern central. “Comvo-
lenqueinvestimRajoysil’hempa-
tit quatre anys?”, va dir. A la pre-

QÜESTIÓ D’ESTAT

C’s defensa que una
Espanya reformada
és lamillor alternativa
a una secessió

LA VIA DEL REFERÈNDUM

ICV demana diàleg
i advoca pel
referèndumpactat
com a solució

convenciment d’haver donat el
millor d’un mateix durant els
cinc anys que he exercit la pre-
sidència de la Generalitat”, va
escriure l’expresident al seu
perfil de Facebook, acompanyat
d’una foto en la qual trasllada
els seus estris en caixes de mu-
dances. I es preparava per em-
prendre una nova etapa en la
qual està previst que disposi
d’oficina d’expresident de la
Generalitat, però en la qual es
dedicarà sobretot a la refunda-
ció del projecte polític de CDC.
A l’altre extrem de la balança,

qui guanya punts és Oriol Jun-
queras, que davant el consell
nacional del seu partit va recor-
dar que en l’última setmana,
“quan tot semblava perdut”,
ERC va fer una crida “i gairebé
vam exigir que les negociacions
continuessin.” “Ens van dir in-
genus”, va lamentar el líder
d’ERC, que va destacar que la
seva formació “sempre posa
l’interès del país al davant”. Ori-
ol Junqueras també va aprofi-
tar, a més a més, per tornar a
allargar lamàals que “no sónes-
trictament independentistes” a
fi que s’incorporin al procés
constituent, en clara referència
a Catalunya Sí que es Pot.c

guntasobrequèfariaelPSCsiel lí-
derdelPSOEdecideixpactaramb
elPP,Icetavacontestarqueelsso-
cialistes catalans diran que no.
“Però tenim la immensa sort de
compartir anhels i esperances
ambSánchez”, vaprecisar.
El líder socialista va afegir que

no entén que es vinculi la investi-
dura de Catalunya amb aquest
pacte a Madrid, i va recordar que
l’opciódeSánchezés,primer,dei-
xar que el PP intenti formar go-
vern i, si no ho aconsegueix, trac-
tar de crear ell unamajoria, “cosa
en què té tot el nostre suport”, va
rematar Iceta, que va assegurar

que els socialistes catalans “no
han vingut almón per pactar amb
elPP”.
Sobre la nova legislatura, el lí-

derdelPSCvaindicarquepreferi-
riaquefosdequatreanysinode18
mesos iúnicamentemmarcadaen
el procés independentista. Sobre
el pla de xoc social que el Parla-
ment preveu aprovar, Iceta va dir
que el PSC votarà “tot el que sigui
bo per als catalans”; això sí,
sempre que compleixin amb la le-
galitat.
La portaveu d’ICV, Marta Ri-

bas, va advocar perquè el presi-
dent Puigdemont aprofiti les pri-

meres hores del seu mandat per
“dialogar” amb els líders dels par-
tits espanyols. Així mateix,va in-
sistir que el referèndum pactat
amb l’Estat és “l’única solució”.
Mentrestant, el secretari gene-

ral d’Unió, Ramon Espadaler, va
manifestar que la investidura co-
mença sobre unes bases “clara-
ment inestables” i va augurar que
no estarà exempta de conflictivi-
tat.“NielGoverndelaGeneralitat
pot saltar-se la llei,ni eld’Espanya
pot prescindir de la política”, va
manifestar. Unió celebrarà el seu
congrés ordinari per renovar càr-
recs a l’abril.c

EL TRÀMIT

ElParlamenthavia
sol·licitat diumenge
l’audiència ambelRei,
que es vadesestimar

ÀREA ECONÒMICA
Oriol Junqueras (ERC)
VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’ECONOMIA
Jordi Baiget (CDC). Empresa i
Coneixement
Meritxell Serret (ERC).
Agricultura
Josep Rull (CDC). Territori
Dolors Bassa (ERC).
Benestar, Treball i Famílies

ÀREA SOCIAL
Neus Munté (CDC)
CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA
I PORTAVEU
Antoni Comín (ERC). Salut
Antoni Castellà (CDC)
Ensenyament
Santi Vila (CDC). Cultura

ÀREA INSTITUCIONAL
Raül Romeva (ERC)
CONSELLER D’AFERS
EXTERIORS
Meritxell Borràs (CDC).
Governació
Jordi Jané (CDC). Interior
Carles Mundó (ERC). Justícia

El nouGovern
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Josep Maria
Ruiz Simon

L’any
Shakespeare

Acaba de començar l’any Shakes-
peare.Potserpercelebrar-hodiu-
menge es va representar al Parla-

mentdeCatalunyaunaactualitzacióbufa
de l’escena segona de l’acte tercer d’una
de les obres més conegudes del drama-
turganglès:JuliCèsar,queposaenescena
la conspiració contra el dictador romà, el
seu assassinat i les conseqüències
d’aquest fet luctuós.
Juli Cèsar és la tragèdia de la fi d’un rè-

gim decadent i de la lluita pel poder en
l’horitzóobert per la desapariciód’aquell
que el governava. També és una tragèdia
sobre els usos i els abusos de la retòrica
quan es converteix en l’art d’embolicar
com a bé general el que respon a interes-
sos particulars. S’ha escrit molt sobre les
proporcions simbòliques que la mort de
Cèsar assoleix en aquest drama. Shakes-
pearemateix les va voler subratllar a tra-
vés del diàleg que mantenen dos dels as-
sassins, Brutus i Càssius, després de cri-
dar“llibertat i independència”,mentrees
mullen les mans i els braços amb la sang
del difunt. “Quantes vegades, en països i
llengüesqueencaranohannascut,aques-
ta noble escena es reproduirà!”, diu Càs-
sius. “Quantes vegades, enunmónde fic-
ció, sagnaràCèsar, que inútil com la pols,
ara jeu a la base de la columna de Pom-
peu”, respon Brutus. “Quan això es repe-
teixi –diu reblant el clau Brutus- a tots
nosaltresse’nsrecordaràcomelsquevam
donar la llibertat al poble”.Efectivament,
a Càssius i a Brutus encara se’ls recorda.
Però no com aquells que van donar la lli-
bertat al poble. El desenllaç de la història
va serunaltre, ben contrari a les seves in-
tencions: la institucionalització del cesa-

rismeambOctaviAugust.
A l’escena segona de l’acte tercer de

l’obra,quetécomescenariel fòrumromà,
Brutus, conjurat republicà, i Marc Anto-
ni, quevol encarnarelprogramaautocrà-
tic que acabarà representant August, que
encaranoapareixenaquestaescena,pro-
nunciendavantdelcadàverencaracalent
de Cèsar les seves respectives oracions
fúnebres amb la voluntat demoure l’opi-
nió del poble cap als seus projectes. A la
funció del teatre del parc de laCiutadella
Anna Gabriel va interpretar el paper de
Brutus i Carles Puigdemont el de Marc
Antoni davant d’unCèsar interpretat per
Artur Mas, que era de cos present però
sense l’ànima absent, cosa va contribuir
eficaçmentalaconversiódelatragèdiaen
comèdia. En aquest context, AnnaGabri-
el va sorprendreel públic ambunavis cò-
micapochabitual ivasabermantenirel to
dramàticquanvaoferirlaversiómoderna
del“PreferiríeuqueCèsarvisqués imorir
tots esclaus que no pas que Cèsar sigui
mort i viure tots lliures?”, parlant d’una
cesariana “figura ultrapresidencialista
quepodia semblarqueconfoniaelprocés
amblasevapersona”.Però, sensenegarel
seu talent,Gabriel no resultava creïble en
el paper de Brutus. Segurament perquè
Brutus, abans dematar Cèsar, no li havia
reconegut el dret a determinar la seva
successió, unacteque, comjavaassenya-
larThomasHobbes al capítol 19delLevi-
atan, resultabenpoc republicà.

AnnaGabriel va interpretar
el paper de Brutus
i Carles Puigdemont
el deMarc Antoni

‘Truman’, deCescGay, s’imposa
enelspremisForqué
Natalia deMolina i Ricardo Darín guanyen els premis d’interpretació

PEDRO VALLÍN
Madrid

Cesc Gay inicia la cursa dels premis
convertint-se en el triomfador dels
premis José María Forqué, amb la se-
va pel·lícula Truman, que va aconse-
guir el guardó a la millor pel·lícula i al
millor actor per al seu protagonista,
Ricardo Darín. La història de Julián
(Darín), desnonat per un càncer, i la
visita del seu amic Tomás (Javier Cá-
mara) per assajar un comiat definitiu
va commoure el gremi de la producció
a la gala dels XXI premis que lliura
anualment l’entitat Egeda, presidida
per Enrique Cerezo, i que prepara el
terreny per al calendari de premis que
continua amb els Feroz (la premsa),
els premis CEC (la crítica) i que fa cim
en els Goya, que lliura l’Acadèmia de
les Arts i les Ciències Cinematogràfi-
ques d’Espanya el pròxim 6 de febrer.
En tots la pel·lícula de Cesc Gay té

moltes opcions als premis importants,
si bé en aquests premis Forqué no hi
participava (per la seva data d’estrena)
la favorita delsGoya, ambdotze candi-
datures, La novia, adaptació de la tra-
gèdia lorquiana Bodas de sangre de la
cineasta Paula Ortiz. Sí que es va im-

posar a dues altres de les favorites a tot
i amb les quals es veurà les cares en les
pròximes setmanes:A cambio de nada,
de Daniel Guzmán, i Nadie quiere la
noche, d’Isabel Coixet.
L’altra triomfadora va ser Natalia

deMolina, que va aconseguir el premi
a lamillor actriu per la sevaportentosa
interpretació de Rocío, la mare soltera
i aturadaque lluita contra la inclemèn-

cia de la crisi aTecho y comida, de José
Miguel del Castillo. Va desbancar,
entre d’altres, PenélopeCruz, elmillor
de la pel·lícula Ma Ma, de Julio
Médem.
En una cerimònia oficiada per José

Corbacho i Macarena Gómez –amb
Edu Soto com a introductor de l’es-
pectacle–, l’altre triomfador ha estat
Pablo Larraín, que amb El club, millor
pel·lícula iberoamericana, va desban-

car la que semblava favorita imbatible
per al guardó, El clan, de Pablo Trape-
ro. Finalment, l’estremidora paràbola
sobre el pecat, la culpa i la purga del
xilè Larraín, va poder més que el col-
pidor cas real dels Puccio, la família
convertida en banda de segrestadors
liderada pel patriarca Arquímedes
Puccio (Guillermo Francella), que ac-
tuava sota l’empara del règim militar
argentí.
El palmarès dels premis José María

Forqué es va completar amb el premi
al millor documental per a 2014, Naci-
do en Gaza, d’Hernán Zín, el millor
curtmetratge, per a El corredor, de Jo-
sé Luis Montesinos, i el premi als va-
lors que lliura la Federació d’Ajuda
contra la Drogoaddicció (FAD), a la
pel·lícula d’animació Atrapa la bande-
ra, d’Enrique Gato.
A Enrique Cerezo, com a president,

li va correspondre lliurar la medalla
d’or d’Egeda, que aquest any va recau-
re en el director, productor, guionista i
actor Santiago Segura, un home “fet a
si mateix”, segons Cerezo, punt que
ràpidament va corregir el mateix ho-
menatjat: “Si m’hagués fet a mi
mateix, m’hauria fet una miqueta
millor”.c

Natalia deMolina, que ahir va obtenir el premi Forqué a lamillor interpretació femenina

Laparàboladelapurga
‘Elclub’,dePabloLarraín,
aconsegueixelpremial
millorfilmiberoamericà

BARCELONA Redacció

EldíadelWatusi, lamonumentalnovel·la
de més de 800 pàgines que el barceloní
Francisco Casavella (1963-2008) va pu-
blicar en tres lliuraments el 2002 i 2003,
veuaraunanovaedició,aquestavegadaa
Anagrama.Unaocasióperquèels lectors
recuperin o descobreixin les aventures
de Fernando Atienza, aquest arribista
que, amitjans dels noranta, ha de redac-
tar un informe confidencial sobre un
personatge públic i acaba repassant la

història de la seva ciutat i tota la seva vi-
da. El Watusi –així es coneix el llibre–
s’haconvertitenunaobradeculte.Endi-
versos llocs se celebra el dia del Watusi
–15 d’agost, el dia quemor el personatge
anomenataixí–, a l’estildelquefanels ir-
landesosambelBloomsday.
KikoAmat ressalta, en unprimer prò-

leg de la nova edició, que “Casavella ha-
bitava dosmons (...), passava una setma-
na amb els seus amics del Paral·lel i del
reggaeidelesballarugues ielDonChufo
i els morrejos i les copes, i després se

n’anava a fer tertúlia una estona amb els
de l’AltaLiteratura, i es quedava tan am-
ple, abans i després”. Carlos Zanón des-
taca,enunsegonpròleg, l’excel·lènciade
l’autor “enels seusmonòlegsdebarrade
bar, enaquest artifici quecreaentre inti-
mitat i deliri i en la creació de persones
que entens, compadeixes i perdones
quan, ja de matinada, la pintura de la
màscarase’lshafosiparleniparlenipar-
lenperquèaixòéstotelquetenen: lacer-
tesaque,sinoesnarren,elsilenciéselfo-
ratnegrequeelsengolirà”.
Miqui Otero, per la seva part, en un

epílegmolt personal, evoca el funeral de
Casavella, l’estreta relació que vanman-
tenir-hi i recordauna frase seva que res-
sona avui amb ironia: “Deia que només
teniaduescosesclares:queensmorirem
iquecommés tardmillor”.c

‘El día delWatusi’ de
Casavella cobra nova vida
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“Posemun
tren a la via; no
per xocar, sinó
per anar lluny”
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, es va estre-
narahiraLleidaamblarecepció
dels nous combois que cobriran
la línia fèrria entre la capital del
Segrià i laPobladeSegur adqui-
rits per FCG. Puigdemont, en
una breu al·locució, va afirmar
que “avui hem col·locat un tren
a la via no perquè xoqui, sinó
perquè vagin lluny, perquè por-
ti persones i contribueixi a la ri-
quesa social, humana, econòmi-
ca i cultural d’aquest enorme,
divers i fantàstic país que ésCa-
talunya”. Segons el president,
“quan parlem d’infraestructu-
res d’Estat ens referim precisa-
mentaaixò,unnou trenquemi-
llorarà la vida de les persones”.
Prenent una frase de Joan Fus-
ter, Puigdemontva sostenir que
“la política o la fem nosaltres o
no ens la faran”, i va afegir que
“és un fet objectiu, no ideològic,
que la gestió de la mobilitat, so-
bretot de proximitat, la femmi-
llor nosaltres”. /PauEchauzMERCÈ GILI

ERCreordena la seva cúpula
per nodiluir-se en elGovern
Els consellers republicans firmen un compromís ètic

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

Un cop acabat el període de ne-
gociacions per propiciar la in-
vestidura en què Esquerra Re-
publicana va optar per un perfil
baix, els republicans volen inici-
ar la seva etapa al nou Govern
marcant un perfil propi però
també reorganitzant-se per no
quedar diluïts sota les responsa-
bilitats a l’Executiu.
El partit que lidera Oriol Jun-

queras va presentar ahir un codi
ètic d’onze punts amb què pre-
tén explicitar el seu compromís
amb l’honestedat en l’exercici
de la política. D’aquesta manera
van començar el camí cap a la
Catalunya “justa i neta” que han
preconitzat des de l’oposició.
Durant el consell nacional
d’ERC que va tenir lloc ahir a
Barcelona, els càrrecs electes
del partit, és a dir, el vicepresi-
dent de la Generalitat, Oriol
Junqueras, i els nous consellers,
de Sanitat, Toni Comín; d’Agri-
cultura, Meritxell Serret; de
Benestar i Família,DolorsBassa,
i de Justícia, Carles Mundó, van
assumir i van firmar el compro-
mís ètic del partit per exercir els
seus nous càrrecs.
Amb Junqueras al Govern, la

secretària general, Marta Rovi-
ra, assumirà més protagonisme
a partir d’ara. Per això va ser
ella, i no Junqueras, qui va expli-
car que la voluntat dels republi-
cans és “construir un país net”,
on “nohi caben els favoritismes,
les amenaces ni la corrupció”. I
en aquest sentit, va demanar als
seus companys que exerceixin
els seus càrrecs al Govern amb

l’orgull dels valors republicans i
amb vocació honesta i clara de
servei.
Però els republicans volen

anar més enllà. Rovira, una ve-
gada assumida l’excepcionalitat
de la legislatura –“és la clau per

fer un país nou, un paísmillor”–,
es va reafirmar en la idea que
una vegada constatades les limi-
tacions autonòmiques, l’única
manera de defensar els interes-
sos dels ciutadans és aconse-
guint la independència.
Esquerra continua intentant

ampliar la base sobiranista i creu
que pot fer-ho presentant un
projecte atractiu per a l’esquerra
no independentista. En aquest
sentit, Rovira els va convidar a
participar en el procés constitu-
ent que s’inicia aCatalunya, per-
què per ella es tracta d’un pro-
jecte que ha de fer-se “entre tots
i per a tots” els catalans, “fins i
tot els que mai no seran inde-
pendentistes”.

Coincidint amb els nomena-
ments del nouGovern, el consell
nacional d’ERC va aprovar una
reordenació dels membres de la
seva executiva nacional, que re-
força així l’estructura del partit.
D’aquesta manera, Eduard Ló-
pez va ser nomenat vicesecreta-
ri general d’acció política, Sergi
Sabrià serà el vicesecretari ge-
neral d’imatge i comunicació i
Isaac Peraire serà el nou vicese-
cretari general de coordinació
interna, territori i organització.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Comín,Mundó, Serret, Bassa i Junqueras van firmar el codi ètic

Moody’s situaen
perspectivanegativa
el deute català
L’agència de qualificació adverteix que
el clima de tensió afectarà la inversió

BARCELONA Redacció

L’agència de qualificació de
crèditMoody’s Investors Ser-
vice va rebaixar divendres a
la nit la perspectiva del deute
de la Generalitat de Catalu-
nya a “negativa” des d’“esta-
ble” davant les tenses relaci-
ons del nou Govern català
amb el Govern en funcions
espanyol.
En un informe en quèman-

té els ràting de la regió en
Ba2/NP, Moody’s ressalta
que “les creixents tensions
polítiques entre Catalunya i
el govern central podrien
afectar negativament el clima
d’inversió a la regió”, refe-
rint-se al full de ruta sobira-
nista del govern de Carles
Puigdemont.
L’agència adverteix que si

aquesta tensió s’incrementa
el suport en forma de liquidi-
tat del governdeMarianoRa-
joy a la regió podria veure’s
compromès. “A més, el fet
que encara no s’hagi format
govern després de les elec-
cions generals del 20 de de-
sembre complica anticipar
l’eventual resposta del go-
vern (central) a les aspiraci-
ons d’independència deCata-
lunya, cosa que crea encara
més incertesa política”, diu
l’agència a l’informe.
La Generalitat, el departa-

ment d’Economia de la qual
dirigeix ara el líder d’ERC,
Oriol Junqueras, té els pres-

supostos prorrogats i depèn
de la CUP per aprovar-los,
per la qual cosa el Govern no
descarta fins i tot acabar l’any
sense aprovar nous comptes.
A més, depèn dels fons de li-
quiditat autonòmica del Go-
vern central per finançar-se,
cosa que converteix el paga-
ment de proveïdors i crèdits
en alguna cosa més que una
operació financera a causa de
l’enfrontament obert amb el
ministeri de Cristóbal Mon-
toro, encara que estigui en
funcions.
La incertesa pressupostària

aCatalunya va fer ahir reacci-
onar la cap de l’oposició, Inés
Arrimadas, que va sostenir
que “abandonar el camí del
diàleg, la democràcia i la lega-
litat és l’antítesi de l’estabili-
tat” que necessiten els cata-

lans. “Si el president de la Ge-
neralitat fos un president
responsable i actués dins de
la llei no tindria aquests pro-
blemes per rebre suports par-
lamentaris”, va opinar la líder
de C’s al Parlament amb refe-
rència al pressupost. c

ERC convida els
no independentistes
a participar en
el procés constituent
de la nova Catalunya

Ciutadans ataca
el Govern perquè
depèn de la CUP
per aprovar
els pressupostos
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Lamajoria de partits de Catalunya celebraran en els pròxims mesos uns conclaves decisius per al seu futur

Primavera catalana de congressos

Després d’un calendari
electoral endimoniat,
amb les eleccions mu-
nicipals, les catalanes i

les generals, i ambunnouescena-
ri polític amb noves formacions
quehanguanyat pes i protagonis-
me, la majoria de partits catalans
celebraran la primavera que ve
els seus respectius congressos.
Alguns, com Ciutadans i En

Comú Podem, tenen la missió
d’adaptar la seva estructura i or-
ganització al gran creixement
electoral que han experimentat
en poc temps, així com a les seves
noves responsabilitats institucio-
nals.
Mentre que Convergència

(CDC), el PSC, el PP català i Unió
(UDC) tractarande reinventar-se
per recuperar l’espai i la influèn-
cia perdudes. Tot i això, els par-
tits encara estan a l’espera de si hi
tornarà a haver o no eleccions ge-
nerals. Haver de tornar a les ur-
nes obligaria les formacions a en-
darrerir els congressos.

CDC
La refundació inajornable

CDC té previst celebrar el seu
congrés a la primavera, però la
data exacta encara està per deter-
minar. La refundació, inajorna-
ble, és el principal objectiu de la
formació, que vol convertir-se en
una nova força de centre sobira-
nista ampli, una mena de conflu-
ència que englobi des de l’inde-
pendentisme fins al dret a deci-

dir. Encara no s’ha decidit si la
refundació comportarà la des-
aparició de les sigles o si final-
ment es mantindran. Artur Mas,
que ja ha deixat la presidència de
la Generalitat, és l’encarregat de
pilotar aquesta transformació del
partit, que ja està suscitant les
primeres confrontacions inter-
nesperquèdosdels seusdirigents
–Jordi Turull i Germà Gordó–
hanmanifestat que estan interes-
sats a ocupar la secretaria gene-
ral. Ara cal veure com acabaran
encaixant totes les peces, perquè
la nova estructura que té al cap el
líderdeCDCnoésprecisament la
de mantenir una organització
vertical com la que hi ha hagut
fins ara, sinó la dedonarpas auna
direcció col·legiada, que segueixi
la línia dels partits nòrdics i nord-
americans i que fins ara a Catalu-
nya només ha adoptat Demòcra-
tes deCatalunya, la jove formació
nascuda de l’escissió d’Unió.

CIUTADANS
Adaptar-se al creixement

Convertir-se en el primer partit
català amb implantació i projecte
a la resta d’Espanya, amb presèn-
cia al Congrés, a la majoria de
parlaments autonòmics i ajunta-
ments, obliga Ciutadans a afron-
tar, en els pròxims mesos, un re-
disseny de la seva estructura in-
terna i de la seva manera de
funcionar, que fins ara se
centrava sobretot en la figura
d’Albert Rivera. Aquesta trans-

formació, que, entre d’altres, in-
tegraran als òrgans de govern
–consell general i executiva– els
representants territorials Ignacio
Aguado (Madrid), Juan Marín
(Andalusia), Ignacio Prendes
(Astúries), serà el principal repte
del congrés que tenen previst ce-
lebrar entre maig i juny. La reu-
nió taronja, a més de reafirmar el
lideratge incontestable de Rivera
al partit, impulsarà la idea d’Inés
Arrimadas com a número 2. Pel
que faal terreny ideològic, s’espe-
ra un intens debat entre el sector
socialdemòcrata, format majori-
tàriament pel dirigents catalans,
el sector més liberal i conserva-
dor per la definició ideològica del
partit.

PSC
La nova socialdemocràcia

Miquel Iceta va assumir, el juliol
del 2014, laprimera secretariadel
PSC,desprésde ladimissiódePe-
reNavarro, amb el compromís de
garantir l’estabilitat d’un socialis-
me català que passava per un dels
seus pitjors moments, afrontar
amb certes garanties un període
electoral molt dur –municipals,
catalanes i generals– i celebrarun
“congrés obert” que servís per
obrir el partit a la societat i mo-
dernitzar-lo. La voluntat del diri-
gent socialista és seduir una part
dels jovesprogressistesque s’han
acostat a Podem en les últimes
eleccions. Iceta també té la inten-
ció d’optar a tornar a ser escollit.

Araper aranomés es coneix la se-
va candidatura, encara que al-
guns dirigents metropolitans,
alarmats per l’ascens de Podem
de les generals en feus quehavien
estat tradicionalment socialistes,
estarien disposats a impulsar i
donar suport a una candidatura
alternativa liderada per la jove al-
caldessadeSantaColomadeGra-
menet, Núria Parlon. Si hi ha dos
o més candidats Iceta proposarà
que sigui la militància la que es-
culli a través de primàries el nou
primer secretari.

INICIATIVA-PODEM-COMÚ
Materialitzar la confluència

Els partits articulats al voltant
d’En Comú Podem tenen pen-
dent la renovació de les seves di-
reccionsdurant laprimerameitat
de l’any, un procés que s’havia
deixat de banda a causa de l’ata-
peït calendari electoral. Iniciati-
va serà la primera de les formaci-
ons confluents que començarà
amb les reformes. Està previst
que els ecosocialistes celebrin la
seva assemblea a l’abril. La retira-
da de la primera línia política de
JoanHerrera i Dolors Camats els
obliga a escollir nova direcció
abans d’hora, un equip que haurà
de pilotar el procés d’integració
amb les altres forcesde l’esquerra
no independentista. Els seguirà
Podem. Des de la dimissió de
Gemma Ubasart a l’octubre, el
partit lila ha estat en mans d’una
gestora. A finals demarç o princi-

pis d’abril tindran lloc unes pri-
màries d’on en sortirà el nou se-
cretari general i el consell ciuta-
dà. Raimundo Viejo i Jéssica
Albiach sónels dosnomsquemés
sonen per ser al capdavant de la
facció catalana de Pablo Iglesias.
Al juny es reunirà l’assemblea
d’EUiA, on es està previst que re-
peteixi Joan Josep Nuet, ara di-
putat amb Catalunya Sí que es
Pot. BComú no té congressos im-
portants a la vista iProcésConsti-
tuent ha de decidir si es dissol o
no.

PP CATALÀ
Definir un espai propi

El PP català té pendent des de
l’estiu passat, quan Mariano Ra-
joy va decidir gairebé in extremis
col·locar Xavier García-Albiol
com a candidat a la Generalitat
per substituir Alicia Sánchez-Ca-
macho, que aquest canvi en el li-
deratge de la formació a Catalu-
nya comenci a notar-se en un
congrés. Amb Camacho ja al Par-
lament, Albiol espera ser escollit
de manera oficial president del
PP català i poder dissenyar una
nova direcció. Albiol hi vol donar
cabuda a dirigents de la seva con-
fiança i obrir el partit a persones
de la societat civil i el món acadè-
mic. Ambuns resultats electorals
decebedors i ambC’smenjant-los
el terreny, Albiol vol reconstruir
l’arquitectura del partit tant a
l’àrea de Barcelona com al terri-
tori i modernitzar les seves ruti-
nes internes i la seva política de
comunicació.

UNIÓ DEMOCRÀTICA
La vida sense Duran

Després dels seus intents fallits
d’entrar al Parlament i al Con-
grés, i del divorci amb CDC des-
prés de 27 anys de convivència,
Unió Democràtica de Catalunya
(UDC) ha obert un període de re-
flexió sobrequèvol ser enelsprò-
xims anys i que els portarà a fer
profunds canvis. Diumenge a
l’hotel Porta Fira de l’Hospitalet
el seuconsell nacional, una troba-
da en què el president del comitè
de govern del partit, Josep Anto-
ni Duran i Lleida, va anunciarque
abandonava el seu càrrec encara
que el seu successor no serà esco-
llit fins al congrés ordinari que el
partit celebrarà el 16 i el 17d’abril.
Amb aquest congrés el partit so-
cialcristià començarà una reno-
vació de càrrecs locals, comarcals
i intercomarcals que acabarà amb
la renovació del comitè de govern
al congrés ordinari i, per tant,
l’elecció del successor de Duran.
“La idea és arribar a aquest con-
grés amb tota la feina feta”, apun-
ta el secretari general d’Unió, Ra-
monEspadaler que, precisament,
és, actualment, el que témés pos-
sibilitats de substituir Duran. El
full de ruta inclou la possibilitat
de vendre la seva seu aBarcelona,
que està supeditada a la possibili-
tat d’un nou avançament electo-
ral. En aquest cas, Unió té previst
tornar a presentar-se i intentar
fer-se un espai al Congrés.c

DANI DUCH / ARXIU

Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol afronten congressos al seus partits

Text elaborat per: IÑAKI ELLAKURÍA,
MAITE GUTIÉRREZ, JOSEP GISBERT
I RAÚLMONTILLA
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C’s veu l’Executiu dissenyat
només per a la secessió
Arrimadas dubta de la capacitat tècnica demolts consellers

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Un Govern netament indepen-
dentista però de dubtosa capaci-
tat tècnica i escassa experiència
per fer front als problemes eco-
nòmics i socials de Catalunya.
Aquest és l’esbósqueahir va fer la
presidenta del grup parlamentari
de Ciutadans, Inés Arrimadas,
suau en les formes però con-
tundent en el fons, del nou Exe-
cutiu que presideix Carles Puig-
demont.
“La selecció dels consellers en

molts casos noha estat per la seva
trajectòria professional o políti-
ca, sinó pel seu compromís amb
la independència”, va lamentar la
líder de l’oposició.

Arrimadas va posar els exem-
ples del vicepresident Oriol Jun-
queras, que, malgrat que és un
historiador, substitueix Andreu
Mas-Colell al capdavant de l’àrea
d’Economia, i de Toni Comín,
nou conseller de Salut sense ex-
periència prèvia en aquest sector,
comaexempled’aquest perfil ex-
clusivament independentista.
“Junqueras no es caracteritza

ni per la seva experiènciani per la
seva formació en economia, i
tampoc ens sembla la persona
més indicada per negociar amb el
Govern espanyol en un moment
en què Catalunya necessita crè-
dit”, va dir Arrimadas. Així, la di-
rigent centrista va recordar
l’amenaça que el 2014 va fer el
president d’ERC de paralitzar

una setmana l’economia catalana
si el Govern central no facilitava
una consulta independentista.
Arrimadas creuque la distribu-

ció de competències en la nova
arquitectura del Govern també té
el mateix problema: prioritzar el
pla independentista sobre la res-
ta. “Han creat un Departament
d’Exteriors quan Catalunya no té
competències en afers exteriors”,
va recordar respecte al departa-
ment que dirigeix Raül Romeva.
Aquesta determinació del Go-

vern de tirar endavant el full
de ruta de 18mesos per constituir
un nou Estat, va alertar Arrima-
das, pot posar en risc l’autogo-
vern de Catalunya i oblida que
més de la meitat dels catalans no
volen la independència.c

CÉSAR RANGEL

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ahir durant la seva intervenció al Parlament

Iceta demana deixar
la ruptura de seguida
per “inviable i il·legal”
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Una legislatura que, en principi,
nomésdurarà 18mesos, peròque
potser s’allargaunsquantsmesos
més, o quatre anys; un pla de xoc
social supeditat a uns nous pres-
supostos, que potser no s’arriba-
ranaaprovar;unacomissiósobre
la independència que, en princi-
pi, ha d’elaborar la constitució
d’una eventual república catala-
na, però que seria impugnada
pels tribunals... El líder
del PSC, Miquel Iceta,
va remarcar ahir les
“incògnites”queobreel
Govern de Junts pel Sí,
un Govern que de mo-
ment només aporta in-
certeses i no solucions
als problemes de Cata-
lunya, segonselPSC.
“Pensen tornar a de-

manar-nos el vot de la
nostravidaper ratificar
una constitució en un
procés sense validesa
jurídica?”, va llançar a
Puigdemont. Iceta va
insistir que la cursa cap
a la independència de
Junts pel Sí demoment
l’únic objectiu clar que
s’ha marcat acabarà en
unaviamortaperquèés
“il·legal, inviable i uni-
lateral”. I, sobretot,
perquè no té la base so-
cial necessària perquè unprojec-
te d’aquesta envergadura pro-
gressi: “El 52% dels catalans no
vandonar suport als partits inde-
pendentistes”, va recordar. Per
tot plegat, el PSC no donarà su-
portacappasquevagienladirec-
cióde la rupturaambEspanya.
Els socialistes sí que estan dis-

posats a col·laborar amb el nou
Govern si deixa de trepitjar l’ac-
celerador sobiranista i se centra

enels“reptes”delpaís.Enaquest
sentit,Icetavalamentarquealgu-
nes de les conselleries clau, com
la de Salut, estiguin en mans de
persones amb “falta d’experièn-
cia”engestiópública,“méssiesté
en compte que la legislatura serà
curta” i nohi haurà tempsd’ater-
ratge per als consellers. La confi-
guració del Govern, va incidir,
respon, per tant, als equilibris de
poderdinsdeJuntspelSí.
En el terreny més personal,

Iceta va plantejar alguns dubtes

que van molestar molt Puigde-
mont. Van ser els que feien re-
ferència a la seva preparació aca-
dèmica i els seus negocis de
comunicació.Elsecretarigeneral
del PSC va voler saber si el pre-
sident havia acabat la carrera o
no i quina mena de subvencions
van rebre les seves empreses.
Puigdemont va respondre, enut-
jat, que tota la seva tasca ha estat
sempre legal.c

CÉSAR RANGEL

El líder del PSC,Miquel Iceta

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

L’últim informe d’Oxfam,
publicat aquesta setmana,
posava en relleu, una ve-
gada més, que Catalunya i
el conjunt d’Espanya vi-
uenenunasituaciódedes-
igualtat social creixent,
ambun29%de la població
en risc de pobresa. La des-
igualtat ha crescut 14 ve-
gades més que a Grècia,
advertia l’oenagé. El líder
deCatalunyaSí queésPot,
Lluís Rabell, va insistir en
aquest aspecte per exigir
al flamant Executiu català
uns nous pressupostos
queabordin l’“emergència
social que viu Catalunya”.
Uns pressupostos en què
CatalunyaSí queésPot es-
taria disposada a col·labo-
rar si Junts pel Sí accepta

certes condicions, comara
revertir les retallades per-
petrades per l’anterior
Govern d’Artur Mas, reti-
rar certes privatitzacions,
com la d’ATLL, i recupe-
rar alguns ingressos. La
confluència d’esquerres
s’ha proposat situar-se
com a “frontissa” i, així,
trencar la política de blocs
en què s’ha instal·lat el
Parlament. Per això, esta-
rien disposats a facilitar
l’aprovació dels pressu-
postos si s’acorden alguns
requisits –no votant-hi a
favor però sí abstenint-se.
Quant a la composició

del Govern, Rabell va co-
incidir amb la resta de
grups que l’estructura fi-
xada sembla que respon al
repartiment de poder en-
tre CDC i ERC.c

Rabell exigeix
unpressupost social

IÑAKI ELLAKURÍA Barcelona

El líder del grup parla-
mentari del PP, Xavier
García Albiol, va censurar
la configuració del nou
Govern, que veu llastat
pels interessos partidistes
de CDC, ERC i fins i tot la
CUP. Un govern de coali-
ció que s’assembla, segons
va dir, als pitjors del tri-
partit que van formar al
seu dia PSC, ERC i ICV.
“ÉsunGovern que prio-

ritza els interessos parti-
distes i ens recorda el dels
temps gloriosos del tripar-
tit”, vadeclarar l’exalcalde
de Badalona.
Molt dur amb l’elecció

del republicà Oriol Jun-
queras per comandar
l’economia catalana, Albi-
ol va criticar quementre a

Europa es tendeix a reduir
l’estructura administrati-
va, l’Executiu de Puigde-
mont opta per augmentar
“el nombre de conselleri-
es”.
Aquesta decisió, va as-

senyalar, està motivada
per la voluntat de muntar
estructures que “noobeei-
xena la realitat competen-
cial” de Catalunya, sinó
exclusivament a deliris i
fantasies dels seus gover-
nants”.
El líder parlamentari

del PP català ha demanat
al nou president que es re-
plantegi l’àrea d’Exteri-
ors, en mans de Raül Ro-
meva, i eviti posar Catalu-
nya “en ridícul davant el
món” amb un projecte in-
dependentista “sense cre-
dibilitat”.c

Albiol: “Recorden
el tripartit”

ÀLEX TORT Barcelona

Joan Garriga,Nana, es va
estrenarahircomadiputat
de la CUP i com a veu par-
lamentària, i ho va fer dei-
xant clar el posicionament
de la seva formació davant
el Govern de Carles Puig-
demont. Així, va refermar

el compromís contret amb
l’Executiu català, però va
avisar que la CUP estaria
“amatent” a les polítiques
socials que s’apliquin. Per
això va recordar que en la
declaració de ruptura amb
l’Estat que el Parlament va
aprovar el 9 de novembre
ambelsvotsdeJuntspelSí
i la CUP hi ha un annex
d’àmbit social i va argu-
mentar en aquest sentit
que els cupaires “estaran a
la partida, però aquesta té
tres noms: independència,
procés constituent i rescat
social”. “Vostè, president,
va recollir el guant quan
vam dir que la millor es-
tructura de l’Estat és la
gent, per tant esperemque
siguin fidels a aquest pre-
missa”, va sentenciar Joan
Garriga.c

LaCUP referma
l’acord amb JxSí

CÉSAR RANGEL

Joan Garriga, de la CUP
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LaCUPs’obre a
negociar uns nous
pressupostos però
“sense pressions”
Els anticapitalistes avisen que el pla de
xoc pactat amb JxSí no els condicionarà

ÀLEX TORT
Barcelona

Mentre que per a alguns el nom
d’OriolJunquerasésunobstacleen
la negociació econòmica amb Ma-
drid, per a altres és una bona opor-
tunitat per tractar uns pressupos-
tosambuntarannàmoltméssocial.
Quelacarterad’EconomiadelaGe-
neralitat l’ocupielpresidentd’ERC
i no unmembre deCDC fa queCa-
talunya Sí que es Pot i la CUP esti-
guindisposatsd’entradaaasseure’s
a la taula inegociar.

ElnoudiputatdelaCUPalParla-
ment, Joan Garriga,Nana, va asse-
gurarahirenunaentrevistaaEuro-
paPress queel seugrupestàdispo-
sat a negociar els pressupostos,
perquè són “una eina importantís-
sima del Govern”, però va advertir
que no acceptarà pressions ni que
complir el pla dexoc social acordat
ambJxSís’utilitzicomamonedade
canvi.

LluísRabell, portaveudeCatalu-
nya Sí que es Pot, també va obrir
porteslasetmanapassadaalescon-
verses amb el Govern: “No som in-
sensibles al caràcter queprenen al-
gunesconselleries,qui lesocupaiel
tarannà de canvi i gir social que,
comamínim,anuncien”.Rabell, ai-
xí, va mostrar-se partidari d’“ex-
plorar i transitar” el seu suport als
comptescatalans.
No obstant això, Garriga esmos-

tra molt caut: “Esperem que no es
faci de nou un pressing CUP, per-
què els sortirà malament [a Junts
pel Sí]. Espero que el debat sobre
pressupostos es doni en el marc de
discussió política que requereixen
uns pressupostos, perquè, si no, se-
riadebojos”, vaaclarir el cupaire.
Tots dos grups, Catalunya Sí que

esPot i laCUP,prioritzenlespolíti-
ques socials. Algunes mesures del
pla de xoc social es poden aplicar
amb els comptes prorrogats, com
ara les relacionadesamb lapobresa

infantil, la pobresa energètica i
l’aturadadedesnonaments.Moltes
d’altres, però, requereixen l’apro-
vaciód’unsnouspressupostos.
En aquest escenari, hi ha certa

competència entre les dues forma-
cionsde l’esquerra; fontsde laCUP
han reconegut: “Podem veure’ns
superats per l’esquerra per Catalu-
nya Sí que es Pot pel que fa a políti-
ques socials”. I això, perquè els cu-
paires es veuran condicionats so-
vint pel pacte d’estabilitat amb
JxSí.Malgrat tot,Garriga avisa que
l’estabilitat parlamentària no es fi-
xa en un acord: “L’acord és un ele-
ment més que possibilita l’estabili-
tat, però ni la determina al 100%ni
laCUPhiestà sotmesa”.c

BEGOÑA FUENTES / ACN

Joan Garriga, ‘Nana’, al seu escó del Parlament, entre Gabriela Serra i Anna Gabriel

Només una pregunta contestada
]L’Executiucatalàhacomen-
çatadonarrespostaa les821
preguntesparlamentàriesque
l’oposicióva formularmentre
elGoverneraenfuncions (del
26d’octubreal 14degener).
Així, elpassatdivendres, es
vanrespondremitjançantel
ButlletíOficialdelParlament
(BOPC)39qüestions, totes
ellesrelacionadesamblasalut
iel sistemasanitari.Fins lla-
vors, elgovernenfuncions
noméshaviaatèsunaúnica

preguntasobremesuresen
matèriadedefensa jurídica,
penal idretscivils, realitzada
el2denovembreperRaül
Moreno,diputatdelPSC.La
respostavaarribarunmes
méstardperpartdelconse-
llerdeJustíciaenfuncions,
GermàGordó.Encaraqueden
pendents781qüestions fetes
algovernenfuncions,a les
quecal sumar lesque l’oposi-
ció jahaformulata l’Executiu
deCarlesPuigdemont.
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Puigdemont i Junqueras es
reuniran cada setmana per
coordinar l’acció del Govern
El president pensa estendre als agents econòmics i socials
la ronda de contactes que enceta avui amb els partits

JOSEP GISBERT
Barcelona

CarlesPuigdemontiOriolJunque-
ras tenen previst reunir-se cada
setmana per coordinar l’acció del
Govern.Les trobades, queenreali-
tat javancomençarahir,esdurana
terme els dimarts, entre la 1 i les 2
delmigdia, al Palau de laGenerali-
tat, desprésde les reunionshabitu-
alsdelConsellExecutiu.L’objectiu
és que el gabinet, malgrat que està
constituït per forces polítiques di-
ferents, actuï de manera absoluta-
ment unitària i cohesionada, tant
en la gestió del dia a dia com en la
transmissió del missatge polític a
l’opinió pública, enunmoment es-
pecialment transcendent per al fu-
turdeCatalunya.
En el record queda, i en el cas

d’ERC per experiència pròpia,
l’etapa de govern del tripartit, que
esvaacabarconvertintenunregne
de taifes i que va llastar l’actuació i
l’efectivitatdelmateixGovern.Iai-
xò és justament el que ara es vol
evitar que es repeteixi, sobretot
quan els integrants actuals del
ConsellExecutiuconsiderenquesi
hihaunacosaquenoespotperme-
tre el procés sobiranista després
del 27-S, i menys arran de l’espec-
tacle ofert entre Junts pel Sí i la
CUPen relació amb la investidura,
és la mínima desunió entre els qui
l’impulsen. Les reunions volen vi-
sualitzar, a més, la bona sintonia
que hi ha entre el president de la
Generalitat i el vicepresident del
Govern, i la intenció és que, junt

(directorgeneraldeDifusió).
Aquests nomenaments no són,

entotcas,elsúltims,sinóqueconti-
nuaran les pròximes setmanes fins
a tancar l’organigrama, incloent-hi
el cas del departament d’Afers Ex-
teriors que dirigeix Raül Romeva
–com va quedar clar ahir mateix–,
ambunes competènciesqueelGo-
vern català pensa continuar exer-
cintmalgrat el recurs anunciat des
delGoverndeMarianoRajoy.c

Romeva nomena
secretari d’Afers
Exteriorsmalgrat
el recurs anunciat
pel Govern espanyol

CÉSAR RANGEL

Carme Forcadell i Carles Puigdemont es van reunir ahir

Junts pel Sí controlarà la
meitat de les comissions
del Parlament
MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

Junts pel Sí controlarà la meitat de
les comissions en què es dividirà la
feina del Parlament. La junta de
portaveus va acordar ahir el repar-
timent de la presidència de les
29 comissions, una distribució que
havia generat tensió entre els grups
al principi de les negociacions però
que finalment va acabar amb
l’acordde tothom.
Així, lacoalicióentreConvergèn-

cia i ERC assumirà la direcció de la
majoria de les comissions de pes:

Economia iHisenda (que presidirà
Antoni Castellà, ex-secretari gene-
ral d’Universitats i Recerca amb el
govern d’Artur Mas i membre de
l’alaescindidad’Unió);Salut(Laura
Vergès); Acció Exterior (Marta
Pascal); Cultura (Irene Rigau, ex-
consellera d’Ensenyament); Terri-
tori i Sostenibilitat (Meritxell Ro-
ger); Justícia (Germà Gordó, ex-
conseller de Justícia); Afers Socials
(Magda Casamitjana);Medi Ambi-
ent (Germà Bel); Infància (Montse
Palau) i Treball (Bernat Solé). La
polèmica comissió d’estudi de Pro-

cés Constituent, que el Govern en
funcionsdelPPvol portar alTribu-
nal Constitucional, tindrà Muriel
Casalsalcapdavant.Casalstindràel
suport de la CUP en la vicepresi-
dència d’aquesta comissió, amb la
designació deGabriela Serra. El PP
també participarà en aquesta co-
missió, peròper feroposició, i la se-
va portaveu serà la diputada An-
dreaLevy. El portaveude la forma-
ció, Enric Millo, va explicar ahir
queformaranpartd’aquestacomis-
sió fins que elConstitucional dicta-
mini si és legalono.
L’altra comissió de Junts pel Sí

serà la Sindicatura de Comptes, en
mans d’Oriol Amat. La presidenta
del Parlament, Carme Forcadell,
que també ésmembre de Junts pel
Sí, presidirà dues comissions més
decaràcterespecialestipuladesper
llei, la de Reglament i la de Secrets
Institucionals.
D’altra banda, Ciutadans es farà

càrrecd’unade les comissionsclau,
lad’AfersInstitucionals, amésde la
d’Interior, Igualtat, la de l’Estatut
dels Diputats i la de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals,
un ens ambquè la formació taronja

sempres’hamostratmoltcríticper-
què el considera “esbiaixat” i “par-
tidista”.
La formació liderada perMiquel

Iceta dirigirà tres comissions més.
Així, elPSCesquedaambEnsenya-
ment (quepresidiràRafaelBrugue-
ra), la de Síndic de Greuges (Rosa

María Ibarra) i la d’Indústria de
l’automoció(EvaGranados).Elsdi-
putats de Catalunya Sí que és Pot
HortènsiaGrau i JoanGiner dirigi-
ranlescomissionsd’EmpresaiUni-
versitats i la de Joventut, mentre
queelPPs’ocuparàdelesd’Agricul-
tura (MarisaXandri) i ladeSegure-
tatViària (AlbertoVillagrasa).L’es-
querra independentista presidirà
les comissions de Governació i la
d’estudi sobre la Corrupció, que va
estarproposadaperCiutadansperò
que finalment quedarà en mans de
la CUP gràcies al suport de Junts
pelSí.
A part del repartiment de les co-

missions, lajuntadeportaveustam-
bé va acordar els punts a tractar al
ple que el Parlament celebrarà di-
mecres de la setmana que ve, entre
els quals destaca la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat, en
espera d’aprovar-ne uns de nous si
s’aconsegueixunacord.c

amb lacoordinació interna i l’esta-
bilitat parlamentària, serveixin
també per tractar de l’agenda polí-
tica referida tant al procés d’inde-
pendència com a la situació políti-
caaEspanya.
De moment Carles Puigdemont

està imprimint un estil molt parti-
cular a l’exercici de la presidència.
La novetat de les reunions amb
Oriol Junqueras n’és una bona
mostra, i cal afegir-hi una trobada
queva tenir tambéahir amb lapre-
sidentadelParlament,CarmeFor-
cadell, i la ronda de contactes que
avui téprevist iniciaramblarepre-
sentant de C’s i cap de l’oposició,
InésArrimadas, dins de la seva vo-
luntat de “diàleg permanent” amb
totes les forces polítiques. Les en-
trevistes prosseguiran demà amb
el líder del PSC, Miquel Iceta, di-
lluns amb el president del grup de
Catalunya Sí que es Pot al Parla-
ment,LluísRabell, idivendresdela
setmana entrant amb l’alcaldessa
deBarcelona,AdaColau.Aquestes
són les trobades que estan acorda-
des de moment, i el propòsit del
president de la Generalitat és fer-
lesextensives, amésdels líderspo-
lítics, als agents econòmics i soci-
als, segons ell mateix va informar
durant la sessiódelGovern.
“La voluntat de diàleg és amb

tothom”,vaespecificar laportaveu
delgabinet,NeusMunté,enlaroda
depremsaposterior a la reuniódel
ConsellExecutiu, convençudaque
en totes les trobades “es buscarà el
terreny comú, que segur que hi és,
per avançar”, bé en relació amb el
procés sobiranista bé en relació
amblagestiódeldiaadia.Enlareu-
nió del Govern es va aprovar, en
aquest sentit, una nova tanda de
nomenaments, entre els quals els
de FerranMascarell comadelegat
aMadrid;RosaAmoróscomadele-
gadaa l’AltPirineu iAran, iMiquel
MartíncomasecretarideComuni-
cació.Aquestsnomenaments visu-
alitzen el repartiment d’alts càr-

recs entre els partits que formen
l’Executiu i entre els quals desta-
quentambé,perexemple,elsdedi-
rigents d’ERC com Oriol Amorós
(secretari d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania), Jordi Solé (secretari
d’AfersExteriorsidelaUnióEuro-
pea) i Albert Castellanos (director
generaldePromocióEconòmica), i
els demembres de CDC com Joan
Aregio (secretari d’Empresa i
Competitivitat) i Ignasi Genovès

Elplede la setmana
quevevotarà
lapròrroga
delspressupostos
de laGeneralitat

El líder d’ERC
busca suport

internacional a la
independència

]Elvicepresidentdel
Govern iconsellerd’Eco-
nomia,OriolJunqueras,
creuqueelsgovernses-
trangers ielsmercats fi-
nancerspodenexercirun
paperclauenelprocés
d’independènciadeCata-
lunya, segonsargumenta
enunaentrevistaalFinan-
cialTimes.En laconversa,
queel rotatiubritànic
titulaambuneloqüent
“Catalunyabuscasuport
estrangerpera laruptura
ambEspanya”,el líder
d’ERCsuggereixqueels
creditorsdeldeuteespa-
nyolpodrienpressionara
favorde la independència
deCatalunyaperquè,des-
présdel repartimentdel
deuteentreEspanya iuna
hipotèticarepúblicacata-
lana,preferirientenirdos
interlocutorsquenomés
unde“nofiable”.“Prefere-
ixenelsmercats financers
tenirnomésuninterlocu-
torquefinsarahamostrat
queonoésgaireeficiento
noés fiable?,oésmillor
tenirunaltre interlocutor
ambladeterminacióòbvia
desereficient i fiable?”, es
preguntaOriolJunqueras
durant l’entrevista, enquè
esdeclaraconvençutque,
per tant, elprocésd’inde-
pendènciadeCatalunya
“noésniunilateralnibila-
teral”perquè implica
moltsaltresagents.
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La crisi de Podemobre
un cisma a Sí que es Pot
Un diputat amenaça de trencar el grup parlamentari d’esquerres

QUIQUE GARCÍA / EFE

Els diputats de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela i Lluís Rabell

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Les aparicions davant els mitjans
de comunicació i el control del
discurs públic han provocat una
forta crisi a Catalunya Sí que es
Pot, la confluència d’esquerres
integrada per Iniciativa, Podem i
EUiA al Parlament de Catalunya.
El diputat de Podem Albano-
Dante Fachin va donar dilluns un
ultimàtum als seus socis: o la for-
mació lila té “més visibilitat” als
mitjans o es trenca l’aliança.
La denúncia d’aquest activista,

queabansdevincular-seaPodem
vaestarvinculat alProcésConsti-
tuent de la monja Forcades, evi-
denciaelsproblemes internsenel
Podem català, immers en el pro-
cés de renovació de la seva direc-
ció, a la qual aspira Fachin.
Elmateix denunciant va enviar

dillunsa la tardaunacartaa lami-
litància a travésd’ungrupdemis-
satgeria. Sota el títol “Operació
llumlila”, eldiputatexplicaque la
situaciódelsdiputatsdePodemal
grup no fa més que “empitjorar”.
“El grup parlamentari és, a la
pràctica, un espai en què ICV fa i

desfà a plaer: els diputats de Po-
dem no tenen espai mediàtic,
l’equip de premsa (...) treballa
d’esquena als diputats de Po-
dem...”, es lamenta. Fachin va
traslladar aquestes queixes als di-
putats Joan Coscubiela (Iniciati-
va), Joan Josep Nuet (EUiA) i
Lluís Rabell (independent) di-

lluns al matí i, quan es va trobar
amblasevanegativaacanviar res,
va decidir anar més enllà, segons
diu en la missiva. Així, els dóna
fins dijous per acceptar noves
condicions. En resum, Fachin els
proposaque Iniciativa iPodemes
reparteixin a parts iguals les apa-
ricionsdavant els periodistes, per
a laqualcosaproposaunasèriede
canvis en l’estructura i el reparti-
ment del treball parlamentari.

L’envit del diputat va caure
com una bomba dins de Catalu-
nyaSí queesPot.Ahir a la tardael
seuportaveu, JoanCoscubiela, va
voler treure ferro a l’assumpte i
va definir el que havia passat com
un temade “diferències internes”
lògiques en un grup heterogeni i
jove. Després d’una reunió de
crisi almigdia, Iniciativa i Podem
Catalunya decidien acabar la
polèmica iniciada per Fachin i
posar-se a treballar. Coscubiela,
més bregat en la negociació
política, anunciava que a partir
d’ara es produirien retocs en
les responsabilitats i aparicions
públiques dels 11 diputats –qua-
tre són de Podem–, un aspecte
que, segonsell, ja estavapactatun
cop arranqués l’activitat par-
lamentària.
La direcció estatal dePodemes

va assabentar de l’envit quan
Fachin va enviar la carta. No ha-
vien estat consultats i, segons
fonts de la formació, no donen
suport al que ha passat. Això no
significa que es prendran me-
sures, ara necessiten concentrar
totes les energies al Congrés dels
Diputats.c

Iniciativa i la
formació lila van
provar de donar per
acabada la polèmica
iniciada per Fachin

wLa formació liderada per
Inés Arrimadas presentarà els
propers dies al Parlament una
proposició de llei amb l’objec-
tiu d’eliminar els aforaments i
els “privilegis” dels diputats i
dels membres del Govern,
segons va explicar ahir el
portaveu adjunt de Ciuta-
dans, Fernando de Páramo.
La formació taronja buscarà
el suport de tots els grups
perquè els catalans “siguin
iguals davant la llei” i se
sumin a unamesura que és
una de les seves proposta
estrella en la lluita contra la
corrupció. / Redacció

Ciutadans demanarà
que s’acabin
els aforaments

L’alcaldessa deVilanova i la Geltrú,
Neus Lloveras, candidata a presidir l’AMI
wL’executiva i ladireccióde l’AssociaciódeMunicipisper la
Independència (AMI)vanacordarahirproposar l’alcaldessade
Vilanova i laGeltrú,NeusLloveras, comacandidataapresidir
l’entitat apartirdelproper 15d’abril, dataenquè l’associació
celebrarà la sevaassembleageneral.Elsòrgansde l’AMItambé
vanratificar l’alcaldedeMontblanc,JosepAndreu, enel càrrecde
presidentprovisional, aquèvaaccedirdesprésqueCarlesPuig-
demontassumís lapresidènciade laGeneralitat. /R.Montilla

El plemonogràfic sobre pobresa
se celebrarà finalment almes demarç
wLa junta de portaveus del Parlament va acordar ahir que el
ple monogràfic sobre pobresa que van impulsar fa més de tres
mesos el PSC i Catalunya Sí que es Pot –i que va tenir el suport
de Ciutadans– se celebri finalment durant el proper mes de
març, en una data encara per determinar, encara que possible-
ment seria la segona quinzena. El mes de desembre passat
Junts pel Sí i la CUP van proposar d’ajornar-lo perquè no coin-
cidís amb la campanya de les eleccions generals. / Redacció

Destitueixenunalt
càrrecdelsbombers
percorrupció

El català, requisit
per a la funció
pública a lesBalears

wLaGeneralitatva informar
ahirde ladestituciódel capde
l’àreadeprevencióde la regió
metropolitanasud,Ramon
Dinarès, investigatperpre-
sumptacorrupciódesprésde
la sevadetenció faduesset-
manesper la seva implicació
enpresumptes tripijocsen
contractespera l’extinció
d’incendisambunaempresa
valenciana.Dinarésvaserun
dels tresdetingutsaCatalu-
nya,demésd’unavintenade
personescapturadesa tot
Espanya. /EuropaPress

wEl Parlament balear
va aprovar ahir en ple
extraordinari que el català
torni a ser requisit i no
només mèrit per treballar
a l’administració pública.
La proposició de llei,
aprovada per 36 vots a
favor i 22 en contra (els
del Partit Popular i Ciuta-
dans), va ser presentada
pel Partit Socialista de
les Illes Balears (PSIB),
Més per Mallorca i per
Menorca, Podem i Gent
per Formentera. / Redacció

RAFA GARRIDO / ACN

Fernando de Páramo

CÉSAR RANGEL

El líder del PSC,Miquel Iceta, un dels impulsors del ple

PANORAMA

BARCELONA Redacció

La portaveu de Junts pel Sí al
Parlament,MartaRovira, vamani-
festar ahir en compareixença de
premsaqueleslleisderupturaamb
Espanya –les del procés constitu-
ent, la seguretat social i la hisenda
pública,previstesexplícitamenten
ladeclaraciód’inicidelprocésd’in-
dependència aprovada pel ple del
Parlament i suspesa pel Tribunal
Constitucional,amésdeladetran-

sitorietat jurídica– s’aprovaran al
finaldela legislatura,demanerasi-
multàniaaladeclaraciód’indepen-
dència o immediatament després,
d’aquíunsdivuitmesos.
“Tenim un mandat democràtic

per exercir la independència que
es reflectirà en el debat i
l’aprovaciódeleslleisbàsiques”,va
apuntar Rovira, que va puntualit-
zarquelatramitaciódelestreslleis
previstesenladeclaracióderuptu-
ra tindrà lloc, tal com estava pre-

vist, d’aquí menys de trenta dies,
una vegada creades les comissions
parlamentàries. Les lleis bàsiques
de ruptura està previst que es re-
dactinenponènciaconjunta, i des-
prés de ser aprovades –i de la de-
claració d’independència– es con-
vocaran eleccions constituents,
segons va explicar Rovira. “No hi
ha cap dubte que des de l’Estat es-
panyolnohihauràunaofertadere-
ferèndum”, va assegurar la porta-
veudeJuntspelSí.c

JxSí preveu que les lleis de ruptura
s’aprovaran al final de la legislatura
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Rajoy ofereix el seu suport als barons
del PSOEacanvi de la investidura
El líder del PP truca a Sánchez però no aconsegueix tornar-hi a parlar

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Rajoy no desisteix en l’intent de
parlarambPedroSánchez ipoder
negociar la seva possible investi-
dura amb algun tipus de suport al
PP, però sap que ho té difícil i per
això intenta jugar les seves cartes,
les que té. Ahir, el president del
Govern central en funcions va
apartar la vista del carrer Ferraz i
la va dirigir a les organitzacions
territorials. Es tracta d’un gest
amb els barons del PSOE que no
combreguen amb les intencions
delseusecretarigeneraldepactar
ambPodem, però que temen per-
dreelseupoder, jaquevanarribar
a les presidències de les comuni-
tatsautònomes i importantsajun-
taments gràcies aPodem.
En una entrevista a Telecinco

Mariano Rajoy va llançar l’oferta:
“Sihihaunacordanivellnacional
entre el Partit Popular, Ciutadans
i el Partit Socialista –va dir–, hi
pothaverunacordqueafecti tam-
bé les comunitats autònomes, fins
i tot grans ajuntaments”. El líder
del PP va deixar clar que no es
tractava de posar aquestes comu-
nitats iajuntamentsenlanegocia-
ció, ja que sempre ha criticat que
el PSOE les aconseguís malgrat
queelPPhaviaguanyat leselecci-
ons.No.La sevaoferta intenta ga-
rantir que els actuals presidents i
alcaldessocialistesesmantindran
en els seus càrrecs, fins i tot si Po-
dem els retira el suport perquè el
PSOEhagidonatsuportalainves-
tiduradelPP.
“Del que es tracta és que es pu-

gui governar amb tranquil·litat en
comunitats autònomes i als grans

ajuntaments. Es tracta de donar
estabilitat i, per exemple, aprovar
els pressupostos”. No és una idea
que se li hagi acudit aRajoy a últi-
mahora, sinóque labrandadesde
l’endemàde leseleccions,quanva
oferir al PSOE una gran coalició.
Al PP ja tenen fins i tot comptabi-
litzats els governs i ajuntaments
enquèpodriadonaraquestsuport
al PSOE: els governs d’Extrema-
dura, Castella-la Manxa, Valèn-
cia, Aragó i les Balears i els alcal-
des de Sevilla, Alacant, Castelló,
Valladolid, Oviedo, Toledo, Las
Palmas,PalmadeMallorca iOsca.
I això queMariano Rajoy asse-

guraquenohaparlatambcapdels
barons socialistes crítics amb
Sánchez, ni tan sols amb l’andalu-
saRosaDíaz, quevahaverdepac-
tar amb Ciutadans després de no
aconseguir-ho amb Podem. Com
asseguraquenoparlatambFelipe
González, que ja s’ha manifestat

en la línia que planteja Rajoy, que
els dos grans partits s’entenguin.
Nohoha fet perquè “crecmolt en
les regles del joc”, i per això no-
méss’haadreçataPedroSánchez.
Rajoy va revelar que li ha tornat a
trucar, després de la reunió a la
Moncloa, enquèvarebreun “no”,
però “no ha volgut reunir-se amb
mi”, vaprecisar.
Malgrat les negatives, ho conti-

nuarà intentant, perquè “és im-
possible que pugui governar si no
hi ha una entesa amb el PSOE”.
Per això, dimarts, quan vagi a la
sevanova cita ambelRei, li torna-
rà a dir que continua sense su-
ports per ser investit.
Rajoydiuqueestàobertaparlar

de tots el temes, conscient que els
acords suposen cedir, encara que
creu que seria un error fer marxa
enrere en reformesqueconsidera
quehandonat els seus fruits, com
la laboral. “Potser ells podrien ce-
dir en això i jo hauria de cedir en
altres coses”. Podria ser la llei de
Seguretat Ciutadana i fins i tot la
llei d’Educació, encara quehado-
nat resultats positius. S’estima
més parlar de futur, per exemple
de la formacióprofessional dual.
Al que no està disposat és a fer

un pas enrere. Ni ara, perquè ho
consideraria un menyspreu als
que l’han votat, ni si hi ha noves
eleccions.Sisecelebren, tornaràa
presentar-se comacandidat.c

Elpresident no farà
cappas enrere al partit
ni cedirà el lloc a cap
altre candidat, ni ara
ni enunes eleccions

DANI DUCH

Mariano Rajoy continua confiant que els socialistes crítics amb l’estratègia de Pedro Sánchez li acabaran facilitant la investidura

Riveramanté l’oferta
de diàleg al PP
malgrat la corrupció
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Si no es pogués parlar amb un
partit pels casos de corrupció que
l’afecten, el diàleg polític a Espa-
nya seria avui inexistent per im-
possible. Una reflexió, feta ahir
per un dirigent de Ciutadans so-
bre els nous casos de presumpta

corrupció que afecten el PP de
València, que explica la voluntat
d’Albert Rivera de mantenir
l’oferta dediàleg aMarianoRajoy
i Pedro Sánchez per intentar
desencallar la formació d’un nou
govern.
En el seu intent de convertir-se

en la “ròtula” que articuli un pac-
te entre socialistes i populars, Ri-

vera i altres dirigents de Ciuta-
dans van reiterar ahir la seva
aposta per la interlocució ambPP
i PSOE, encara que marcant per
primera vegada distàncies amb la
figura de Rajoy.
“La corrupció ho condiciona

tot, però deixar de dialogar amb
el PP seria negar la interlocució
demésde setmilions de votants”,
va afirmar el portaveu de C’s al
Congrés, Joan Carles Girauta,
després de la reunió del gruppar-
lamentari al Congrés en què va
quedar patent la incomoditat ta-
ronja amb l’historial judicial
del PP. “Rajoy ha estat un negli-
genten la seva lluita contra la cor-
rupció, però el PP no és un partit
empestat”, va declarar Girauta,

en una manera d’assenyalar Ra-
joy com el responsable polític de
la situació. Poc després Rivera
va afegir en una entrevista a Ca-
nal Sur: “Ésmolt difícil queRajoy
pugui liderar la lluita contra la
corrupció”.
C’s intenta situar-se al centre

del tauler en espera que PSOE i
PP es decideixin a moure’s una
vegada s’acabi la segona ronda de
contactes dels líders dels partits
ambelRei. Per a aquestanegocia-
ció enparal·lel, quepodria desen-
volupar-se com la de la Mesa del
Congrés, Ciutadans vol designar
dos equips de treball en què no
participin els líders dels tres par-
tits i facilitar així el diàleg sense
condicions.

Per al partit taronja no és una
“qüestió de noms” sinó de les re-
formes –institucional, educativa,
econòmica...– que puguin acor-
dar entre les tres formacions. De
l’existència d’aquest full de ruta
reformista en dependrà l’absten-
ció o fins i tot el suport de C’s a la
candidatura d’un president soci-
alista o popular.
Per això quan ahir se li va pre-

guntar a Inés Arrimadas després
de la seva entrevista amb el presi-
dent Carles Puigdemont a Palau
si l’elecció per part del PP d’un
candidat alternatiu a Rajoy po-
dria facilitar la investidura va evi-
tarmullar-se i va declarar ambun
deix irònic: “Nosaltres no farem
les primàries a altres partits”.c

“El que ens famésmal”
]MarianoRajoynovapoder
fer resmés que admetre
ahir, l’endemàdel nou escàn-
dol que afecta el PPdeVa-
lència, que la corrupció “és
el quemésmal ens ha fet en
les últimes eleccions”, però
per això ja s’hanpresmesu-
res que es vanveure ahir,
com la suspensió immediata
de les persones detingudes i
investigades en el casTaula,
i demostrar que “aquí nohi
ha impunitat”. Per aquesta
reacció contundent contra
els afectats, el president del
Govern central en funcions
considera que aquest nou

cas de corrupció que afecta
el PP “nohauria dedificultar
les negociacions” per a la
formació d’un govern cen-
tral. Respecte al fet que
aquestesmesures de suspen-
sió demilitància nohagin
arribat fins a l’exalcaldessa
deValència, RitaBarberá,
citada en el cas, va subratllar
que “niRitaBarberániGe-
rardoCampsnohan estat
cridats a declarar ni han
estat detinguts, imentre no
se’ls acusi d’alguna cosano
pucdir res diferent queno
sigui que aquestes persones
estan absolutament netes”.

El nou escenari polític
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Antoni
Puigverd

Girona
contra el Rei?

Éssabutqueel plede l’ajuntamentde
Gironaha instat laFundacióPrince-
sa de Girona (FPdGi) a abjurar del
seu nom per complaure el pensa-

mentdels regidors.D’això,entempsdeldicta-
dor, se’n deia “democracia orgánica”.Unade-
mocràcia que no escolta els ciutadans: dóna
per fet que pot interpretar-los. Els arguments
contra la monarquia dels regidors són opina-
bles,peròelfonsdelaqüestióésunaltre:¿elfet
que opinin el que opinen sobre la monarquia
els dóna poder per amenaçar de trencar les
relacions amb una fundació privada que in-
verteix dos milions anuals a la nostra ciutat i
que treballa per trobar solucions a dos dels
gransproblemesdelpaís, comsón l’educació i
l’emprenedoria?
El rei Felip va cometre un error polític: no

convocar la presidenta del Parlament, però
aquest error, usat en l’argumentari del regi-
dor Salellas (CUP), no pot eclipsar, si el de-
bat està net de prejudicis, la feina que, en el
marc de les possibilitats del seu paper insti-
tucional,ha fetelReid’ençàquevaser inves-
tit.Enelseudiscursdeproclamació,quantot
Espanyas’oposavaalesreclamacionscatala-
nes, Felip VI va distingir entre unitat i uni-
formitat, distinció que, si es traduís políti-
cament, permetria, com a mínim, descon-
gestionar la qüestió catalana. Doncs bé:
quina resposta van donar en aquell moment
els partits que ara aGironahan avalat lamo-
ció?La granxiuladadelCampNou.
Una de les raons del conflicte actual és el

menyspreu de la llengua catalana.Doncs bé,
elRei cadavegadaquehavingut aCatalunya
haparlat ambrespecte, afecte i competència
la nostra llengua. Fins que no ha aparegut
ÍnigoErrejón (Podem), que també s’expres-
sa en unmolt bon català, FelipVI era l’única

figura d’àmbit espanyol que el parlava. Qui-
na resposta ha tingut? El rebuig simbòlic,
les mocions excloents. En plena crisi eco-
nòmica,elRei,atravésdelaFPdGi,posal’ac-
cent en l’emprenedoria i fa pinya amb les
empreses gironines. Quina resposta ha tin-
gut? La por dels empresaris de la Cambra a
defensar-lo i el menyspreu d’uns regidors
que fan perillar una fundació descrita per
ellsmateixos comamodèlica.
Segurament laCasaReial i els patrons de la

fundaciónohancalibratbélarealitatgironina.
En un article (“Puigdemont davant del castell
deKafka”) vaig explicar les causes de l’ascens
de l’independentisme entre els empresaris.
Tot i això, l’encert de la FPdGi és indiscutible,
així com l’èxit de les iniciatives i trobades que
ha promogut. No donaré consells als que pre-
tenen ampliar la base del sobiranisme però es
dediquen a afalagar els convençuts. Ara bé,
ambunmapapolític tancomplicat comelque
va sortir el 27-S, sorprèn que l’enemic a batre
sigui l’únic que podria ajudar a descongestio-
narlasituaciócatalana.Espensielqueespensi
sobrelamonarquia,FelipVIéslafiguraque,en
lamesuradelessevespossibilitats,hatreballat
més decididament per desbloquejar la situa-
ció. Bombardejar aquest objectiu, quin bene-
fici aporta a Catalunya? No és una pregunta
adreçada als republicans de sempre, sinó als
que s’abstenen o s’amaguen per por del què
diran. I també als que, com el flamant alcalde
Ballesta, diuen una cosa al ple i després, quan
vinguielRei,enfaranunaaltra.

Sorprèn que l’enemic a
batre sigui l’únic que podria
ajudar a descongestionar
la situació catalana

Puigdemont i Arrimadas
busquen punts de trobada
La líder de Ciutadans ofereix diàleg si el Govern es manté dins de la llei

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Viuen en trinxeres ideològiques opo-
sades; les seves diferències respecte a
la relació que ha de tenir Catalunya
amb la resta d’Espanya són abismals,
però tot i així tant Carles Puigdemont
com Inés Arrimadas consideren que el
president de la Generalitat i la líder de
l’oposició al Parlament han de dialo-
gar, buscar punts de trobada i assolir
pactes en polítiques socials, econòmi-
ques i d’infraestructures.
Aquest convenciment que hi ha vida

més enllà del procés independentista
està provocant un lent desglaç en les
relacions del Govern amb Ciutadans
-entre inexistents i hostils fins no fa
gaire–, com va quedar patent ahir en la
“cordial i constructiva” reunió de més
d’una hora que el nou president de la
Generalitat vamantenir a Palau amb la
dirigent del partit taronja.
“La realitat és que amb Mas no vaig

aconseguir mai entrevistar-m’hi”, va
admetre Arrimadas a la roda de prem-
sa posterior com a senyal de canvi.

Mentrestant, la portaveu del Go-
vern, Neus Munté, va anunciar que el
president havia allargat la mà perquè
hi hagi un “diàleg fluid” i així explorar
“itineraris compartits” que els permeti
arribar a acords en àmbits com les in-
fraestructures; la llei de canvi climàtic;
la lluita contra el gihadisme; la lluita
contra l’atur i el frau fiscal; el pladexoc

social, i una llei electoral catalana.
Però no ésmenys cert que les discre-

pàncies polítiques entre tots dos hi són
i que cap dels dos no està disposat, ara
com ara, a cedir omatisar les seves po-
sicions.
Arrimadas va oferir ahir a Puigde-

mont “diàleg i lleialtat institucional”,
però amb una condició sine qua non:

que l’Executiucatalà esmantinguidins
de la legalitat i descarti qualsevol de-
claració unilateral de ruptura.
Altrament, va advertir Arrimadas al

flamant president, que no pot esperar
comptar ambel seu suport i el de la res-
ta de partits de l’oposició al Parlament
si no respecta la llei i pensa que amb el
suport demenys de lameitat dels cata-
lans pot tirar endavant el full de ruta
sobiranista.
Tot i així, la líder taronja ha lliurat al

president de la Generalitat un pla de
mesures per a aquesta legislatura amb
cinc eixos: mesures socials, suport als
autònoms i pimes, lluita contra la cor-
rupció (retirar l’aforament als càrrecs
catalans) i el respecte a la legalitat.
Va manifestar també la disposició

del seu partit a donar suport al Govern
per negociar amb l’Executiu central
“millores” en inversions que necessita
Catalunya en infraestructures com el
corredor mediterrani i molt especial-
ment en la negociació del nou model
de finançament, previst per a aquest
any.
En aquest sentit va revelar que Puig-

demont l’havia comunicat en l’entre-
vista que la Generalitat no es planteja
participar en la negociació del nou sis-
tema. “No mouran fitxa. Si ells renun-
cien al finançament, nosaltres utilitza-
rem els nostres quaranta diputats al
Congrés permillorar les finances cata-
lanes”, va dir Arrimadas.
Malgrat la cordialitat de la trobada al

Palau de la Generalitat i la mútua vo-
luntat per tancar acords en aquesta le-
gislatura, Arrimadas no va amagar el
gairebé impossible suport de C’s als
pressupostos de la Generalitat per al
2016.
“Ens agradaria trobar-nos en un es-

cenari de normalitat democràtica, pe-
rò lamentablement no és així i laGene-
ralitat vol utilitzar els pressupostosper
crear estructures d’Estat i avançar cap
a la independència”,va apuntar la líder
de Ciutadans.c

JORDI ROVIRALTA

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ahir a Palau

LaGeneralitat creuque
hi hamargeper al pacte en
polítiques econòmiques,
socials i infraestructures

ElPP fa costat a la concentració d’SCC
]L’entitat Societat Civil Cata-
lana (SCC) celebrarà diumenge
a la plaça Sant Jaume una con-
tractació per mostrar el seu re-
buig al procés independentista i
està buscant aquests dies el su-
port de diferents dirigents cata-
lans. Ahir la cúpula d’SCC es va
reunir al Parlament amb el por-
taveu del PP, Enric Millo, que va
mostrar el seu suport a la con-
centració i va fer una crida a la
participació. “És important com-
batre un mal que afecta de mane-
ra greu la societat catalana, que
és l’alt grau d’intoxicació com a

conseqüència de la permanent
i insistent gestió d’uns partits
que defensen com a únic objectiu
la ruptura de la nostra societat,”
va argumentar. El president
d’SCC, Rafael Arenas, defensat
que el procés sobiranista està
fent “mal” a la societat catalana i
l’economia ja que genera tensió
i divisions. Arenas va explicar
que en els pròxims dies s’entre-
vistarà amb les direccions de
Ciutadans i el PSC. “Els catalans
hem de tenir l’oportunitat de
protestar contra aquest procés
il·legal”, va insistir.

La qüestió catalana
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LaFiscalia no veudelicte en la resolució
del Parlament, però sí si es desenvolupa
El ministeri públic s’oposa al criteri del sindicat Manos Limpias sobre el 9-N

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

De moment no, però si s’avança
sí. Aquest és l’esperit de l’infor-
me enviat per la Fiscalia al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) sobre les
querelles presentades perManos
Limpias i UPyD contra Artur
Mas, Carme Forcadell i quatre
diputats del Parlament per re-
bel·lió i sedició arran de la decla-
ració sobiranista de l’octubre
passat. Segons l’opinió delminis-
teri públic, es tracta d’una reso-
lució que en aquest moment no
té efectes jurídics, però adverteix
que si hi ha desobediència al Tri-
bunal Constitucional, actuarà.

La seqüència dels esdeveni-
ments és la següent. El 9 de no-
vembre passat, el Parlament de
Catalunya va aprovar per 72 vots
a favor i 63 en contra una resolu-
ció per la qual s’obria el camí de
la desconnexió amb Espanya,
l’elaboració d’una constitució
pròpia i la proclamació d’una re-
pública catalana. L’11, el Govern
de l’Estat va impugnar davant el
Tribunal Constitucional aquest
acte polític, i el 2 de desembre
aquest òrgan va dictar sentència,
en la qual declarava inconstitu-
cional i íntegrament nul·la la re-
solució de la Cambra catalana.
Entre els seus arguments, el

TC va exposar que el Parlament
es va atribuir competències su-
periors a les que es deriven de
l’autonomia i que amb la seva de-
claració excloïa les vies instituci-
onals, cosa que contravenia no
només els postulats de l’Estat de
dret sinó també la legitimitat de-

mocràtica de la Cambra. A més,
el TC va expressar que la resolu-
ció “desconeix i vulnera” les nor-
mes constitucionals.
Anteriorment a aquesta sen-

tència, concretament el 28 d’oc-
tubre,Manos Limpias va presen-
tar al TSJC una querella contra
el president en funcions de laGe-
neralitat, ArturMas, així coma la
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, i els diputats Jordi
Turull i Marta Rovira, de Junts
pel Si, i el ja exdiputat Antonio
Baños, de la CUP, pels presump-
tes delictes de rebel·lió i sedició.
El partit polític UPyD va fer el
mateix, però afegint a la llista
d’acusats la diputada de la CUP
Anna Gabriel. Després d’arribar
els escrits al tribunal, aquest va
demanar un informe a la Fiscalia
entorn de la pertinència o no
d’admetre-les a tràmit.
Doncs bé, el ministeri públic

diu no a Manos Limpias i a
UPyD. Per ara. L’escrit, conegut
ahir i firmat pel fiscal en cap,

José María Romero de Tejada,
assenyala textualment que “el
pronunciament del TC, com que
priva la resolució de tota eficàcia
jurídica, restableix l’ordre cons-
titucional i inicia una etapa nova
que obre la possibilitat de rever-
tir la punibilitat dels esdeveni-
ments anteriors susceptibles de
ser qualificats com a forma de
conspiració”.
Enelmateix sentit afegeix que,

“després de la concreció de la re-

acció de l’Estat de dret en el pro-
nunciament de l’òrgan de garan-
ties constitucionals”, no és possi-
ble actuar penalment per “fets
esdevinguts en seu parlamentà-
ria”. En aquesta línia de raona-
ment, afegeix que les “opinions i
vots no han transcendit de l’es-
tricte àmbit parlamentari”, per la
qual cosa no està justificada “la
perpetració del delicte” que es
planteja en les querelles.
Ara bé, en les últimes dues

El fiscal opina
que la resolució
no té efectes jurídics
perquè no ha sortit de
l’àmbit parlamentari

línies hi ha l’avís a navegants:
“Tot això s’ha d’entendre amb
reserva expressa de les accions
penals que es promoguin davant
els qui no s’atinguin al pronun-
ciament del TC”. O sigui que de
moment no, però...
El cert és que aquesta no és la

primera vegada que el Tribunal
Superior de Justícia de Cata-
lunya rebutja una acció penal
contra Artur Mas per sedició.
Manos Limpias ho va intentar

sota l’ombra de la convocatòria
de la jornadade consulta del 9-N.
En aquest tema, el sindicat està
personat com a acusació i va in-
tentar ampliar el seupaper inclo-
ent aquest delicte i no només la
desobediència, però tant la Fis-
calia com el tribunal s’hi van
oposar perquè entenen que la
querella venia redactada en “ter-
mes futuribles”. Això era així
perquè no es donaven les condi-
cions que es referien en el text,
que eren que el procés sobiranis-
ta estava creant “un ambient pre-
bèl·lic” que podria desembocar
en “greus aldarulls”. La resolució
del TSJC assegurava que no hi
havia indicis que Artur Mas pro-
mogués un “alçament violent i
públic”.
El delicte de sedició pot arri-

bar a penes de fins a quinze anys,
en cas de qui sigui condemnat
per això sigui una autoritat.c
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Classes de català per als
receptors de la rendamínima
El Govern no obligarà però sí que aconsellarà l’ús de l’idioma

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Els receptorsde laRendaMínima
d’Inserció (RMI) que no parlin ni
castellà ni català hauran d’estu-
diar català. La mesura no serà un
requisit peraccedir a l’ajuda,però
sí un compromís a posteriori que
hauriad’assumir el beneficiari.
Els serveis socials faran un

informe sobre la seva situació i si
ho veuen necessari li indicaran
que vagi a aquests cursos i treba-

llaranperquè aprengui la llengua.
La conselleradeTreball i Afers

Socials, Dolors Bassa, va assenya-
larahirquenoestractaderestrin-
gir l’accés a la prestació, sinó d’un
“acompanyament”perapersones
que estan en risc d’exclusió i així
dotar-les d’“habilitats lingüísti-
ques”queelsfacilitinlaintegració
aCatalunya i la recercade feina.
El principal col·lectiu al qual

s’adreça la iniciativa és el dels im-
migrants quedesconeguin les du-
es llengües cooficials de Catalu-
nya, però fonts de la conselleria
van concretar ahir que els caste-
llanoparlants també podrien ser
beneficiaris d’aquests cursos.
Malgrat que consideren que

parlant només castellà la seva in-
tegració a Catalunya “està garan-
tida”,matisenquenoseranexclo-
sos d’entrada de les classes si els
serveis socials ho recomanen.
En el cas que el receptor es ne-

gui a aprendre català, no perdrà
l’ajuda de manera automàtica.
Bassa va detallar que s’estudiarà
cas per cas i si es considera que
aquesta persona necessita l’RMI
malgrat negar-se a assumir certs
compromisos –aprendre la llen-
gua, escolaritzar els fills o partici-
par en cursos ocupacionals, per
exemple–, la mantindrà de totes
maneres. “Hoplantegem en posi-
tiu, mai comun requisit o restric-
ció, sinó com un pla social perso-
nalitzat”, va insistir la consellera.
Aquesta nova mesura s’inscriu

dins de la reforma de l’RMI a què
el seu departament s’ha compro-
mès. La prestació va ser un dels
primers ajuts que el govern d’Ar-

turMas va retallar després d’arri-
bar a laGeneralitat. El 2011 es van
endurir els requisits per accedir a
la paga, passant de 33.000 titulars
als 29.000 actuals, això en el mo-
ment de pitjor crisi econòmica.
“Es va endurir l’accés i això ha
afectat els més vulnerables”, diu
Oriol Illa, president de la Taula
delTercerSector.
Afers Socials vol que l’RMI

torni a ser un dret subjectiu que
no estigui subjecte a la disponi-
bilitat pressupostària i retirar els
requisitsextradel2011.Perfer-ho
esperen destinar-hi una partida

addicional de 70 milions d’euros.
Les entitats plantejaran la seva
proposta de reforma de l’RMI i
les posaran en comú ambBassa al
febrer. Illa considera “raonable”
que es proposin “mesures
d’acompanyament i d’inserció la-
boral” per als receptorsde l’RMI.
Les noves mesures encara no

estandeltotdetalladesperòjahan
generat suspicàcies entre els
grups de l’oposició al Parlament.
Ciutadans,PSC iCatalunyaSíque
es Pot han demanat la comparei-
xença deBassa perquè expliqui la
reforma i, sobretot, com implan-
tarà els cursosde català.c

wEl secretaripolíticde
Podem, ÍñigoErrejón, es
vadesmarcarahirde l’ultimà-
tumllançatpeldiputatde
CatalunyaSíqueesPot,Alba-
no-DanteFachin, als seus
companysd’IniciativaalPar-
lament.Fachin, integrantde
PodemaCatalunya, vaamena-
çarde trencarel grupsi els
ecosocialistesnodonavenmés
protagonismemediàtic als
diputatsdePodem.Errejón
vaassenyalarenunaentrevista
aRAC1quees tractad’una
iniciativaa títol individual i
que l’estabilitatdeSíquees
Potnocorreperill. /Redacció

Errejón es desmarca
de l’envit llançat
perFachin a ICV

ElConsell General del Poder Judicial dóna
l’excedència judicial de quatre diputats
wLa Comissió Permanent del Consell General del Poder
Judicial va autoritzar ahir, segons va publicar el BOE, la “situ-
ació administrativa de serveis especials de la carrera judicial”
–en excedència– als magistrats Juan Pedro Yllanes, Maria
Victòria Rosell, Maria Dolores Galovart i Juan Carlos Campo
després d’obtenir una acta com a diputats en aquesta legislatu-
ra. Els jutges pertanyen, en el cas dels dos primers, a Podem, i
els altres dos són del grup del PSOE. / Redacció

Podemexigeix visibilitat a l’hemicicle
del Congrés: “Som la tercera força”
wPodemva titllarde “cacica-
da”que laMesadelCongrés,
ambelsvotsdelPP, elPSOEi
Ciutadans,ubiquésels seus
diputats al gallinerde l’hemici-
cle. I ahirvapresentaralpresi-
dentde laCambraBaixa,Patxi
López,unrepartimentalter-
natiudels esconsa l’hemicicle,
ambelqualPodemaconsegui-
riamésvisibilitat enocupar
partdel grupdelPSOE,desde
laprimera fila finsa l’última, i
tambépartde lacentral.
D’aquestamanera,Pablo Igle-
sias s’asseuriaa lamateixa fila
queel líderdelPSOE,Pedro
Sánchez. ÍñigoErrejónva
traslladar tambéa la restadels
grups la sevapropostaalterna-
tiva, encaraquedemoment
noméshaestatbenrebudaper
ERC,que tambéesvaqueixar
del repartimentdels escons
fixatper laMesadelCongrés.

ElnúmerodosdePodemva
reclamarahir “equanimitat” a
la restadegrupsdavantuna
distribució “injusta”dels es-
cons,malgratque la sevapro-
posta semblaabocadaal fracàs.
“Somla tercera força i tenim
unaubicacióqueés laque
equivaldriaa la setena.Treba-
llaremigual, comsi ensenvies-
sina lacafeteria, peròésuna
faltade respecteals cincmili-
onsdeciutadansquehanvotat
pel canvi”, vadenunciarErre-
jón,quevasospitarqueels
volen “castigarperalguna
cosa”.DirigentsdelPSOEvan
replicarqueno té resd’indigne
asseure’s al gallinerdelCon-
grés,unespaionrecordenque
esvaasseure,perexemple,
TxikiBenegas i altresperso-
natgeshistòrics comDolores
Ibárruri,RafaelAlberti o
SantiagoCarrillo. /Redacció

DANI DUCH

Íñigo Errejón

PANORAMA

“Sóc vella, lletja i grassa”: laCUPdenuncia elmasclisme
“Em dic Gabriela i sóc vella, lletja
i grassa, i vull que se’m jutgi per
haver arribat als 64 anys lluitant
incansablement per mantenir la
vida, la dignitat i la llibertat”; “Sóc
AnnaGabriel, una puta amargada
i mal follada i l’únic que venia
a fer és defensar els Països Cata-

lans lliures i socialistes”. D’aques-
ta manera diputades i activistes
de la CUP van denunciar ahir en
una concentració els insults mas-
clistes a què van ser sotmeses du-
rant les negociacions amb Junts
pel Sí. Quan el termini per inves-
tir un president de la Generalitat

expirava i la CUPmantenia el seu
no a Artur Mas, les diputades de
l’esquerra anticapitalista van ser
objectede la iradepartidarisde la
investidura de Mas. Amb aquest
acte, la CUP va voler rebutjar la
misogínia que pateixen moltes
dones. /Redacció

RAFA GARRIDO / ACN

Afers Socials vol
que l’ajuda torni
a ser un dret subjectiu
i espera aportar-hi
70milionsmés

Primera protesta davant el conseller de
Salut, Antoni Comín, de la ‘marea blanca’
wUnacinquantenadeperso-
nes vanprotagonitzar ahir la
primeraprotestadavant les
portesdelDepartamentde
Salut d’AntoniComín.La
mareablanca catalana (Plata-
formaunitària endefensade
la SanitatPública aCatalu-
nya), especialment impulsada
permoviments veïnals, va
volerportar enpersonaal nou
conseller el pladexocque
consideren imprescindible
abordar amburgència i així
assegurar-sequeno tot conti-
nuarà igual que ambel seu
antecessor. L’advertència va
fer efecte i deumembresde la
mareavanmantenir una tro-
bada ambel flamantdirector
delCatSalut,DavidElvira, i el
secretari general de la conse-

lleria,Albert Serra.Elmateix
consellerComínva anarun
moment a saludar-los.Van
explicar les sevesprioritats
–revertir el pressupost perdut
en sanitat, reobrir quiròfans i
plantes tancades enel sistema
públic, disminuir les llistes
d’espera i centres sanitaris
100%públics– i vanacordar
demanarunaentrevistaper a
dies vinents. És laprimera
protesta queviu el nouequip
deSalut .Avuihi aniranels
representantsde les inferme-
res i quaranta entitats queels
donen suport demanantuna
solució catalana al conflictede
lesprescripcionsd’inferme-
ria, plantejat perunnou reial
decret estatal quees va apro-
var al desembre. /A.M.
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LacasagrandeColau
Que Ada Colau lideraria un pro-

jectemés enllà de l’Ajuntament
deBarcelona és cosa que fa dies
que se sabia i que es notava en
l’ambient. Els resultats d’En

Comú Podem als comicis del 20-D van
certificar que l’alcaldessa és la peça sobre
la qual una certa esquerra catalana vol re-
agrupar forces i créixer. La dona que –se-
gons va dir–no volia fer política ha desco-
bert que té aquell intangible més valuós
per posar-se al capdavant d’unapromesa i
fer-la creïble davant d’un públic. Abans,
d’això, en dèiem carisma. Ara, no ho sé. El
partit de Colau naixerà a partir de diver-
sos materials, però –de moment– els seus
promotors no en volen dir partit, perquè
sona a “vella política”. En diuen “espai”,
de la mateixa manera que Coscubiela de-
nomina “diferències internes” la batalla
agra entre el diputat podemitaFachin i els
d’IC, dins del grup parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot.
Si parlem seriosament, val més no con-

fondre els espais socioelectorals (sempre
complexos i plens de matisos) amb les
formacions que intenten articular-los a
cada moment. A Catalunya, des de l’any
2012, i al conjunt d’Espanya des de fa
menys temps, el sistema de partits s’està
transformant a partir de mutacions soci-
als molt accelerades. Els espais polítics,
en canvi, són el terreny on les
diferents organitzacions ope-
ren amb més o menys fortu-
na, allí on s’edifiquen i s’en-
derroquen els projectes i on
viuen i moren els lideratges.
En teoria, l’espai que Colau
vol reconfigurar comença
més enllà del PSC, s’assenta
sobre l’antic espai dels ecoso-
cialistes i penetra en l’uni-
vers CUP. Però això és no-
més el que sembla. En reali-
tat, el partit de Colau aspira a
arreplegar sota unmateix pa-
raigua l’antic vot del PSC, el
d’ICV i el de partits extrapar-
lamentaris diversos, menjant
terreny també a ERC allí on
pugui i sense renunciar a
captar molts electors de C’s,
sobretot metropolitans. Co-
lau cerca –legítimament– la
concreció de la casa gran de
l’esquerra catalana, operació
que em recorda allò que fa
uns anys se’n vadirL’Olivera,
un intent d’imitació aproxi-
mada de la coalició italiana

L’Ulivo, que va fer parlar molt Pasqual
Maragall i Rafael Ribó. Com que vivim
temps d’indignació més que de postco-
munisme,Colaumiramenys al centre que
els seus predecessors. Que no hi miri no
vol dir –esclar– que no vulgui pescar-hi.
L’artefacte del colauisme no es pot fer

sense el concurs del partit de Pablo Igle-
sias, però –això ja es va veure a les elec-
cions del 27-S– ha de fugir de qualsevol

cosa semblant al vell sucursalisme. Des
del sobiranisme es pensa –amb massa in-
genuïtat i voluntarisme– que el punt de
fricció entre Iglesias i Colau serà l’as-
sumpte del referèndum sobre Catalunya.
No menystinc aquest aspecte, però sóc
del parer que la gran discrepància entre
l’estratègia de l’alcaldessa i la de Podem
és tota una altra: mentre els podemites no
amaguen que volen substituir el PSOE i
suavitzen el seu llenguatge per fer-ho avi-
nent, l’entorn sobre el que cavalca Colau

fa veure que vol ser la nova versió de l’es-
querra de debò i exagera la fraseologia de
moviment gauchista, tot i que (per sota) fa
una opa descarada al socialisme català
(maniobra que inclou el fitxatge de molts
dels seus experts i quadres). Resum: Igle-
sias i Colau volen arribar al mateix lloc,
però trien camins i paraules diferents per
fer-ho.N’hi ha proude comparar com i de
quinamanera parlenuns i altres de la idea
de República. Podem ha aparcat aquest
assumpte sense manies (perquè saben
que anar contra Felip VI no els farà
guanyar) mentre els comuns alimenten la
recuperació i enaltiment de l’imaginari
republicà, amb un subratllat militant des-
tinat a acontentar la parròquia més àvida
de gestos de rupturismemediàtic. Aques-
ta política de símbols serveix –sobretot–
per tapar el pactepragmàtic ambels cons-
tructors del model de ciutat que Colau
tant havia criticat, una dimensió que
encarna molt bé Jordi Martí, totpoderós
home fort de la maquinària consistorial i
figura criada a l’ombra de la moderació
maragallista. Si Collboni acaba dins del
govern municipal, les coses seran encara
més clares.
L’aposta de Colau és ambiciosa: fer de

l’espai socialdemòcrata i de l’espai d’es-
querra alternativa una sola marca que
tingui l’oportunitat i la presència sufi-

cient per governar municipis
i la Generalitat, i per contri-
buir de manera determinant
al govern d’Espanya. En
aquest context, la competició
amb el sobiranisme en gene-
ral i amb el sobiranisme d’es-
querres és molt evident, per
això ERC i CUP han de co-
mençar a preparar-se. Els re-
publicans són els queméspo-
den veure alterades les seves
expectatives de creixement,
sobretot si els independentis-
tes no saben aprofitar el Go-
vern per ampliar la base del
seu projecte a partir d’una
gestió solvent, intel·ligent i
ben explicada.
Per al centre sobiranista

–que té com a eix CDC o l’or-
ganització que acabi sortint
de la refundació d’aquest
partit–, l’emergència de Co-
lau és una magnífica opor-
tunitat de fer la veritable ba-
talla de les idees. Amb imagi-
nació, amb cares noves i
sense por.c

Lacrisi dels refugiats ens aga-
fa lluny. No tenim refugiats i
dels que se’ns han assignat
per la Unió Europea només

han arribat al voltant de tres-cents. Hi
ha aquí una confusió entre la condició
d’immigrant i la de refugiat. Hi ha la
paradoxa que moltes organitzacions
cíviques i solidàries han ofert acollir
refugiats però s’han trobat amb posi-
cionaments polítics restrictius per
part del govern espanyol. Tampoc no
ens preocupa el debatmés de fons que
circula per tot Europa i que afecta a
l’estabilitat de governs i a la populari-
tat de polítics d’esquerres o dretes.
El fet que el Parlament deDinamar-

ca hagi aprovat per una molt àmplia
majoria confiscar diners i pertinences
als refugiats és una acció que destru-
eix la imatge humanista d’una Unió
Europea que encara és l’espai de més
solidaritat del món. Suïssa també l’es-
tà aplicant i diversos estats alemanys
del sud, Baviera principalment, han
imposat mesures semblants entrant
en contradicció amb les directrius del
govern de Berlín.
S’aixequen fronteres físiques, men-

tals i polítiques. Enmoltes parts d’Eu-
ropa s’estenen filferros amb pues, es
construeixen precipitadament murs i

es manifesta hostilitat a l’estranger.
Angela Merkel ha defensat obrir les
fronteres alemanyes per als que fugen
de la guerra, la persecució o la fam.
L’any passat més d’unmilió de refugi-
ats van entrar a Alemanya creant un
corrent radicalment contrari a tanta
generositat. Més de quaranta diputats
del seu partit li han escrit una carta
pública per demanar-li que canviï la
seva política de recepció d’estrangers.
La seva popularitat ha baixat. Pot ser
que perdi el càrrec després de més de
deu anys com a cancellera.
Fins i tot l’estrambòtic i xenòfob

Donald Trump, candidat republicà en
les primàries dels Estats Units, ha dit
que “els alemanys faran fora aquesta
dona”.Merkel sembla que ha abando-
nat el pragmatisme que l’ha mantin-
gut en el poder i s’ha aferrat a una idea
que considera justa. En un debat a
porta tancada amb el primer ministre
hongarès, Viktor Orbán, li va etzibar
que havia viscut massa anys rere un
mur perquè ara permetem tornar a
aquells temps.
Es tépor i noes considerenels avan-

tatges de l’arribada massiva de perso-
nes que ajudarien a crear riquesa i a
rejovenir l’envellida població euro-
pea. Schengen i el lliure pas de perso-
nes corren un seriós perill. Si s’aixe-
quen novament les fronteres s’haurà
acabat l’estabilitat política a Europa.
La situació ésmolt complexa i la so-

lució molt difícil. L’auge de l’extrema
dreta és generalitzat en bona part
d’Europa. Els partits democristians i
socialdemòcratesnoplantencara amb
convicció. I quanalgú comMerkel s’hi
atreveix, el seu càrrec corre perill. Eu-
ropa es decanta cap a la indiferència
dels més fràgils. Les visions petites
s’imposen sobre les idees humanità-
ries que han acumulat el nostre eficaç
“poder tou”.c

Fronteres
físiques imentals

Si algun polític aixeca
la veu en defensa de la
dignitat dels refugiats,
perd vots i popularitat

L’abric depell
Pregunta de la periodista (Ana

Romero): “Demoraria el paga-
ment dels 10.000 milions d’eu-
ros que la Comissió Europea ens

exigeix?”. Resposta del polític (Pablo
Iglesias): “Preciós abric de pell el que
porta vostè”. Brillant diàleg: no se m’o-
corre millor exemple d’aquesta mena de
patologia col·lectiva que patim última-
ment. És a dir: ens estem jugant coses im-
portantíssimes, però en comptes de dis-
cutir-ho (si no quadren els comptes, po-
drem relaxar l’objectiu de dèficit?, què
farem si Brussel·les no ens deixa?, apuja-
rem impostos?, a qui?, retallarem?, en
què?...), de què parlem?De roba i comple-
ments. De l’abric de Romero, les túniques
dels Reis d’Orient contractats per l’Ajun-
tament de Madrid, les samarretes de la
CUP, de si aquesta diputada va arribar en

texans i aquell altre amb bicicleta i qui es
posa o no corbata. De pentinats: la cua
d’Iglesias, les rastes del diputat canari de
Podem, el serrell d’Anna Gabriel. O de
gestos i proclames: que Colau va fer treu-
re el bust del Rei, Forcadell va cridar
“Visca la República catalana!” en prendre
possessió al Parlament, Puigdemont va
jurar el càrrec sense esmentar la Consti-
tució, Podem proposa un ministeri de la
plurinacionalitat...
Em diran que els símbols són impor-

tants per visualitzar les idees: la sandàlia
a la mà de David Fernàndez davant Ro-
drigoRato, el bust de JoanCarles I emba-
lat en una caixa, són imatges que valen
per mil paraules. D’acord, però hi ha al-
menys tres problemes.
Un és que l’aparença és molt més deci-

siva en el cas de les dones, i no per bé: a

elles se les desqualifica, molt més que a
ells, per aquest motiu (a Colau li han cri-
ticat des del calçat fins que no es depili les
celles, a les cupaires un columnista les ha
anomenat “tiorres lletges”), o bé se’ls dó-
na un protagonisme glamurós que al fi-
nal, pel vessant frívol, les perjudica: li va
passar a Fernández de la Vega i li passarà
a Colau, fotografiada aquest mes aVanity
Fair. Segon problema: és molt fàcil enga-
nyar amb l’aparença: així s’explica la tira-
da populista d’Esperanza Aguirre, que és
comtessa i gran d’Espanya, però es ves-
teix a Zara.
Tercer i principal problema: se suposa

que cues, sandàlies, visques i juraments
són símbols d’uns altres programes polí-
tics, però jo el que veig és que a l’hora de
la veritat, de programes es parla molt
menys que de rastes, abrics i corbates.c

Francesc-Marc Álvaro Lluís Foix

Laura Freixas

Per al centre sobiranista,
l’emergència de Colau és una
magnífica oportunitat de fer
la veritable batalla de les idees

IGNOT
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El primer Govern de Conver-
gència i d’Esquerra a Catalu-
nya ha començat a fer camí
marcat per una transitorietat

inèdita. S’inicia una legislatura estra-
nya, amb data caducitat precipitada
(només 18mesos), ambunpre-
sident al Palau de la Genera-
litat i un altre a l’ombra, i en
espera del que pugui oferir la
política espanyola. Oriol Jun-
queras i l’ANC de Carme
Forcadell van empènyer Ar-
tur Mas a fixar les eleccions
catalanes per al setembre pas-
sat quan el més lògic –i el que
desitjava el president– era es-
perar el resultat de les gene-
rals. I ara ens trobem precisa-
ment en tempsmort, a l’expec-
tativa del que pugui sorgir de
les negociacions que es duen a
terme aMadrid.
Formalment, els 18 mesos

d’aquest Govern de coalició
han de servir per preparar Ca-
talunya per fer el salt a la inde-
pendència. Però CDC i ERC
discrepen en la manera d’aca-
bat aquest període. De mo-
ment, no en volen parlar, ja
que els convergents no estan a
favor de la desconnexió unila-
teral. Però abans d’arribar a
aquest punt, tots dos tenen per
davant un altre repte complex
si atenem als precedents: la cohabita-
ció. Els primerspassosd’aquesta convi-
vència han estat mediàticament assos-
segats, però s’hi aprecien alguns tics
que ja estaven presents en els tripartits
d’esquerra. Tot i que és aviat per conèi-
xer les xifres, els nomenaments que
s’estan efectuant auguren una inflació
de càrrecs derivada del repartiment de
poder entre els dos partits, a part de
l’existència d’una conselleria més deri-
vada d’aquesta redistribució. També
persisteix la tàctica d’encastar comis-

saris polítics d’una formació en depar-
taments dirigits pels socis. A més, els
consellers d’ERC fan la seva pròpia re-
unió abans de la del Consell Executiu
de dimarts. Tot això denota una pro-
funda desconfiança entre els dos par-
tits.
N’hi ha per a això i per a molt més.

S’albiren unes eleccions quan acabin
els 18 mesos previstos i no es pot des-
cartar que abans es produeixi una rup-
tura al Govern per fer que els dos par-
tits competeixin ambmés llibertat a les

urnes. Fins aleshores, els republicans
estan decidits a demostrar que saben
gestionar i que el mal regust de boca
que els va deixar el tripartit de Mara-
gall i el deMontilla va ser provocat per
situacions conjunturals. Junqueras,
per això, va reclamar una vicepresidèn-
cia i el control de l’economia. I, precisa-
ment, els convergents estan encantats
que el líder d’ERC se submergeixi en la
realpolitik. Estan satisfets davant la
perspectiva de veure comJunqueras es
postra davant Montoro o qualsevol

ministre d’Hisenda per sol·licitar di-
ners del FLA per poder pagar les factu-
res o de comprovar comdefensa l’escàs
marge per a polítiques socials que dei-
xa un pressupost ajustat fins al límit.
El més curiós d’aquests primers

compassos del bipartit no és,
tot i això, la coexistència entre
dos partits que mai no han go-
vernat junts una gran adminis-
tració, sinó una altra cohabita-
ció més curiosa: la de dos pre-
sidents. Són temps que
ofereixen situacions inusita-
des. També conviuen dos pa-
pes al Vaticà, però un no té in-
tenció de tornar... Durant les
primeres setmanes de Carles
Puigdemont al Palau de la
Generalitat, Mas s’ha mantin-
gut enundiscret segonpla, pe-
rò la seva intenció és mostrar-
semés assíduament i, com a lí-
der de Convergència, la seva
opinió política estarà molt
present a l’escena política.
Fins i tot és molt probable que
marqui distàncies des del par-
tit amb decisions del Govern.
Mas continua rebent persona-
litats polítiques i empresarials
i fins i tot despatxa amb conse-
llers del govern de Puigde-
mont. I sense anar més lluny
aquest cap de setmana el diari
El Punt Avui publica una en-

trevista amb els dos presidents (l’ex-
presidentmanté la dignitat i el tractede
molt honorable).
En els propers mesos serà interes-

sant veure com evoluciona aquest Go-
vern bicèfal (previ, per cert, al queMas
pretén implantar a CDC, amb un líder
del partit i un altre com a candidat a la
Generalitat) mentre s’aclareix la incòg-
nita del Govern central, una dada es-
sencial per al desenllaç de la legislatura
catalana.

Pagar impostos a Catalunya

ERC s’ha fet càrrec de l’Agència
Tributària de Catalunya, que estarà
dirigida per un dels principals diri-
gents del partit, Lluís Salvadó, sota la
batuta d’Oriol Junqueras. La inten-
ció en aquest àmbit és dotar-la de
més personal per fer-se càrrec de la
recaptació dels impostos cedits a la

Generalitat, inclosos els impaga-
ments, sense haver de recórrer a
l’ajuda de la Hisenda central. Tot i
això, no està previst realitzar campa-
nyes perquè els contribuents lliurin
la seva declaració de la renda a
l’Agència catalana, com s’havia fet, ja
que la realitat és que ara per ara
només serveix per afegir més trà-
mits.

Lacohabitació
M. Dolores García

mdgarcia@lavanguardia.es

El pla de xoc, en suspens

El famós pla de xoc social pactat per
Junts pel Sí i la CUP durant les tortu-
oses negociacions per arribar a una
investidura i l’inici de la legislatura
suposa una inversió de 200 milions
d’euros. L’actual Govern considera
que és factible dedicar aquesta quan-
titat a les polítiques pactades, però no

amb l’actual pressupost prorrogat, ja
que en aquesta situació només és
possible traspassar algunes petites
partides. Junqueras plantejarà a la
CUP que negociï per donar suport a
un nou pressupost que inclogui la
dotació del pla de xoc, encara que ja
sap que serà molt difícil, per no dir
impossible, que els cupaires li donin
el seu vot.

ElbipartitCDC-ERCcomençaacaminar.Elsconvergents
volen veure com Junqueras practica la ‘realpolitik’ i com
els republicans demostren que saben gestionar. Comença
una bicefàlia estranya: Catalunya té dos presidents

TONI ALBIR / EFE

ArturMas i Carles Puigdemont a la seu de Convergència el dia 9 gener

SENSE PERMÍS

C’s es llança a “trepitjar territori” per
ampliar el seu suport aCatalunya
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Inés Arrimadas no vol que el seu
càrrecde líderde l’oposicióalPar-
lamenteslimitiaunasimpledeno-
minació formal i ultima una bate-
ria d’iniciatives parlamentàries
permarcar l’agenda del debat a la
Cambra catalana en els pròxims
mesos. En paral·lel, els dirigents
del partit centrista, que han pres
bona nota dels decebedors resul-
tats del 20-D aCatalunya, han po-

sat en marxa una campanya que
els portarà a trepitjar “més ter-
ritori”.
L’objectiu no és cap altre que el

de suavitzar la imatge exces-
sivament urbana que acompanya
C’s des de la seva fundació fa deu
anys, ampliar les seves bases de
votants, i reforçarlasevaestructu-
ra fora de l’àrea metropolitana de
Barcelona.
“Catalunya és molt diversa i

s’han d’escoltar totes les realitats
socials, territorials i econòmi-

ques”, va afirmar ahir Arrimadas
durantunavisita a laVald’Aran.
Amb les iniciatives parlamentà-

ries i la seva presència territorial
Ciutadansaspira tambéaposaren
evidènciaunGoverndelaGenera-
litatque,segonselseuparer,enels
últims anys “parla molt d’inde-
pendència” mentre descuida la
gestió, lespolítiquesd’ocupació, la
sanitat i les infraestructures.
L’ofensiva parlamentària posa-

rà especial atenció en el dèficit en
inversió en infraestructures per

part de la Generalitat i el Govern
central a moltes zones, com és el
casde laVald’Aran, onArrimadas
i el portaveu de C’s, Carlos Carri-
zosa, flanquejats pel diputat ta-
ronja d’aquesta comarca, Javier
Rivas, vanmantenir ahir una reu-
nió amb representants de l’hosta-
leria i comerços.
Arrimadas va denunciar el “dè-

ficit evident” en inversions que
pateix aquest territori i va anunci-
arquetraslladaràlespropostesdel
seu partit al Parlament, a les co-
missions legislatives i en matèria
depressupostosde laGeneralitat.
Segons la líder de Ciutadans és

urgent“desestacionalitzar” l’ofer-
ta turística de la Val d’Aran, molt
encaradaalsmesosd’hivern.
Arrimadas també portarà a la

Cambra la reclamació que es mi-
llorin i es facilitin els accessos per
carreteraa lavall i que s’apostiper
aquesta comarca com un dels
“motors econòmics” de Cata-
lunya.
La mà dreta de Rivera va expli-

carelsmotiusde l’abstenciódeC’s
en la votació el generde2015de la
llei d’Aran, que entre altres coses
parla de la “realitat nacional” del
poble aranès i dota el govern
d’aquesta regió de més compe-
tències.

La presidenta del grup parla-
mentari de C’s va lamentar que la
llei evita fer referència tant a la re-
forma de la llei electoral com a la
reclamació històrica de millorar
del sistema de finançament d’a-
quest territori.c
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JxS i la CUP inicien el tràmit de
les tres lleis de la “desconnexió”
Els grups independentistes continuen amb la resolució rupturista anul·lada pel TC

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Junts pel Sí i la CUP van iniciar
ahir els tràmits per elaborar les
tres lleisbàsiquesquerequereixel
seu pla de ruptura amb Espanya,
conegudes comles “lleis de lades-
connexió”: ladeRègimJurídicca-
talà, lad’AdministracióTributària
i ladeProteccióSocial.Totesesta-
venprevistes en ladeclaració rup-
turista del 9-N, impugnada pel
TribunalConstitucional (TC) tot i
quearaelshancanviat elnom.
El text pactat pels dos grups al

novembre, i que els jutges van
considerarnul,marcavaun termi-
ni de30diesper iniciar la tramita-
ció un cop es formés govern i es
constituïssin les comissions legis-
latives del Parlament. Els partits
independentistes, doncs, tiren en-
davantelseufullderutamalgrat la
decisiódelTC.
Lafórmulaquehantriatper fer-

hoésladelaponència.Aixòvoldir
quenoés elGovern el quepresen-
ta un projecte de llei, o un grup
parlamentari una proposició de
llei per després desenvolupar-la.
Lestreslleisesredactarandirecta-
ment en ponència dins d’una co-
missió legislativa, i estarà oberta a
laparticipacióde larestadegrups.
La de Règim Jurídic –per passar
de l’ordenació espanyola a la cata-
lana– es redactarà a la comissióde
Governació, presidida pel cupaire
Joan Garriga; la d’Administració
Tributària –recaptar i gestionar
impostos–, a la d’Economia i Hi-
senda, presidida pel diputat de
JuntspelSíAntoniCastellà; i lade
ProteccióSocial a ladeTreball, en
mans tambéd’undiputat de Junts
pelSí,BernatSoler.
“Són els tres pilars perquè la re-

pública catalana pugui existir”, es
vafelicitareldiputatdelaCUPBe-
net Salellas, que va donar a conèi-

Marta Rovira. No obstant això, la
diputada de la CUP Eulàlia Re-
guant va vincular el pas d’ahir al
pacteper facilitar l’aprovacióde la
pròrroga dels pressupostos que es
vavotaralmatí.
Els anticapitalistes tenien pre-

vist abstenir-se, cosa que hauria
paralitzatlapròrroga,peròalfinal,
en virtut de l’acord que impulsava
lestreslleis,cincdelsseusdiputats
van votar-hi a favor. Així ho va
reconèixer Reguant mateixa a
l’hemicicle.
Els grups de l’oposició van re-

butjar aquesta mesura. Cap no
pensa participar en les ponències
–CatalunyaSíqueesPotencaraho
hadedecidir–.EldiputatdeCiuta-
dansFernandodePáramovaasse-
nyalar que vulneren “la llei, la de-
mocràcia i la majoria social” que
novavotar independència el 27-S.
Per Ciutadans, la “inestabilitat”
del Govern estatal propicia que el
pla rupturista tiri endavant.
Per lasevabanda,elPSCvaqua-

lificar de “pueril” que els hagin
canviatelnom.“Malgratelscanvis
i tripijocs, són les tres lleis” de la
resoluciórupturista,vadireldipu-
tatdelPSCFerranPedret.
JoanCoscubiela (Sí que es Pot),

va qualificar l’estratègia de Junts
pel Sí i la CUPde “tripijoc”, i es va
mostrar sorprès per la fórmula
quehan triatper tramitar-les.c

ÀLEX GARCIA

El president Carles Puigdemont durant la seva intervenció al ple del Parlament d’ahir

Puigdemont avisa elGovern espanyol
quenomésnegociarà la independència
JOSEP GISBERT
Barcelona

El Govern català no pensa pro-
moure cap reforma del sistema
de finançament autonòmic, per-
què al que aspira és a negociar la
independència de Catalunya.
Aquest és el missatge que el pre-
sident de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va traslladar ahir al
Govern espanyol, en la seva pri-
mera sessió de control al Parla-
ment, a fi de deixar clar el terreny
de joc en què es mourà el diàleg
que vol entaular una vegada
s’aclareixi el dubte de qui serà el
nou inquilí de laMoncloa.
“El Govern no promourà ni li-

derarà lamillora del finançament
autonòmic, i probablement si ho
fes a l’altra banda no hi trobaria
ningú”, va remarcar el president
de la Generalitat en resposta a la
líder deC’s, InésArrimadas, a qui
va aclarir quedel quees tracta ara

és de “negociar el que ens ha en-
carregat el poble deCatalunya, és
a dir, l’inici del camí cap a la inde-
pendència”, i no una reforma del
finançament “que no teníem al
nostre programa electoral”.
“Amb el nou Govern espanyol
aniremanegociarqueaquestpaís
sigui un Estat independent avi-
at”, va reblar Carlos Puigdemont,
que va resumir la situació para-
frasejant i adaptant per a l’ocasió
uns versos del poeta JaimeGil de
Biedma: “Que la independencia
iba en serio, ustedes se han dado
cuenta demasiado tarde (Que la
vida ibaenserio, uno loempiezaa
comprender más tarde)”. I tot i
així no es va tancar que “un Go-
vern espanyol ens expliqui quina
idea té del model de finança-
ment”, encara que va precisar
que exclusivament per a “aquest
mentrestant que hem d’anar ges-
tionant fins que arribem a ser un
Estat independent”.

En aquest nou marc en què el
president de la Generalitat situa
l’acció política de Catalunya va
reconèixer que “Espanya està
canviant, imolt”, però va advertir
que “no necessàriament per bé”,

perquè “de moment no sap ni
com formar govern ni com gesti-
onar la complexitat”, en referèn-
cia a les dificultats que hi ha des-
prés del 20-D per trobar una ma-
joria amb garanties que permeti
formalitzar la investidura, una si-
tuació que va aprofitar per pro-
posar a la política espanyola, amb
evident sornegueria i fins i tot
amb indissimulada satisfacció,
que prengui exemple del cas ca-
talà. “Podriaprendrenotade com

hem fet les coses a Catalunya,
perquè finalment tenim un Go-
vern que ja ha posat la primera
llei al Parlament i ha pres les se-
ves primeres decisions”, va etzi-
bar entremurmuris a l’hemicicle,
procedents sobretot dels grups
de l’oposició.
En la seva estrena en la sessió

de control del Parlament, Carles
Puigdemont es va mostrar, al
capdavall, especialment contun-
dent en la defensa del procés so-
biranista. “El Govern manté el
full de ruta, hem vingut en
aquests divuit mesos a preparar
un Estat per esdevenir indepen-
dents, i això és el que farem, que
ningúnoen tingui capdubte, per-
què de vegades hi ha gent que es
confon i pensa més en els debats
terminològicsqueen l’objectedel
mandat democràtic”, va subrat-
llar, una referència a la decisió
del Govern espanyol que el Tri-
bunal Constitucional anul·li la
comissió d’estudi del procés
constituent creada al Parlament,
la feina del qual va defensar per-
què “la democràciano té capaltra
fórmula que fer-ho a través del
Parlament, del debat i del dià-
leg”.c

“BCNWorld és viu”
]ElprojectedeBCNWorld
“noésmort,nidebontros, és
viu”,vaassegurarCarles
Puigdemontdurant lamatei-
xasessiódecontrol, enres-
postaal líderdelPSC,Miquel
Iceta,que livarecordarqueal
seudiahavia tiratendavant
gràciesal suportdel seupartit
algovern iquevademanar-ne
lareactivació.“Ésunprojecte
queestemmirantdefer-lo
madurarpertalqueels inver-
sorspuguintenirunarespos-

taclara iprecisapropera-
ment”,vaassegurarelpresi-
dentde laGeneralitat,queva
explicarque“jahihahagut
reunionsmoltprofundes
sobreaquestaqüestió i la
setmanaqueven’hihauràuna
demoltrellevant”.Elprojec-
te, sobreelqualCDCiERC
tenenposicionsdiferents,
estàactualmentenfasede
revisió,desprésque laCUPen
demanés laparalitzacióen la
negociacióambJuntspelSí.

xer el pas fet amb Junts pel Sí. Els
grups han rebatejat les lleis, que
tenien previst dir-se de Transito-
rietat Jurídica, Hisenda Pública i
Seguretat Social, perquè pensen
que així podrien esquivar una im-
pugnació dels tribunals, segons va
admetreSalellasmateix.
Tot i això, alguns parlamentaris

ja parlaven ahir sobre la possibili-
tat que demà el Consell deMinis-
tresanunciïunrecurscomjahafet
amb la comissió de procés consti-
tuent. Els serveis jurídics de la
Cambracatalanajahanadvertitde
les limitacions que implica aques-
taanul·lació.
De fet, el líder del PPcatalà,Xa-

vier García Albiol, va anunciar
ahir que demanarà al Govern es-
panyol que recorri les tres ponèn-
ciesde ladesconnexió.
Lasol·licitudarribaenelmateix

moment que el socialista Pedro
Sánchez intenta pactar la seva in-
vestidura. Endeclaracions aTele-
cinco,el lídersocialistavaadvertir
que si els partits independentistes
continuen “trencant la llei” none-
gociaran “res”ambells.
AJuntspelSí vanassegurarque

elpasd’ahirnoobeïaacapaltraes-
tratègia que el full de ruta. “Ja ho
teníem pactat en la resolució del
9-N i hem decidit fer-ho avui [per
ahir]”, afirmava la republicana

IMPUGNACIÓ

El PP català demanarà
al Govern central
que recorri la
redacció de les lleis

REACCIÓ DEL PSOE

Sánchez adverteix
que no negociarà
ambDiL i ERC
si “trenquen la llei”

REBUIG DE L’OPOSICIÓ

C’s, PSC i Sí que es Pot
qualifiquen de “pueril”
i “tripijoc” l’estratègia
independentista

L A D E C L A R A C I Ó

]ElParlamentvaaprovar
unadeclaració institucio-
nalenquèmostrael seu
estupor i la seva indignació
per ladesaparició, segons
laInterpol,de10.000nens
refugiatsarribatsaEuro-
pa.Ladeclaració també
censura laconfiscacióde
bénsalsrefugiats imposa-
daenalgunspaïsos.

En suport dels
refugiats
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Puigdemont critica el to
deRajoy cap aCatalunya
El president retreu la terminologia bèl·lica del líder del PP

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El president en funcions del Go-
vern central, Mariano Rajoy, va
dir dissabte que, malgrat que
l’Executiu estigui en funcions,
l’Estat “no està en treva” amb el
full de ruta sobiranista. Es tracta
d’unúsdel llenguatge inadequat,
a parer del president de laGene-
ralitat, Carles Puigdemont, que
ahir va assegurar que el procés
independentista ésun “planteja-
ment democràtic i pacífic”.
Puigdemont, que almatí va vi-

sitar la Fira de la Candelera de
MolinsdeRei, vadeclararalspe-
riodistes que “parlar de treva no
és un llenguatge adequat per in-
tentar relacionar-se amb el que
és un plantejament democràtic,
pacífic, popular, transversal i,
fins i tot, simpàtic d’una gran
part del poble de Catalunya”.
Aquesta va ser la resposta del
president català a l’advertència
de Rajoy a la reunió de la junta
directiva del PP a Catalunya, en
què va recordar que, encara que
estigui en funcions, el Govern
central ha portat al Tribunal
Constitucional la Conselleria
d’Afers Exteriors i la comissió
del procés constituent, i també
que estudia si ha de fer elmateix

amb les ponències per redactar
tres lleis de desconnexió. “L’Es-
tat noestà en funcions.Nohoes-
tà.Noestàentreva”,vadirRajoy.
Puigdemont va demanar al

Govern central que “no generi
disfuncions i que funcioni”, ja
que, segonsvaassegurar,ara faal
contrari. “Constatem amb una
certa estupefacció com els pro-
blemes que afecten realment la
gent,comsónl’habitatge, la feina
i l’energia, no són objecte de de-

cisions importants de la política
espanyola”, va subratllar el
president de la Generalitat, que
va assenyalar, d’altra banda, que
li és igual qui governiEspanya: si
el PP o el PSOE. “Les formes
canvien, però quan es tracta de
tenir sensibilitat i d’atendre les
demandes de la majoria parla-
mentària de Catalunya, la res-
postad’unsgoverns id’altres són
bastant similars”, va sentenciar
Puigdemont.c

LaCUPviula
primeracrisidesprés
delsuportaJxSí
R. MONTILLA
Barcelona

ElsuportdelaCUPaungovernde
Junts pel Sí va causar divisió i la
tensió internadesprésde la inves-
tiduradeCarlesPuigdemontcom
a president, lluny de superar-se,
ha causat la primera baixa entre
els partits que van donar suport a
lacandidaturade l’esquerraalter-
nativa per al 27-S. Corrent Roig
trenca amb la CUP-Procés Cons-

tituent per haver perdut, apunta,
la seva “independènciapolítica”.
La formació vaprendre la deci-

siódissabtedurantunaassemblea
plenària i ho va fer públic a través
d’un comunicat aquellmateix dia
a la nit. Moviment de caràcter
trotskista,CorrentRoigvaseruna
delesformacionsdelacandidatu-
rade laCUPqueesvaoposarmés
activament a l’opció que Artur
Masrepetísalcapdavantdel’Exe-

cutiucatalà–juntamentambLlui-
ta Internacionalista i Alternativa
d’Esquerres del Prat– quan va as-
segurar que un pacte d’aquesta
mena podria provocar, segons el
seu parer, que la CUP deixés de
seruna força anticapitalista i rup-
turista. Enaquellmoment,afinals
de l’any passat, va deixar clar que
nodonariasuport,apartdeMas,a
capaltrecandidatdeJuntspelSí.
En el comunicat, Corrent Roig

qualificaquel’acordambl’Execu-
tiu de Puigdemont és d’una “gra-
vetat extrema”, ja queaquestpro-
voca, assenyala, que laCUPquedi
supeditada “a un govern submís a
laUEi la troica i,per tant,contrari
als interessos del poble treballa-
dor”. Una condició que, explica,
va quedar manifesta amb l’apro-
vació de la pròrroga del pressu-
post de la Generalitat la setmana
passada.
Corrent Roig lamenta que la

CUPs’hagi quedatnomésamb les
“engrunes” i hagi renunciat a
“canviar-ho tot”.
D’altrabanda, ladiputadaAnna

Gabriel ha declarat en una entre-
vista alweb d’aquest diari que, en
les negociacions dels pressu-
postos de laGeneralitat, demana-
ran que s’inclogui l’impagament
d’unapartdeldeutede l’Adminis-
traciócatalana.c

LaCUPdemanarà
l’impagament
d’una part del deute
en la negociació
dels pressupostos

RUBEN MORENO GARCIA

El president en la visita ahir de la Fira de la Candelera
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Dilluns negre a les borses
per la por de la recessió
œEl parquet espanyol baixa un 4,4%
i suma un descens del 15% aquest any

œLa banca italiana i l’alemanya lideren
les caigudes del sector a Europa ECONOMIA 54

 El líder del PSOE centra la proposta en un pla de xoc social per
buscar el suport més ampli i no inclou el referèndum a Catalunya

El programa de govern que
Pedro Sánchez va fer arribar
ahir als partits amb els quals
vol arribar a un acord es basa

en mesures socials i econòmi-
ques que puguin ser assumi-
des per Podem i per Ciuta-
dans. En canvi, al document es

planteja la reforma constitu-
cional per avançar cap a un
Estat federal sense entrar en
gaires detalls. POLÍTICA 14

Sánchez evita concretar la
reforma federal en l’oferta
de pacte a Podem i C’s

El sector dur
de la CUP
vol revisar
l’acord amb
Junts pel Sí
 Mas recorda als
cupaires a RAC1 que
el pacte firmat inclou
els pressupostos
Un mes després de l’acord d’in-
vestidura i governabilitat entre
Junts pel Sí i la CUP, la fracció
més dura dels cupaires,
Endavant, en la qual se situa la
diputada Anna Gabriel, demana
la revisió del pacte. POLÍTICA 19

BRIAN SNYDER / REUTERS

Clinton retalla distàncies. La candidata ha reduït l’avantatge que li porta el seu rival demòcrata a les primàries,
Bernie Sanders, tot esperant el resultat a NouHampshire, on ahir va esmorzar amb el seumarit. INTERNACIONAL 6

El Síndic
denuncia la
“intolerable”
passivitat amb
el ‘topmanta’
 Ribó reclama una
“política pública que
abordi el fenomen de
manera integral” VIURE 4

L’esmòquing,
unamoda
per a totes
les castes
VIURE 9

Objectiu: aeroport
JoanMiró - el Prat

DAVID AIROB

DIMARTS, 9 DE FEBRER DEL 2016

 La FundacióMiró
i la família, a favor
del canvi de nom CULTURA 39
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La qüestió catalana

Rafael
Jorba

Transparència
o striptease

Lanegociaciódelspactesdegovern
per a una eventual investidura de
Pedro Sánchez ha tornat a posar
en relleu un fenomen: l’emergèn-

cia de l’anomenada democràcia d’opinió, és
a dir, l’omnipresència dels sondejos, l’ob-
sessió per la comunicació –ara se’n diu
relat– i el dictat de l’emoció. Tot ha de ser
immediat, simple i espectacular, en detri-
mentde l’anàlisi i en contrast ambuna rea-
litat social i política cada vegadamés com-
plexes. El resultat és que la vella i la nova
política no poden sostreure’s d’aquesta di-
nàmicaperversa: lad’unapolíticaquehade
simplificarels missatgesi ladel formatdels
mitjansquealimentaaquestasimplificació.
Valadirque,enaquestcontext,esprodu-

eix una notable paradoxa: les societats eu-
ropees del segle XXI són cada vegadamés
plurals i complexes, però els formats amb
què la política ha d’administrar aquesta di-
versitat–social,cultural,ètnica, lingüística,
religiosa...– són cada vegada més simples,
enblanc inegre, ambels 140caràctersd’un
tuit comaparadigmaúltim. La vella políti-
ca ha renovat les cares –és el cas de Pedro
Sánchez al PSOE–, però la nova política té
un relat que s’adiu millor amb les exigèn-
ciesdelsnous formats:dónarespostes sim-
ples a problemes complexos, un fenomen
queéseldenominadorcomúde totselspo-
pulismes. Perquèno és només una casuali-
tat quemoltsdels actors emergents s’hagin
forjat alsplatósde televisió.
La democràcia exigeix un debat contra-

dictori, en temps i forma, i ara aquesta exi-
gència hauria de sermés gran. Aquest és el
repte que van plantejar els ciutadans a les
eleccions del 20-D: la necessitat que els
partitssesotmetina laculturadelpacte ide
la coalició, que renunciïn al seu programa
màxim en benefici d’una agenda reformis-
ta.Aquestanegociaciótopa,enprimerains-
tància, ambaquell problemade fons: amés
complexitat es respon amb més simplifi-
caciódelsmissatgesi,enaquestcicleperni-
ciós, lanovapolítica fixamillorel relat.
Però els negociadors s’enfronten també

amb un altre factor formal, a manera d’in-
tangible: lapretensióqueelspacteses facin
en directe, en streaming, per dir-ho amb
una paraula que està de moda, amb trans-
parència total.Aquest ésunaltredelspeat-
ges de la democràcia mediàtica, la idea
d’una transparència absoluta, sense espai
ni tempsper a la privacitat i, fins i tot, per a
l’opacitat.Lapolíticaésaquítambédeutora
d’aquells programes d’èxit en els quals els
protagonistes accepten viure vigilats per
les càmeres de televisió les 24 hores del
dia... Lamento decebre-us, però penso que
ni la vidapersonalni la col·lectivanoespo-
dendesenvolupar sensezonesdereserva.
Aquesta pretesa transparència total s’as-

sembla més a un striptease emocional que
nopas als imperatius de la negociació polí-
tica. Hi ha d’haver transparència absoluta
en els acords finals, sense pactes ocults ni
clàusules secretes... I aquestsacordspoden
ser sotmesos, com ho va fer l’SPD amb el
seupactedecoalicióamblaCDU,al’avalde
lamilitància,un factorquedóna legitimitat
iestabilitat.Peròalgunestransparènciesno
sónmésquepornografiapolítica.

La‘transparènciatotal’
s’assemblamésaunstriptease
emocionalqueal’imperatiu
delanegociaciópolítica

Junqueras desplegarà
la novaAgència Tributària
Economia renegociarà el pagament del deute, però no deixarà de pagar

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

LaGeneralitat reforçarà les competènci-
esil’estructuradel’AgènciaTributàriade
Catalunya, un pas endavant en la cons-
trucciódelafuturaHisendadelarepúbli-
ca catalana, va assenyalar ahir el vicepre-
sident i conseller d’Economia en la seva
compareixença al Parlament. El Govern
volquel’ensrecapti igestionitotelcobra-
ment dels deutes a l’Administració –els
cobraments executius, com ara multes i
impagaments–, unacompetènciaqueara
està cedida a l’Estat espanyol, i que assu-
meixi la recaptació d’impostos que exer-
ceixen els registradors de la propietat,
com el de successions i el de transmissi-
onspatrimonials.
La recaptació directa d’aquests tributs

estalviariaalaGeneralitatmésde30mili-
ons d’euros, segons Junqueras. Però, a
mésamés, serviriadebancdeprovesper
alafuturaHisenda.“Seriaunamenad’as-
saig”, diuen des de Junts pel Sí, compre-
tenenferambelcobramentdel’IRPFdels
treballadorsdelesquatrediputacions,un
procés que genera inquietud entre els
funcionaris de l’organisme a Barcelona
–vegeuLaVanguardiadedissabte.
Elconsellerpreveudesplegarlesnoves

funcions de l’Agència Tributària amb
l’aprovació d’un decret de reforma de
l’estructura de l’entitat que permeti “re-
dimensionar-la” per absorbir més càrre-
ga de treball. Amés amés, Economia vol
augmentar el nombre d’oficines, i passar
de les 53 actuals a 140 en els propersme-
sos,seguintelplapresentatel2014.Entot
aquestprocés,esrebriaelsuportdelesdi-
putacionsielsajuntaments,vaassenyalar
el conseller.
La comissió d’Economia i Hisenda en

què ahir va comparèixer el vicepresident
acollirà la ponència que Junts pel Sí i la
CUPvolencrearper redactar la lleid’Ad-
ministració Tributària –laMesa del Par-
lament aprovarà la creació de les tres po-
nènciesdeladesconnexióavui–.Junque-
ras va apuntar alguns dels elements que
aquestafuturaHisendacatalanaincorpo-
raria,comunconsellfiscal.Tambévarea-
firmar la seva intenció de reconvertir
l’Institut Català de Finances en un banc
públiccatalà.
Menysexplícitvaserpelquefaalsseus

plans per als pressupostos del 2016. El

Governnecessita el suport de laCUPper
aprovarelscomptes iaplicarelpladexoc
social –de 270milions d’euros– compro-
mès amb els anticapitalistes en la resolu-
ció rupturistadel9-N.
FontsdeJuntspelSíassenyalenqueels

nous pressupostos no estaran a punt fins
al maig o el juny, si tot va bé. La CUP, en
tot cas, ja vaadvertir ahir Junquerasd’al-

gunes de les seves demandes per donar
suport als comptes del 2016. La diputada
Eulàlia Reguant va demanar al conseller
unaauditoriaciutadanadeldeute,perde-
cidir“quinapartés legítimaiquinano,ai-
xí comquèes vol pagar abans”, en la línia
del que Anna Gabriel va expressar a La-
vanguardia.com.LaCUPvolquelaGene-
ralitat deixi de pagar una part del deute,
una estratègia que ahir descartaven des
de la conselleria que dirigeix Junqueras.
“Renegociaremelpagamentdels interes-
sos, podempactarunnoucalendari, però

no pagar el deute ni entra en els nostres
plansni té sentit”,deien.
AquestsdiesJuntspelSí i laCUPposa-

ran en marxa un grup de treball sobre la
renegociaciód’aquestdeutequeofega les
financesde laGeneralitat.Enaquest sen-
tit, Junqueras va demanar la col·labora-
cióde la restadegrupsparlamentarisper
revisar la distribució del sostre de dèficit
amb l’Estat. En aquest punt el conseller
va trobar la complicitat d’alguns grups,
comCatalunyaSíqueesPot.Elseuporta-
veu, Joan Coscubiela, va instar Junque-
rasaformarunfrontcomúambaltresau-
tonomies i reclamar que l’Estat no “cen-
trifugui”eldeutecapalescomunitats.En
lamateixa línia es va expressar el diputat
del PSC Òscar Ordeig, que va comminar
Junqueras a negociar un finançament
millor amb el Govern central. Tots dos
grups van demanar augmentar la recap-
tació de laGeneralitatmitjançant impos-
tos de successions, entre altres tributs.
Junqueras, però, ho va descartar. Si es
creen nous impostos seran de caràcter
mediambiental, va assenyalar. La incon-
creció de Junqueras amb els seus plans
econòmics van topar amb el rebuig de
Ciutadans i PP, que van demanar a Jun-
queras que el Govern “assumeixi la seva
responsabilitat” pel que fa a les finances i
nodoni laculpae totaEspanya.c

ANDREU DALMAU / EFE

El conseller d’Economia, Oriol Junqueras, al Parlament

Els grups de l’oposició
demanen al conseller
que negociï un nou
finançament amb l’Estat

D. GILABERT
Palma

Els governs de les Balears i València
van escenificar ahir la seva unió per
“trencar” amb el “pitjor finançament”
de l’Estat. Els presidents de les dues
comunitats, Francina Armengol i Xi-
mo Puig, van firmar l’acord del Conso-
lat de Mar, un document d’onze punts
quematerialitza el front comú que im-
pulsen aquests dos territoris. En
aquest acord s’inclouen el foment del
corredor mediterrani, l’aposta per un
turisme competitiu i sostenible i l’opo-
sició a les prospeccions petrolieres a la
Mediterrània. L’aliança també recla-
ma l’increment de l’autonomia fiscal,

la correcció dels desequilibris entre els
diferents nivells de l’Administració, la
garantia de l’“equitat horitzontal” en-
tre les comunitats i la reciprocitat en la
recepció dels canals públics de comu-
nicació, que es complirà quanValència
recuperi el Canal 9.
De tota manera, l’èxit principal és la

unió de forces per aconseguir un nou
finançament autonòmic. En aquest
sentit, la presidenta balear va destacar
que el pacte suposa “una gran oportu-
nitat” per a la confluència de dos go-
verns afins a les dues riberes de laMe-
diterrània, i Ximo Puig va reclamar al
Govern espanyol en funcions que “dei-
xi d’arraconar-nos”. En la mateixa lí-
nia, Francina Armengol va defensar

aquest front comú “després d’anys de
marginació” de l’Executiu central del
PP. Es tracta d’un fet que, d’acord amb
Puig, passa pel reconeixement de la
“singularitat entre territoris i la igual-
tat entre ciutadans”.
Ximo Puig va viatjar a Palma acom-

panyat per la vicepresidenta, Mónica
Oltra, que va aprofitar per posar els go-
verns de les dues comunitats com a
exemple per al futur govern espanyol.
La líder de Compromís va insistir que
Espanyahade “virar el vaixell” i deixar
enrere una etapa dominada per la cor-
rupció política.
Oltra també va aprofitar l’estada a

l’illa per mantenir una trobada amb el
líder deMESperMallorca, Biel Barce-
ló. Tots dos van acordar que Compro-
mís “donarà veu” als nacionalistes ba-
lears al Congrés delsDiputats. Els qua-
tre diputats de la formació es faran
ressò de les propostes de MES, que no
va obtenir representació parlamentà-
ria als comicis del desembre passat.c

Balears i València demanen
plegades unnou finançament
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L’autora mallorquina, nas-
cuda el 1946, ha estat guar-

donada per Òmnium amb el
premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes. La escripto-
ra va lamentar que,
en 48 edicions, no-
més quatre dones
hagin aconseguit el
premi. PÀGINA 40

LA SEGONA

De vesper en vesper

JOSEPPla, SalvadorDalí, Eugenid’Ors,Manuel
Machado,MiguelMihuraoEnriqueJardiel
Poncela figurena la llistade “franquistes”que
tenenuncarrer aMadrid, d’acordamb l’estudi

elaboratper la càtedradeMemòriaHistòricade laUni-
versitatComplutense.Aquestsnomsapareixenal costat
degenerals comAranda,Dávila,AsensioCabanillas o
Fanjul, quevanparticipar a laGuerraCivil. L’estudi,
quehacostat 17.999euros, ésunencàrrecde l’alcaldessa
ManuelaCarmena, amb la finalitat d’eliminarde la llista
decarrers tot vestigi de l’antic règim.Elshistoriadorsde
la càtedrahan trobatun total de256nomsdepersones
presumptament relacionades ambel bàndol franquista
i ladictadura, enels qualshan inclòsnomsde la cultura
i el pensament. I fins i tot un torero comManoleteoun
inventor comJuande la Cierva.
L’encàrrecde l’alcaldessamadrilenya, queno surtd’un

vesper i ja s’ha ficat enunaltre, no suposanecessàriament

que tots elsnomssuggeritshagindedesaparèixer.Ésmés,
davant l’embolic que s’ha formatquan s’ha conegut la
notícia,Carmenahaaclarit que la seva intenció és respec-
tar els personatgeshistòrics relacionats amb la cultura.
Aixòde fer llistes sempre resultaperillós, perònodis-

tingir clarament entre els quevanpoder sentir simpatia
pel franquisme i els quevanparticipardirectament en
l’abolicióde lademocràcia constitueixundespropòsit.
Perposarunexemple,Dalí ésunade les iconesdel segle
XX, reduir-lo a franquistaperquèvadeixar capitalitzar
el seu retornperFrancooperquèel va elogiar enalgunes
entrevistesperiodístiques ésdiscutible.Dalí té carrers
dedicats a localitats franceses, italianes, alemanyes, israe-
lianes i nord-americanes; a
algú se li potpassarpel capque
Madrid li retiri el seu?Hemde
recuperar lamemòriahistòrica
a la vegadaqueel sentit comú.

dedicats a localitats franceses, italianes, alemanyes, israe-

v

Sota el títol El pes d’un gest,
l’artista portuguès Julião

Sarmento reuneix a CaixaForum
Barcelona obres de les col·lec-
cions del Macba, La
Caixa i el Gulben-
kian de Lisboa, amb
les quals construeix
complexes rela-
cions. PÀGINA 42

v

Luca deMeo, president del
comitè executiu de Seat, va

presentar ahir l’Ateca, el primer
SUV de la companyia, que consi-
dera el tercer pilar
de la marca al costat
del León i l’Ibiza. El
model es presentarà
al Saló de Ginebra.
PÀGINA63

v

Enèsimapurgadel jovedic-
tador de Corea del Nord,

Kim Jong-un, de 32 anys: en la
seva paranoia, la setmana pas-
sada va ordenar
executar el cap de
l’exèrcit, Ri Yong-
gil, acusat de cor-
rupció i dissonància
política. PÀGINA 11

v

Durant anys, Ma Junren
(72) li vaestarprenentelpèl

almónde l’atletisme.Vadirqueel
secret de les seves atletes estava
enlasevafeina ienla
sopa de tortuga. Ara
una carta datada el
1995 revela que Ma
va dopar les seves
fondistes.PÀGINA 59

v

Nova consulta
pel tramvia?
Sembla que el fracàs rotund
del referèndum convocat per
l’exalcalde Jordi Hereu el
2010 per conèixer l’opinió
dels barcelonins sobre la
instal·lació del tramvia en la
Diagonal no ha aconseguit
doblegar el PSC, que estudia
proposar una nova consulta
per validar els plans d’Ada
Colau sobre aquesta qüestió.

Thelma i Louise a la CUP Més globals ambVodafone

Lareuniódelpresidentde laGeneralitat ambles repre-
sentantsde laCUPesvaallargarahirmésdelque
estavaprevist amblavistaposadaen lanegociaciódels

pressupostos i a la recercad’unasortidaconsensuadaalpro-
jecteBCNWorld, alqualels cupaires s’oposen.CarlesPuig-
demont tambéva fer servirmés tempsqueamblarestade
formacionsperquè laCUPvadecidirqueen la reunióno
podiaestar representadanomésper lapresidentadelgrup
parlamentari,MireiaBoya, i tambéhivaassistir, comatesti-
moni, ladiputadaAnnaGabriel.AConvergènciaes lloa
lamàesquerradelpresidenta l’horadeportaraquestamena
decitesamblaCUPtenintencompteel calendaripolíticque
tenenaldavant.Fins i tot ahirhivahaverquihivabuscar
unreflexen la roadmovieprotagonitzadaperGeenaDavis
iSusanSarandon.Boya iGabriel seriencomThelma iLouise i,
adiferènciade lapel·lículadeRidleyScott, l’objectiudePuig-
demontés intentarquenotirinpeldret iqueacabindonant
suportalspressupostosquehadeprepararOriolJunqueras.

Ladecisió de laVodafoneFoundationde traslladar
deLondres aBarcelona la seu global d’InstantNet-
work, el seuprogramaglobal d’ajudahumanitària,

reforçanovament el perfil global de la ciutat: el programa
coordina voluntaris de 20països, quedespleguenxarxes
de telecomunicacionsd’emergència en situacions críti-
ques comdurant el terratrèmol delNepal o ara a l’illa de
Lesbosper cobrir l’allaude refugiats sirians.Vodafone
assenyala que el trasllat pretén impulsar el creixementdel
seuprograma, i la incorporacióde solucions tecnològi-
ques innovadores procedents de l’ecosistemade start-up
que s’ha creat a la ciutat, al voltant de laBarcelonaMobile
WorldCapital. Vodafone, assenyalen els seusdirectius,
tambéha considerat l’atractiude la ciutat, on apartir d’ara
es duran a termeels programesde formació que es feien a
Gal·les. I el programadonaràunnou impuls al teixit local
de les oenagés amb les qualsVodafone col·labora, des de la
CreuRoja fins a l’Acnur i l’ordedeSant JoandeDéu.
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El repartiment de
béns dels Llosa
El premi No-
belMario
Vargas Llosa
ha arribat a un
acord amb la
seva exdona
per al reparti-
ment dels béns
del matrimoni

SUMARI

INTERNACIONAL
Matriarcat mafiós
Una operació policial desenvo-
lupada amb un gran desplega-
ment demitjans aconsegueix la
detenció del triumvirat femení
que regia una de les organitza-
cions mafioses més poderoses
de Catània, a Sicília. PÀGINA 7

POLÍTICA
El desacord capital
El president Puigdemont es
reuneix amb les representants
de la CUP prop de dues hores
per mirar de resoldre qüestions
controvertides. PÀGINA 21

EDITORIALS
Els temes del dia
La bonamarxa del mercat im-
mobiliari, sobretot gràcies a la
venda de pisos de segonamà; i
el nou informe de la Síndica de
Barcelona sobre les queixes dels
ciutadans. PÀGINA 24

OPINIÓ
L’humor colèric
Francesc-MarcÁlvaro fa refe-
rència a la polèmica sobre el
muntatge teatral que ha portat a
la presó dos titellaires aMadrid:
“El que interessa a qualsevol
demòcrata de debò és preservar
la llibertat d’expressió, de pen-
sament i de creació també quan
l’exerceixen els que pensen de
manera diferent. El veritable
esperit liberal –en sentit primi-
geni– es posa a prova quan cal
defensar les regles de joc
en benefici dels que tenen idees,
valors i interessos que no són
els nostres”. PÀGINA 28

TENDÈNCIES
L’amenaça vírica
El virus del Zika ha estat identi-
ficat al cervell de tres fetus amb
greus malformacions en el siste-
ma nerviós. PÀGINA 32

CULTURA
Experiment insòlit
Jordi Savall posarà música
dissabte al Mercat de les Flors a
un espectacle en el qual el pro-
jecte Istanbul, interpretat pel
gambista juntament amb quatre
membres del seu conjunt Hes-
pèrion XXI, s’unirà amb la dan-
sa deMal Pelo. PÀGINA 43

ESPORTS
Ocàs boreal
Martin Odegaard, el jove futbo-
lista noruec per qui el Reial
Madrid va pagar quatre milions
d’euros fa un any, no acaba
d’arrencar i escalfa la banqueta
del Castella amb unes estadísti-
ques molt pobres per a unmig-
campista amb vocació ofensiva
com ell. PÀGINA 55

ECONOMIA
El parquet s’aixeca
Després d’un inici de setmana
de vertigen, l’Ibex puja un
2,7%, fins a assolir els 8.143
punts, gràcies a l’impuls de la
banca: BBVA i Popular són els
quemés tiren, amb un 6,2% i
5,8%, respectivament, seguits
de Santander (5,1%) i Caixa-
Bank (4,2%). PÀGINA 64
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ElGovern s’obre a renegociar el deute
tot i les “discrepàncies” amb laCUP
Puigdemont es compromet que els pressupostos responguin a l’emergència social

ÀLEX TORT
Barcelona

De les rondes de contactes que el
president Carles Puigdemont ha
mantingutambtotselsgrupsparla-
mentaris alPalaude laGeneralitat,
la d’ahir amb laCUPva ser de llarg
laquevadurarmés.Durantgairebé
dues hores Puigdemont i la presi-
denta del grup parlamentari dels
cupaires, Mireia Boya, juntament
amb la diputadaAnnaGabriel, van
conversar sobre els quatre temes
quearagenerenmésdisputesentre
elGovern i laCUP:elpagamentdel
deute, l’aprovaciódepressupostos,
el projecte BCN World i la gestió
d’AigüesTerLlobregat (ATLL).
“Una trobada cordial”, va asse-

gurarBoya, enquèels cupairesvan
aconseguir el compromís de Puig-
demont per dirigir-se a les entitats
bancàries amb l’objectiu de “ressi-
tuar o renegociar” el deute i els in-

teressosquehagenerat. PeròNeus
Munté, portaveu del Govern, va
confirmarque, tot i l’acordd’inves-
tidura amb els anticapitalistes
subscrit al gener, també hi ha “dis-
crepànciesdefons”.BCNWorldés
laqüestióméscontrovertida.
Gabriel,d’altrabanda,vaassegu-

rar que a la CUP “no li tremolaran
les cames” a l’hora de defensar el

d’una manera il·legítima. El Go-
vern no està disposat a arribar
a aquest límit, però, segons va
aclarir Munté, el president es va
mostrar disposat a adreçar-se a les
entitats financeres per a la “res-
situació o renegociació” del deute
amb les entitats financeres, així
com també dels seus interessos.
Malgrat tot, la també consellera
dePresidènciavarecordarqueCa-
talunya és “un país seriós i ha
de complir amb el deute”. Munté
no va aclarir si aquest deute seria
auditat,comsíquevaassegurarBo-
yadavant lapremsa.

Aprovació dels pressupostos.
Quant a l’eventual aprovació dels
comptes, Munté va coincidir amb
laCUPenquè aquests “hande res-
pondrea l’emergència social”.
En aquest sentit, va reconèixer

que després del diàleg amb la CUP
el Govern se sent “tranquil”, però
varecordar“ladificultat”delacon-
fecció dels pressupostos “ja queno
depenen exclusivament de la Ge-
neralitat, sinó de l’Estat, que els
controla”.
De tota manera, en aquest punt

s’imposa la prudència: “És aventu-
rat dir ara si pressupostos sí o
pressupostos no. Esperem a veure
comsón i confiemen laparauladel
president Puigdemont”, va argu-
mentarBoya.

BCN World. És un dels punts més
crítics. La CUP veu de bon ull que
aquestprojectesesotmetiaconsul-
ta ciutadana, tal com va anunciar
Puigdemont dimarts en una entre-
vista a8tv, peròvaassegurarqueel
model actual deBCNWorld “no el
defensarem mai”. “Estem en con-
trade l’especulació i de la vendade
territori i espais naturals si només
beneficien certes empreses, lob-
biesientitatsbancàries;elsinteres-
sosd’unsquants”, va reblarBoya.
En canvi, Munté va defensar el

projecte: “Generaria un gran vo-
lum d’ocupació en un territori
(Tarragona) castigat per l’atur”. A
més a més, va assegurar que la
seva activitat se centra en el turis-
me de negocis i que “el joc només
representa un 6% del volum del
projecte”.

ATLL.LaCUPreclamaqueelmodel
de gestió de l’aigua hauria de ser
públic, “ja que és un bé comú”. Bo-
ya va dir que els cupaires han ex-
pressat a Puigdemont que “no no-
méscaldefensar l’Ebre, sinótambé
el model de gestió de l’aigua”, de
manera que defensen que torni a
serunaempresapúblicaquigestio-
ni ATLL. El Govern, però, sembla
que s’estimamés ajornar el debat i
esperar a les conseqüències que es
derivaran de l’informe de l’Oficina
Antifrausobrelespresumptesirre-
gularitatsen laconcessió.c

LAURA GUERRERO

El president Carles Puigdemont amb les diputades de la CUPMireia Boya i Anna Gabriel abans de la reunió

XavierDomènech confia que l’acord
ambel PSOEassumirà el referèndum
FERNANDO GARCÍA
Madrid

Per En Comú Podem el que és im-
portant no és el que el document
delPSOEpernegociarlainvestidu-
ra (no) diu sobre la qüestió catala-
na. El que és essencial, segons el
líder de la formació i guanyador de
les eleccions generals a Catalunya,
Xavier Domènech, és “que la pa-
raulareferèndumapareguial’acord
final” sobre l’elecció de Pedro

Sánchez com a president de l’Exe-
cutiuespanyol.
En línia amb el que hores abans

Pablo Iglesias i altres dirigents de
Podemhavienafirmat, ahirDomè-
nech es va mostrar convençut que
“ben aviat” el secretari general del
PSOE, escoltant “el seucor i les ba-
ses” socialistes, passarà de parlar
ambCiutadansanegociarunacoa-
lició de “govern de progrés” amb
Podemielsseussocis. Iserà llavors
quan la vaga al·lusió del seu full de

rutanegociadoralpropòsitd’avan-
çar “si més no mínimament” cap a
unEstat federalhauràdedonarpas
a laprevisiód’unaconsultasobre la
possible independència o el nou
“encaix”deCatalunyaa l’Estat.
En Comú Podem –va subratllar

el diputat i portaveu adjunt del
grup plurinacional que lidera Igle-
sias– “hadefensat, defensa i defen-
sarà” aquest referèndum (no vin-
culant)aCatalunya.Laformació li-
la preveu desenvolupar-lo alhora

que un altre a tot Espanya sobre
l’abast d’una reforma de la Consti-
tucióquepogués facilitar futursre-
ferèndums vinculants sobre la so-
biraniad’unacomunitat.
Domènechva indicar quemanté

obertuncanaldecomunicacióamb
el líder del PSC, Miquel Iceta, per
“intercanviar anàlisi” i explorar
punts de coincidència amb vista al
possible acord de coalició. Però la
negociació pròpiament dita amb
els socialistes –va precisar– tindrà
lloc entre Sánchez i el seu equip,
d’una banda, i entre Iglesias i ell
mateix,d’unaaltra, juntamentamb
larestadelgrupnegociadorquede-
signi la formaciólilaalCongrés.Els
contactes exploratoris d’En Comú
Podem s’estenen, va afegir Domè-

nech, aERC iCDC, tot i que òbvia-
mentenunsegonpla.
El dirigent català va fer referèn-

cia amb sorna a a preguntes dels
informadors, a l’acord pel qual el
comitè federal del PSOE va vetar
qualsevolcontacteambPodemsila
seva direcció no retirava la seva
demanda d’un referèndum. Tot i
això, va assenyalar Domènech, els
socialistes“haniniciataquestscon-
tactes i no hem retirat la paraula
referèndum...”.
El parlamentari també va parlar

irònicament sobre el minimalisme
de la referència a l’Estat federal
continguda al document previ del
PSOE. “Com que només són dues
línies, queda molt espai per re-
córrer”.c

fullderuta“rupturista”pactatamb
JxSí. Es tracta d’una frase ambiva-
lent, ja que això vol dir que la seva
formació garantirà l’estabilitat si el
Govern fa passos per avançar cap a
la independència, perònofarà“ac-
tesdefe”enversl’Executiucatalàsi
esdesviad’aquestpropòsit.
“Quequediclarquenosomsocis

de govern, sinó que ens hem com-

promès a donar estabilitat en tres
punts: el pla de xoc proposat per
JxSí, el procés constituent i la rup-
tura amb l’Estat espanyol”, s’afa-
nyenadirdesde laCUP.

Pagament del deute.L’esquerraal-
ternativa aposta directament per
l’impagament del deute, perquè
el consideren “injust” i contret

Munté veu “fructíferes” les reunions ambels partits
]Uncopacabades lesreuni-
onsdelpresidentambtotsels
partits–l’últimaahira la tarda
ambelcapdelgrupparlamen-
tarideJxSí,JordiTurull–, la
portaveudelGovern,Neus
Munté,vaqualificarde“fruc-
tíferes” les trobades,perquè
“s’hantrobat líniesdetreball

quedesdelGoverntenim
ganesd’explorar”.Amésa
més,vaagrair la“predisposi-
ció”detotselgrupsparlamen-
tarisdemantenirun“contacte
permanent”,quehadeperme-
tre“explorarpuntsd’acord
quevaginenbeneficidels
ciutadans ienfavordelpro-

gréssocial”.Així,Muntéva
destacaralgunesqüestions
tractades, comaraelpladexoc
social, la lluitacontra l’atur, el
desenvolupamentde la lleidel
canviclimàtic, lacoordinació
d’esforçosen la lluitacontrael
terrorismegihadista i la lluita
contrael fraufiscal.
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Arrimadas busca ampliar
la base territorial deC’s
El partit prepara una intensa agenda fora de Barcelona

MARTA LLUVICH / ACN

LadirigentdeC’s, InésArrimadas,ambeldiputatJavierRivasen lasevarecentvisitaaVielha

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

El resultat que va aconseguir
Ciutadans a Catalunya en les
darreres eleccions generals,
quanvaperdreuns250.000 vots
respecte als comicis del 27-S, va
ser una advertència de la qual la
direcció taronja sembla que ha
pres bona nota. Des de fa unes
setmanes la líder deC’s al Parla-
ment, Inés Arrimadas, ha co-
mençat a visitar diferents punts
de la geografia catalana–Vielha,
Terres de l’Ebre...–, el que en
l’argot polític es diu “fer territo-
ri”, per entrevistar-se amb re-
presentants d’entitats socials,
agrupacions culturals o associa-
cionsdecomerciants.
Estractad’unaagendaterrito-

rial que té dos objectius: primer
reforçar i promocionar la figura
d’Arrimadas com a líder de
l’oposicióa laCambracatalana i,
segon, ampliar la base social i de
votants de Ciutadans més enllà
de les àrees metropolitanes de

Barcelona i Tarragona, els seus
principals caladors territorials
devots.
Des que un grup d’intel·lectu-

als, entre els quals hi havia Félix
de Azúa, Francesc de Carreras,
Ferran Toutain i Albert Boade-
lla, van decidir el 8 de juny del
2005 constituir C’s en partit po-
lític –fins a squell moment era
una associació de “resistència”
al nacionalisme–, la formació
quelideraAlbertRiverahaexer-
cit i sobretot ha estat vista coma
netamenturbanita,barcelonina.
UnaimatgequeC’sintentamati-
sar, desprésdels25 diputatsque
va obtenir el 27-S i d’haver ex-
pressat la voluntat de liderar un
“projectetransversaldecentre”,
ambunapresènciaméselevadai
continuada en altres punts de la
geografia catalana, sobretot de
Girona i Lleida, on més dificul-
tatsha trobatperpenetrar.
Amb aquesta finalitat, el prò-

xim cap de setmana Arrimadas
visitarà la Jonquera i en dates
venidores,depenentenpartdels

vaivens al calendari polític que
puguiprovocar lanegociaciódel
Govern central, anirà a la Seu
d’Urgell i altres poblacions de
Lleida, amés deGirona capital i
Tarragona.
Es tracta d’un pla d’expansió

territorial per consolidar-se
comasegona força alParlament
que també implica canviar la
mentalitatdelpartit.Passardela
trinxeradel’oposicióalnaciona-
lisme a representar amplis sec-
tors de la classe mitjana catala-
na, cosa que –apunten a C’s–
obliga a tenir unamillor interlo-
cucióamblesentitatssocials,as-
sociacionsculturalso sindicats.
ÉsuncanviqueArrimadasas-

pira a traslladar també a la seva
relació amb el president de la
Generalitat,CarlesPuigdemont.
Desprésde la seva recent reunió
a Palau, els dos van apostar per
mantenir un diàleg fluid per, al
margedelessevesdiscrepàncies
pel pla independentista, arribar
a acords en infraestructures,
economia ipolítiques socials.c

Sàtira
inconstitucional
a Santoña
Una comparsa disfressada de
falangistes amb banderes in-
constitucionals va participar
en l’última edició del carnaval
de Santoña. En la desfilada
adultsinensvanentonarelCa-
raal solmentre feien la saluta-
ció feixista. Los Galipoteros
vaninterpretarunaxirigotaen
la qual esmostraven disposats
amatar per Espanya “Mas, Pi-
quéoqualsevol”.Curiosament
la farsa es va desenvolupar els
mateixos dies que dos titellai-
res de Madrid, acusats d’enal-
tir el terrorisme,van ingressar
a lapresó. /Redacció .

La republicanaAdrianaDelgado serà diputada
de Junts pel Sí després de la defunció deCasals

Forcadell es reuneix amb l’inspector general
de l’exèrcit, RicardoÁlvarez Espejo

ACN

La trobada va tenir lloc al despatx oficial de la presidenta

wLa republicana Adriana Delgado serà diputada de Junts pel Sí
(JxSí) al Parlament després de la mort aquest cap de setmana de
l’expresidenta d’ÒmniumCultural, i figura destacada del moviment
sobiranista, Muriel Casals. Número 36 de la llista de JxSí per Barce-
lona, Delgado és periodista de formació. Actualment és regidora
d’ERC a Sant Vicenç de Castellet, després de ser la cap de llista en les
darreres eleccions municipals. La futura diputada també és vicepre-
sidenta del Consell Comarcal del Bages, institució que va presidir
durant dos anys. / Redacció

wLa presidenta del Parlament, Carme Forcadell va rebre ahir al
seu despatx l’inspector general de l’exèrcit, RicardoÁlvarez Espejo.
La reunió entre la segona autoritat de l’administració catalana i
el màxim representant de l’exèrcit a Catalunya va tenir lloc en el
marc de les relacions habituals entre les dues institucions i va durar
gairebé una hora. Des del seu nomenament després del 27 de setem-
bre l’expresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) està
mantenint reunions amb personalitats polítiques, econòmiques i
socials del país. / Redacció

PANORAMA

L’ascensor per
a la seva llar

Ideal per a habitatges unifamiliars.
Segur, confortable i econòmic.
Baix consum.
També per a edi!cis existents.

SERVEI
a tot Catalun

ya,

País Valenci
à i
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Rajoy y la vergüenza
Rajoy siente vergüenza, y es

tanta la vergüenza que siente que
no se atreve ni a darle la mano a
Pedro Sánchez, ni tan sólo a mi-
rarle a la cara, por temor a que le
digan que no ha tenido el coraje
de presentar un plan de gobierno
condenando la corrupción del
partido que lidera y que le vuel-
van a repetir que no está capaci-
tado para gobernar formando
pactos con otros partidos. Rajoy
sólo sabe gobernar basándose en
una mayoría absoluta para poder
tomar decisiones sin contar con
nadie más.
Cada día que pasa la corrup-

ción se multiplica como si de un
virus se tratara y ataca a los más
altos cargos de su partido. Por el
momento, sólo son presuntos in-
vestigados porque la justicia es
muy lenta; y otros que resulta que
están aforados y tienen el privile-
gio de poder escoger los jueces
que les tendrán que juzgar, aun-
que también los hay que dimi-
ten de sus cargos para no caer
en peores males que aún están
por llegar.
En fin, ya falta poco para que

muchos de ellos empiecen a ha-
blar sobre cosas que hasta la fe-
chaningúnciudadano sabía. Pero
al final, y antes de nuevos gobier-
nos, dimitirán muchos que jamás
habíamos pensado que lo harían.

JAUME FONTGONZÁLEZ
Barcelona

Hipoteca creixent
Fa pocs dies Carles Puigde-

mont va inaugurar la connexió
amb l’aeroport de la línia 9 del
metro i vadir que l’Estat espanyol
havia dimitit en el tema de les in-
fraestructures. “No l’hem tingut
o n’hem tingut poca”, van ser les
seves paraules referint-se a la po-
ca inversió a Catalunya. En sentir
aquestes veritats, García Albiol
va abandonar molt irat l’acte i el
secretari d’Estat va protestar
dient que els últims anys s’havia
invertit molt a Catalunya. Es de-
via referir a l’arribada de l’AVE a
Barcelona (2008) i a Girona-Fi-
gueres (2010-2013). I és que pel
Govern espanyol parlar d’inver-
sió és parlar de l’AVE. No hi ha
res més: ni Rodalies, ni metro, ni
port, ni corredor mediterrani.
Al voltant d’uns 70.000milions

d’euros són els que Espanya s’ha
gastat en aquesta infraestructura
que està hipotecant el futur de
tots els ciutadans espanyols. El
cost delmanteniment i la renova-
ció progressiva dels 300 trens ac-
tuals, que en molts casos mouen
poquíssims passatgers, fa que la
hipoteca no deixi de créixer.
Però ells no se n’assabenten. És

tan absurda la situació que fins
i tot la desprestigiada agència
americana Standard & Poor’s re-
clama aturar el desenvolupament
de l’AVE, que està afectant nega-
tivament l’economia espanyola.

DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

BCNWorld: sí o no
Elsmitjans s’han ocupat de la

notícia del BCNWorld a Catalu-
nya. Concretament, apareix un
article (“Junqueras vol una con-
sulta a tot Catalunya sobre BCN
World”, Viure, 11/II/2016) que
m’aclareix, i alhora emdemostra,
que a Catalunya tornem a tenir
un tripartit: Convergència, Es-

querra i la CUP. Al meu parer,
aquests tres partits han fet un
pacte per fer una coalició, però,
pel que veig, m’he equivocat.
El primer a fer declaracions so-

bre la consulta va ser l’honorable
president de la Generalitat, el se-
nyor Puigdemont. Veig encerta-
des les seves declaracions dient
que votin els afectats a casa seva.
El segon a fer declaracions va ser
el vicepresident, el senyor Jun-
queras, que defensa la consulta
a tot Catalunya (i per què no

a tot Espanya?). En tercer lloc,
la senyora Anna Gabriel, de la
CUP, que està en contra d’aquest
projecte.
Jo li diria a la CUP que, abans

de dificultar un projecte impor-
tant per a la província de Tarra-
gona i principalment per a laCos-
ta Daurada, vagin a trepitjar i mi-
rar els terrenys erms on volen
posar aquest complex. Que esti-
guin en contra d’un projecte que
aportaria llocs de treball i inver-
sió a la província em sembla es-

trany en un partit com la CUP. Jo
demano que aquest tripartit es
posi d’acord aviat, no fos cas que
ens quedem amb la canya sense
peix.

JOSEP LLUÍS GRAMONA
Sant Sadurní d’Anoia

El ‘topmanta’
Es referma el problema del

top manta. No se sap si és el Con-
sistori qui ha de solucionar-ho o
directament el ministeri. L’as-

sumpte és que, comque el govern
d’Ada Colau no vol prendre-hi
part, tot es relega a un segon pla
o, fins i tot, es propicia que se
solucioni per ell mateix.
No és estrany que els comerços

es prodiguin en queixes i amo-
nestacions. Suposem que cada
ciutadà de Barcelona decideix
posar davant de casa una parade-
ta del que li sobra odesitja vendre
perquè ho fa manualment. Seria,
per descomptat, una venda il·le-
gal per no posseir les autoritza-
cions necessàries i, a més, si hi ha
a prop altres botigues similars,
posarien el crit al cel. És tan fàcil
distingir el que és just del que
passa per la infracció... Simple-
ment les lleis estan per complir-
les, i en aquest cas, tothom.

M. DOLORS PUERTO
L’Hospitalet de Llobregat

Insultar creences
Aquests darrers dies hem as-

sistit a una polèmica desfermada
per un espectacle de titelles que,
a més de ser totalment inadequat
vers el públic al qual anava dirigit
–els infants–, ha ferit moltes sen-
sibilitats, entre d’altres les de les
víctimes del terrorisme. S’han al-
çat moltes veus queixant-se de la
temàtica d’aquest espectacle.
Tambédilluns es van lliurar els

premis Ciutat de Barcelona. La
poeta Dolors Miquel, en el trans-
curs de l’acte de lliurament, va
llegir un dels seus poemes amb
un clar contingut blasfem per a
tots els catòlics, atès que fa al·lu-
sió a la Mare de Déu en uns ter-
mes molt irreverents.
El fet que els cristians no res-

ponguemambviolència a les pro-
vocacionsnohauria dedonar peu
perquè se’ns trepitgi sistemàtica-
ment. Evidentment, la llibertat
d’expressióhaestatunaconques-
ta fonamental, però insultar les
creences més profundes de mol-
tíssimes persones, mai més ben
dit, clama al cel.

LAURADOMÈNECH
Esplugues de Llobregat

Padrenuestro
Recomiendo e invito a la al-

caldesa de Barcelona, Ada Colau,
y compañía a rezar el padrenues-
tro con menos sarcasmo, ironía y
falta de respeto y que se enco-
mienden para que se solucione la
huelga de transportes públicos
anunciada para la próxima sema-
na en pleno congreso mundial de
telefonía.

JACINTO ICARTORBAÑANOS
Sant Cugat del Vallès

Aeropuerto JoanMiró
Leo en La Vanguardia que

“Aena dará luz verde a que El
Prat se llame Joan Miró si hay
consenso” (Cultura, 14/II/2016).
Creo que es una buena noticia. Es
lógicoqueunaeropuertocon tan-
ta importancia cultural y turística
lleve el nombre propio de un ar-
tista como Joan Miró, reconoci-
do internacionalmente dentro de
la variedad de grandes artistas
que están dentro de lamarcaBar-
celona y del conjunto de Catalu-
nya. Existe ya un mural de dicho
pintor en la terminal 2 del aero-
puerto. Creo que es importante
asociar la cultura con el turismo.
Como ciudadano, creo que po-

ner al aeropuerto el nombre de
uno de los creadores más univer-

EL PENAL ‘INDIRECTE’ QUE VA LLANÇAR
MESSI SUPOSA UNA FALTA DE RESPECTE
ENVERS L’EQUIP RIVAL? #enuntuit132.432 visites L’èxode de famílies gitanes de

laMina després d’un apunyala-
ment s’encomana a Badalona.
Veïns de laMina i Sant Roc
hanmarxat fora de Catalunya
després de l’assassinat d’un jove
en un bar del Port Olímpic.

126.259 10 superalimentspermillorar la teva dieta.
Els experts detallen per què és important consumir aquests
productes i analitzen quina part hi ha de realitat o demoda.

62.981 LeoMessi i Luis Suárez van reviure durant el
Barça-Celta, que va acabar amb una victòria 6-1 dels blau-
grana, el penal que va inventar Johan Cruyff fa 33 anys.

49.555 La Contra aMark Simpson, assagista sobre
masculinitats: “El metrosexual és la norma, ara arriba
l’spornosexual”.

Penseu utilitzar
el metro per
anar o venir
de l’aeroport?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

Estaríeua favorde
l’eliminaciódelsbitllets
de500euros?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Creo que es legal y que
no es una falta de

respeto.
@IleanaTutuianu Ileana Tutuianu

La gente a la que le
gusta el fútbol tiene

que estar maravillada y
agradecida por poder
disfrutar del arte que nos
ofrecen estos genios.
Younes Allaten

El públic paga per
l’espectacle. Critiquem

una esmaixada al bàsquet
quan es guanya per 20?
@boscovita Joan Bosch

El fútbol es espectáculo
y genialidades como la

del penalti deMessi o la
‘lambretta’ de Neymar son
de agradecer.
Antoni Carrera Terradellas

No pot ser una falta de
respecte jugar bé, amb

talent i estratègia.
@littledaumi Maria

¿Nadie puede entender
que lo hizo en honor a

Johan Cruyff, por el mal
momento que está pasando?
Sara Andreu Bojar

ERROR ARREGLAT. Fotografia feta pel lector EduMoller Papera en una fruiteria regentada
per ciutadans xinesos. Independentment de l’ètnia del propietari del local, està bé que ell
o una altra persona hagin arreglat l’error lingüístic.

EL MÉS V IST AL WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’

E L C O M P TA D O R

L A F O T O D E L L E C T O R

CARTESDELS LECTORS

52%

44%

4%

Sí

No

Ns

Han opinat 3.314 persones
Fins a les 21.00 hores

177

Aina Milà Solé
LV. Article 115



16 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIJOUS, 18 FEBRER 2016

Margallo: la política exterior competeix a l’Estat
]“Si volen fer acció exterior,
benvinguts siguin, és dins del
seumarc, semprequeno sigui
política exterior i que se sub-
ordini a la política exterior,
que és competència de l’Estat i
quedirigeix elGovern espa-
nyol”.Aquesta va ser la res-
posta delministre d’exteriors,
JoséManuelGarcíaMargallo,
al portaveud’ERCalCongrés,
JoanTardà, alhoraque adver-
tia el presidentPuigdemont
que continuarà actuant da-
vant elTribunalConstitucio-
nal si tira endavant laConse-
lleria d’Exteriors. Tardàva
prendre la paraula durant la
compareixençadelministre

perparlar de la cimera euro-
peaque tindrà lloc avui, per
criticar la decisió delTCque
suspènelDepartament
d’AfersExteriors de laGene-
ralitat. Tardàvadir aMarga-
llo que “noapaivagaranda-
vant elmón lademocràcia
catalana suspenent laConse-
lleria d’Exteriors a travésd’un
TribunalConstitucional cor-
romputper interessos parti-
distes”. “Noempreocupa tant
que cavin la seva fossapolítica
comquedevaluïnencaramés
la democràcia”.Amés,Tardà
es va aferrar als esforços que
faEuropapermantenir la
GranBretanya al seu si per

mostrar-se convençut
que farà elmateix amb
unaCatalunya independent,
cosaque el va fer afirmarque
quanexisteixi la república
catalana “novagaremper
l’espai sideral”.
Enel seu tornde rèplica,Mar-
gallo va convidarTardà, ja que
cap altre grupnova treure el
tema, que “si volen el dret
d’autodeterminacióproposin
lamodificacióde laConstitu-
ció pels procediments previs-
tos”. I en la contrarèplica el
portaveud’ERCvaadvertir al
ministre d’Exteriors: “Hiha
duesmaneresde resoldre els
problemesnacionals dins dels

estats: la democràtica i la
violenta. Lademocràtica és la
delCanadà, laGranBretanya i
la dels belgues; la violenta la
de la granSèrbia, la granTur-
quia opotser, esperoqueno,
encaraquevostès fanpor,
l’espanyola, la nacionalista,
conservadora i dretana”.
Aquesta afirmació vaprovo-
car la protesta del portaveu
delPP, JoséRamónGarcía,
quevaqualificar el quevadir
Tardàd’“excés verbal”, per-
quèva assegurar: “Democrà-
cia i violència són incompati-
bles i no crecquehi hagi aquí
ningúqueno clamiper la vio-
lència”. /CarmendelRiego

Puigdemontmanté que elGovern
seguirà fent “acció exterior” tot i el TC
C’s i el PP aplaudeixen la suspensió de la conselleria que encapçala Raül Romeva

ÀLEX TORT
ADRIÀ ESTEBAN
Barcelona

Després de citar l’escriptorMiquel
Pairolí durant el discurs d’investi-
dura, el periodista Gaziel i el poeta
turc Nazim Hikmet en la presa de
possessió, ieltambépoetaGildeBi-
edmafaquinzedies,CarlesPuigde-
mont no va tenir ahir al Parlament
capmenade recança aparafrasejar
aquestcopel jugadordelBarça,Ge-
rard Piqué: “Gracias, Tribunal
Constitucional. Contigo empezó
todo”. Ho va fer durant la sessió de
control, i totseguitvaassegurarque
el Govern continuarà fent “acció
exterior” en resposta a la interven-
ció del cap de files del PP a Catalu-
nya, Xavier García Albiol, que li va
preguntar si el seuGovern està dis-
posat a acatar la suspensió per part
del TC del Departament d’Afers
Exteriors.
L’Executiu català, però, va asse-

gurarahiralspassadissosdelParla-
ment quenohavia rebut capnotifi-
cació en aquest sentit. Així, el con-
seller d’Exteriors, Relacions
Institucionals i Transparència, Ra-
ül Romeva, va afirmar que encara-
valasuspensiódelseudepartament
amb “tranquil·litat absoluta”.
“Hem fet, fem i farem acció exteri-
or, tenim la legitimitat democràti-
ca”, va subratllar el conseller. Efec-
tivament, l’acció exterior és una
tradició dels governs catalans, una
altra cosa és com es vehicula insti-
tucionalment, ja que la política ex-
terior és competència de l’Estat i
aquí és on hi ha el conflicte que ha
arribat alTC. Noobstant això,Ro-
mevanovaavançarsi lasevaconse-

lleria canviaria de nom per evitar
l’accióde l’AltTribunal.
En tot cas, el Govern presentarà

al·legacions emparant-se en la nor-
mativa estatutària i l’existència de
la secretaria d’exteriors. De fet,
Puigdemontvarecordarquel’acció
exterior de la Generalitat és una
competència estatutària “clara-
mentreconeguda”precisamentper
la sentència del Constitucional so-
brel’Estatut.Elpresidentvaremar-
car, amés, que l’activitatde laCon-
selleria d’Exteriors no té aturador,
que “el Govern continuarà fent ac-
ció exterior” i que Romeva “conti-
nuaràsentconseller”.
“No hi renunciarem de cap ma-

nera”, va assegurar Puigdemont

ors i va criticar que l’Executiu cata-
là “judicialitza lapolítica”, cosaque
va aixecar les rialles iròniques dels
diputats independentistes. “Vostès
estan judicialitzant la política, per-
què qui se salta les lleis sabent que
actuarà la justíciaésqui judicialitza
la política”, va argumentarArrima-
das.
Albiol, al seu torn, va treure pit

sobre el recurs que va presentar el
GoverndelPP.Totiquevadefensar
que Catalunya faci acció exterior
perpromoure,perexemple,expor-
tacions i turisme, a més d’agilitzar
inversions, Albiol va retreure a
Puigdemont que el seu Govern no
s’adequa “a la legalitat, sinóals seus
interessos partidistes, per sobre de
l’Estat dedret i posant en risc lade-
mocràcia”.
Percontra,elprimersecretaridel

PSC, Miquel Iceta, va defensar la
“legalitat” de laConselleria d’Afers
Exteriors, ja que, a parer seu, “des-
envolupa competències que estan
perfectament emparades per l’Es-
tatut català”. De fet, durant l’època
del tripartit a Catalunya, quan José

Montilla presidia el govern, ja es va
crear el Comissionat d’Afers Exte-
riors i Cooperació, equivalent a les
funcions del departament que en-
capçalaRomeva. Tot i que Iceta va
deixar clar que els socialistes res-
pectaran la decisió final que pren-
guielTC,tambévaaprofitarperde-
manar la formaciód’unnougovern
centralcapaçdedialogarambCata-
lunya, davant el que considera que
ésun “nouerror”delPP.
Per la seva banda, el portaveu de

CatalunyaSíQueEsPot, JoanCos-
cubiela, va qualificar de “barbaritat
política” la suspensió del TC, mal-
grat considerar “prescindible” la
conselleria. Coscubiela va garantir
el suport delseugrupparlamentari
a la Generalitat “per defensar l’au-
togovern i la capacitat d’autoorga-
nització” que correspon a Catalu-
nyacoma “nació”.
En aquesta línia també es vama-

nifestar el lehendakari IñigoUrku-
llu,quevareivindicarquelescomu-
nitats autònomes tinguin “projec-
ció exterior” i presència en
“institucions internacionals” quan
hihagiqüestionsqueelsconcernei-
xin. El líder del PNB també va re-
cordarqueenel seumoment ja van
presentar les seves “objeccions” a
les actuacions “invasives” de la llei
estatald’AccióExterior.c

PSC I SÍ QUE ES POT

Miquel Iceta i
tambéCoscubiela
defensen la “legalitat”
del departament

abans d’asseverar que “a altres ter-
ritoris ningú els ho impedeix”. Fi-
nalment, el president va justificar
que “contra els qui volen posar
fronteres i barreres, nosaltres diem
justament el contrari: per ajudar la
gent i les empreses, per ajudar els
refugiats iper lluitarcontraelcanvi
climàtic cal alçar les barreres que
vostès [el Govern del PP] volen im-
posar”.

LaCUP,comagarantde l’estabi-
litatparlamentària,vademanar“no
escoltar” el TC. D’aquesta manera,
ladiputadaAnnaGabrielesvaafer-
rar a la declaració rupturista del
9-NaprovadapelParlamentperas-
segurar que els cupaires conside-
renelConstitucional “il·legítim”.
La suspensió del TC va dividir la

resta dels grups en dos fronts. Per
una banda, Ciutadans i el PP, que
van aplaudir la decisió de l’Alt Tri-
bunal i van assegurar que “es veia a
venir”,mentre que el PSC iCatalu-
nya Sí que es Pot es van mostrar
contrariats. Així, la líder de l’oposi-
ció,InésArrimadas,vacelebrarirò-
nicament que Puigdemont parlés
d’acció exterior i no d’afers exteri-

PARAFRASEJANT PIQUÉ

El president replica
amb ironia: “Gracias,
Constitucional:
contigo empezó todo”

ANA JIMÉNEZ

Una rosa blanca.La totalitat dels diputats del Parlament de Catalunya van retre homenatge aMuriel Casals amb un respectuós
minut de silenci i aplaudiments, i van col·locar una rosa blanca a l’escó que ocupava l’expresidenta d’ÒmniumCultural
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SilviaMatrai i un petit grup
de pacients d’oftalmologia

del Clínic han format la primera
associació de malalts d’uveïtis
per promoure que
s’aprovin tracta-
ments avançats i hi
hagi més coneixe-
ment de la seva ma-
laltia. PÀGINA 30

LA SEGONA

La bona política i lamala cuina

UNdelspersonatgesmésfascinantsdelahistòria
deFrançaéseldiplomàticCharles-Mauricede
Talleyrand, jaquevaexercircàrrecsd’altares-
ponsabilitatambLluísXVI,a laRevolucióFran-

cesa,desprésambl’imperinapoleònici, finalment,enl’etapa
derestauraciómonàrquica.Era,doncs,unsupervivent,un
personatgeincreïblementhàbil i llest,queencasosextrems
podiaferservir latraïciói l’engany,condicionantelsmitjans
alafi.ATalleyrandelsfrancesoslideuenunasentènciaque
sempre hantingutpresentelsseusgovernants:“Noespot
ferunabonapolíticaambunamalacuina”.
PedroSánchezvaferahirenlasevaintervencióunasola

metàfora,peròvaserd’índoleculinària,quehauriaestatdel
gratdel’estadistafrancès.Elcandidatsocialistaa la investi-
duravadiralCongrésquenohihasumapossibleambdos
partitsdelamateixaideologia iperaixòestavenobligatsa
barrejar-se:“Hemdefermestissatgeideològic(...)Elmestis-
satgeenriqueix,mentrelauniformitatempobreix”.Ivaafe-

gir:“Elsmestresdelacuina–id’aixòsíqueensabemaEspa-
nya–ensensenyenqueelssaborsautènticssónelsquemillor
esbarregen.Uncondimentquenotégustderesnoaporta
resaunplat .L’excel·lènciad’unplatsublimésqueesreco-
neguinlesessènciesdecadaelement,quedonincomaresul-
tat l’harmonia, lavarietat ielcontrast”.
SensdubteSánchezproposanouvellecuisinealacuina

tradicional,perseguirambl’al·legoria.Nosóntempsdema-
joriesabsolutesomajoriessuficientsamblacorrecciódela
crossanacionalista.Elxefrequereixméscreativitat, ferser-
virméstempsperquèlessalsesnoestallin iqueelsdiversos
ingredientss’harmonitzin.Unaaltracosaésquepreferimfer
casaunaltresavi francès,coml’escriptorMicheldeMon-
taigne,aquisemprevanpreocu-
parméselscomensalsqueels
plats:“L’homenohad’atendre
tantelquemenjacomambqui
menja”.Aixòéselqueensocupa.

casaunaltresavi francès,coml’escriptorMicheldeMon-

v

L’Ajuntament de Roses, en
una ajustadíssima votació,

hapres ladecisió, no sempremolt
popular, d’eliminar una tradició,
l’empaitada d’ànecs,
més pròpia d’altres
èpoques en les quals
el maltractament
dels animals es do-
nava per fet. VIURE

v

ElNobelMarioVargasLlosa
(79)vapresentarahir laseva

última novel·la, Cinco esquinas,
una intriga ambientada a les aca-
ballesdeladictadura
de Fujimori, al Perú,
que va fer servir la
premsa groga com a
ariet contra la dissi-
dència.PÀGINA34

v

L’acadèmica Carme Riera
presideix el Centre Espa-

nyol de Drets Reprogràfics (Ce-
dro), que reclama un canvi en la
legislació perquè els
escriptors puguin
compatibilitzar els
treballs de creació i
la pensió quan es ju-
bilin. PÀGINA 40

v

La policia belga va rebre el
2014 una delació en què

s’advertia que els germans Ab-
deslam, participants en les ma-
tances de París, pre-
paraven un atemp-
tat, però va arxivar
l’afer perquè jutjava
que no eren perillo-
sos. PÀGINA 6

v

Dues línies que
es busquen
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Josep Rull, i
la tinenta d’alcalde d’Urba-
nisme, Janet Sanz, firmen
un protocol de col·laboració
per connectar les xarxes del
Trambaix i el Trambesòs, i
ara és l’Ajuntament qui ha
de decidir si la unió dels
tramvies es fa per la Diagonal
o s’opta per un altre traçat.

‘Visca Andalucía lliure’ Costums bàrbars

Unequip de Canal Sur, la televisió autonòmica
andalusa, va desembarcar ahir al Parlament de
Catalunya per entrevistar la líder de l’oposició,

Inés Arrimadas. Abans van xerrar amb l’expresident
José Montilla, i tenen previst fer el mateix amb l’em-
presari Justo Molinero, el periodista Jordi Évole o
l’exdiputat del Partit Andalusista a la Cambra catalana
Francisco Hidalgo. La cadena prepara un programa
especial titulat Visca Andalucía lliure, en el qual analit-
zarà la relació entre Catalunya i el sud d’Espanya a
través de personalitats catalanes d’origen andalús.
“Sembla que el sentiment anticatalà ha crescut a Anda-
lusia arran de l’auge independentista, i amb aquest
programa ens agradaria frenar aquest desacord”, relata-
ven els periodistes de Canal Sur. El resultat es veurà
el 8 de març, quan la televisió andalusa emeti l’enregis-
trament, dirigit pel presentador de Dos Hermanas
Manu Sánchez.

Apoc a poc la majoria de municipis van adaptant-
se als nous temps, i no sense polèmiques ciutada-
nes i polítiques, decideixen eradicar pràctiques

que, escudant-se rere l’aparença de tradicions molt con-
solidades, vulneren totes les normes del benestar animal.
La retina reté recentment les salvatges imatges de la
celebració del Toro de la Vega, en la qual un brau és inne-
cessàriament i brutalment perseguit per uns individus
proveïts de llances i àvids de fer córrer reguerons de sang
gratuïtament, per simple sadisme. A Catalunya perviuen
alguns d’aquests usos i costums convertits en espectacles
públics, cerimònies que entren en flagrant contradicció
amb la llei autonòmica sobre els animals, considerada
al seu dia una de les més avançades d’Europa. L’Ajunta-
ment de Roses, en una votació resolta per un ajustat
marge, ha decidit suprimir l’empaitada d’ànecs, un
dels actes que, des de fa gairebé cent anys, formaven part
de la seva festa major.
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Xoc entre ERC i CDC
per les escoles segregades
Els republicans demanen retirar els concerts a 16 col·legis

CÉSAR RANGEL

ElParlamentvarebutjarahirunaproposiciódeCatalunyaSíqueesPotperretirar fonsaaquestscentres

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Les discrepàncies al si de Junts pel
Sí es van tornar a manifestar ahir,
aquesta vegada pel suport a les es-
coles que separen els alumnes per
sexe. Catalunya Sí que és Pot va
portaralpledelParlamentunapro-
posició de llei per modificar la llei
d’Educació de Catalunya (LEC) i
retirarelconcertaaquestscol·legis,
unaqüestióenquèCDCiERCsem-
pre han defensat posicions diame-
tralmentoposades.
Aquesta vegada Junts pel Sí va

provarde salvar elsmoblespresen-
tantunaesmenaalatotalitatalaini-
ciativa de Sí que es Pot, i els seus
62 diputats van votar amb els del
PPperfrenar-la.Peròaixònosigni-
fica quedins del gruphi hagi unitat
sobreaquesttema.L’estratègiaase-
guir per sortir del compromís ha
tensatlacandidatura,perquè,d’una
banda, no volien tornar a donar
imatge de desgavell en les vota-
cions, com ja els va passar amb el
monument franquista de Tortosa,

però,del’altra,aERCtampocnoes-
taven disposats a quedar com un
partit quedóna suport a la segrega-
cióescolar.
Així doncs, en lloc de dividir el

vot, han dividit l’acció parlamentà-
ria. Ahir els diputats d’ERC més
quatre d’independents –Raül Ro-
meva, Germà Bel, Eduardo Reyes i
Montserrat Palau– van presentar
una proposta de resolució pel seu
compte en què demanen retirar els
fons públics a aquestes escoles una

vegada expiri la vigència dels con-
certs. Convergència, Demòcrates i
la resta dels independents no han
subscrit la proposta. Es tracta de la
primera vegada que Junts pel Sí se
separaperpresentaruna iniciativa.
Lamajoriadeconcertsesvan fir-

mar el 2014, de manera que no
s’acabaran fins al 2020.Finsqueai-
xò passi, hi pot haver una infinitat
de canvis. Així doncs, la proposició

impulsada per ERC té uns efectes
reals limitats i estàmés destinada a
marcar perfil polític, però continu-
aràelseutràmitis’hauràdedebatre
al Parlament. Diputats de Conver-
gència ja asseguraven ahir que ells
no esposicionaran “mai” a favorde
retiraraquestsconcerts.El temano
ésmenor.Espodriadonarelcasque
JuntspelSívotésdivididaunainici-
ativa presentada per ells mateixos.
La candidatura intentarà per tots
els mitjans evitar aquest escenari.
“Ara hem de debatre què fem. Pot
ser que modifiquem la proposició
presentada per ERCmitjançant al-
gunes esmenes; ho haurem de sos-
pesar”, admetiendesdeCDC.
CatalunyaSíqueésPot vadefen-

saralParlamentqueaquestes16es-
coles, lamajoria de les quals vincu-
lades a l’Opus Dei, no compleixen
amb el principi d’igualtat recollit a
la LEC, l’Estatut i la Constitució.
“Demanem als diputats d’ERC i
als independents que siguin cohe-
rents i donin suport a la nostra
proposició”, va insistir la diputada
de laconfluènciad’esquerresJèssi-
caAlbiach.
Els republicansesvanabstenir la

legislatura passada quan Iniciativa
va presentar la mateixa proposició
dellei, ivanvotarafavord’unaaltra
delPSCque tambédemanava la re-
tirada d’aquests concerts. Ara, en
canvi, la diputada d’ERC Anna Si-
mó va argumentar que la Lomce
blinda les escoles que separen
l’alumnat i que qualsevol intent de
retirar-los els fons acabaria fracas-
sant ixocantambels tribunals, com
ja ha passat a la Junta d’Andalusia.
Encanvi,vaproposard’avançarcap
a una llei d’Educació “no supedita-
da”ala legalitatespanyola,queper-
meti regularaquestesqüestions.
Tot i això, l’estratègia d’ERC

no va convèncer el sindicat majo-
ritari en l’educació. La Ustec va la-
mentar que s’hagi “perdut l’opor-
tunitat” d’eliminar els concerts a
aquestesescoles.c

Convergència sospesa
presentar esmenes
a la proposició
impulsada pels seus
socis de govern

Comencen
les ponències
de la ruptura

]Lacomissiód’Economia
iHisendadelParlament
es reuneix avuipernome-
nar laponènciaquehaurà
d’elaborar la llei d’admi-
nistració tributària cata-
lana, unade les anomena-
des “lleis dedesconnexió”
de l’Estat.El president
de la comissió,Antoni
Castellà, deJuntspel Sí,
ha convocat la sessióper
avui ambdospunts a
l’ordredeldia: l’elecció
del secretari de la comis-
sió i el nomenamentde la
ponènciaquehauràd’ela-
borar el textde la contro-
vertidaproposicióde llei.
Juntspel Sí i laCUPvan
decidirmantenir l’aposta
per crear tresponències
conjuntes–una fórmula
de tramitacióparlamen-
tària–perelaborar les
lleis sobrehisendapúbli-
ca, seguretat social i
transitorietat jurídica
malgrat l’oposicióde la
restadels grupsparla-
mentaris i l’opinió contrà-
riadels serveis jurídicsde
laCambra. /EFE

JOSEP GISBERT
Barcelona

Reactivar el front comú en de-
fensa del corredormediterrani
per pressionar el Govern espa-
nyol idenunciardavant laUnió
Europea (UE) els incompli-
ments de les autoritats espa-
nyoles és un dels objectius que
en aquests moments té entre
manselpresidentdelaGenera-
litat,CarlesPuigdemont. I amb
aquest propòsit ha iniciat con-
tactesa fi deconstituiruna tau-
la estratègica entre
administracions i
agentseconòmics i so-
cials, segons va anun-
ciar ahir a la sessió de
controldelParlament.
La idea és que en

aquesta taulahi siguin
presents, amésdeCa-
talunya –i les Balears,
que dóna ple suport al
projecte–, València i
Múrcia, i fins i tot An-
dalusia si ho vol, amb
els seus respectius go-
verns, les cambres de
comerç, lespatronals i
els sindicats. Dilluns
vinent es produirà, en
aquest sentit, una reu-
nió entre el conseller
de Territori i Sos-
tenibilitat de Catalu-
nya, Josep Rull, i la
consellera d’Habitat-
ge, Obres Públiques i
VertebraciódelTerri-
tori de València, María José
Salvador, “per començar a tei-
xir lesaliancesimprescindibles
perquèelcorredormediterrani
vagi prosperant”, va subratllar
el president de la Generalitat.
València, precisament, va des-
tapar la setmanapassada lacai-
xa dels trons pels retards en
l’execuciódel’eixmediterrani i
va decidir constituir la seva
pròpia plataforma, també amb
agents polítics, econòmics i so-
cials,per tornara reclamarque
es faci la infraestructura. Ara
l’ofensiva del Govern va una
mica més enllà i, si prosperés,
permetria recuperar, a la pràc-
tica, el lobby regional que ja va
funcionar abans que la UE op-
tés per considerar estratègic i
prioritari el corredor mediter-
rani inoel central.
Carles Puigdemont va consi-

derar que el corredormediter-
rani és una “prioritat absoluta”

peralGovern.Elvadefinircom
un “eix de cohesió social, de
creació de riquesa i de creació
d’oportunitats” que entén que
Catalunyanopot deixar de rei-
vindicar. Molt al contrari, el
propòsit és que “no només no
rebaixarem el nivell de reivin-
dicació i exigència a l’Adminis-
tració espanyola dels compli-
ments inexcusablesper als ciu-
tadansdeCatalunyaid’aquesta
part d’Europa, sinó que passa-
rem encara més a l’acció”, va
advertir el president de la Ge-

neralitat, que va assegurar que
la intenció també és portar el
cas a la UE. “Explicarem a les
institucionsdelaUnióEuropea
que l’Estat espanyol no com-
pleix i que l’incompliment de
l’Estat espanyol el paga el con-
juntd’Europa”, vaassegurar.
“Ens sentim no sols del tot,

perquè hi ha notícies positives
des del País Valencià i les Illes
Balears,peròsísolsambrelació
a l’Estat espanyol en la defensa
d’unainfraestructuraquelaUE
ha considerat prioritària”, va
reblarCarlesPuigdemont.c

ElGovern engega
una ofensiva per
l’eixmediterrani

La utilització dels funcionaris
]La sessió de control del
Parlament va oferir un
intercanvi d’acusacions
entre Carles Puigdemont
i Inés Arrimadas per la
“utilització política” dels
funcionaris. La líder de
C’s va denunciar que,
“com que no han aconse-
guit voluntàriament que
els catalans paguin els
seus impostos a l’Agència
Tributària de Catalunya,

ara volen cobrar per
força els impostos de
milers de funcionaris
a través de la Diputació
de Barcelona”. I el presi-
dent de la Generalitat
li va replicar que, “per-
què els funcionaris
puguin treballar amb
tranquil·litat i indepen-
dència, li agrairan que
els deixi d’utilitzar com
a arma política”.

Puigdemontreactiva
el frontcomúper
pressionarelGovern
central idenunciarala
UEels incompliments

Carles Puigdemont ahir al Parlament
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JxSí i laCUP
podrien perdre la
majoria absoluta,
segons el CEO
Avanç d’ERC i C’s, i retrocés de PP, PSC
i, sobretot, CDC a les eleccions generals

CARLES CASTRO
Barcelona

Caldria llegir Charles Dickens i el
seu retorn a una “era de llum i de
tenebres” per entendre la lògica
de l’opiniópública actual.Els son-
dejos –i en aquesta línia se situa
l’últimbaròmetredelCentred’Es-
tudis d’Opinió de la Generalitat–
mostrenqueelpoderdesgasta,pe-
rò que també ho fa l’oposició, en-
cara que no sempre ni en tots els
casos.Laveritatésquedesprésdel
tortuósprocésper a la investidura
de l’actualpresidentde laGenera-
litat, elmapaelectoralcatalàmos-
tra algunescicatrius.
La més visible, en la hipòtesi

d’unes noves eleccions catalanes,
seria el retrocés de la coalició
JuntspelSí,quepodriaperdrefins
a sis dels seus 62 escons actuals, la
qual cosa, amb l’estancament a la
baixa de la CUP, deixaria les for-
ces sobiranistes sensemajoria ab-

soluta al Parlament. En conjunt, i
en el supòsit que es repetís el seu
caràcter plebiscitari, unes noves
eleccions catalanes reduirien a
pocmésdel43%elcontingentdels
partidarisde la independència.

L’enquesta –realitzada entre el
22 de febrer i el 8 demarç– recull
tambéunavançespectacularde la
franquíciacatalanadePodem,que
duplicaria els vots i escons obtin-
guts el passat 27 de setembre,
mentre que Ciutadans, el PSC i el
PP registrarien lleus retrocessos.
Aquesta evolució es produeix en

El baròmetre del CEO també
indaga sobre el comportament
electoral en unes noves eleccions
generals, i en aquest escenari es
registrarien també alguns canvis
sensibles: avenç d’ERC i, en me-
nor mesura, de C’s i d’En Comú
Podem,illeuretrocésdelPSC,que
s’accentuaria enel casdelPP i, so-
bretot, de CDC. Aquesta força na-
cionalista podria perdre fins a dos
dels seusvuitdiputats actuals.
Finalment, la hipòtesi de la in-

dependència torna a registrar un
ajustat empat entorn del 45% en-
tre partidaris i detractors, en con-
trast amb anteriors sondejos, que
donaven un lleuger avantatge als
contraris a la secessió.c

LA VANGUARDIA

Voleu que Catalunya es converteixi
en un Estat independent?

Com valoreu l’actuació política
d’aquests líders? De 0 a 10En percentatge de vot i escons

Entre parèntesis diputats 2015

ESTIMACIÓ DE VOT

Parlament de Catalunya

Congrés dels Diputats

Junts pel Sí
35,8%
56-58
(62)

CSQP
17,9%
21-23 (11)

PP
7%
9-10
(11)

CUP
7,5%
9-11 (10)

C’s
16,7%
22-23 (25)

Altres i blancs 2,9%

Altres i
blancs
3,2%

12,2%
13-14
(16)

PSC

En Comú
Podem
25,5%
12
(12)

PSC
15,2%
7 (8)

CDC
12,4%
6-7 (8)

PP
10%
4 (5)

ERC
19,2%
10-11 (9)

14,5%
7 (5)

C’s

Evolució del vot en un referèndum
per decidir la independència
de Catalunya

ORIOL JUNQUERAS

5,55
CARLES PUIGDEMONT

5,22

XAVIER GARCÍA ALBIOL

1,95

MIQUEL ICETA

4,34
INÉS ARRIMADAS

3,04

ANNA GABRIEL

4,90
LLUÍS RABELL

4,50

SÍ 45,3%

45,5%NO

7,1%NS
2,1%NC

22,1

42,5

57,0

55,6

54,7

44,5

49,4

44,1
42,9

46,7

45,3

48,045,3
50,0

47,8
45,5

2012 2013 2014 2015

oct. juny nov. oct. des. març nov.marçjuny

20,5

23,4

2016

A favor En contra

BARÒMETRE DEL CEO DE FEBRER/MARÇ DEL 2016

paral·lel al desenllaç de la fallida
investidura del socialista Pedro
Sánchez al Congrés, la qual cosa
ha provocat en el conjunt d’Espa-
nya un moviment a la inversa:
avanç de les expectatives de Ciu-
tadans i retrocésde lesdePodem.
Això sí, malgrat el declivi de les

expectatives electorals de Junts
pel Sí, els seus dos líders instituci-
onals més visibles, el president
Carles Puigdemont i el vicepresi-
dent Oriol Junqueras, apareixen
com els polítics més ben valorats,
una cosaqueno succeïa en sonde-
jos anteriors, que col·locaven en
primera posició els dirigents de la
CUP ideixavenel presidentArtur
Masal territori del suspens.

La hipòtesi de la
independència torna
a registrar un ajustat
empat entre partidaris
i contraris

‘LaVanguardia’ i
RAC1, al capdavant
]LaVanguardiaesmanté
comeldiarimés llegitde
Catalunya,ambunavan-
tatgede10puntssobreel
seu immediat seguidor,
mentrequeLaVanguar-
dia.comesposaaldavant
delswebsde larestadels
rotatiusdeBarcelona i
Madrid.Aixímateix,RAC1
tornaaser l’emissorade
ràdio informativamés
escoltadaaCatalunya.
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IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Inés Arrimadas va assumir
el repte de liderar la candi-
datura de Ciutadans en
unes eleccionsdel 27-Sque
l’independentismevaplan-

tejar com un plebiscit. Va sortir de
lesurnesamb25diputats icomalí-
der de l’oposició. Sis mesos des-
prés, analitza la situació a Catalu-
nya i les negociacions per formar
governaMadrid.

Després de reunir-se per
primera vegada amb Puigde-
mont, vadestacarun canvi de ta-
rannà en el Govern respecte a
l’etapadeMas.Conservaaquesta
impressió?
Durant elsmesos previs a la inves-
tidura,Masni emva trucar ni es va
posarencontacteambmi.Araamb
el nou Govern existeix un marge
mésgranperaldiàleg.

Peròelpla independentistano
s’atura...
JuntspelSíestàcomençantamati-
sar la seva posició, potser perquè
les seves promeses eren evident-
ment falses.Elmésgreuésques’ha
mentitalscatalansiaraintentenre-
conduir-hocomsinopassés res.

Sembla que la CUP també de-
tecta aquesta frenada de Junts
pelSí.
Puigdemont s’ha equivocat de
rumb, de soci i també d’estratègia.
La CUP és un partit antisistema
que no té cap problema a l’hora de
desobeir les lleis. I ara vol demos-
trar-hoalParlament.Esticconven-
çudaquemoltsvotantsdeCDCsón
molt llunyde les sevesposicions.

Si Puigdemont rectifica o
aparca els seus plans indepen-
dentistes, C’s estaria disposat a
col·laborar amb el Govern al
Parlament?
Veig molt complicat una rectifica-
ció sense que se celebrin abans no-
ves eleccions. Però el desacord no
ajuda a avançar, només a dividir
més la societat catalana. Si Puig-
demont rectifica, C’s estarà dispo-
sat a parlar de sanitat, educació,
economia, finançament, infraes-
tructures...

L’últim CEO assenyala un em-
pat entre partidaris i no partida-
risde la independència...
Tot i la llargacampanya i elsdiners
invertits per laGeneralitat nohiha
hagut mai una majoria social a fa-
vordelaindependència.Ditaixò,si
aconseguim que Espanya funcioni
millor, no només Catalunya, més
gent s’hivoldràquedar.

Creu que és una oferta prou
temptadora?
La independència s’ha venut falsa-
mentcomunapociómàgicaperso-
lucionar tots els problemes. Cre-
iem que calmillorar la condició de

vida de les persones, dels serveis
que reben de les seves adminis-
tracions.

Una reforma de l’Estat per
avançarcapaon?
Unmodel d’Estat de tipus federal,
amb un sistema de finançament
semblant a l’alemanyquegarantei-
xi els recursos financers de les au-
tonomies però ambharmonització
fiscal.Peraaixòs’hadedefinirqui-
nes són les competències de cada
administració pública, que hi hagi
coresponsabilitat,coordinació iso-
bretot lleialtat institucional. No hi
ha ni un sol país federal en el qual
unapart del seu territori se salti les
lleis inopassi res.

En els últims mesos algunes
polítiques, com Anna Gabriel
(CUP)ovostè, hanrebut insults i
menyspreus a les xarxes socials.
Masclisme?
La política reflecteix el masclisme
que hi ha en la societat, però no
m’agrada generalitzar i no sempre
que es critica una dona que està en
políticaéspermasclisme.

Se subratllen aspectes de la vi-

da personal que es passen per alt
quanestractad’unhome.
El rerefons és que algunes perso-
nes es pensen que les dones es dei-
xen influir per les seves parelles;
d’aquí ve l’interès per saber què
pensen,quèfanodequinpartitsón.
Aquesttipusdecosessónunincen-
tiuméspercontinuarlluitantperla
igualtatentreelshomes i lesdones.

Vostèhaplantejatquealgunes
propostes de l’acord entre
SáncheziRiverasiguintrasllada-
desaCatalunyaambPSC.
Noens hemcasat amb el Partit So-
cialista i no plantegem una aliança
estable ambelPSC.Peròésde sen-
tit comúdefensar en les autonomi-
es aquells aspectes de l’acord que
puguin ser traslladables, a més de

buscar l’acord amb la resta de
partits.

Sánchez s’acosta a Iglesias.
TemunpactePSOE-Podem?
Eldiàlegésbo. Sánchezespotveu-
reambIglesias, ambPuigdemont...
Però cal ser clar ambels espanyols:
si Sánchez és coherent i respecta
l’acord amb C’s no podrà aliar-se
ambPodem.

Descarta donar suport a un
acorddelPSOEambPodem?
Larealitatésquenohihaunamajo-
ria d’esquerres, no sumen. Si el
PSOEvolgovernarambPodem,IU
i Compromís necessitarà el suport
deCDCiERC. Inosaltresnodona-
remmaisuportaungovernambels
independentistes.

És possible una gran coalició
PP-PSOE-C’s?
Elmésassenyatseriaformarungo-
vernampliitransversal.Elpactede
moment ha arrossegat el PSOE al
centrepolític i ofereixuna alterna-
tivaalbloqueiginstitucional.Amés
ha evitat un govern amb presència
de populistes i independentistes.
SielPPvolbloquejaraquestaopció

ial finalelPSOEacabapactantamb
Iglesias haurà d’explicar molt bé
alsespanyolsperquèhoha fet.

La duresa deC’s ambRajoy ha
causatsorpresa.Nocorrenelrisc
de perdre els seus votants més
conservadors?
No som durs amb ell, som sincers.
Diemelquemoltagentpensa, fins i
totdinselPP.Continuasentelpar-
tit que representa més espanyols i
ésindispensablepercanviaraquest
país.Peròsi vostèempreguntaque
valori els quatre anys de govern de
Rajoy en qüestions tan importants
com el que ha passat a Catalunya o
la corrupció, només li puc dir que
no és la personamés adequada per
liderar una nova etapa a Espanya.
Estic convençuda que bona part
dels votants del PP estan d’acord
amb el contingut del pacte. De fet

ensagradariaqueladirecciódelPP
s’assegués amb nosaltres i ens di-
gués què rebutgen de les 200 pro-
postes de reformes que recull
l’acordambelPSOE.

Galícia i País Basc són les prò-
ximes cites electorals. Si C’s no
entra en aquests parlaments es
potparlardefracàs?
Són dues eleccionsmolt complica-
des, però tots els sondejos diuen
que obtindrem representació.Més
enllà d’això, creiemque el projecte
de C’s té sentit a tots els racons
d’Espanya.

S’imagina C’s després de
Rivera?
Per descomptat; continuarà tenint
sentitperquèelmésimportantésel
que representa C’s, els seus valors.
Per sort, Rivera és molt jove i
aquestmomentésmolt llunyà.

De la història d’auge i caiguda
d’UPyD,quinesconclusionsn’ex-
treu?
Noespotpensarqueelpartitésno-
més una persona. També que cal
estar sempre obert al diàleg amb
aquells partits que poden ser els
teuscompanysdeviatgeenunmo-
ment donat. UPyD va cometre un
error colossal quan no va voler su-
mar amb C’s per un problema de
personalisme.

En la campanya passada de les
generals va tenir un gran prota-
gonismeiesvaconvertirdefacto
en la número dos de C’s. Es veu
fentelsaltalapolíticaespanyola?
Tinc una responsabilitat tan gran
amb la situació actual a Catalunya,
el repte és tan important, que ni
m’hoplantejo.c

XAVIER GÓMEZ

La líder de C’s a Catalunya i cap de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas

“No somdurs amb
Rajoy, som sincers”

GRAN COALICIÓ?

“En aquestmoment
elmés assenyat seria
formar un govern
ampli i transversal”

POLÍT ICA CATALANA

“C’scol·laboraràambel
GovernsiPuigdemont
rectifica iaparca
l’independentisme”

ENTREVISTA

Inés Arrimadas, líder de C’s a Catalunya

BARCELONA Redacció

El dirigent de CDC i líder de De-
mocràcia i Llibertat al Congrés,
Francesc Homs, afirma que unes
noves eleccions generals serien
un “fracàs de la política espanyo-
la” i proposa a l’independentisme
català de formar una candidatura
d’unitat si es confirma la repeti-
ció de l’escenari electoral. “L’in-
dependentisme hauria de ser ca-
paç de fer una llista fora del que

és habitual, extraordinària. Pre-
cisament per posar de manifest
aquest contrast: fracàs de la polí-
tica espanyola-èxit de l’indepen-
dentisme”, assegura en una en-
trevista l’agència Europa Press.
L’exconseller demana veure

unes noves generals com una
oportunitat de l’independentis-
me per exhibir fortalesa, i fa un
símil futbolístic: “Quan la vida et
deixa amb la pilota davant de la
porteria noméshas de xutar, i po-

dríem xutar amb una força enor-
me”. Homs planteja que aquesta
candidatura sorgiria d’unes pri-
màries en les quals tindriendret a
presentar-se i a votar els “110.000
voluntaris que van formarpart de
la llista de JxSí”, en al·lusió a les
persones que es van adherir a la
coalició que van formar CDC,
ERC i independents i que es va
imposar en les eleccions del 27-S,
i esmostradisposat anoencapça-
lar-la. “No tindria cap inconveni-

ent a no encapçalar la llista. L’en-
capçalaria qui tingués més su-
ports en unes primàries. Aquesta
candidatura seria un element
d’entusiasme, d’il·lusió i d’opera-
ció col·lectiva”, subratlla.
La idea d’Homs és de moment

personal, i primer la transmetrà
al seu partit, CDC, i després creu
que s’hauriadecomençaraparlar
amb ERC en els pròxims dies,
perquè es pogués posar enmarxa
al maig si es confirma que hi ha
noves generals. I l’objectiu seria
aconseguir més de vint diputats
independentistes. “Hemde supe-
rar els 20 diputats. Ara no els te-
nim. Ara en tenim 17 i ens hemde
posar pressió i exigir un resultat
millor”, sentencia.c

Homs proposa a ERCuna llista
unitària si es repeteixen les generals

JAVIER LIZÓN / EFE

Francesc Homs
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IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Inés Arrimadas va assumir
el repte de liderar la candi-
datura de Ciutadans en
unes eleccionsdel 27-Sque
l’independentismevaplan-

tejar com un plebiscit. Va sortir de
lesurnesamb25diputats icomalí-
der de l’oposició. Sis mesos des-
prés, analitza la situació a Catalu-
nya i les negociacions per formar
governaMadrid.

Després de reunir-se per
primera vegada amb Puigde-
mont, vadestacarun canvi de ta-
rannà en el Govern respecte a
l’etapadeMas.Conservaaquesta
impressió?
Durant elsmesos previs a la inves-
tidura,Masni emva trucar ni es va
posarencontacteambmi.Araamb
el nou Govern existeix un marge
mésgranperaldiàleg.

Peròelpla independentistano
s’atura...
JuntspelSíestàcomençantamati-
sar la seva posició, potser perquè
les seves promeses eren evident-
ment falses.Elmésgreuésques’ha
mentitalscatalansiaraintentenre-
conduir-hocomsinopassés res.

Sembla que la CUP també de-
tecta aquesta frenada de Junts
pelSí.
Puigdemont s’ha equivocat de
rumb, de soci i també d’estratègia.
La CUP és un partit antisistema
que no té cap problema a l’hora de
desobeir les lleis. I ara vol demos-
trar-hoalParlament.Esticconven-
çudaquemoltsvotantsdeCDCsón
molt llunyde les sevesposicions.

Si Puigdemont rectifica o
aparca els seus plans indepen-
dentistes, C’s estaria disposat a
col·laborar amb el Govern al
Parlament?
Veig molt complicat una rectifica-
ció sense que se celebrin abans no-
ves eleccions. Però el desacord no
ajuda a avançar, només a dividir
més la societat catalana. Si Puig-
demont rectifica, C’s estarà dispo-
sat a parlar de sanitat, educació,
economia, finançament, infraes-
tructures...

L’últim CEO assenyala un em-
pat entre partidaris i no partida-
risde la independència...
Tot i la llargacampanya i elsdiners
invertits per laGeneralitat nohiha
hagut mai una majoria social a fa-
vordelaindependència.Ditaixò,si
aconseguim que Espanya funcioni
millor, no només Catalunya, més
gent s’hivoldràquedar.

Creu que és una oferta prou
temptadora?
La independència s’ha venut falsa-
mentcomunapociómàgicaperso-
lucionar tots els problemes. Cre-
iem que calmillorar la condició de

vida de les persones, dels serveis
que reben de les seves adminis-
tracions.

Una reforma de l’Estat per
avançarcapaon?
Unmodel d’Estat de tipus federal,
amb un sistema de finançament
semblant a l’alemanyquegarantei-
xi els recursos financers de les au-
tonomies però ambharmonització
fiscal.Peraaixòs’hadedefinirqui-
nes són les competències de cada
administració pública, que hi hagi
coresponsabilitat,coordinació iso-
bretot lleialtat institucional. No hi
ha ni un sol país federal en el qual
unapart del seu territori se salti les
lleis inopassi res.

En els últims mesos algunes
polítiques, com Anna Gabriel
(CUP)ovostè, hanrebut insults i
menyspreus a les xarxes socials.
Masclisme?
La política reflecteix el masclisme
que hi ha en la societat, però no
m’agrada generalitzar i no sempre
que es critica una dona que està en
políticaéspermasclisme.

Se subratllen aspectes de la vi-

da personal que es passen per alt
quanestractad’unhome.
El rerefons és que algunes perso-
nes es pensen que les dones es dei-
xen influir per les seves parelles;
d’aquí ve l’interès per saber què
pensen,quèfanodequinpartitsón.
Aquesttipusdecosessónunincen-
tiuméspercontinuarlluitantperla
igualtatentreelshomes i lesdones.

Vostèhaplantejatquealgunes
propostes de l’acord entre
SáncheziRiverasiguintrasllada-
desaCatalunyaambPSC.
Noens hemcasat amb el Partit So-
cialista i no plantegem una aliança
estable ambelPSC.Peròésde sen-
tit comúdefensar en les autonomi-
es aquells aspectes de l’acord que
puguin ser traslladables, a més de

buscar l’acord amb la resta de
partits.

Sánchez s’acosta a Iglesias.
TemunpactePSOE-Podem?
Eldiàlegésbo. Sánchezespotveu-
reambIglesias, ambPuigdemont...
Però cal ser clar ambels espanyols:
si Sánchez és coherent i respecta
l’acord amb C’s no podrà aliar-se
ambPodem.

Descarta donar suport a un
acorddelPSOEambPodem?
Larealitatésquenohihaunamajo-
ria d’esquerres, no sumen. Si el
PSOEvolgovernarambPodem,IU
i Compromís necessitarà el suport
deCDCiERC. Inosaltresnodona-
remmaisuportaungovernambels
independentistes.

És possible una gran coalició
PP-PSOE-C’s?
Elmésassenyatseriaformarungo-
vernampliitransversal.Elpactede
moment ha arrossegat el PSOE al
centrepolític i ofereixuna alterna-
tivaalbloqueiginstitucional.Amés
ha evitat un govern amb presència
de populistes i independentistes.
SielPPvolbloquejaraquestaopció

ial finalelPSOEacabapactantamb
Iglesias haurà d’explicar molt bé
alsespanyolsperquèhoha fet.

La duresa deC’s ambRajoy ha
causatsorpresa.Nocorrenelrisc
de perdre els seus votants més
conservadors?
No som durs amb ell, som sincers.
Diemelquemoltagentpensa, fins i
totdinselPP.Continuasentelpar-
tit que representa més espanyols i
ésindispensablepercanviaraquest
país.Peròsi vostèempreguntaque
valori els quatre anys de govern de
Rajoy en qüestions tan importants
com el que ha passat a Catalunya o
la corrupció, només li puc dir que
no és la personamés adequada per
liderar una nova etapa a Espanya.
Estic convençuda que bona part
dels votants del PP estan d’acord
amb el contingut del pacte. De fet

ensagradariaqueladirecciódelPP
s’assegués amb nosaltres i ens di-
gués què rebutgen de les 200 pro-
postes de reformes que recull
l’acordambelPSOE.

Galícia i País Basc són les prò-
ximes cites electorals. Si C’s no
entra en aquests parlaments es
potparlardefracàs?
Són dues eleccionsmolt complica-
des, però tots els sondejos diuen
que obtindrem representació.Més
enllà d’això, creiemque el projecte
de C’s té sentit a tots els racons
d’Espanya.

S’imagina C’s després de
Rivera?
Per descomptat; continuarà tenint
sentitperquèelmésimportantésel
que representa C’s, els seus valors.
Per sort, Rivera és molt jove i
aquestmomentésmolt llunyà.

De la història d’auge i caiguda
d’UPyD,quinesconclusionsn’ex-
treu?
Noespotpensarqueelpartitésno-
més una persona. També que cal
estar sempre obert al diàleg amb
aquells partits que poden ser els
teuscompanysdeviatgeenunmo-
ment donat. UPyD va cometre un
error colossal quan no va voler su-
mar amb C’s per un problema de
personalisme.

En la campanya passada de les
generals va tenir un gran prota-
gonismeiesvaconvertirdefacto
en la número dos de C’s. Es veu
fentelsaltalapolíticaespanyola?
Tinc una responsabilitat tan gran
amb la situació actual a Catalunya,
el repte és tan important, que ni
m’hoplantejo.c

XAVIER GÓMEZ

La líder de C’s a Catalunya i cap de l’oposició al Parlament, Inés Arrimadas

“No somdurs amb
Rajoy, som sincers”

GRAN COALICIÓ?

“En aquestmoment
elmés assenyat seria
formar un govern
ampli i transversal”

POLÍT ICA CATALANA

“C’scol·laboraràambel
GovernsiPuigdemont
rectifica iaparca
l’independentisme”

ENTREVISTA

Inés Arrimadas, líder de C’s a Catalunya

BARCELONA Redacció

El dirigent de CDC i líder de De-
mocràcia i Llibertat al Congrés,
Francesc Homs, afirma que unes
noves eleccions generals serien
un “fracàs de la política espanyo-
la” i proposa a l’independentisme
català de formar una candidatura
d’unitat si es confirma la repeti-
ció de l’escenari electoral. “L’in-
dependentisme hauria de ser ca-
paç de fer una llista fora del que

és habitual, extraordinària. Pre-
cisament per posar de manifest
aquest contrast: fracàs de la polí-
tica espanyola-èxit de l’indepen-
dentisme”, assegura en una en-
trevista l’agència Europa Press.
L’exconseller demana veure

unes noves generals com una
oportunitat de l’independentis-
me per exhibir fortalesa, i fa un
símil futbolístic: “Quan la vida et
deixa amb la pilota davant de la
porteria noméshas de xutar, i po-

dríem xutar amb una força enor-
me”. Homs planteja que aquesta
candidatura sorgiria d’unes pri-
màries en les quals tindriendret a
presentar-se i a votar els “110.000
voluntaris que van formarpart de
la llista de JxSí”, en al·lusió a les
persones que es van adherir a la
coalició que van formar CDC,
ERC i independents i que es va
imposar en les eleccions del 27-S,
i esmostradisposat anoencapça-
lar-la. “No tindria cap inconveni-

ent a no encapçalar la llista. L’en-
capçalaria qui tingués més su-
ports en unes primàries. Aquesta
candidatura seria un element
d’entusiasme, d’il·lusió i d’opera-
ció col·lectiva”, subratlla.
La idea d’Homs és de moment

personal, i primer la transmetrà
al seu partit, CDC, i després creu
que s’hauriadecomençaraparlar
amb ERC en els pròxims dies,
perquè es pogués posar enmarxa
al maig si es confirma que hi ha
noves generals. I l’objectiu seria
aconseguir més de vint diputats
independentistes. “Hemde supe-
rar els 20 diputats. Ara no els te-
nim. Ara en tenim 17 i ens hemde
posar pressió i exigir un resultat
millor”, sentencia.c

Homs proposa a ERCuna llista
unitària si es repeteixen les generals

JAVIER LIZÓN / EFE

Francesc Homs
183

Aina Milà Solé
LV. Article 121



DIMECRES, 30MARÇ 2016 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 17

manar el portaveu del PP, Enric
Millo.
La CUP, tot i això, es vamostrar

inamovible.“Somnosaltreselsque
esperem convèncer Junts pel Sí”,
va avisar el diputat cupaire Albert
Botran.

L’esquerra alternativa veu “to-
talment coherent” la seva iniciati-
va. El seu objectiu és que serveixi
per impulsar lamobilització ciuta-
dana a favor de la independència,
en hores baixes d’un temps ençà, i
mostrar suport als ajuntaments i

JxSí exigeix a laCUPnegociar la seva
moció perquè hi veu aspectes il·legals
La coalició tramita la iniciativa a condició de modificar-la abans d’arribar al ple

MAITE GUTIÉRREZ
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Lamoció de laCUPper ratificar la
declaració sobiranista en què es
demana que el Parlament i el Go-
vern desobeeixin el Tribunal Con-
situcional (TC), o que els Mossos
no facin cas dels requeriments de
l’Audiència Nacional, va provocar
ahir un altre estira-i-arronsa entre
les forces que sustenten la legisla-
tura de Carles Puigdemont. Men-
tre la CUP va assegurar que no
“mourà una coma” del document,
el Govern es va queixar d’haver de
passar revàlides cada quinze dies i
va criticar la “gesticulació excessi-
va”delscupaires.
Aquestesdesavinenceshanobli-

gatJuntspelSíapracticaruncom-
plicat joc d’equilibris que ahir va
viure un nou episodi al Parlament.
Primer, lamajoriadeconvergents i
republicans a la Mesa va desaten-
dre els serveis jurídics de la Cam-
bra per activar les ponències que
handeredactarlestreslleisdedes-
connexió, i arahan fet valer aques-
ta majoria per acceptar a tràmit la
moció de la CUP, tot i que “amb
condicions”.
Junts pel Símirarà demodificar

el textperquètédubtessobre lase-
va legalitat. Fonts de la formació
reconeixen que alguns punts de la
mociópodriencontravenir lareso-

luciódelTCqueanul·la la declara-
ció rupturista del 9 de novembre,
amb les conseqüències legals que
aixòcomportaria.Peraixòintenta-
ran per tots elsmitjans de convèn-
cer la CUP perquè canviï part del
text abans de sotmetre’l a votació
en el ple del 6 d’abril. Si els antica-
pitalistes no afluixen i la moció es
mantéigual,JuntspelSídeixaràen
mansdelple ladecisiódedebatreo
no la polèmica iniciativa. La presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, proposarà de treurede l’or-
dre del dia la moció, una cosa que

haurandevotar totselsdiputats.
Els grups de l’oposició van criti-

cardurament l’estratègiadeCDC i
ERC per esquivar la jugada de la
CUP i, sobretot, que els immiscei-
xin en les seves disputes. Tots van
coincidir que el grup majoritari
trasllada al ple del Parlament “la
responsabilitat”defrenarlamoció.
“Nosaltres no hi participarem,

Junts pel Sí i la CUP estan utilit-
zant el Parlament per dirimir les
sevesbaralles”, va lamentar el por-
taveu de Catalunya Sí que es Pot,
Joan Coscubiela. “Estan traslla-
dant a les institucions les seves di-
ferències”,vacoincidir laportaveu
socialista,EvaGranados.
Per la sevabanda, el portaveude

Ciutadans, Carlos Carrizosa, va
qualificar “d’invent” de Junts pel
Sí la nova figura d’“admissió a trà-
mit condicionada”. “Espero que la
Mesa del Parlament reconsideri
l’acceptació de la proposta”, va de-

va sentenciarMunté, que va negar
una possible crisi de govern entre
JuntspelSí i laCUP.
Enaquestsentit,vadefensarque

l’acordde legislaturacontinuaple-
nament vigent. I sense erosions.
“Estem plenament convençuts
queestemdesenvolupant el full de
ruta”, vaafegir.
Per la seva banda, l’expresident

de laGeneralitat, ArturMas, va fer
una crida al sobiranisme a actuar
amb “astúcia i intel·ligència” i li va
aconsellar que fugi de “petites dis-
putes”.
Mas, que va participar en un di-

nardel’entitatSoberaniaiJustícia,
va insistir queCatalunya “haposat
duesvegadesl’EstatEspanyolcon-
tres les cordes” –amb referència a
la consulta del 9 N i a les passades
eleccions del 27 de setembre–; pe-
ròque“l’experiènciaensdemostra
quel’estèticadelagesticulacióésel
queenspot ferperdre”.
Mas va argumentar que les dis-

putes, tot i que petites, poden anar
encontrad’“eixamplar labase”del
sobiranisme, condició indispensa-
ble, a parer seu, per culminar el
procés independentista. “És cert
que el 27-S vam guanyar clara-
ment, però encara ens falta gent”,
va advertir. “Nopodemcaureen la
trampadeposar lespedresolesro-
ques al camí nosaltres mateixos”,
va sentenciar.c

ArturMas demana
als sobiranistes que
abandonin unes
disputes que van en
contra del procés

MARC ARIAS

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ahir durant una sessió de la Cambra

El grupde treball sobre el deute es
reuneix avui per revisar els pagaments
REDACCIÓ Barcelona

El grup de treball sobre el deute
públic de Catalunya es reunirà
per primera vegada avui per ana-
litzar els pagaments que ofeguen
les finances de la Generalitat. Hi
participaran membres de Junts
pel Sí, el Departament d’Econo-
mia i la CUP. La revisió dels deu-
tes de la Generalitat és un dels
compromisos subscrits en la de-
claració rupturista del 9 de no-

vembre entre Junts pel Sí i la
CUP, un acord que va reafirmar
el president Carles Puigdemont
en el ple del Parlament del 2 de
març. Puigdemont es va compro-
metre a posar en marxa aquest
grup, “perquè és un acord però
també perquè és necessari”.
L’annexde la declaració ruptu-

rista diu que el Govern “impulsa-
rà la renegociació de totes les fi-
nances estructurades separant
els pagaments que compensenun

servei (inversió i manteniment)
dels que constitueixen un paga-
ment excessiu respecte als tipus
d’interès i a les taxes d’inflació
actuals”.
El Govern té la voluntat de re-

negociar el pagament dels crèdits
i interessos pactant unnou calen-
dari amb les entitats financeres
que doni oxigen a les arques de la
Generalitat. Aquí fins i tot podria
rebre el suport d’altres grupspar-
lamentaris a part de la CUP. Per a

l’esquerra anticapitalista la revi-
siódel deutepúblic ésunelement
clau en la negociació dels futurs
pressupostos, que el conseller
d’Economia, Oriol Junqueras, es-
pera tenir llestos entre elmaig i el
juny.
Amb tot, les posicions de la

CUP iJuntspel Sí pel que fa al pa-
gament del deute difereixen. Els
primers apostenper fer una audi-
toria ciutadana per decidir quina
part dels préstecs i interessos “és
legítim pagar”. La diputada Anna
Gabriel fins i tot ha parlat alguna
vegada de no pagar part d’aquest
deute si fos necessari. En canvi,
des de la Conselleria d’Economia
sostenen que, si bé volen renego-
ciar el calendariper abonar factu-

res i interessos, “no pagar el deu-
te ni entra en el nostre plans ni té
sentit”. Ara aquest grupde treball
haurà d’analitzar totes aquestes
qüestions i arribar a un acord.
Un altre dels punts subscrits en

la resolució del 9 de novembre va
seguir el seu tràmit ahir al Parla-
ment. La comissió de Governació
va nomenar elsmembres que for-
maranpart de la ponència que re-
dactarà la llei de règim jurídic ca-
talà, una de les tres lleis de la
“desconnexió” que han de facili-
tar el trànsit cap a l’eventual in-
dependència de Catalunya. Com
ja estava previst, només Junts pel
Sí i la CUP hi participaran, la res-
ta dels grups parlamentaris s’hi
han negat.c

càrrecs públics locals “que estan
sent requerits per la justícia espa-
nyola”, vaassenyalarBotran.
ElpasquehafetlaCUPhaenter-

bolit la relació entre els dos grups.
Ara ja no xoquen només en el ves-
sant social, sinó també sobre com
s’hadefer larupturaambEspanya.
La consellera de la Presidència,

NeusMunté, visiblementmolesta,
va avisar la CUPque “una excessi-
va gesticulació no ajuda” el procés
independentista. “No creiem que
calgui passar una revàlida cada 15
diesalpledelParlament”,vaafegir
enelpaperdeportaveudelGovern
en la roda de premsa posterior al
ConsellExecutiu.
Peròmalgrat les crítiques a l’ac-

titud de la CUP, la responsable del
Govern es va estar de fer cap valo-
ració sobre lamoció,perquè, vaar-
gumentar, mentre es debatia al
Parlament, el Govern estava reu-
nit. “No hem entrat a valorar-la”,

L’expresident
a Zapatero: “No
ha entès res”

]L’expresidentde la
GeneralitatArturMasva
respondreaquestdimarts
aqui va serpresidentdel
governespanyol i líderdel
PSOE,JoséLuisRodrí-
guezZapatero, queenuna
entrevistapublicadadiu-
mengepassatperLaVan-
guardiavademanar tor-
nara l’EstatutdeCatalu-
nyaprevi a la sentència
delTribunal aConstitu-
cional comasolucióper
resoldreel conflictepolí-
tic català. “Nohaentès
res”, vaassegurarArtur
Masenunesdeclaracions
recollidesperACN, i va
afegirque “elsquedema-
nen tornara l’Estatutno
hanentès res”.D’altra
banda, vavaticinarque
“depenentdequin tipus
degovernhihagi” aEspa-
nyadesprésde lesnego-
ciacionsque s’estanduent
a terme, l’independentis-
mepot créixer i ampliar-
se enunsmesos”.

Muntéavisaels
cupairesqueelGovern
nohade “passaruna
revàlidacada 15dies
alpledelParlament”
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Els tabús constituents
Quela CUP faria tot el possible per

complicar la tasca del Govern
Puigdemont estava escrit. Que la
CUPdonaria inestabilitat a lama-

joria independentista del Parlament tam-
bé és un fet que se sabia. La CUP fa de
CUP, no hi ha res a dir. Aquella CUP de
tres diputats liderats per David Fernàn-
dez va ser una estranya excepció i va ope-
rar amb un sentit de la responsabilitat
que no es corresponia amb la dinàmica
habitual d’una organització pensada per
a l’agitació. La CUP de debò és la que di-
rigeix Anna Gabriel. L’error de Junts pel
Sí és haver pensat que després de la reti-
rada de Mas podrien generar una col·la-
boració eficaç amb els anticapitalistes. És
un error que està convertint la política
parlamentària enunpsicodramaquedes-
gasta les institucions, els partits sobira-
nistes i la idea de la independència.
Aquestes relacions impossibles de

Junts pel Sí i la CUP donen del procés
una imatge caòtica. El procés com a olla
de grills, una estampa que fa les delícies
dels contraris a una Catalunya indepen-
dent. Per al votant sobiranista, l’especta-
cle no pot ser més frustrant: l’autogol és
permanent. La distància entre la comple-
xitat de l’objectiu proclamat i una quoti-
dianitat llastrada per la tàctica i la batussa
entre socis és de difícil digestió. Els cu-
paires no deixen passar cap oportunitat
de descol·locar els sobiranistes majorita-
ris, la qual cosa incrementa –de retruc–
les desconfiances entre convergents i re-
publicans. Afegim a això el nerviosisme
de l’entorn de Junqueras per l’ombra
que la popularitat de Puigdemont
pot fer al líder d’ERC i per la du-
resa evident del repte assumit
pel vicepresident. La interlo-
cució que el republicà busca
amb Madrid és un ganivet
de doble tall.
Amb tot, la feblesa de

fons de l’independentisme
en aquest moment no pro-
vé només de la complica-
da correlació de forces
que va deixar-nos el 27-S.
Hi ha una fragilitat que
no depèn dels partits. Si
sortim del Parlament,
descobrim que en la base
del moviment sobiranista
–al carrer i en les organit-
zacions cíviques– actuen
amb molta força unes
premisses determinades.
Aquestes constitueixen l’em-

marcament prepolític d’un projecte polí-
tic que, en lamesura que ha de concretar,
corre el risc de perdre transversalitat.
Per tot això cal demanar-se si ha estat

gaire intel·ligent barrejar els temps de la
secessió democràtica amb els temps d’un
procés constituent, com si sobressin les
energies per fer alhora un torcebraç sen-
se precedents als poders de l’Estat i la for-
mulació al detall del quehade ser unaRe-

pública. L’explicació oficial és que un
procés constituent servirà per eixamplar
la base dels partidaris de la independèn-
cia. La paradoxa és que els sectors polí-
tics que l’independentisme vol seduir
amb això –el món de Colau, d’ICV i de
Podem, sobretot– han fet saber repetida-
ment que el procés constituent no ha

d’acabar forçosament amb un Estat inde-
pendent, pot ser una revisió de l’autono-
mia, feta amb molta alegria i participació
de la ciutadania, una intenció que em re-
corda aquell bus de l’Estatut que es va in-
ventar l’any 2004 Joan Saura.
Hi ha dos debats que els ambients sobi-

ranistes tenen gran dificultat a realitzar
perquè posen de relleu, precisament,
unes premisses prepolítiques molt arre-
lades i de difícil revisió. Parlo de la dis-
cussió sobre l’exèrcit i la discussió sobre
la consideració de la llengua catalana i la
llengua castellana en una Catalunya in-
dependent. Es tracta de dos debats tabú
que provoquen un nivell de discòrdia al-
tíssim entre els partidaris de la secessió.
Aquests tabús constituents defineixen
–sense voler– la concepció de moltes co-
ses, començant per la idea que ens hem
fet de la nació i d’uns suposats valors
col·lectius.
Fixem-nos-hi: ens costa posar-nos

d’acord sobredos elements claude la vida
de qualsevol Estat, la defensa i l’idioma.
Parlar de l’exèrcit és imprescindible però
ens desagrada, perquè representa as-
sumir la part menys amable de la so-
birania plena o cosobirania europea. És
una dada molt significativa que en l’en-
questa que CDC ha fet entre la seva mili-
tància hi hagi un 27,5% que rebutja fron-

talment la crea-
ció d’un exèrcit i
un 44,4%parti-
dari de delegar
la defensa en
un hipotètic
exèrcit supraes-

tatal. Què ens diu
això sobre la ideade les relacions interna-
cionals que tenen molts sobiranistes?
Parlar de la llengua és també imprescin-
dible–ho fan estats comEspanya i França
constantment–, però sembla que entra en
contradicció amb un independentisme
de nou encuny que ha amagat la base
identitària i ha subratllat les raons mate-
rials i pràctiques per arribar a més gent.
Avui es presenta un manifest d’experts
que són crítics amb les tesis sobiranistes a
favor del bilingüisme, una acció que al-
tres sectors veuen com l’expressió d’una
preocupaciómancada de visió política de
conjunt. Més enllà de les raons d’uns i al-
tres, no deixa de ser inquietant que l’a-
bordatge públic d’aquest assumpte tan
delicat es faci en uns termes que sembla-
ven superats.
Mentre Junts pel Sí i la CUP es bara-

llen, tot això va fent xup-xup.c

El lideratge s’assoleix i es
manté si vaacompanyatde la
confiança dels teus. Només
així s’aconsegueix l’autoritat

per prendre decisions que siguin ac-
ceptades àmpliament. Una de les con-
seqüències de la fragmentació de vots
a Espanya és la formació de lideratges
fràgils i discutits al si dels partits. La
solitud de Mariano Rajoy mentre es-
pera que fracassi l’afany de Pedro
Sánchez a ser investit amb la compli-
citat directa o indirecta de Ciutadans i
Podem és un signe de gran debilitat.
Amb la quietud no es fa política.
Les veus crítiques en el si del PP són

contingudes, però el dit d’Aznar el va
assenyalarquanva dir enpresènciade
Rajoy que es necessiten “nous liderat-
ges capaços d’exercir una tracció so-
cial,moral i política a l’altura dels des-
afiaments”. Si les urnes et castiguen
severament, el seguici es distancia.
Pedro Sánchez va aconseguir 90 es-

cons, el pitjor resultatde lahistòriadel
PSOE en democràcia. La seva figura
va ser discutida al principi, però ara el
partit li dóna suport amb l’esperança
quepugui ser investitpresident. Si fra-
cassa en l’intent, els seus també el
qüestionaran. Després de reunir-se
amb Pablo Iglesias va afirmar que una

prioritat és evitar la celebració antici-
pada d’eleccions. L’altra és que el pac-
te ambCiutadans és intocable i que un
possible govern de coalició ha de
comptar amb el partit d’Albert Rivera.
El lideratge deRivera no és qüestio-

natperquèno téhistòrianiha trepitjat
el poder. Els socialistes iCiutadans se-
rien ben vistos per Europamalgrat les
diferències ideològiques que els sepa-
ren. Rivera i Sánchez se sostenenmú-
tuament com dos nàufrags agafats a
un salvavides en plena tempesta.
El cas d’Iglesias és més complex. El

seu lideratge és qüestionat perquè ha
cessat fulminantment el seu secretari
general que era l’home d’Errejón. No
hi ha pau interna a Podem. Malgrat la
retòrica de les seves llargues interven-
cions, tan aviat es postula com vice-
president com ell mateix s’exclou. És
la tercera força, amb 69 escons, però
no controla la impetuositat d’un mo-
viment que es creu en el deure de can-
viar la societat. La trobada amb
Sánchez no li va sortir bé, encara que
si es tracta d’evitar eleccions és capaç
d’entrar en un govern amb Rivera. Ell
no ho sospita, però ja forma part de la
casta. Rebaixaràmés les seves exigèn-
cies per tal d’entrar en el govern.
A Catalunya el lideratge també és

molt fràgil. Artur Mas mostra el seu
enuig per perdre la presidència i s’es-
carrassa en la refundació del partit.
Carles Puigdemont diu que està de
passada i Junts pel Sí sembla una fór-
mula transitòria. Oriol Junqueras ha
col·locat les seves peces, però no se
sap si conservaria els vots en cas que
ERC es presentés en solitari. La CUP
està dividida, però insisteix que es
compleixin els compromisos d’inves-
tidura davant la incòmoda resistència
de Junts pel Sí. Els líders pateixen les
conseqüències de la fragmentaciódels
vots.c

Lideratges
fràgils

L’autoritat s’assoleix
i esmanté si va
acompanyada de
la confiança dels teus

Labioètica enmedicina
Elsavenços continus en la investi-

gació biològica i les aplicacions
en medicina ens reconforten, si
béalhorapodencrearproblemes

ètics en els postrems dies, potser hores,
d’un malalt. Quan una vida s’extingeix, és
factible esperar que la conducta delmetge
respongui no sols als seus coneixements i
als mitjans científics de què disposa, sinó
també a la voluntat del malalt o, en cas
d’incapacitat, de l’acompanyant que hi
vetlla. Hi ha el desig que el facultatiu i el
seu equip, a part de centrar-se en lamedi-
cació, també estableixin empatia vers la
personaquepateix. Per fortuna, unmanu-
al explícit, o com a mínim implícit, esta-
bleix cada vegada amb més contundència
unes normes d’actuació encaminades a

salvaguardar el final d’una vida d’un pati-
ment innecessari.
És en aquesta esfera on treballen les cu-

res pal·liatives, destinades tant al malalt
com als seus parents o altres cuidadors.
L’objectiu és que els professionals sani-
taris mitiguin el patiment tant des de la
medicina com des de l’ajuda psicològica.
Fer de l’última seqüència una etapa més
suportable. Ja no compta l’antiga idea que
ens trobem en una vall de llàgrimes i per
tant ens tocaplorar.Araestemconvençuts
que en aquesta vall mereixem el màxim
benestar.
Forad’això, tenimdret a estar informats

del que ens passa, quines possibilitats te-
nim de continuar endavant, quines alter-
nativesexisteixen. I somlliuresd’acceptar
el que se’ns proposi o no. En aquest punt
sorgeix la potestat de refusar teràpies

agressives que sense conduir a la curació
portin a una pervivència dolorosa. Així
doncs, el concepte d’eutanàsia passiva es
fa present en forma de no prolongar l’ago-
nia en va. Es tracta de renunciar a teràpies
i experiments penosos en un procés incu-
rable.Malgrat que pot sorgir una objecció
deconsciènciaperpart delmetge, existeix
el recurs d’esgrimir la voluntat del malalt.
Un paternalisme mal interpretat no s’ha
de superposar a l’autonomia personal, ex-
pressadaenelmateixmomentoambante-
rioritat enundocument reconegut oficial-
ment en el qual esmanifesti la voluntat de
no rebre determinats tractaments.
Totsaspiremadecidirsobre lanostravi-

da, una empresa pràcticament inabastable
de tan impotents comsom, i al capdavall el
quepassa, simésno, és que resultamés as-
sequible decidir sobre la nostramort.c

Francesc-Marc Álvaro Lluís Foix

Eulàlia Solé

Ens costa posar-nos d’acord
sobre dos elements clau
de la vida de qualsevol Estat:
la defensa i l’idioma

JOMA

E. SOLÉ, sociòloga i escriptora
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LaCUPopta pel xoc jurídic amb l’Estat
coma estratègia enfront de JxSí
Lamoció dels cupaires pretén provocar el TC per afavorir la mobilització civil

ÀLEX TORT
Barcelona

Ara per ara les probabilitats que
JuntspelSípermetiqueesvotidi-
jous vinent al ple del Parlament la
mocióde laCUPquepretén reite-
rar el compromís dels grups inde-
pendentistes amb la resolució
rupturista del 9 denovembrepas-
sat són escasses. “De més verdes
en maduren”, adverteixen des de
la CUP. L’esquerra alternativa
sempre s’ha dit “acceleradora del
procés independentista” i té clar
que per fer-ho ha d’arrossegar el
grupmajoritaridelaCambracata-
lana a la desobediència i a la con-
frontació amb l’Estat.
L’estratègia és provocar. En

canvi, Junts pel Sí sembla que vol
anar amb peus de plom. Però
aquestaúltimainiciativadelsanti-
capitalistes, concretament, busca
alguna cosamés que unamera ra-
tificació:aparerseu,siJxSís’avin-
guésavotarafavordelspuntsdela
moció es garantiria el xoc frontal
dels 72 diputats independentistes
contra el Tribunal Constitucional
i s’obriria la porta a una possible
inhabilitació o actuació sobre
aquests càrrecs electes. I així es
podria “encendre la flama de la
mobilització civil i del carrer” per
accelerar el procés sobiranista.
Aquesta possibilitat, apuntada

per fonts de la CUP, ha estat con-
firmada per l’impulsor de la mo-
ció, el diputat Benet Salellas, a La
Vanguardia. “No es pot negar que
un dels objectius sigui aquest, és
veritat, però tampoc que es busca
ser coherents amb allò que es va
aprovar el 9 de novembre, atès el
moment històric que estem vi-
vint”,asseguraSalellas.Arabé,ad-

met que lamobilització ciutadana
fariademotordelprocés.
Entre els militants de la forma-

ció anticapitalista hi ha qui aplau-
deix lamoció,peròmoltsaltresno
l’entenen i no la veuen de bon ull
perquè consideren que en lloc de
pressionar l’Estat “s’està collant”
Junts pel Sí. Igualment, fonts crí-
tiques dins dels cupaires assegu-
renque“ésunanovamostradevo-
ler petar-se l’acord d’investidura
de Carles Puigdemont” per part

majoriaderepresentantsdeJunts
pel Sí, va admetre la moció di-
marts passat, però va posar com a
condicióqueesmodifiqués el text
si els cupaires pretenenquees vo-
ti.
Gabriel javaavisarque“nopen-

sem tocar ni una coma”. A partir
d’aquícomençaun tourdeforcede
negociació entre els dos grupsper
treure’n l’entrellat.
Amb l’estabilitat parlamentària

en joc, ahir el president del grup
parlamentari de JxSí, Jordi Tu-
rull, vaproposarenunaentrevista
a la Xarxa esmenar la moció de la
CUP canviant la desobediència al
TCper “l’obediènciaal27-S”.Una
fórmula que a parer seu manté
“l’essència” del text de laCUPpe-

rò, encanvi, hoplanteja en termes
“méspositius”.
Per altra banda, després de les

ponències redactoresderègimju-
rídic i d’hisenda catalana, la co-
missió de Treball del Parlament
va nomenar ahir els grups de tre-
ball de la ponència que elaborarà
el text de la proposició de llei de
protecció social catalana.
Com en les anteriors, la ponèn-

ciaredactoradelaseguretatsocial
catalana només la conformaran
Junts pel Sí i laCUP. Per part dels
primers, Chakir El-Homrani i
Natàlia Figueras, mentre que pels
cupaires hi haurà Mireia Vehí i
Albert Botran. Ciutadans, PSC,
Catalunya Sí que es Pot i el PP a
Catalunya van rebutjar prendre-
hipart.c

JORDI PLAY / ARXIU

Benet Salellas és el principal impulsor de lamoció de compromís amb la resolució del 9 de novembre

El Parlament aprova revertir
el copagament de la dependència
MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

El Parlament ha aprovat aquesta
setmana instar el Govern que re-
verteixi el copagament dels ser-
veis d’atenció a la dependència i
tornar a la fórmula anterior al

2014, quan CiU va modificar els
criteris per calcular l’aportació
de les persones dependents.
La comissió d’Afers Socials i

Famílies va donar el vistiplau a
una proposta de resolució de Ca-
talunya Sí que es Pot amb els vots

favorables de tots els partits de
l’oposició i l’abstenció de Junts
pel Sí i la CUP. El grup deGovern
i els seus aliats anticapitalistes no
van permetre, tot i això, que la
mateixa iniciativa prosperés en el
ple contra la pobresa que la Cam-
bra catalana va celebrar el 9 i 10
demarç. Llavors, les dues forma-
cions van votar en contra de re-
vertir una ordre del Govern que
ha encarit fins a un 40% el copa-
gament que han d’assumir les
persones dependents en serveis
com l’accés a residències o la mi-
llora de l’autonomia.
La negativa de Junts pel Sí i la

CUP per solucionar aquest afer
va sorprendre les entitats socials.
Representants de la Taula del
Tercer Sector no amagaven la
sorpresa per aquest fet quan es va
acabar el ple. Cocarmi i Dincat,
dues de les associacions més im-
portants que agrupen persones
amb discapacitat, es van mostrar
també decebudes.
Ara, la proposta de resolució

aprovada esmena aquest fet, con-
sidera la diputada de Catalunya

Sí que esPot,MartaRibas. “Espe-
rem que el Govern compleixi el
que ha acordat el Parlament”, in-
sisteix.
El 2014 l’executiu dirigit per

Artur Mas va modificar els ba-
rems per calcular el copagament,
enquès’incloïenelpatrimoni i les
càrregues familiars. Això va pro-
vocar un augment de l’aportació
dels dependents. que ara han de
pagar més pels mateixos serveis.
“El canvi ha abocatmoltes perso-
nes a la pobresa”, va lamentar en

la comissió d’Afers Socials el di-
putat del PSC Raül Moreno. El
grup socialista va presentar amb
CatalunyaSíqueesPot la iniciati-
va de retirar el copagament en el
plemonogràfic contra la pobresa.
Cocarmi i Dincat tenen pen-

dentunareunióamb laconsellera
del ram, Dolors Bassa, en els pro-
pers dies per abordar aquest te-
ma.
La revisió del copagament a la

dependència no és l’única inicia-
tivaqueprosperamalgrat les reti-

cències de Junts pel Sí. La fragili-
tat de l’acord entre el grup majo-
ritari i la CUP ha fet també que
s’aprovi una altra resolució en la
comissió de Salut per recuperar
els serveis d’ambulàncies reta-
llats a les Terres de l’Ebre, també
presentada per Catalunya Sí que
es Pot. Junts pel Sí va votar-hi
ahir en contra i la CUP es va abs-
tenir, així que la moció va tirar
endavant per vot ponderat.c

JxSí i laCUPesvan
oposaralamesuraen
elplecontralapobresa,
cosaquevasorprendre
lesentitats

del sectormés dur de la formació.
Un sector que estaria encapçalat
per la diputada Anna Gabriel, mi-
litant d’Endavant, organització
declaradament contrària a qual-
sevolpacte ambCDC.
Salellas rebutja totes dues acu-

sacions:“Lamocióesvapresentar
alsdeudiputats,hivahaverdebat,
però finalment té el consens de
tots ells. Entenc que periodística-
ment convingui presentar divisi-
ons dintre la CUP, però ja en co-

mencemaestarcansats,d’aixòdel
sector dur i del sector no tandur”.
Entre altres coses, la proposta

de la CUP insta el Govern a “des-
obeir” el TC i “desacatar” els
requeriments de l’Audiència Na-
cional, a més de mostrar la soli-
daritat amb tots aquells ajunta-
ments –més de 280– que fins ara
han donat suport a la resolució
rupturista i que actualment estan
sent investigats.
La Mesa del Parlament, amb

EFECTE CONTRARI

Bases cupaires refusen
lamoció perquè
“es confronta amb
JxSí i no amb l’Estat”

DESLLORIGADOR

Turull proposa parlar
d’“obediència al
27-S” en lloc de
desobediència al TC

A C C I Ó E X T E R I O R

]El Parlament també
ha aprovat, a proposta
del PP, una resolució per
la qual s’insta el Govern
a informar la Cambra
sobre els costos i els
contractes establerts
entre la Generalitat, a
través del Diplocat, i l’In-
dependent Diplomat, un
lobby dels Estats Units
contractat l’any 2014 i
pel qual el Govern,
segons el PP, hauria
pagat unmilió d’euros.

Cost de contractes
delDiplocat

OBRA SOCIAL ”LA CAIXA” (PROGRAMA D’HABITATGE)

Convocatòria oberta de Lloguer Assequible a l’Hospitalet de Llobregat -
Av. d’Enric Prat de la RibaL’Obra Social ”la Caixa”, a través del seu Programa d’Habitatge, obre una convo-catòria del 4 al 30 d’abril per optar a 17 habitatges d’obra nova amb lloguers apartir de 578 €/mes.Els habitatges, situats a l’av. d’Enric Prat de la Riba del municipi de l’Hospitaletde Ll., tenen 2 habitacions i disposen de pàrquing i traster.Requisits d’accés:*

!No ser titular de cap habitatge
!Acreditar uns ingressos familiars no superiors a 4,21 vegades el valorponderat de l’IRSC
!Estar empadronat/ada a l’Hospitalet amb una antiguitat mínimaininterrompuda de 5 anysL’adjudicació de les vacants es farà per sorteig davant de notari el dia 24-5-2016.*Mes informació sobre aquesta convocatòria i presentació de sol·licituds, através del web: www.obrasociallacaixa.org (apartat Programa d’Habitatge). 186
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El nou escenari polític

El PP exhibeix unitat: “Qui
busqui divisió pica ferro fred”
El comitè de direcció va obviar comentaris sobre crítiques internes

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

“Delescosesquenoexisteixennoenpar-
lem”. Aquesta és l’explicació que va do-
nar ahir la vicesecretària d’estudis i pro-
grames del PP, Andrea Levy, per justifi-
car que el comitè de direcció, reunit ahir
sota la presidència deMarianoRajoy, no
tractés lapolèmicadelpresumptemales-
tardelGoverncentral ambelsnousvice-
secretaris per la seva actitud en el cas de
corrupcióqueafectaRitaBarberá.Niuna
sola paraula, ni una al·lusió, però diven-
dres, quan es van publicar les informaci-
ons, el president del Govern central en
funcions va haver de traslladar, a través
de la seva secretària d’Estat de Comuni-
cació, un missatge de suport als vicese-
cretarisdel seupartit.
MarianoRajoy va intentar de cloure la

polèmica sobre aquests presumptes en-
frontaments, que són l’últimque li convé
en vigílies d’una possible convocatòria
electoral, convençutqueels electors cas-
tiguen ladivisió. Ihova ferdissabte, amb
una foto d’ells quatre a l’AVE amb què
vananarplegatsaSevilla.Novolquese’n
parlimés.

Andrea Levy, encarregada de compa-
rèixerdavantlapremsadesprésdelareu-
nió del comitè de direcció, va complir al
peu de la lletra aquesta consigna no
transmesa i va tancar files ambelGovern
central. “Ho diré en termes rajonians
ambclaredatmeridiana:quibusquiqual-
sevoldivisió, fracturaobarallaenelPP,o
entreelPP ielGovern,pica ferro fred”.

Hi ha unitat, segons la vicesecretària,
nonomés entorndel projecte quedefen-
sen sinó també sobre el lideratge deMa-
riano Rajoy. “Al PP tots els membres es-
tanunitsenellideratgedeMarianoRajoy
ienelprojectepolíticquehadevertebrar
el PP a tot Espanya per representar les
idees, els valors i els principis del centre-
dreta”, vadirAndreaLevy.
La dirigent popular va confessar que

desprésdelapublicaciódeles informaci-
onsqueapuntavenaaquestsdesacordso
crítiquesdesdelGoverncentral,varebre,
igual comels seus companys,moltes tru-
cades de suport, incloent-hi la de la vice-
presidentadelGoverncentral,SorayaSá-
enzdeSantamaría, de qui partirien algu-
nes d’aquestes crítiques, i a qui va lloar
per la tascadegestióque faa l’Executiu.
Levy va assegurar que “nohenotat re-

tretsdeningú.Totstreballemperunpro-
jecteunit,cosaquenovoldirquesiguiun
projecte uniforme, ni que tots parlem
igual, peròestemunits enunobjectiuco-
mú i representem amb orgull les sigles
delPP”.
L’objectiu d’ahir, i és a això que es va

dedicar, eraposar endubte els presump-
tesacordsentreelPSOEiPodem,posant
demanifest l’encàrrecdePedroSánchez
aIceta,queelPPtradueixenunintentde
trobar una fórmula per poder acordar
ambPodem“unreferèndumemboscat”a
Catalunya. Una cosa que denunciarà el
PP en la convenció que celebrarà dis-
sabte a Barcelona sobre “l’enfortiment
institucional”, i que clausurarà Rajoy,
amb una idea clara, “que no es trossegi
Espanya”.c

TAREK / EFE

Mariano Rajoy iMaría Dolores de Cospedal ahir a la seu del PP abans de la reunió del comitè de direcció

El PP denuncia que
Sánchez busca amb
Podem “un referèndum
emboscat a Catalunya”

Rafael
Jorba

Val la pena
escriure?

Vaig rellegir durant la Setmana
Santa passada Cuatro historias
de la República, un recull d’arti-
cles de quatre periodistes de re-

ferència –Camba, Gaziel, Pla i Chaves No-
gales–sobreaquellaetapafallidadelahistò-
riad’Espanya.De l’edició (Destino,2003),a
càrrec de Xavier Pericay, recupero unes
reflexions d’Agustí CalvetGaziel en aquest
diari que són alliçonadores en el moment
present. Gaziel va passar de l’escepticisme
inicial–“jocrecmoltenelsfets,unamicaen
els homes, gens en les paraules”– al pessi-
misme a mesura que els fets –sempre els
fets– anaven erosionant els pilars del fràgil
edificide l’Espanyarepublicana.
EldiagnòsticdeGaziel,elpuntdepartida

del’anàlisi,quedafixatal’article“República
y autonomía. La piedra de toque” (LaVan-
guardia, 22/IV/1932), amb la Constitució
republicana i l’Estatut com a rerefons: “El
granproblemad’ara–noelproblemadeCa-
talunya, com se sol dir erròniament, sinó el
problemad’Espanya, de totEspanya, i fins i
totdetotalaPenínsula–ésveuresiCastella,
que va renunciarmassa tardanament, i per
tant catastròficament, a la seva quimera
colonial i a la sevaquimeraeuropea, sap re-
nunciara temps,pelbéde tots, a la seva ter-
cera i última quimera, la de l’uniformisme
peninsular, i facilitaaixí lapossibilitatd’una
nova i fecunda estructuració hispànica (...)
Algunscatalans,desil·lusionatsabansdeco-
mençar, diuen que ja no és possible i que la
cosa no té remei (...) Molts castellans, i no

dels depocavolada, creuen tambéqueaixò
de l’Estatut de Catalunya és una mena de
broma pesada (...) Les dues posicions són
falses. Les constitucions es fan per als po-
bles, inoelspoblespera lesconstitucions”.
Els fets –sempre els fets– es van anar en-

carregant de malmetre les esperances de
Gaziel: la involuciódelbienniconservadori
la rèplica, en clau de fugida cap endavant,
del 6 d’octubre del 1934. “La Ibèria de Ga-
ziel ja no eramés que una nova Atlàntida”,
escriu Pericay. Ara, en hores molt menys
convulsesqueaquelles, lafaltadelideratges
ilalògicafrontista,tantaMadridcomaBar-
celona, minen també les esperances. El re-
sultat electoral del 20-D convidava a posar
al dia la Constitució: una segona transició,
impossibled’emprendre sense laparticipa-
ció del PP, que té la minoria de bloqueig al
Congrés (més d’un terç dels 350 escons),
amb una ponència constitucional i un go-
verndegestió.Uncopacabadalafeina,com
preveu la Constitució, hauria estat l’hora
d’aprovar la reforma, convocar eleccions,
procedir a la seva ratificació per les noves
Corts i sotmetre-laareferèndum.
Som lluny d’aquest escenari. Els fets

–sempreels fets–situen les forcesreformis-
tes de cada bàndol en minoria davant l’im-
mobilisme dels uns i el rupturisme dels al-
tres. De la mateixa manera que la descons-
trucció del consens catalanista a Catalunya
s’ha acabat girant contra el sobiranisme
reformista. L’única –i abismal– diferència
amb el període republicà és que avui tenim
elparaiguadelaUnióEuropeaipodemper-
metre’ns el luxe de la irresponsabilitat. Per
aixòempreguntosovint,comvaferGazielel
1935:val lapenadecontinuarescrivint?

Avui tenim el paraigua
de la Unió Europea i
podempermetre’ns el luxe
de la irresponsabilitat

Va afegir que, si hi ha altres forces que,
compartint l’objectiu d’un millor en-
caixdeCatalunyaproposenunaltre iti-
nerari, “seiem i ho discutim”. El que és
vital, per tant, no és el referèndumen si
mateix, sinó la solució.
Persihihaguésdubtesdelseupropò-

sitconciliadorsobreaixò,Errejónvaas-
senyalar que el seu partitmai no ha po-
sat la “crisi territorial” com a prioritat
númerousobrelataula, jaqueprimerhi

ha “la crisi social i la crisi institucional”.
La formulació d’Errejón contrasta

amb la del líder d’EnComú,XavierDo-
mènech, que a l’entrevista a La Van-
guardia de dissabte passat va recordar
queperells“eldretadecidirés irrenun-
ciable”. Encaraque ahir, això sí, vama-
tisarendeclaracionsaCatalunyaRàdio,
i va prioritzar a una consulta, que pri-
merhihad’haver“unacordprevidego-
vernonnohihagiCiutadans”.
Arribats a aquest punt Ciutadans va

advertir el PSOE contra tota temptació

decedir enaquest camp. La líderdeC’s
aCatalunya, InésArrimadas,vaassegu-
rar que li preocupa la possibilitat que
Sánchez faci “un gir” i faci que el PSOE
“hitorni”percometredenou“elmateix
error de defensar referèndums d’auto-
determinació”.
Arrimadas va combinar l’avís a

Sánchez amb la invitació al president
MarianoRajoyque“elegeixi”entre tres
opcions: propiciar la repetició de les
eleccions, deixar que el líder del PSOE
faciaquest“gir” igoverniamb“Podemi
els independentistes”,odonarsuportal
pacte entreCiutadans i els socialistes.
Contràriament, el portaveu de De-

mocràciaiLlibertat,FrancescHoms,va
advertir Sánchez que si vol ser presi-
dent s’ha de comprometre amb la cele-
braciódel referèndumaCatalunya.c

C’s adverteix el PSOEque
nopacti la consulta catalana
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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Montoro es
compromet amb
Puig a revisar-li
el finançament
El ministre admet que cal treballar
immediatament en un canvi del model

SALVADOR ENGUIX
València

El ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, s’ha compromèsaposar
en marxa immediatament el grup
d’experts que ha de tenir abans de
final d’any l’estudi previ al debat
per a un canvi en el finançament
autonòmic.Ho va fer ahir després
de rebre el president de la Comu-
nitat Valenciana, Ximo Puig, una
de les comunitats que, com Cata-
lunya, arrosseguen greus proble-
mesdefinançament.Elmateixmi-
nistre, després de dues hores de
reunió, va reconèixer que la “inte-
rinitat” de l’Executiu no pot ser
excusa per no treballar en l’infor-
me tècnic.Aquestadecisió benefi-
cia totes les autonomies que com
CatalunyaoelPaísValenciàpatei-
xenunfinançament insuficient.
Tot i això, el president valencià

no va aconseguir que un dels ob-
jectius del grup d’Hisenda sigui,

justament, el d’aclarir si hi ha ha-
gutunfinançament inadequatque
el mateix Montoro va reconèixer
després de la reunió. Ximo Puig
confia que s’abordi en aquest con-
text el deute històric de la Comu-
nitatValenciana.
El president va presentar ahir

un document al ministre amb sis
mesures “transitòries per garantir
laviabilitatdelaComunitatValen-
ciana. Entre aquestes mesures
l’Executiu valencià demana un
FLA extraordinari per cobrir el
dèficitdel2015,queesmantinguin
els tipus del FLAal 0% fins a la re-
forma del sistema de finançament
autonòmic i que l’Estat assumeixi
la multa de 19milions d’euros im-
posada per la UE a Espanya per-
què l’anterior govern del PP d’Al-
bertoFabravamanipularlesxifres
deldèficit.
Cristóbal Montoro es va com-

prometre a establir un pla de tre-
soreria per al 2016 en el qual es

buscaran fórmules per alleujar el
dèficit, mantenir els tipus d’inte-
rès i pagar lamulta a la UE. El do-
cument també exigeix unes “me-
sures estructurals” de caràcter
transitori “quehande conduir a la
reforma del sistema de finança-
mentautonòmic, iaixídonarcom-
plimentalaLofca”.Entreaquestes
mesures, Ximo Puig recorda que
recentment va arribar amb la pre-
sidenta andalusa, Susana Díaz, a
un acord per defensar que es con-
donin els crèdits del FLA lligats a
l’infrafinançament acumulat des
del 2009. “Aquest acord, obert a
toteslesautonomies,suposarienal
voltant de 10.000 milions d’euros
pera laComunitatValenciana”.c

ZIPI / EFE

Ximo Puig ambCristóbalMontoro

Albiol vol pactar un un altremodel
]El coordinador general
del PP a Catalunya, Xavier
García Albiol, va demanar
públicament una trobada
amb la líder de Ciutadans,
Inés Arrimadas, i el del PSC,
Miquel Iceta, amb l’objectiu
de consensuar una proposta
demillora de finançament
per a Catalunya. “Enmo-
ments excepcionals, fa falta
que els partits constitucio-
nalistes s’asseguin a parlar
i ofereixin projectes”, va

defensar Albiol. La líder
de Ciutadans va acceptar
la proposta i va assenyalar
que la seva formació “sem-
pre està oberta al diàleg
amb qualsevol partit”. Per la
seva part, Iceta va recoma-
nar a Albiol que parli direc-
tament de la proposta de
millora amb el ministre
d’Hisenda, CristóbalMonto-
ro. “Encara hi ha un Govern
central en funcions, que és
el seu”, va manifestar Iceta.

Com vols viure demà?

* PVP impostos no inclosos

www.corp.cat/arenysdemar

Av. Diagonal, 463 bis Principal ! 934 100 079 ! www.corp.cat

OBRA NOVA C/ RIERA DEL PARE FITA, 105

INICI DE COMERCIALITZACIÓ DIVENDRES 15 D’ABRIL DE 2016 A LES 10H

A L’ OFICINA DE VENDES DE LA MATEIXA OBRA

Ho has imaginat més d’una vegada. Un futur que es dibuixa on
sempre has volgut, en un lloc que t’ofereix molt més del que mai has
arribat a imaginar.
A La Riera d’Arenys de Mar començaràs a viure un present ple de
sensacions, envoltat de l’ambient únic del seu eix comercial però
sense renunciar a l’essència del nostre mar. Descobreix els nostres
pisos de 2, 3 i 4 dormitoris, amb terrassa, piscina, espais amplis i

lluminosos i acabats exclusius totalment a la teva mida i al teu gust.
Perquè tu ets únic i la teva llar també ho hauria de ser.

PISOS DES DE 149.000!"

A QUÈ ESPERES?
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ÀLEX TORT
Berga

“Que n’aprenguin!”, deia ahir un
regidor berguedà emulant un ex-
president del Barça en al·lusió im-
plícita als diputats de Junts pel Sí.
L’alcaldessa de Berga, Montse
Venturós,esvanegaradeclararals
jutjats de la ciutat –on l’esperaven
a les onze del matí– per no haver
retirat l’estelada de l’Ajuntament.
Ni tan sols va entrar a les depen-
dències.
És el primer càrrec electe que

desobeeix una citació judicial du-
rantelprocéssobiranista.I,segons
va anunciar la CUP ahir, no serà

l’únic.El seuésungest queconfir-
ma el compromís de laCUPades-
afiar les instàncies judicials i l’Es-
tat.Però tambéésunmissatgeclar
a la coalició que lideren CDC i
ERC: un acte un xic més que sim-
bòlic que serveix als cupaires per
mostrar-los el camí de la “ruptura
democràtica”ambl’Estat.
“Aixònovademàrtirs ni de víc-

times, va de fer passos ferms cap a
la independència”, afirmava Ven-
turós; “l’únic camí a la indepen-
dència és ladesobediència i launi-
lateralitat”, així els ho remarquen
l’esquerra alternativa indepen-
dentista.
L’escenificació de Venturós va

tenir lloc hores abans de consen-
suar les dues forces independen-
tistes al Parlament un text que es-
mena la moció cupaire, que origi-
nalment apostava, entre d’altres,
perdesobeir elTribunalConstitu-
cional.

A l’alcaldessa de Berga l’havien
citadaalsjutjatsperfercasomísde
la junta electoral, que li exigia que
despengés l’estelada de la façana
del’Ajuntamentdurantelsproces-
soselectoralsdel27-S idel20-D.
Venturósvaestar acompanyada

d’un centenar de persones, entre
les quals regidors de CDC, ERC i
ICV,aixícomtambéelspresidents
del’AssembleaNacionalCatalana,
ÒmniumCultural i Súmate.
JxSí i el Govern van censurar la

“persecució”ivanmostrarrespec-
te per la decisió presa, però sense
entrar a valorar-ho. Ara bé: fonts
del grupparlamentari,malgrat as-
segurar queno se sentien al·ludits,
tot seguitvanretreurealscupaires
que “pretenguinalliçonar-nos”.
Perlasevapart,elGovernvaevi-

tar donar-hi suport: “No entrem a
valorar la decisió, que respectem,
amb relació a comparèixer o no
fer-ho”.c

L’alcaldessa deBerga posa en
pràctica la desobediència als jutges

ÀLEX TORT

Benet Salellas iMontse Venturós ahir a la roda de premsa

Junts pel Sí i laCUPeviten el xoc
frontal i suavitzen lamoció de ruptura
Els lletrats del Parlament van assenyalar que el text inicial era il·legal

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Junts pel Sí va aconseguir tancar
ahir un pacte de mínims amb la
CUP per rebaixar la moció que de-
manava de desobeir el Tribunal
Constitucional(TC).D’ençàqueels
anticapitalistes van presentar el
text, la coalicióentreCDCiERCha
buscat la fórmula per evitar el xoc
directe amb l’Alt Tribunal, molt
conscients de les conseqüències le-
galsquecomportariadonarvia lliu-
rea la iniciativadelscupaires.
El text inicial exigia ratificar la

resolució rupturista del 9 de no-
vembre i desobeir la sentència del

TC que l’anul·lava. A Junts pel Sí,
però, no estaven disposats a posar
sota la lupa de la justícia els mem-
bresde laMesadelParlamentniels
funcionaris de la Cambra. Per això
han mantingut l’estira-i-arronsa
finsa l’últimmomentpermodificar
elprimerpuntdeltext.Aranofacap
referència al desacatament. El re-
dactat és un joc d’equilibris per dir
que s’aplicarà la resolució rupturis-
ta sense esmentar la desobediència
directa. Fa referència a continuar
“elmandat democràtic sorgit de les
urnes el 27-S” –un mantra del Go-
vern– i “davant les actuacions de
l’Estat, a través del TC, l’Audiència
Nacionali laFiscalia(...) reitera“els

objectius continguts en la declara-
ció del 9-N” per culminar “demo-
cràticament” la independència de
Catalunya.
LaCUPconsideraqueelredactat

preserva l’esperit de la seva moció
–tot ique inicialmentvanassegurar
quenoencanviarienniunacoma– i
a Junts pel Sí afirmenqueesquiven
elTCique la tramitacióde lamoció
no tindrà conseqüències legals.
Aquestpunthafetanardecorcollel
grup majoritari. Els mateixos lle-
trats del Parlament ja van advertir
la setmana passada que tramitar la
moció en els termes presentats era
il·legal, perquè “tots els poders pú-
blics” tenen l’obligació de “complir
les sentències delTC”.En la reunió
d’ahirels lletratsvantornarareme-
tre a l’informe jurídic que la Cam-
bravaemetreeldesembre,queana-
litzalesconseqüènciesdelasentèn-
cia del Constitucional sobre
l’activitat parlamentària. Són els

mateixos arguments quehan esgri-
mit els grups de l’oposició per de-
manarquees retirés lamoció.Ahir,
però, el Parlament va rebutjar les
sevespeticionsdereconsideració.
La negociació entre Junts pel Sí i

la CUP es va saldar in extremis,
quan faltaven només uns minuts
perquè el registre del Parlament
tanquésiespoguessinpresentares-
menes. Pels passadissos de laCam-
bra es veia córrer Marta Rovira,
Jordi Turull, Mireia Boya i Anna
Gabriel. Tot i això, els líders de les
formacionsnovancomparèixerper
explicar l’acordsubscrit.
Nohi hahagut consens, però, so-

bredosdelspuntsméspolèmics,els
que fan referència alsMossos d’Es-
quadra –perquè no atenguin els re-
queriments de l’Audiència Nacio-
nal– i a la promoció de la desobedi-
ència entre els càrrecs electes de
Catalunya. Junts pel Sí votarà no a
aquestsdospuntsquaneltextesde-
bati en la sessiódelplededijous.
Amb tot, la jugada de la CUP ha

deixat pòsit en Junts pel Sí, dolguts
pels“focsd’artifici”delsanticapita-
listes, segons un diputat del grup
delGovern.Lanecessitatdemante-
nir l’estabilitat de l’Executiu i de
pactar els pressupostos ha obligat a
pactar la moció per satisfer els cu-
paires senseenganxar-seelsdits.c

Nohi ha hagut acord
sobre elsMossos
d’Esquadra i els dos
grups votaran per
separat aquest punt

GARRIDO R. / ACN

LaMesa del Parlament va rebutjar ahir les peticions de reconsideració de C’s, PSC i PP per paralitzar lamoció

ElGovern eludeix criticar Koiné
]La portaveu al Govern,
NeusMunté, va eludir criti-
car el polèmic manifest,
impulsat pel Grup Koiné,
que aposta perquè en una
hipotètica Catalunya inde-
pendent el català sigui l’úni-
ca llengua oficial. El Govern
no va ser gaire clar sobre
això, al contrari. Munté
es va limitar a dir que un
Estat propi disposaria de
les eines necessàries perquè

el català sigui “fortament
protegit, alhora que es
podria assegurar que el
castellà tindria reconeixe-
ment i garantia d’ús”. La
vicepresidenta va assenya-
lar que el règim lingüístic,
les llengües oficials o els
mecanismes de protecció
d’aquestes llengües
es consensuaran en el
procés participatiu previ
a la Constitució catalana.

189

Aina Milà Solé
LV. Article 127



DIVENDRES, 8 ABRIL 2016 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 17

ElParlament reitera la declaració
rupturista però esquivadesobeir
JxSí s’oposa al fet que els Mossos desacatin les ordres de l’Audiència Nacional

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El Parlament va reafirmar ahir els
objectiusde la resolució rupturista
del 9 de novembre, anul·lada pel
Tribunal Constitucional (TC), pe-
rò va evitar enfrontar-se directa-
ment a la justícia. Va ser el punt fi-
nala tressetmanesdefortesdispu-
tes a la Cambra, des que la CUP va
presentar la moció que instava el
Govern a desobeir l’Alt Tribunal
peravançarcapala independència
deCatalunya.
Lamoció dels antisistema va ser

aprovada amb els vots favorables
de laCUP i Junts pel Sí–l’oposició
hivavotarencontra,excepteCata-
lunya Sí que es Pot, que no hi va
participar comamostra deprotes-
ta–. Tot i això, alguns dels punts
méspolèmicsnovanprosperar.La
coalició entre CDC i ERC es va
oposar a l’apartat que demana que
elsMossosd’Esquadranoatenguin
els requeriments de l’Audiència
Nacionali laCUPesvaquedarsola.

Al grup majoritari consideren
que això posaria en risc la policia
catalana. El punt que promovia la
desobediència entre els càrrecs
electes de Catalunya tampoc va ti-
rar endavant, encara que aquí
JuntspelSí esvaabstenir.
Abans d’arribar al ple del Parla-

ment el text va passar per diverses
modificacions, peticions dels
grupsde l’oposicióperquè fos reti-
ratper“il·legal”,unavotacióenmig
de la sessió de la Cambra per deci-
dir si es treiade l’ordredel dia... tot
envoltat d’una densa polseguera
dialèctica. Al final la moció es va

portaradebatambelresultatespe-
rat, resultat que respon a l’estratè-
giadeJuntspelSídecaminarcapa
la independència sense fer gaire
soroll.Laidea, jaexpressadadiver-
ses vegadespelsdiputatsde la coa-
lició, és aprofitar els racons legals
actuals perquè es tingui temps a
construir “les estructures d’Estat”
que facilitin el trànsit cap a una
eventualrepúblicacatalana.Coma
exemple, el que va passar al final
del ple almig dia: la ponència con-

junta que ha de redactar la llei de
règim jurídic català, unade les tres
normes de la desconnexió, es reu-
niapercomençara treballar.
El primer punt de lamoció de la

CUP, el que va suscitar més polè-
micaambJuntspelSí, exigiaratifi-
car la resolució rupturista del 9 de
novembre i desobeir la sentència
delTCque l’anul·lava.Peròal grup
de Govern consideraven que no
podiencontravenirlasentènciadel
tribunal, per això van demanar de

modificar-lo.Elsserveisjurídicsde
la Cambra també van advertir que
lamocióde laCUP, tal coms’havia
presentat de bon principi, era il·le-
gal inoespodia tramitar.
Per això Junts pel Sí hamantin-

gut una pugna fins a l’últim mo-
ment per modificar-lo. El text
aprovat ahir no fa cap referència al
desacatament. El contingut és un
jocd’equilibrisperdirques’aplica-
rà la resolució rupturista sense es-
mentar la desobediència directa.

Així, s’instaaseguir“elmandatde-
mocràtic sorgit de les urnes el
27-S” iareiterar“elsobjectiuscon-
tinguts en la declaració del 9-N”
per culminar la independència de
Catalunya.
“Som aquí per fer el que ens van

dir les urnes”, va destacar el dipu-
tat de Junts pel Sí Lluís Llach. A
partde tensar les relacionsentre el
grupdeGovernielsseussocisanti-
capitalistes, lamoció de la CUP ha
provocat un xoc frontal a les insti-
tucions.L’oposicióvaacusarJunts
pelSíd’“utilitzar laMesadelParla-
ment” enbenefici propi.Enaques-
ta línia, el diputat de Ciutadans
CarlosCarrizosavaconsiderarque

la coalicióhaportat “forade la llei”
la Cambra, mentre que el líder del
PP català, Xavier García Albiol, va
insistir que la moció aprovada “no
serveixderes”.“Malgratelscanvis,
continuasent inconstitucional”, va
insistir el diputat socialista Ferran
Pedret.
VaanarmésllunyeldiputatdeSí

queesPotJoanCoscubiela:“L’úni-
ca desobediència que practiquen
ésalParlament ialsseusserveis ju-
rídics”, va lamentar.
La CUP, per la seva part, va de-

fensar la iniciativapresentadacom
una estratègia per accelerar la in-
dependència. “La legalitatnoésun
límit quan tenim la raó”, va con-
cloure la diputada Anna
Gabriel.c

DAVID AIROB

El president, Carles Puigdemont, amb el vicepresident, Oriol Junqueras, en la votació d’ahir

]El ple del Parlament de Cata-
lunya va donar suport per una-
nimitat a unamoció de Ciuta-
dans sobre elmedi ambient per
la qual s’insta el Govern català,
entre altresmesures, a la crea-
ció a l’entorn de les grans ciu-
tats d’aparcaments de dissua-
sió. Aquestes infraestructures,
que han d’estar connectades
amb el centre de les ciutats
amb transport públic, s’ubica-
rien just a l’exterior de les ciu-
tats, al perímetre del continu

urbàmés dens. Lamoció també
insta a la implementació de la
xarxa BiciEstació i assegurar
aquest servei als nous intercan-
viadors projectats. El docu-
ment també inclou que s’im-
planti un nou sistema tarifari
per al transport públic social,
intermodal, que simplifiqui i
quemoduli les tarifes incloent-
hi les variables ambientals de la
millora de la qualitat de l’aire i
la reducció de gasos amb efecte
d’hivernacle. / Redacció

Reducció de les
taxes universitàries
]El Parlament va aprovar ahir
amb els únics vots en contra de
JxSí instar el Govern, per al
curs 2016-2017, a “revertir” la
pujada de preus universitaris
feta per la Generalitat des del
2011, començant per una re-
ducció d’un 30% en les taxes
universitàries el curs que ve.
La iniciativa va partir d’una
moció de Catalunya Sí que es
Pot sobre la disminució d’ins-
cripcions d’estudiants. / EP

El ple del Parlament va aprovar
ahir, amb tan sols els vots de la
CUP en contra, una moció del
PP per la qual s’insta el Govern
a planificar les noves convoca-
tòries per accedir al cos dels
Mossos d’Esquadra: des
d’aquest any fins al 2020. Fa
unes setmanes el conseller
d’Interior, Jordi Jané, va infor-
mar que aquest any hi hauria
noves oposicions. La moció ara
busca forçar la data. / Redacció

Unanimitat respecte d’unamoció deCiutadans Nou calendari de les
oposicions als Mossos

ACCELERAR LA DESCONNEXIÓ

LaCUPdefensa que la
sevamoció accelerarà
la independència
de Catalunya

TENSIÓ

L’oposició lamenta
que Junts pel Sí
porta les institucions
“fora de la legalitat”

QUE NO TE ESTAFEN LA VIDA:

Nos preocupa tu Formación Vial.
Elige un centro asociado a CNAE.

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELASNFEDER ÓACIÓN NACIONAL DE AUTOESCUELAS
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www.cnae.com
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El partit que va fundar Rosa Díez i va obrir una esquerda entre el PP i el PSOE s’esllangueix

El trencaglaç del
bipartidisme embarranca

JOAN RUSIÑOL
Bilbao

Quan el 2007 Unión
Progreso y Demo-
cracia (UPyD) va
començar a nave-
gar, el glaç del bi-
partidismeespanyol

semblava encara sòlid. La socie-
tat nohavia percebut la duresa de
la tempesta econòmica que
s’aproximava i el PSOE de José
LuisRodríguezZapatero va reva-
lidar la victòria a les eleccions del
2008. La sentència de l’Estatut,
que aprofundiria l’esquerda en-
tre Catalunya i Madrid, encara
tardaria a arribar. Sota aquest
paisatge en calma, però, les ai-
gües començaven a remoure’s, i
l’exsocialista RosaDíez va enten-
dre que hi haviamarge per fer fo-
rat entre el PP i el PSOE. Els pro-
motors del nou partit van saber
llegir el moment polític i van po-

sar la brúixola en la regeneració
democràtica, però sobretot en el
debat territorial. Paradoxalment,
nouanysdesprés la seva aventura
ha embarrancat. Gorka Maneiro
(Sant Sebastià, 1974) acaba d’aga-
far-ne les regnes per intentar re-
flotar la nau.
“A vegades la conseqüència en

les idees condueix a l’actuació in-
conseqüent, en el cas d’UPyD
contra els seus propis interessos
electorals”, escriu Jaime Miquel
a La perestroika de Felipe VI, un
dels analistes que primer va cop-
sar que la formació magenta no
aglutinaria el descontentament
amb el sistema nascut de la Tran-
sició.
A les eleccions del 20-D es van

quedar sensediputats alCongrés,
però les llums d’alarma ja s’havi-
en encès molt abans, als comicis
europeus del 2014, quan el vot de
ruptura va emergir a la superfície
amb l’esclat de Podem. Díez va

ser incapaç de pescar en l’electo-
rat cansat dels socialistes i popu-
lars, i va ser la cinquena força es-
tatal, amb poc més d’un milió de
vots. Els senyals hi eren. Altra co-
saésque ladirecció reaccionésen
la línia adequada, aferrant-se al
fet d’haver superat C’s. Dels qua-
tre eurodiputats que van treure

aleshores avui només en queda
unaamb les sigles, la guipuscoana
Maite Pagazaurtundúa. La imat-
ge a l’Eurocambra exemplifica la
profunditat del cisma viscut els
últims anys.
El primer dels errors estratè-

gics -o de les actuacions inconse-
qüents- té molt a veure precisa-

ment amb el partit d’Albert Rive-
ra. Díez va intentar reivindicar
sempre el paper de pionera d’un
tercer espai entre els dos grans
–elmanifest fundacional ja esqui-
vava la terminologia dreta/es-
querra– i va ser incapaç d’arribar
a una entesa amb la formació ta-
ronja. Al novembre del 2014 Ri-
vera tanca la carpeta de les nego-
ciacions. Sap que té la paella pel
mànec. Els resultats a Andalusia i
lesmunicipals i autonòmiques de
la primavera següent li donen la

raó.
La segona causa del desinfla-

ment polític d’UPyD cal buscar-
lo en l’hiperlideratge de l’exdiri-
gent socialista. La dimissió de
l’eurodiputat Francisco Sosa
Wagner, que va desafiar la direc-
ció obrint en públic el meló de la
coalició amb els centristes, ence-
tava un degoteig de baixes, inclo-
ent-hi la diputada Irene Lozano,
que primer va titllar de “mesquí”
SosaWagner i després, derrotada
en la pugna amb l’oficialista An-
drés Herzog, va acabar trobant
refugi a les files del PSOE. Les
turbulències internesvandifumi-
nar labanderade la transparència
i la regeneració, tot i èxits innega-
bles com l’admissió a tràmit de la
querella presentada contra Ban-
kia. Aquesta fita, però, sempre ha
quedat tapada sota una altra ban-
dera, la de la unitat d’Espanya.
UPyD és un partit “genètica-

ment basc i constitucionalista”,
com escriu Miquel, i ara s’ha re-
plegat als orígens, confiant la di-
recció a Maneiro, l’únic parla-
mentari que tenen al Parlament
de Vitòria. Les enquestes augu-
ren, però, que, seguint el patró es-
tatal, a Euskadi també perdran la
representació institucional en fa-
vor de C’s. A diferència del que
han aconseguit a Catalunya Rive-
ra i Inés Arrimadas, UPyD ha es-
tat incapaçde fer el sorpassoalPP
a l’hora de defensar al País Basc
un projecte d’Espanya uninacio-
nal. És cert que el PNB està lluny
de Junts pel Sí, i que el suport a la
independència entre els bascos
ronda només el 24%, segons l’úl-
tim Euskobaròmetre.
Amb la seva fundadora ja fora

del partit que va alçar el 2007, els
últimsmagentesbusquenreparar
el trencaglaç. Però tal vegada el
canvi climàtic ja l’ ha convertit en
una andròmina inservible.c

JAVIER ETXEZARRETA / EFE / ARCHIVO

Rosa Díez en un acte organitzat a Sant Sebastià quan encara presidia el partit

UPyD es replega al
País Basc amb
l’esperança d’obtenir
representació a les
pròximes eleccions

EVOLUCIÓ DEL VOT D’UPyD
GENERALS
2008

GENERALS
2015

EUROPEES
2009

MUNICIPALS
2011

GENERALS
2011

EUROPEES
2014

MUNICIPALS
2015

En percentatge de vot

1,2

2,8
2,1

4,7

6,5

1,0
0,6

LA VANGUARDIA

BARCELONA Agències

L’ambaixador d’Espanya a Bèl-
gica, Ignacio Jesús Matellanes
Martínez, ha estat destituït del
seu càrrec a proposta del minis-
tre d’Afers Exteriors i de Coope-
ració, José Manuel García-Mar-
gallo, prèvia deliberació del
Consell de Ministres en la seva
reunió de divendres, 8 d’abril,
segons recull el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE).

Aquesta destitució es produ-
eix després d’una inspecció in-
terna a l’ambaixada d’Espanya a
Bèlgica que va alertar el Minis-
teri d’Afers Exteriors i de Coo-
peració sobre “anomalies molt
greus” en el funcionament de la
missió, entre les quals destaca
l’“absentisme” de l’ambaixador i
el seu abús d’autoritat “a través
de la por, l’amenaça i l’enfronta-
ment”. Com a conseqüència de
les denúncies de personal de

l’ambaixada i davant els indicis
que una cosa greu podia estar
passant a la missió, el departa-
ment que dirigeix en funcions
García-Margallo va decidir dur a
terme una inspecció extraordi-
nària a l’ambaixada del 9 a l’11 de
març passat. Després de les di-
verses entrevistes que la inspec-
tora general va mantenir amb el
personal de la missió, va elabo-
rar un informe per al sotssecre-
tari del Ministeri, Cristóbal

González-Aller, en el qual va
alertar d’“un conjunt de disfun-
cionalitats i anomalies molt
greus”. Al document, a què ha
tingut accés Europa Press, la
inspectora afirma que l’ambai-
xada “no sembla complir les fun-
cions que li són pròpies” com a
representació diplomàtica da-
vant les autoritats belgues, situa-
ció “atribuïble”, diu, “a la mane-
ra de gestionar” de l’ambaixador
Matellanes. La gestió diària de
l’ambaixada està “paralitzada i
desactivada per l’absentisme i la
negativa a actuar del cap demis-
sió, el buidament de competèn-
cies del personal diplomàtic,
l’aïllament de l’ambaixada dels
consellers sectorials i la total ab-

sència de coordinació interna”.
L’informe continua cridant
l’atenció sobre el clima de des-
confiança que impera a l’ambai-
xada, on hi ha “manca de comu-
nicació” i es palpa la tensió “per
l’exercici de l’autoritat per part
del cap de missió a través de la
por, l’amenaça i l’enfronta-
ment”, constitutiu d’assetjament
laboral, assenyala, que s’ha vist
reflectit en un “nivell inusual-
ment alt de baixes mèdiques per
depressió”.
El ministeri va assenyalar a

Europa Press a través d’una por-
taveu que “els informes de la
Inspecció General de Serveis
són confidencials” i va declinar
fer qualsevol altre comentari.c

Destituït l’ambaixador espanyol aBèlgica
per absentisme i assetjament laboral
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Puigdemont

“Se ha cubierto la primera milla.
No era fácil”. En el Palau de laGe-
neralitat no se ha abandonado el
sistemamétricodecimal,peroesta
semana se aplicaban conceptos
empresariales de innovación y
desarrollo a los cien días desde la
investidura de Carles Puigde-
mont. La primeramilla es el reco-
rridocríticodeunaideaalpasarde
la teoría al mercado. Es ahí donde
suelen fracasar los proyectos. En
Palau creen que “ha ido bastante
bien”.
Losciendíasdepresidencia,que

se cumplen el miércoles, suponen
haber cubierto una quinta parte
delcompromisodePuigdemontal
asumir el cargo.Elpresident sigue
agarrándose a la temporalidad del
mandatoypareceafrontar la litur-
gia presidencial con orteguiana
conllevancia.Fueélquienpusoca-
ducidadasupasoporelPalaudela

Generalitat, pero suequipoasegu-
ra ahora que “no seplantea” su fu-
turo político ni el calendario.
“Después de todo –dijo Ortega y
Gasset–noescosatantriste,esode
conllevar”.
Elmarteselpresidentcompare-

cerá ante la prensa para presentar
su plan de gobierno. “Un camino
corto pero bien trazado”, apuntan
enPalau.Porsiacaso, sehuyedela
autolimitacióntemporalde lahoja
de ruta soberanista. El desarrollo
de las leyes de desconexión pesa
sobreJuntspel Sí enelParlament,
así que el Govern tiene como co-
metido ocuparse del brazo social
del programa.Apartir de la próxi-
ma semana se buscarámayor visi-
bilidad con interpelaciones del
grupo al Govern. El plan que pre-
sentaráPuigdemont seráel esque-
leto del presupuesto que se pre-
sentará en unas semanas. Incluirá
mediomillardemedidasdivididas
entresejes: laspolíticassociales, la
reactivación económica y la rege-
neración democrática. No habrá
unbloqueespecífico en tornoa las
estructuras de Estado, que se in-
cluirán en áreas sectoriales. Otra
de las obsesiones de Puigdemont
esdarfedequeelGoverngobierna
yseestábuscandolamaneradein-
cluir indicadores de cumplimien-
todelprograma.
Elproblemaeslaausenciadere-

cursos. El president quiere poner
lasfinanzasdelaGeneralitatsobre
la mesa de Mariano Rajoy como
garantía de los derechos sociales.
EldocumentoqueArturMasllevó
a la Moncloa en julio del 2014 ha
multiplicadosus23puntoseinclu-
ye ahora demandas en torno a la
pobreza energética o la preserva-
cióndemedidascomoel impuesto
sobre lospisosvacíos.
La reunión que se celebrará el

miércoles por la tarde pretende ir
más allá de una foto incómoda.

MarianoRajoypuedever enel en-
cuentro una vía para pasar página
al trimestre horribilis de su parti-
do.Dehecho,queRajoyconsidere
“abierta” la agenda de la cita es
asumido por el equipo de Puigde-
montcomounainvitaciónahablar
de lasrelacionesentreCatalunyay
Españae intentarponer fin a la ju-
dicialización de las relaciones en-
tre administraciones, incluida la
querella del 9-N. Pero Puigde-
mont tambiénquiere garantizar el
cumplimientodelmarco estatuta-
riovigenteyreclamarlealtadinsti-
tucional al Gobierno central para
frenar las invasiones competen-
ciales.
Ambos han ordenado discre-

ción y conceder tono de normali-
dada la reuniónapesarde losdes-
encuentros ideológicos. La interi-
nidad del Ejecutivo central
dificulta la interlocución con las
conselleries, pero los ministerios
“están ahí”, recuerdan en Palau, y
ahora Catalunya busca la compli-
cidaddeotras autonomías (contra
la Lomce o el techo de déficit) sin
tapujos almargen de las evolucio-
nes del proceso soberanista. Tam-
bién en esa dinámica se incluye la
apertura de puertas de Puigde-
mont a todos los líderes políticos
estatales.

LA CRÓNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

cEl president presentará el martes un plan de gobierno con
mediomillar demedidas de carácter social, regeneración y
recuperación económica, pero sin presupuesto ni calendario

cEl equipo de Presidència quiere romper el aislamiento
institucional con las audiencias políticas de Puigdemont
y los frentes autonómicos contra los recortes y la Lomce

CITA EN LA MONCLOA

Elequipodelpresident
hamultiplicadolos23
puntosquellevóMasa
suúltimacitaconRajoy

LA COALICIÓN DEL GOVERN

La relación entre
CDC yERC volverá a
tensarse si hay nuevas
elecciones generales

100 días
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l’agenda de Mas”, la de Puigde-
mont està en constantmoviment.
“El president no posa condicions
ni per començar ni per acabar”,
peròs’imposadirimirentreelque
és “important, urgent i ordinari”.
La seva activitat és la pròpia d’un
“alcaldedeCatalunya”? Segons el
seu cap de gabinet, “probable-
ment,sinohaguésestatalcaldeno
hauria acceptat ser president”,
assegura.
El braç polític de Puigdemont

dins el grup és Neus Munté. La
consellera és el comodí del presi-
dent i senyora de l’alaoestdelSa-
ló Sant Jordi. La seva opinió es
consultaabans idesprésde lapre-
sa de decisions.Munté va heretar
el despatxdeFrancescHoms i els
seus inconvenients: el soroll de
les manifestacions a la plaça Sant
Jaume... Però a Munté li molesta
mésel “soroll políticde fons”, que
perjudica el Govern. “Que la gent
no percebi el que fas no deixa de
pesar”, i desgastar la convivència
entre CDC i ERC. “La diferència
respecte als governs de CiU no és
la coalició i les seves dinàmiques,
sinó el que fem”.
La coordinació de l’Executiu és

cosa de Vidal de Ciurana, que va
ser capde l’oficina deMas, i Arta-
di, exdirectorageneralde tributs i
responsable de la Grossa de Na-
dal.És la feinamenysvisible,però
són els encarregats de fer saltar
les alarmes quan alguna cosa gri-
nyolaen lesestratègiesde lescon-
selleries a partir de les reunions
tècniques del dimarts. Vidal con-
trola l’estructura i Artadi el con-
tingut. Després, els aparells de
CDC i ERC comptabilitzen els
èxits o ensopegades de cadascun
delsseusconsellers i lesrepercus-
sions en les seves perspectives
electorals.
La previsible convocatòria

electoral a Espanya en paral·lel a
lanegociaciópressupostàriaaCa-
talunya tornarà a tensar la coali-
ció governamental i els discursos.
CDCaspira a reeditar Juntspel Sí
aMadrid amb l’argument que go-
vernen junts a Catalunya, mentre
que ERC vol mantenir la seva
marca electoral neta de pols i pa-
lla.
Puigdemont es protegeix. Li

agrada fer de redactor en cap, pe-
rò esquiva el repte de titular els
seus cent dies com a president i
les sevesperspectives. Síquecon-
fessaqueesperaambimpaciència
veure com s’ho fa Queco Novell
dijous per interpretar a Polònia
Puigdemont i Rajoy a la mateixa
reunió...c

PEDRO MADUEÑO

Els set del president. Carles
Puigdemont acostuma a reunir el
seu equip al despatx. L’encapçala la
consellera Neus Munté, conversant
amb el president a la foto; al fons,
d’esquerra a dreta, Elsa Artadi,
Josep Rius i Anna Gutiérrez; i a la
dreta Jaume Clotet, Pere Martí i el
secretari del Govern, Joan Vidal de
Ciurana

dre temporalment concedint una
salomònica llibertat de vot, però
elGovernadmetqueendebilitael
discurs. No obstant això, és la ne-
gociació dels pressupostos el que
s’augura com una tortura per a
l’Executiu.L’acordsubscritper la
CUP com a condició per a l’adéu
d’Artur Mas “no garanteix res”,
confessen. Els anticapitalistes se
situeneneldesafiamentconstant,
la desobediència i el conflicte in-
constitucional, i li costa votacions
alGovern.Noobstantaixò, també
soscava l’equilibri entre socis.
Junqueras, des de la Conselleria
d’Economia, es juga davant la
CUP i Catalunya Sí que es Pot la
conjunció del discurs indepen-
dentista i d’esquerra d’ERC.
En cent dies no hi ha hagut jor-

nades històriques que saltin a les
portadesde lapremsaestrangera,
però es manté l’interès exterior.
El dia de Sant Jordi Puigdemont

PEDRO MADUEÑO

Munté conversa amb la secretària del president; al fons, Puigdemont amb el seu cap de gabinet

Les frases
Francesc Sánchez CDC

“El compromís del
president a fer les coses
ben fetes en aquesta
transició garanteix el
benestar social i el progrés
econòmic”

es posarà davant els correspon-
sals internacionals. El seu anglès
no és tan ortodox com el d’Artur
Mas, però –amb el francès, l’italià
i el romanès (per influència de la
seva esposa)– li permet mantenir
les rodesdepremsaplurilingüesa
laGeneralitat.
Això sí, amb un altre estil. El

president va arribar a Palau en 24
hores i el seu equip actua d’arga-
massa. Són The seventies del Pa-
lau. Set i gairebé tots dels 70; i no-
més tres tenen carnet de partit. A
la seva taula de treball s’hi asse-
uen la consellera de Presidència,
Neus Munté; el secretari del Go-
vern, JoanVidaldeCiurana; ladi-
rectora general de Coordinació
Interdepartamental, Elsa Artadi;
el cap del gabinet del president,
Josep Rius; la responsable de la
secretaria, Anna Gutiérrez; el di-
rector general de Comunicació
delGovern, JaumeClotet, i el cap
del gabinet de premsa del presi-
dent,PereMartí.Formenungrup
de Telegram amb el nom MHP
(MoltHonorable President).Una
cèl·lula d’acció ràpida entorn del
president que també aspira a
mantenir sota control tot el Go-
vern.Ambel permís d’ERC...
Encentdieshihahagutcanvisa

Palau. A Puigdemont li incomoda

“portar gent darrere”, assegura
Anna Gutiérrez, que va acompa-
nyar Pere Macias durant els seus
25 anys de carrera política. L’aus-
teritat sembla heretar-se amb el
càrrec,peròelcafèsíquehiés, a la
dieta del president. Fins i tot s’es-
capadetantentantaunpetit local
que fa olor de torrefacte al carrer
Llibreteria amb alguns col·labo-
radors.
La relació ambArturMas esdi-

rimeix principalment el dilluns a
la seu de CDC. L’expresident va
buidar definitivament la Casa
dels Canonges el 8 de febrer, així
que va habilitar la seva oficina al
Palau Robert. Mas diu que el seu
successor és unamica cavall soli-
tari, però a Puigdemont no li im-
porta convertir el seu despatx en
la cabina dels germans Marx. El
president cita el seu equip cada
dilluns a dinar a la Casa dels Ca-
nonges. En el temps que fa que és
a Palau només han vist carn una
vegada. No s’estén el pànic per-
què els entrepans del bar Conesa
esperen a la cantonada, encara
que ningú ho confessa... Allà s’hi
avalua la situació política i es pre-
parenelsmissatgesde lasetmana.
Dimarts, abans del Consell Exe-
cutiu, Puigdemont reuneix Neus
Munté i Joan Vidal de Ciurana al
seu despatx, i després del Govern
la cita és amb el vicepresident
Junqueras.
LacoordinacióambERCésuna

de les obsessions de Puigdemont,
i la reunió secreta del líder d’ERC
amb Pedro Sánchez la seva de-
cepciómés gran. “Nopot tornar a
passar”,vaser l’avísdelpresident.
La seva relació ha perdut “inno-
cència”, però treballen per man-
tenirunabonarelació, encaraque
aCDChi ha qui no veu de bon ull
que s’atorgui tant d’espai als re-
publicans. Puigdemont i Junque-
ras no dinen junts a Palau, però sí
que han compartit taula un parell
de vegades al costat d’amics co-
muns a Girona, i en una ocasió a
casa del president.
Si hi ha ple al Parlament di-

marts a la tarda la cèl·lula del pre-
sident torna a convocar-se i s’am-
plia amb el president de Junts pel
Sí,JordiTurull.Aquellanitelpre-
sidentdorma laCasadelsCanon-
ges.Va iveambunapetitamaleta.
La resta de la setmana depèn del
llapis i lagomad’esborrarde lase-
va secretària. Les pantalles s’han
reproduït com a bolets a Palau.
Tothomporta tablet i elpresident
dosmòbils, però l’agendaescons-
trueixambllapisabansd’arribara
l’ordinador. “A diferència de

Oriol Junqueras ERC

“Un Govern compromès
amb la justícia social,
el progrés econòmic
i el mandat democràtic
del 27-S”

Inés Arrimadas C’s

“La seva única prioritat és
la independència, i per
això li ha donat la batuta
a la CUP. És un govern
sense autocrítica i sense
propostes, més enllà
de la poció màgica de
la independència”

Miquel Iceta PSC

“Un president inesperat,
transparent, digne i sincer,
però el seu Govern és
interí amb un full de ruta
inviable”

Lluís Rabell Sí que es Pot

“Un Govern erràtic, entre
la grandiloqüència d’una
desconnexió impracticable
i la respiració assistida
del FLA”

Xavier García Albiol PP

“Puigdemont és més
dialogant, però té el
mateix objectiu: la
desconnexió amb la resta
d’Espanya. Amés està
demostrant una gran
debilitat interna”

Eulàlia Reguant CUP

“Hem demanat uns
pressupostos que
reverteixin les retallades
i les privatitzacions.
Volem uns comptes
lliures deMontoro” 193



DIVENDRES, 22 ABRIL 2016 T E N D È N C I E S LAVANGUARDIA 29

ANA JIMÉNEZ

El nombre de parts
planificats a casa a l’any
a Espanya superen
els 800, segons l’INE

A les sis setmanes de néixer
el nadó, el 66% reben lactància
materna exclusiva

Als 3 mesos de vida del nounat,
només el 53% dels nadons es
continuen alimentant exclusivament
de les seves mares

Als sis mesos, només el 28% dels
nadons s’alimenten de llet materna.
L’OMS considera la lactància com
el millor aliment a aquesta edat

ALGUNS APUNTS
SOBRE LA MATERNITAT
A ESPANYA

Parts a casa Latancia, a les 6 setmanes Als 3 mesos Als sis mesos

ratlla– és que sempre se’ns esti-
guin posant normes a les dones,
el cos femení sempre és terreny
de moltes normes i hem de dir
que no, que ens deixin decidir”.
El debat és global i una de les

principals referències dins del
feminisme són les tesis de la filò-
sofa francesa Elisabeth Badin-
ter, que al seu últim llibre La do-

na i la mare alertava, no sense
certa polèmica, que la materni-
tat és una nova forma d’escla-
vitud que és resultat de la forta
crisi econòmica. Dones joves
que es plantegen si val la pena
fer una doble jornada laboral
amb sous més baixos que els
seus companys i que convertei-
xen la maternitat en el centre de
les seves vides. Tot això sota el

Ennomdelnaturalisme
esdespertennous
sentimentsdeculpa
enlesdones,denuncien
algunesexpertes

consistirà (perillosament) a dei-
xar de pretendre ser igual als
homes.
Tornant a la moció d’ahir del

partit anticapitalista, Karme
Freixa considera que una altra
vegada el que s’intenta és treure
una rendibilitat política de les
dones sota una capa de progres-
sisme. “El pare Estat sempre ha
cregut que pot organitzar els
nostres cossos. És normal que es
demanin cursos a les escoles,
però el que em pregunto és per
què no se’n demana un sobre la
primera ejaculació masculina”.
Per a Freixa, el que cal reivin-
dicar és que s’elimini l’IVA als
productes vinculats al cicle
menstrual –que és d’un 10% en
compreses, tampons, copes...–
siguin els que siguin: “Això és el
que és polític”.
És positiu, explica Carme

Valls, endocrinòloga especialit-
zada en salut femenina, que es
proposi la possibilitat que les
noies tinguin accés a tots els
productes, com poden ser les
copes menstruals, i que aquests
es donin a conèixer amb rigor.
“Però el que em preocupa –sub-

rebuig del “consum capitalista”
que converteix en bo tot el que
és “natural”. “És una revolució
encapçalada pel naturalisme,
l’ecologia radical i les ciències
del comportamenthumàque su-
posa una regressió”. Pot ser una
elecció personal, indica, però a
risc d’abandonar el mercat labo-
ral i per tant la llibertat econò-
mica, la independència.
S’inquiria a l’inici sobre si

aquest és un nou imperatiu mo-
ral, i és aquí on se centren bona
part de les crítiques i on con-
flueixen tots els comentaris: en
nom del naturalisme o de qual-
sevol altre moviment no es po-
den despertar nous sentiments
de culpa en les dones. Refle-
xionsque arriben tambédesdels
Estats Units, on Amy Tuteur,
obstetra i ginecòloga, acaba de
publicar el llibre Push back.
Guilt in the age of natural paren-
ting. Un llibre polèmic en el qual
considera profundament anti-
feministes les filosofies sobre el
part natural, la llarga lactància i
la maternitat intensiva, però so-
bretot les critica per estendre
aquest vel de culpa.c

INMA SAINZ DE BARANDA / ARXIU

La lactància pot estendre’s fins a edats avançades de la infantesa del fill

FRANK HERHOLDT / GETTY

Aquesta dona acaba de donar a llum a casa dins d’una piscina de part

Manresa informarà els instituts sobre totes
les formes de recollida de menstruació

Els tampons
sobreviuen

ÀLEX TORT
Barcelona

Més d’una trentena
depunts en l’ordre
del dia per tractar
ahir al ple de

l’Ajuntament de Manresa. Però
l’atenció estava fixada en lamo-
ció per “a lamillora de la vida en
l’àmbit de la salut sexual de les
dones”, per la qual CUPproposa
queels tallerssobremenstruació
als instituts parlin de mètodes
més enllà de tampons i compre-
ses, com ara espongesmarines o
copesmenstruals.

La proposta va suscitar molts
comentaris arreu només conèi-
xer-se abans-d’ahir i va arribar a
ser tendència a Twitter. Ahir, a
lesportesdelConsistori, era tan-
ta l’expectacióquemitjadotzena
de càmeres de televisió van fer
acte de presència per recollir
l’ordre estrelladeldia.
“És tot molt exagerat. El tema

ha aixecat massa polseguera. Al
cap i a la fi, per una cosa que no
hauriade sernotícia!”, comenta-
ven ahir des del grup parlamen-
taride laCUP.
L’Ajuntament governat per

CDC amb el suport d’ERC es va
oposar que el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones local
(SIAD)sigui el centre idonipera
laformaciód’aquesttipusalsins-
tituts. Així, finalment no es va
votar la moció de la CUP i el ple
vaaprovarunaesmenadesubsti-
tuciópresentadaperCDCiERC,
que va rebre el suport de Ciu-
tadans i Democràcia Municipal,
l’abstencióde laCUPielPSC, iel
vot en contra del diputat no ads-
crit d’Unió. Tanmateix, la vic-
tòria dels cupaires va ser parcial,
perquè l’esmena aposta per
demanar als professionals de
l’atenció a la salut sexual repro-
ductiva que faciliti informació
als instituts sobre tots els mèto-
des de recollida del sagnat i que
s’expliquin els avantatges i in-
convenientsdecadascun.

Ahir, la CUP aManresa va re-
bre el suport presencial de la
diputada Anna Gabriel. A més,
Arran, l’organització que aplega
joves de l’esquerra alternativa
independentista i afins a laCUP,
va respondre a tot el ressò me-
diàtic i va desplegar una pancar-
ta durant el ple: “Prouprejudicis
i tabús sobre els nostres cossos.
Fem visible la menstruació”. La
mocióvaserdiscutidaalplevora
dos quarts de deu de la nit i es va
allargar finsdosquartsd’onze.
Amb l’argument que “sónmè-

todes més sostenibles i respec-
tuosos amb el medi ambient”, la
CUP es va abstenir perquè
considerava que el centre idoni
eraelSIAD,unserveiquehauria
d’oferir tallers més complerts
“que els que acostumen a oferir
empreses privades que publici-
tenels seusproductes”.c

“El tema ha aixecat
massa polseguera. Al
cap i a la fi, no hauria
de ser notícia!”, diuen
des de la CUP
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Ciutadans reforça la seva estructura
territorial i el paper d’Arrimadas
Rivera dissenya una organització interna per impedir l’aparició de barons

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Ciutadansnovolquelasevaexpan-
sióterritorialilasevanovacondició
d’actor en l’escena política espa-
nyola puguin acabar passant-li fac-
tura aCatalunya, on té l’origen i les
basesdel seuprojecte.
Desprésd’unsresultatsen lesge-

nerals del 20-D aCatalunya pitjors
del que s’esperava, sobretot si es
comparen amb la segona posició
que van aconseguir el 27-S (van
perdre uns 250.000 vots d’uns co-
micis als altres), el partit sociolibe-
ral va decidir dissenyar una nova
estructuraperdotardeméscapaci-
tat executiva la direcció catalana
ambel reforçde la figurad’InésAr-
rimadas, estructura que ahir va ser
presentadaoficialment.
Aquestòrgandedirecció té la se-

va rèplica en cada comunitat autò-
nomaipermetaAlbertRiveraman-
tenir sota el control de persones de
lasevaestretaconfiançalesdirecci-
ons territorials. Tot per evitar, com
passa al PSOE i al Partit Popular,
l’aparició de baronies territorials
que exerceixin de contrapès a les
decisionsde ladirecciócentral.
El Comitè Territorial de Catalu-

nya, que es va constituir el set
d’abril passat, tindrà un membre
permanent en l’executiva nacional
i estarà presidit per Arrimadas, a
més d’haver-hi nou subdelegats
territorials (escollits per lamilitàn-
cia) i una junta directiva amb al-

gunsrepresentantsdelavellaguàr-
dia ciutadana, dirigents de la confi-
ança d’Albert Rivera, com Manel
García Bofill, president del consell
general, i els diputats Carlos Carri-
zosa–quecoordinarà totselscomi-
tès territorials– i JoanGarcía.
“El partit està creixent i s’adapta

a la seva nova realitat per estar co-
ordinat i tenir el mateix discurs en
cada punt d’Espanya”, va assenya-
larahirArrimadas.
Entre els seus objectius hi ha el

de reforçar la presència del partit
de centre en elsmunicipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona i obrir
espaienmunicipisde territorisque
encara li sónhostils, comlaprovín-
ciadeGirona.

Així mateix, amb aquest nou òr-
gan de govern Arrimadas pren les
regnes de la formació a Catalunya,
desprésqueRivera i lasevamàdre-
ta, José Manuel Villegas, estiguin
dedicats en cos i ànima al projecte
nacional i la previsible campanya
de lesgeneralsdelmesde juny.
L’ascensió d’Arrimadas a C’s no

es limita a Catalunya. Rere l’em-
premtadeRiveraés ladirigentmés

ra de Rivera. Ara la possibilitat
d’una nova contesa electoral ha
obert en ladirecció taronjaeldebat
desipresentar-seamblesmateixes
llistes electorals o obrir un procés
deprimàriesexpresses.Elpocmar-
gede temps–les eleccions serienel
26 de juny– fa que lamajoria de di-
rigents es decantin per no obrir el
procés de primàries tenint en
compte que Ciutadans no escull
únicament amb aquest mètode el
candidat a la presidència, sinó tota
la llista.
El que sí que es reserva el comitè

executiu del partit és la possibilitat
de reemplaçar alguns dels candi-
dats que en les passades eleccions
no van complir amb les expectati-
ves iesvanquedarforadelCongrés
ovandesentonaramblacampanya.
Seria, encasqueesproduís,unare-
modelacióquirúrgica.c

ANA JIMÉNEZ

Inés Arrimadas

“Crecapassionant la
descripciód’aquest
autor, que vaestar cinc
anysdocumentant-se,
sobreel funcionamentde
lesmàfies que controlen
el comerçde ladroga”.

XAVIER
GARCÍA ALBIOL
LÍDER DEL PP DE
CATALUNYA

EL CÁRTEL
Don Winslow

popularentrelamilitànciaielssim-
patitzants,comvaquedarpatenten
lapassadacampanyaelectoral amb
la sevaparticipacióendiferents ac-
tes per tot Espanya, per exemple
quan va obrir el multitudinari mí-
tingcentralqueesvacelebraraMa-
drid. El protagonismed’Arrimadas
va seruna excepció en la queva ser
una campanya que va girar gairebé
exclusivament al voltant de la figu-

RAÚL MONTILLA
Barcelona

DirigentsdelPSCvan ferahiruna
crida interna per evitar una guer-
raper les primàries per elegir una
llista de cara al 26-J, un procés
que té, fins i tot, una candidatura
alternativa aCarmeChacón, la de
l’exsenador CarlesMartí, que, tal
com va avançar ahir La Vanguar-
dia, fa uns quants dies va expres-
sar a Miquel Iceta la intenció de
presentar-se. I de fer-ho per evi-
tar que Chacón sigui candidata.
Elprocésparticipatiu téunam-

pli suport intern, tot i que això no
menyscaba el temor que es pu-
guin obrir velles ferides. És per
això que ara la màxima voluntat
és poder trobar un candidat que
generi un ampli consens, que
sembla que no és el cas de Martí.

El que va ser tinent d’alcalde de
Barcelona, això sí, deixaria pas a
qualsevol altre aspirant, sempre
que no sigui l’exministra.
Alguns dels noms de consens

que sonen són els de l’alcaldessa
Núria Parlon i els d’alguns dipu-
tats que aquests últims anys han
passat pel Congrés, cas deMerit-
xell Batet, que –com també ha fet
Carme Chacón– va demanar ahir
deixar el debat per al 3 demaig.
“Enaquestsmoments sócdipu-

tada perMadrid, vaig ser número
dos de la llista i n'estic orgullosa.
Seré on el partit em demani, on
pugui ser més útil i on pugui
aportar més. En qualsevol cas, no
és moment de parlar d’això, per-
què el PSOE no està en clau elec-
toral; estempensant a aconseguir
que el Govern del canvi sigui una
realitat”, va insistir Batet.c

Dirigents del PSC
demanenevitar una
guerra per les primàries

AssistènciaSanitària
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La Diada de Sant Jordi

Carles Puigdemont i Ada Colau es
van estrenar ahir en un Sant Jordi.
El president actuava d’amfitrió al
PalaudelaGeneralitatil’alcaldessa
vacorrespondrealainvitacióenels
actes institucionals, regals inclo-
sos. Des de la distància ideològica,
Puigdemont i Colau tenen la CUP
encomú.ElspressupostosdelaGe-
neralitat i de l’Ajuntament depe-
nen dels vots dels anticapitalistes
que,demoment,noafluixen.Lasi-
tuaciópolítica de tots dosnoés cò-
moda.El futurdels seus respectius
mandats polítics està condicionat
pel futur dels comptes de les insti-
tucions, però ahir es van estimar
més posar el focus en “dracs” ex-
terns.
Puigdemont va regalar una rosa

a l’alcaldessa i Colau li va corres-
pondre amb el conteQuan perdem
lapor,deLúaTodó, iunadedicatò-
ria:“President:unanenaensrecor-
daquenohemdetenirporquanes
tractadedefensarelsdretsmésbà-
sics.Fem-licas!Nopodemfallar”.
En el seu discurs institucional,

des de la galeria gòtica del Palau,
Puigdemont havia fet una crida als
catalans a fer-se sentir i respectar
davant els “ferotges dracs que ens
volen tenallar”. Va reivindicar la
culturailallenguacatalanaivaafir-
mar que aquesta llengua, “necessi-
ta encara una clara defensa” que
s’ha de fer, va dir, amb arguments,
propostes, comprensió i diàleg.
Tambévaferunacridaalasolidari-
tat “per a totes aquelles persones
que ho estan passant malament”,
tant les que tenim a prop com “les
quetruquenalesportesd’Europa”.
NohivahaverreferènciaalGovern
en funcions deMarianoRajoy, pe-
rò els tres últims recursos presen-
tatsperl’Executiucentraldavantel
Tribunal Constitucional, just 48
horesdesprésde la seva reunióa la
Moncloa, estaven en la ment de
tots.
Pelque faalsactesde laDiada, la

tradicional missa a la capella del
PalaudelaGeneralitat,oficiadaper
primeravegadapelnouarquebisbe
deBarcelona,monsenyorJoanJo-
sep Omella, va tenir força afluèn-
cia. Amés del president, hi van as-
sistirelvicepresidenti líderd’ERC,
Oriol Junqueras, i els consellers
Neus Munté, Toni Comín, Jordi
Jané, Meritxell Borràs, Meritxell
Ruiz, JosepRull i SantiVila. I tam-
béhovan fer els expresidentsde la
GeneralitatArturMas i JoséMon-
tilla, els expresidents del Parla-
mentJoanRigol iNúriadeGispert,
la delegada del Govern a Catalu-
nya,LlanosdeLuna,ielfiscalsupe-
rior de Catalunya, José María Ro-
mero de Tejada, entre d’altres. En
l’homilia, que va anar a càrrec de
LluísMartínez Sistach, l’arquebis-
be emèrit va destacar que Catalu-
nya ésunpoble “permanent que té
la voluntat de mantenir les seves
essències com a nació amb una
identitatoberta iacollidora”.
Desprésdelsactesinstitucionals,

el president Puigdemont va passe-
jar fins a la plaça de Catalunya, on

vaparticiparenunbrindis ambca-
va a favor de la República catalana
al costat de lapresidentadelParla-
ment, Carme Forcadell, represen-
tantsdel’ANC,Òmnium,l’AMI,di-
rigents de CDC i ERC, i l’absència
destacadademembresdelaCUP.
També els diferents líders polí-

ticsvanaprofitarelmatíperpasse-
jarpelsatapeïtscarrersdelacapital
ivisitar lescasetesdelsseuspartits.
Sense els rigors que imposa l’eti-
quetainstitucional,entreroses i lli-
bres, vanentraravalorareldiscurs
del president i el compàs d’espera
queafecta lapolíticaespanyola.

El president contra els dracs
Puigdemont crida els catalans a fer-se sentir i respectar davant les amenaces

MARC FERRAGUT MASSANET / ACNXAVIER CERVERA

El més contundent va ser l’ex-
presidentArturMas que va acusar
el Govern espanyol d’actuar “amb
gran miopia política, insensibilitat
socialimoltadeslleialtatinstitucio-
nal”, per dirimir conflictes que són
polítics als tribunals. El president
deCDCva considerar que la situa-
ció política espanyola és “compli-
cada”iquesiesrepeteixenleselec-
cionselspartitscridatsaentendre’s
haurien “fracassat estrepitosa-
ment”.
LareferènciadelpresidentPuig-

demont als dracs que amenacen
Catalunya va fer fortuna i s’hi van

centrarlesreaccionsdelarestadels
grupspolítics.Així, per als seus so-
cisenelGovern,ésclarqueestrac-
tade les contínues impugnacions a
lleiscatalanesdelGoverndeRajoy.
Per fer-los front, la portaveu
d’ERC, Marta Rovira, va instar a
“continuar aprovant i aplicant els
marcs legislatius que decidim de
formamajoritàriaiambunconsens
ampli al Parlament”, sense depen-
dre de les consideracions del Go-
verncentral.
Curiosament, el líder de C’s, Al-

bert Rivera, es vamostrar disposat
aemularSantJordiiabatredracsal

costat dePuigdemont, sempreque
estractidels“dracsdelacorrupció,
les retallades i el poc respecte pels
ciutadans”. I ja en clau de política
espanyola vademanar al PP i aPo-
demque,“deixindeposarpalsales
rodes”, i intentin arribar a acords
en els temes bàsics, en comptes de
pensarenleseleccions.
També el primer secretari del

PSC, Miquel Iceta, es va afegir a
l’esquadróantidragonspercomba-
tre “els de la intolerància”. I va as-
senyalar esperançat que el que va
passar aCatalunya, ambelpacte in
extremis que va permetre investir

LA CRÒNICA

Aitziber Azpeitia
Barcelona
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Isabel Garcia
Pagan

‘Cata... què?’

Segons Carles Puigdemont Cata-
lunya és un país en procés de
transició. Cata... què? La pregun-
ta la firmaelmateixpresident a la

llista de títols de Sant Jordi. Des de fa
tres anys el discurs independentista con-
verteix el procés polític en la trama pe-
renne de La víspera de casi todo, encara
que la interdependència de Convergèn-
cia, ERC i la CUP només permet al Go-
vern de coalició avançar com el prota-
gonista de L’avinguda dels misteris, de
John Irving.
En cent dies el president imprevist ha

estat sotmès a un escrutini literari que
cap prestatgeria no resistiria. Puigde-
mont, el president @KRLS; De pedra pi-
cada;L’amicpresident iEmdicCarles són
un exercici de construcció i descons-
trucció d’un president imprevist que
pretén convertir el seu mandat en El lli-
bre de les petites revolucions.
Les rutines expresses per millorar el

seu dia a dia no són les d’Elsa Punset, pe-
ròparteixende l’assumpcióqueResnoés
perfecte aHawaii i que la vida al Palau de
laGeneralitat està llunyde ser algunaco-
sa Maravillosamente imperfecto, escan-
dalosamente feliz. CDC i ERC treballa-
ven conscients de La tierra que pisamos,
però la reunió d’Oriol Junqueras amb
Pedro Sánchez,Desde la sombra, va con-
vertir el líder d’ERC en Germà de gel. La
màgia de l’ordre de les primeres setma-
nes al Consell Executiu, malgrat l’omni-
presència deMarie Kondo a tots els ràn-
quings de lectura, se la van emportar
Vents més salvatges. La vida dels dipu-

tats al grup parlamentari de Junts pel Sí
s’ha encomanat d’Ibáñez a 13 Rue del
Percebe i de la negociació pressupostària
amb els anticapitalistes dependrà que
arribin a L’aniversari al gener.
Convergència es debat a l’estil d’Elena

Ferrante entre continuar amb laHistòria
del nou cognom o ser el protagonista de
L’elefant desapareix carregant el llegat
de Jordi Pujol. La refundació ésL’última
sortidadel partit que va serpal de paller, i
ara està perdut en Aquella porta giratò-
ria. Mentrestant, els republicans afron-
ten cada cita electoral comsi fosEl noi de
la casa de la muntanya, capaç de jugar a
les Cinco esquinas entre els partits inde-
pendentistes i les forces d’esquerres. Al
contrari que el PSC. La legió perduda en
plens Ejercicios de supervivencia davant
els comuns de l’aspirant a WonderWo-
men Ada Colau. De moment, tot va bé, i
l’alcaldessa treballa per sumar els socia-
listes al govern municipal com El caza-
dor en la oscuridad. El PP és víctima dels
seus Ponts trencats, cosa que presenta
Mariano Rajoy com un Turista acciden-
tal a Catalunya, mentre La alternativa
naranjad’AlbertRivera s’abonaaLabue-
na suerte amb les enquestes declarant-
los Impunes.
El debat polític català s’acosta a les

Confessions d’un culer defectuós, i la reso-
lució del conflicte s’allarga com comptar
ovelles ambQuimMonzó a La Vanguar-
dia. Un conte amb final obert... Encara
que hi hagi qui pretengui tancar-lo amb
un simpleNo és procedent...

CDCdebata l’estild’Elena
Ferrante: iniciar la ‘Històriadel
noucognom’oprotagonizar
‘L’elefantdesapareix’

igarcia@lavanguardia.es

XAVIER CERVERA

el president Puigdemont, és un
exemple que, de vegades, a última
hora passen coses inesperades, si
bé va admetre que en el cas espa-
nyol,lacosaés“francamentdifícil”.
Per la sevabanda, el líderdeCa-

talunya Sí que es Pot, Lluís Rabell,
va criticar “elmal alè de dragó que
bufa des de la Moncloa contra les
aspiracionsdemocràtiquesdelsca-
talans”. Però també va demanar
“d’anar amb compte amb els dracs
casolans vestits de Sant Jordi que
apliquenmesuresantisocials”.

Encanvi, el líderdelPPalParla-
ment,XavierGarcíaAlbiol, vacon-

GARRIDO R. / ACN

SERGI SANTIAGO / ACN

MAITE CRUZ

SOLER JOSÉ / ACN GARRIDO R. / ACN

siderar “fora de lloc i una solemne
ximpleria”, les al·lusions adragons
del president, i el va acusardebus-
car la confrontació. Assumpte en
quèvacoincidiramblaportaveude
C’saCatalunya,InésArrimadas.
Molt crítica amb el president es

va mostrar també, encara que per
altres raons, AnnaGabriel. La por-
taveu de la CUP, que va participar
en unamanifestació a València, va
reclamaralGovernuna“acciópolí-
tica més intensa en clau de Països
Catalans” i que s’acabi “l’estreta
vinculació entre el poder instituci-
onal i l’esglésiacatòlica”.c

L ’OPOSICIÓ

C’s,PSCiSíqueesPotdenuncien
els “dracsde lacorrupció”, “la
intolerància” i les “retallades”

L ’ESGLÉSIA

L’arquebisbe Sistach destaca
que Catalunya “volmantenir
les seves essències com a nació”

Estrena. El president
Puigdemont entre el nou
arquebisbe, Joan Josep
Omella, i l’emèrit, Lluís
Martínez Sistach

Arrimadas. La líder de
C’s a Catalunya va retreu-
re a Puigdemont que
utilitzés un “dia de
civisme per enfrontar”

Cordialitat. Els expresi-
dents de la Generalitat
Artur Mas i JoséMontilla
dirigint-se a la missa a la
capella del Palau

Junqueras. El vicepresi-
dent de la Generalitat i
líder d’ERC va participar
en els actes institucionals
de la diada de Sant Jordi

Iceta. El líder del PSC va
fer una crida contra la
intolerància i a “respectar
els qui tenen unes posici-
ons diferents”

Rabell. El dirigent de CSQP
va cridar a defensar-se del
“drac de laMoncloa” però
també dels “dracs casolans
i antisocials”

Albiol. El líder popular va
qualificar de “ximpleria”
l’al·lusió del president als
dracs que amenacen
Catalunya

Gabriel. Des de Sueca
(València) va demanar
que s’acabi la vinculació
entre el poder institucio-
nal i l’Església catòlica
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François Pinault, empresa-
ri, col·leccionista d’art i la

setena fortuna de França, obrirà
el 2018 un nou museu d’art mo-
dern i contempora-
ni a París, després
dels dos que ja té a
Venècia. El de París
serà el més gran de
tots tres. PÀGINA 42

LA SEGONA

De Stendhal a Kafka

QUANvavisitarFlorència,Stendhalvasentiruna
acceleraciódelritmecardíac,vertigen,ofuscació,
palpitacions.Endefinitiva,unatacdebellesa,que
lapsiquiatriavaqualificarfaquarantaanyscom
unaformad’estrèsdelviatger.Lasíndromede

Stendhalvaserdescritapelmateixescriptorfrancèsalseu
llibreNàpols iFlorència.Lesciutatsquevanimpressionaren
elpassat intel·lectualssensiblesdifícilmentavuicommocio-
nenalgú,perquès’hanvistdesbordadespermilionsdeturis-
tesquelesenvaeixenpacíficament, finsalpuntdecol·lapsar-
les.Enl’actualitat,aStendhalelmarejariaméslagentadaque
sen’haapoderat quenopaselsseuspalausrenaixentistes.
Amsterdamtambéésuncasdeciutatquemord’èxit, finsal

puntqueelPartitSocialdemòcrata,a l’oposició,haproposat
dereduirel turisme.Lacapitalholandesarep17milionsde
viatgersanuals,peròescalculaqueenseran30milionsel
2025.Sónmassaperalsseuspocmésde800.000habitants,
queveuencomelscanalsestanatapeïtsdegent inotenencap

pudord’enganxarelsseusnassosalesfinestresdelesboni-
quescasesdemaó,que,seguint lamoralcalvinista,deixena
lavistaelseuinterior.Amsterdamnovolquelipassicoma
Venècia,onels forastershanexpulsatels locals.Lesseves
residències ipalaushanpassataser llogatscomaaparta-
mentsturístics ihotels, laqualcosahacomportatquees
despoblésdevenecians. Pelsseuscarreronss’himouen
anualment22milionsdeviatgers isónmilelscreuersmasto-
dònticsqueamarrenalsseusvoltants.
Barcelonacorreelmateixperill, sinos’actuaambintel·li-

gència ise’nlimita l’allau.N’hihaprouambunexemple:
a laRamblanohiviuenmésenllàdemilbarceloninsi la
recorrencentmilionsdepersonescadaany.Comaltresciu-
tats,elsseushabitantspoden
passardelasíndromedeStend-
hala lasíncopedeKafka,aquesta
quefaqueunbondiaqualsevol
sesenti comunescarabat.

v

L’exportaveu del govern
d’AznarMiguelÁngelRodrí-

guez –que el 2013 quadruplicava el
nivelld’alcoholèmiaquanvaprovo-
car un accident– ha
titllat InésArrimadas
(C’s) de “femella jove
i atractiva” però “po-
líticament inconsis-
tent”.PÀGINA16

v

Lacontrovertida campanya
del turoperador TUI que

promociona el turisme de borrat-
xera a Mallorca incideix en una
imatge que no bene-
ficia en absolut les
Balears i que el sec-
tor turístic de quali-
tat hauria de deplo-
rar. PÀGINA 31

v

L’exmotorista Miguel Tey
Sala (41), que ha aparegut a

Vida de ricos i altres programes
de televisió semblants, és a la
presó. Els Mossos
acusen aquest fill de
la burgesia catalana
de formar part
d’una banda de lla-
dres. VIURE

v

L’Audiència de València ha
condemnat dos exdirectius

de Terra Mítica –un, Justo
Valverde, excunyat de l’antic
president valencià
Eduardo Zaplana– i
20 empresaris per
estafa en la cons-
trucció d’aquest
parc temàtic. PÀG. 64

v

Europa recela
del PHN
El Pla Hidrològic aprovat pel
Govern central, i més en
concret el cabal ecològic
designat per al riu Ebre,
sembla que no tenen l’apro-
vació de la comissió d’inves-
tigació de l’Eurocambra, que
ha inclòs en el seu informe
les diverses veus que alerten
sobre les conseqüències
negatives del pla per a l’Ebre.

Albiol i el català

EllíderdelPPdeCatalunya,XavierGarcíaAlbiol, es
va convertir dimarts enel primer senadordel partit
queparla encatalà al Senat.Hova fer enpresentar

unamoció a favorde launitat d’Espanyaquebuscaque la
CambraAlta espronunciï encontradequalsevol referèn-
dumd’autodeterminació.Una iniciativaplantejada el
mateixdia quees va certificar la repeticióde les eleccions
generals i ambquèelPPbuscaqueelPSOEespronunciï i
deixi clar “aquè juga”.Almarged’aquestmoviment estra-
tègicdelPP, la intervenciód’Albiol s’emmarca enun in-
tentd’enfortir el seu lideratge aCatalunya, enesperaque
elPPestatal celebri el seu congrés i després, entre l’octu-
bre i el novembre, sigui el torndels populars catalans.Així,
la setmanapassadaAlbiol va assistir aEstrasburg auna
sessiódelConsell d’Europa, onva tenir la possibilitat de
traslladar aJean-ClaudeJuncker, presidentde laComis-
sióEuropea, unapreguntaper escrit sobre la independèn-
ciadeCatalunyade la qual esperauna resposta benaviat.
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SUMARI

INTERNACIONAL
Kamikaze renegat
Salah Abdeslam, únic supervi-
vent dels deu integrants dels
comandos suïcides que van
cometre els atemptats gihadis-
tes del 13 de novembre a París,
és lliurat a França per les auto-
ritats belgues. PÀGINA 5

POLÍTICA
Adéu a Brussel·les
L’eurodiputat Francesc Gam-
bús, actualment el càrrec insti-
tucional més rellevant d’Unió,
comunica a la direcció la seva
baixa del partit. PÀGINA 18

EDITORIALS
El vi i el pa
La lamentable promoció del
turisme de borratxera aMallor-
ca llançada per l’operador ale-
many TUI; i el renovat èxit del
saló Alimentaria. PÀGINA 22

OPINIÓ
Quimèrica majoria
Francesc-MarcÁlvaro critica la
rigidesa ideològica que ens
acosta a la repetició de les elec-
cions: “El sistema polític del
1978 pateix una crisi greu i ne-
cessita ser reparat. El fracàs per
constituir unamajoria governa-
mental després de les últimes
generals ens diu que aquesta
crisi és més profunda del que
sembla, amplificada per uns
lideratges inconsistents i la falta
d’un projecte de país que –par-
tint del realismemés sincer–
pugui cohesionar i generar
entusiasme”. PÀGINA 26

TENDÈNCIES
Les aigües impures
El Govern d’Andorra ordena el
tancament de Font d’Arinsal i
de la seva planta embotelladora
i prohibeix la venda de tots els
seus productes. PÀGINA 30

CULTURA
Arquitectura futura
Després de la cita organitzada
el 1996 per la Unió Internacio-
nal d’Arquitectes (UIA) i el
Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya (COAC), Barcelona
es disposa a acollir el seu primer
gran congrés d’arquitectura en
vint anys, que es desenvoluparà
del juny al novembre. PÀGINA 41

ESPORTS
La bandera recobrada
La Junta de Federacions Olím-
piques designa demanera unà-
nime Rafael Nadal banderer de
la delegació espanyola als Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro
2016, un privilegi per al qual ja
havia estat designat a Londres
2012 i al qual va haver de renun-
ciar per lesió. PÀGINA 53

ECONOMIA
Energia verda i rendible
Iberdrola presenta els resultats
trimestrals, en els quals destaca
la bonamarxa de l’evolució del
negoci de renovables, que ha
crescut un 3,1% i que ha aportat
al resultat global de la compa-
nyia 441,6 milions d’euros.
PÀGINA 62

Semblamentida

Sempre que hi ha un robatori d’una obra d’art impor-
tant es diu que és molt difícil col·locar-la després
al mercat de l’art, i s’afegeix que podria ser una

acció per encàrrec d’algun col·leccionista molt pervers.
Segurament forma part de la llegenda. Ara s’ha demostrat
que és possible vendre-la fins i tot en una subhasta públi-
ca, amb catàleg i en una casa com Sotheby’s, de Londres,
que ofereix aparentment tot tipus de garanties, sense que
ningú no ho detecti. Ha passat amb l’oli Chula ambmantó
groc de Ramon Casas. És cert que al cap de 12 anys s’ha
detectat, però el delicte del robatori ja ha prescrit. El
comprador i actual propietari se sent enganyat i l’antic
propietari difícilment podrà reclamar res. Tot plegat no
fa cap favor al mercat de l’art, ja que posa en qüestió tant
l’actuació policial (hi havia denúncia amb foto i, per tant,
van fallar la famoses bases de dades) com els sistemes de
control de la casa de subhastes. En l’era de l’informàtica
aquests fets són encara més sorprenents.
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Ciutadans ratificarà la llista de
Rivera sense primàries ni canvis
Els socioliberals proposen rebaixar en un 50% la despesa electoral del 26-J

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En el discurs de regeneració de-
mocràtica amb què Ciutadans
es va presentar a les eleccions ge-
nerals del 20-D, en què per pri-
mera vegada va aconseguir obrir
les portes del Congrés, amb
40 diputats, les primàries van ser
un dels seus pilars. Fins al punt
que es van convertir en una exi-
gència irrenunciable a la resta
de partits per arribar a qualsevol
acord de pes. Quatre mesos des-
prés, i confirmada la repetició
electoral, el 26 de juny, el partit
socioliberal ha decidit prescindir
d’aquest mètode d’elecció, que
dóna la veu als militants, i serà
el consell general, màxim òrgan
de direcció entre congressos, el
que ratificarà, el 14 de maig,
la candidatura d’Albert Rivera i
la seva llista electoral.
C’s argumenta aquesta decisió,

que espodria veure comunacon-
tradicció respecte dels seus pos-
tulats, per la pressa del calendari.
A diferència d’altres partits com
el PSOE, la militància de C’s es-
cull per votació tota la llista elec-
toral i no només el candidat, un
fet que dilata el procés d’elecció.
Així mateix, la direcció de C’s

Es tracta d’una aposta per la
continuïtat que pot acollir algu-
nes excepcions: C’s es planteja
fer modificacions quirúrgiques
en les llistes que no van acon-
seguir el 20-D representació
al Congrés i reemplaçar alguns
candidats queper diferents raons
no van complir amb les expec-
tatives o van desentonar amb
el missatge que volia transmetre
el partit.
També es guarden la potestat

de retocar els punts del seu pro-
grama electoral, com la defensa
d’equiparar les penes per violèn-
cia masclista, siguin dones o ho-
mes les víctimes, que van pro-
vocar més rebuig en l’última
campanya electoral.
En espera que l’executiva de

C’s comenci la setmana que ve a
dissenyar la nova estratègia
–avui el principal temor és l’abs-
tenció–, Rivera va proposar ahir
una campanya “austera”, com va
demanar el rei Felip, i la rebaixa
en un 50% de la despesa dels
partits. Per exemple, retallar en
25milions d’euros la partida des-
tinada a la tramesa per correu
concentrant les paperetes de to-
tes les formacions en una sola
tramesa.
Es tracta d’una aposta per l’es-

talvi que va motivar una engan-
xada a les xarxes entre la líder de
C’s a Catalunya, Inés Arrimadas,
i el nou secretari d’organització
de Podem, Pablo Echenique. De
nou, els dos partits emergents es-
batussant-se a les xarxes socials.
El dirigent lila va revindicar
a Twitter haver estat el primer a
plantejar una campanya austera.
“Quina ideamés bona!No entenc
com pot ser que no se li hagi acu-
dit a ningú abans... o sí”, va es-
criure al seu compte. Un missat-
ge que minuts després va ser re-
plicat per Arrimadas quan va
penjar la proposta de rebaixa en
un 50% de la despesa electoral
que C’s ja va plantejar el 2012 a
les eleccions catalanes, seguida
del missatge següent: “Gràcies
per afegir-vos a propostes que fa
anys que defensem a C’s”.

JAVIER LIZÓN / EFE

Multiexposició a càmera del líder de C’s, Albert Rivera, ahir a la roda de premsa

El Congrés dels Diputats tanca convertit
en un “cementiri d’iniciatives decaigudes”

L’orquestra
del ‘Titanic’

JUAN CARLOSMERINO
Madrid

El Congrés dels Diputats
tanca –avui se celebrarà
l’última sessió de l’últim
ple, abans de la dissolu-

ció de les Corts el 2 demaig– la in-
creïble legislaturaminvant.
“Una legislatura minvant –se-

gons va lamentar el convergent
JordiXuclà–per la lluitad’egos i la

falta de capacitat per arribar a
acords”. “La legislatura més breu
de la nostra història recent”, tal
com la va definir el president del
Congrésenelseutorn mésbreude
la història de la democràcia, Patxi
López, que no obstant això va de-
fensar el seu “afany que aquesta
Cambralegislativaestiguésenfun-
cionament, inoen funcions”.
Per això, i malgrat que el Rei va

certificar lavigíliaquecapaspirant

no té prou suport per ser investit
president del Govern, i per tant no
queda cap més remei que repetir
leseleccionsgeneralsel26dejuny,
el Congrés va mantenir en l’ordre
deldiaaquestple,quevacomençar
ahir i culminarà avui.Amb l’oposi-
ció del PP, que va reclamar, sense
èxit, desuspendre’l.
“La celebració del ple és com la

representació de l’orquestra del
Titanic –va ironitzar el portaveu
del PP, Rafael Hernando–. Alguns
pretenen que estiguem aquí fins a
l’últim moment com si no passés
resmentrelalegislaturas’acabaies
frustra. És una fasemés del teatret
a què ens han sotmès a la Cambra
durantelsúltimsquatremesos”.
Ahir l’hemicicle va votar, des-

présdecinchoresmésdellargsde-
bats, prendre en consideració la
proposició de reforma del regla-
ment del Congrés per crear un re-
gistredelobbies,a iniciativadeDe-

mocràcia iLlibertat; i laproposició
perreformar la lleidesecretsofici-
als, a instàncies del PNB. I també
duesproposicionsnodellei,unade
Podemafavordederogarlesrefor-
mes laborals de Rajoy i de Zapate-
ro;iunaaltradelPPafavordel’alli-

berament dels presos polítics a
Veneçuela –amb la presència del
paredel líderopositorempresonat
Leopoldo López a la tribuna de
convidats– que va provocar un
últim i encès debat a l’hemicicle.
Finsi totunjoveveneçolàconvidat

va haver de ser desallotjat després
d’increpar Podem: “Pocavergo-
nyes!”, elsvadir.
La iniciativa convergent es va

aprovar per unanimitat i la del
PNBtambévasuperarel tràmit.La
de Podem va fracassar perquè ni
Partit Popular ni PSOE no van vo-
ler votar encontrade les seves res-
pectives reformes laborals. I, final-
ment, l’alliberament dels presos
polítics de Nicolás Maduro va ser
aprovatdesprésqueelPPacceptés
una esmena del PSOE, i amb l’abs-
tenciódePodem.
Així que es dissolguin les Corts

dilluns vinent, totes les iniciatives
tramitades en aquesta insòlita le-
gislatura decauran. També les que
ahir van ser aprovades en el ple
que, com ja havia vaticinat Irene
Lozano, aradesdelgrupsocialista,
“acabaran al cementiri de les ini-
ciatives decaigudes”. Com tota la
legislatura.c

El nou escenari polític

interpreta el 26-J com una repe-
tició electoral forçada pel “boi-
cot” al diàleg de PP i Podem, cosa
que, sumada al fet que el Congrés
només ha funcionat tres mesos i
mig, entenen que resta sentit
al canvi radical de la configuració
de la llista electoral.
Després d’uns quants dies de

tímid debat intern entre els favo-
rables i contraris a les primàries,
Rivera hi ha pres cartes i ha co-
municat la decisió que siguin els
membres del consell general els
que votin, d’una banda, la ratifi-
cació de la seva candidatura al
Govern i, de l’altra, la resta de la
llista electoral.

L’hemicicle registra
un últim i encès debat
a instàncies del PP
sobre els presos
polítics de Veneçuela

C’s veu difícil
canviar la candidatura
només quatremesos
després de les
eleccions del 20-D

Endefensa
de l’Estatut
valencià

]Ciutadans va celebrar
ahir a la tarda una con-
centració davant del Pa-
lau de la Generalitat Va-
lenciana “en defensa de la
Constitució i l’Estatut
valencià”, contra “els
atacs contra la identitat
valenciana des deCatalu-
nya i el risc d’indepen-
dentisme aValència”,
segons el seu portaveu a
l’autonomia, Fernando
Giner. C’s valora que
el Govern valencià
“permet que s’estengui
la idea de Països Cata-
lans”. El PP valencià va
dir que comparteix el
sentiment d’aquesta con-
centració, però va evitar
secundar-la. / S. Enguix

Rodríguez i l’atacmasclista a Arrimadas
]L’exportaveu del govern
d’Aznar, Miguel Ángel Ro-
dríguez, sembla abonat a les
sortides de to. Dimarts a la
nit va desqualificar a Twitter
amb termes masclistes la
dirigent de C’s, Inés Arrima-
das, que estava sent entrevis-
ta en aquell moment al canal
24 hores de TVE. “Arrima-
das és físicament atractiva

com a femella jove. Política-
ment és inconsistent”, va
escriure Rodríguez, habitual
tertulià en diferents progra-
mes de televisió. El comenta-
ri va fer esclatar les xarxes
socials, on es van succeir
les mostres de censura.
“Continuem treballant per-
què aquestes mostres de
masclisme anacrònic siguin

cada vegada més residuals”
va ser la mesurada resposta
de la dirigent de Ciutadans,
que va rebre nombrosos
suports. Per exemple, el de
l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau: “A aquest mas-
clista que busca atenció no
li hauria de donar veu cap
mitjà de comunicació. Tot
el suport @InesArrimadas”.
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Abocados a elecciones
Si algo muy extraño no lo re-

media, estamos abocados a unas
nuevaselecciones con todo loque
ello conlleva: coste innecesario,
aburrida campaña electoral, fra-
ses grandilocuentes, descalifica-
ciones de todos los adversarios y
promesas que después serán in-
exorablemente incumplidas. ¿Y
todo eso para qué?
Las encuestas que se están pu-

blicando podrán decir mil cosas,
pero ¿cuántas veces han fallado y
cuánto tienen de real, en función
de quién las encarga y quién las
paga? Tengo la impresión de que
no van a servir para nadamás que
para marear la perdiz y, después
de seis meses de negociaciones y
vacío de decisiones, al final llegar
a unos números muy similares a
los que tenemos en este momen-
to. Dudo mucho que los votantes
de diciembre cambien sensible-
mente su voto y, salvo que la abs-
tención de los miles de desenga-
ñados tenga su repercusión en el
resultado final, las sumas electo-
rales van a estar en elmismo sitio.
Si no cambian mucho las cosas

y los políticos no se convencen de
que el país está por encima de
ellos, estaremos en las mismas.
Con una pérdida de tiempo irre-
cuperable y una falta de combus-
tible importantísimo para poner
enmarcha, de una vez, la maltre-
cha economía de este país.

J.L. MORILLODE LATORRE
Suscriptor
Barcelona

Dimissió dels líders
Els polítics espanyols no te-

nen ni vergonya ni idea del que és
la dignitat política, que comporta
que quan un fracassa en les seves
fites polítiques ha de dimitir i do-
narpas aunesaltrespersonesque
intentin aconseguir allò que el lí-
der polític no ha aconseguit. Això
és el que es fa a qualsevol país on
els partits polítics se senten res-
ponsables davant els seus elec-
tors, però Espanya és diferent i
aquí no dimiteix ni el Quico.
De nou tindrem unes eleccions

en què els partits polítics ens pre-
sentaran les mateixes llistes i fa-
ran un calc dels programes elec-
torals del 20 de desembre. ¿Com
és possible que els caps de llista
no tinguin la dignitat de dimitir,
després del rotund fracàs polític
que representa no haver sabut
negociar la formació d’un go-
vern? Queda demostrat que, per
desgràcia, els partits polítics es-
panyols estan formats bàsica-
ment per funcionaris i, conse-
qüentment, no tenen ni idea del
que és negociar de veritat.
Unabonanegociació requereix

que no hi hagi guanyadors, i això
els polítics espanyols no ho po-
den entendre perquè si mai han
negociat quelcom ha estat per
veure augmentar encara més els
seus privilegis de funcionaris a
compte dels ciutadans que pa-
guen impostos.

PERE LLEAL I GIRALT
Tiana

PP i independència
El Govern del senyor Maria-

no Rajoy ha estat incapaç d’oferir
cap resposta al problema de Ca-
talunya, més enllà de la sabuda
amenaça dels tribunals. Un pro-
blema que és sobretot polític i
queellsmateixos vancontribuir a

crear portant l’Estatut aprovat
pel Parlament al TC perquè
aquest acabés per mutilar-lo.
Darrerament, el Govern espa-

nyol no està fent altra cosa que
presentar recursos d’inconstitu-
cionalitat contra qualsevol llei
aprovada pel Parlament de Cata-
lunya. La gota que ha fet vessar el
vas ha estat l’anul·lació, per part
del polititzat i desacreditat TC,
dels decrets per pal·liar la pobre-
sa energètica a les llars catalanes,
aturar la pràctica nefasta del

fracking i la implantació de més
grans superfícies a Catalunya. Si
resulta que el nostre Parlament
no és ni tan sols capaç de legislar
sobre aspectes bàsics que afecten
els ciutadans de Catalunya,
aquest fet està acabant per con-
vèncer molts catalans que, dins
d’aquest model d’Estat, no hi te-
nen res a fer.
No he estat mai un indepen-

dentista convençut, però si a Es-
panya continua manant un go-
vern del PP, a les properes elec-

cions catalanes penso votar per
un dels partits que avalin la inde-
pendència de Catalunya.

TOMÀSNAVARRO
Barcelona

Como dijo Labordeta...
Félix (51), farmacéutico, cada

mes se las ingenia para pagar lo
que la Administración le debe.
David (54), padre que hace más
de cinco años busca trabajo sin
éxito y sin cobrar nada. Carmen

(55), maestra de la pública, redo-
bla los esfuerzos ante los recor-
tes. Laura (23), estudiantedeMe-
dicina, cuando supere el MIR
apenas cobrará mil euros al mes
por atender pacientes. Mercè
(92) vive sola con su exigua pen-
sión. Araceli (55), médico de la
sanidad pública con más pacien-
tes que tiempo para atenderlos.
Marta (18) se esfuerza por ob-
tener una buena nota en la selec-
tividad y decidir su futuro. No
acabaríamos la lista de las dificul-
tades de ciudadanos honrados
mientras se multiplica la lista de
políticos estafadores, de millona-
riosqueaúnsonmás ricospor lle-
var dinero a Panamá y, mientras,
la realeza sigue un juicio y en-
cuentran a exalcaldes y expresi-
dentes deudores con Hacienda y
corruptos hasta el cuello.
En lugar de buscar soluciones

urgentes, vuelven al vodevil de
las elecciones, después de meses
cobrando sueldos de diputados,
senadores y gobernantes en fun-
ciones. Como dijo José Antonio
Labordeta: “A la mierda”.

J.M. NIN LUMBIARRES
Barcelona

Lamoral de la CUP
La CUP saca rédito de cual-

quier actualidad que afecte a su
joven electorado. Sus diputadas
no andan equivocadas en que se
da excesiva importancia a que
dos estén comoperritos primave-
rales en pleno andén; pero que lo
hagan ante todos es un escalón
más que no podemos hacer como
que es normal. Sí. Lamorbosidad
es humana. Véase el éxito demu-
chos programas amerced de bur-
las y cámaras indiscretas. Somos
así. ¿A quién jamás se le ha pasa-
do por la cabeza esamezcla entre
lo erótico y hacer lo prohibido?
Ahora que, del morbo de una ca-
bina de ascensor, un baño públi-
co, un fugaz solitario parque sutra
al andén transitado del metro Li-
ceu hay un trecho.
Toda moral, cristiana o anar-

quista, habla del principio de
igualdad, es decir, de tratar a los
demás como a uno le gustaría ser
tratado. Así que si no quieres ser
filmado, mejor buscar otro sitio.

ORIOL ESPUNY I SOLANI
Barcelona

Furts a les llibreries
Vull fer un petit retret a Joan

de Sagarra pel seu article “Llibre-
ries barcelonines” (Viure, 24/
IV/2016). Acabo de jubilar-mede
la meva estimada llibreria –que
portava a sobre 220 anys, de les
més antigues d’Espanya–. El te-
ma ve de lluny, però ara que ja no
defenso respersonal, empucper-
metre intentar defensar els casti-
gats llibreters.
Fa anys, enmés d’un diari, sor-

tien unes entrevistes a les quals
no faltava mai aquesta pregunta:
“Quan va robar el primer llibre?”.
Ho trobava escandalós. Ara sem-
blava que la moda havia declinat;
però no, Sagarra hi torna. Creu
que és necessari incitar el perso-
nalperquècontinuïvantant-sede
furtar llibres? Per què li fa tanta
gràcia que vostè, els seus cèlebres
amics o tots els seus deixebles si-
guin lladregots i pillards fins arri-
bar, entre tots, a saquejar llibre-
ries? Sé d’algunes que venen un,
deu o vint llibres al dia. Ja m’ex-
plicarà què els passarà si, a sobre,

EL FRACÀS DELS PARTITS ABOCA
A UNA INÈDITA REPETICIÓ ELECTORAL
#enuntuit108.582 visites Maten d’una pallissa una compa-

nya d’institut i ho graven amb el
mòbil. Dues estudiants de 16
anys es van barallar per un noi
als lavabos del centre, altres
companyes s’hi van unir i van
causar la mort d’una d’elles.

77.796 Aflorenmés casos d’incivisme al metro de Bar-
celona. L’aparició del vídeo del coit a la parada de Liceu
ha fet emergir altres conductes reprotxables.

53.912 Comentari masclista deMiguelÁngel Rodrí-
guez a Inés Arrimadas. El qui va ser portaveu del govern
d’Aznar carrega contra la líder de Ciutadans i ella li respon.

34.587 Esbrinem on mengen els polítics per saber si són
tan austers com diuen. Pel que sembla, no es graten gaire la
butxaca a l’hora de triar.

Sou un
maniàtic
de l’ordre
a casa vostra?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

Tornareuavotarelmateix
partit en leseleccions
del26de juny?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Después de tres meses
dándole vueltas a la

cosa... Una pena de tiempo
y dinero perdido.
@quinols Kino

Espero que las nuevas
elecciones las hagan

sin campaña electoral.
@fjdecastro Francisco de Castro

La culpa es del PSOE
por no haber escogido

a los socios correctos; o sois
de izquierdas o sois de
derechas.
@JosepJosepnog Josep Noguera

Con tanta pobreza
que hay en España,

no deberían hacer campaña
electoral. Simplemente
convocar elecciones.
Julia Aguilera

Si sólo miran por el
beneficio de su partido,

no hay nada que hacer.
@pandillero75 David Tàrrega López

Es triste que llevemos
cincomeses sin

gobierno, pero creo que
en las siguientes elecciones
va a pasar lo mismo.
@Patanimalista Patricia Freixas

MATISOS DE COLORS. Imatge presa a la Rambla de Sant Sebastià de Santa Coloma
deGramenet. “Si estos son los pimientos rojos..., ¿cómo serán los verdes?”,
es pregunta el lector Benet Boira Buisan, autor de la fotografia.

EL MÉS V IST AL WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’

E L C O M P TA D O R
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CARTESDELS LECTORS

48%

51%

1%
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Han opinat 1.615 persones
Fins a les 21.00 hores
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Els cupaires afronten el debat pels comptes
amb dificultats d’entesa entre els sectors interns

LaCUP i el
cul-de-sac dels
pressupostos

ÀLEX TORT
Barcelona

Es gira la truita. Acostu-
mats a veure Junts pel Sí
contra les cordes durant
aquesta legislatura en al-

gunesvotacionsparlamentàries, al
maiglapartidaesjugaràal’inrevés.
Cal afrontar una negociació per
uns nous pressupostos amb el Go-
vern i els cupaires no s’hi troben
gens còmodes, tant per causes in-
trínsecament ideològiques d’algu-
nade lesànimesde laCUPcompel
fet de veure’s superats per l’es-
querra en les exigències en l’àmbit
de despesa social per grups parla-
mentaris com el PSC o Catalunya
SíqueesPot.
Sil’objectiuésassolirlaindepen-

dència, un sectorde laCUPestaria
disposat a negociar i a aprovar uns
pressupostos per al 2016, malgrat
que sempre els considerarien “in-
suficients”. Però part de la forma-
ció pensa tot el contrari i vol evitar

siguicomsiguidebatreelscomptes
amb JxSí, un grup que metoními-
camentalgunscupairesanomenen
“CDC”.Ésadir, lapartpel tot.
“Si acabem en una discussió

pressupostària, té sentit posar en
dubte el projecte de la CUP?”, va
dir al febrer en una conferència a
Vallecas l’exdiputat cupaire i ara
tècnic del grup parlamentari, Jo-
sepManelBusqueta.Iadmetiaque
enfrontdels“anticapitalistespurs”
hi ha un espai dins la CUP “que té
clar que s’ha d’aprovar qualsevol
pressupostpernoentorpir ladinà-
mica del procés” independentista.
Així,eldebatMassí,Masnopotre-
produir-se.
La reunió extraordinària del seu

consell polític i el grupd’acciópar-
lamentària (GAP)del8demaig, tal
comva avançar aquest diari, té per
objectiuevitarde totes totes el cul-
de-sac que suposa negociar els
comptes. Aleshores es decidirà si
els anticapitalistes s’asseuen a la
taulapernegociarelspressupostos

o si, al contrari, donen per bona la
pròrroga del 2015 per a enguany.
Un rebuig al diàleg suposaria treu-
re’s de sobre un granproblema, un
“alliberament”, com reconeixent
fontscupaires.

“Semblaque tot el que faolorde
CDC és perjudicial per a la salut”,
deia un diputat de JxSí durant el

procés negociador per investir
president de la Generalitat. El que
amoïna tant una part de la cúpula
dels anticapitalistes com dels seus
militants és negociar amb els con-
vergents, que identifiquen amb les
retallades i culpen de polítiques
neoliberals. Alguns d’ells pensen
fermamentque ladirecciódeCDC

noés independentista ique noestà
disposadaaacceptarelcostquesu-
posaria un procés d’independèn-
cia.Elseuésunnorotundaqualse-
vol pacte enquèCDCestigui invo-
lucrat. És l’ànima cupaire més
preocupada per activar la mobilit-
zaciópopularilaconfrontacióamb
l’Estat que no pas per l’acord amb
JxSí.
ElGovernha reiterat el seu inte-

rès a acordar uns nous pressupos-
tos. La pròrroga no agrada, però

tampoc l’incomoda gaire. Ho ha
deixat clar el vicepresident de
l’Executiu català,Oriol Junqueras,
diversesvegades.
La CUP, però, ha de resoldre un

atzucac. El Govern estima unami-
llora important d’ingressos, tal
com va explicar ahir el secretari
d’Economia, Pere Aragonès.
L’augmentpermetria incrementar
la despesa en l’àmbit social, cavall
debatallade laCUP,amésdecom-
plir,segonsl’Executiu,elpladexoc
pactat entre les dues forces inde-
pendentistes. Això seria possible
amb uns nous pressupostos, però
no amb una pròrroga, ja que im-
possibilita incrementar la despesa
en l’àmbit social, perquè estaria li-
mitada pel que es va establir l’any
passat.
“Això ho hem comunicat a la

CUP”, va assegurar Aragonès.
Heusaquí lapressió.c

Partde la formació
rebutjaqualsevolpacte
ambCDCperquè
considerenquenosón
independentistes

ANDREU DALMAU / EFE

Anna Gabriel, diputada de la CUP, en una sessió al Parlament
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Europahoaconseguirà
Els dubtes sobre la capacitat

d’acció de la Unió Europea
s’estenen per tot el nostre
continent, enfortint molts

països els partits populistes, contraris a
la integració europea i a favor d’un
retorn a polítiques nacionals. És cert
que les contradiccions manifestes entre
els objectius i la realitat de la política
comuna han restat credibilitat al pro-
jecte de la unificació europea. La crisi
dels refugiats en particular està mos-
trant una Europa que no està a l’altura
del que es podria esperar d’ella. Però,
pot ser aquesta una raó per exigirmenys
Europa?
Després dels atacs terroristes al cor

d’Europa ha quedat clar que, per afron-
tar aquest desafiament, no n’hi ha prou
d’adoptar mesures a nivell nacional. Es-
tà clar que cap Estat membre per si sol
no pot fer front al terrorisme interna-
cional, ni als conflictes –que causen tan-
ta inestabilitat i patiment entre els nos-
tres veïns– ni, tampoc, a l’arribada in-
cessant de refugiats. Però quines poden
ser les solucions europees?
Malgrat la posició contrària d’alguns

estats membres, nosaltres sostenim que
la solució adequada consisteix a crear
un organisme europeu de control de
fronteres i costes amb àmplies compe-
tències. La protecció de
les fronteres exteriors de
la UE, i per tant, del ma-
teix territori europeu, no
pot continuar sent res-
ponsabilitat d’autoritats
nacionals, en part descon-
certades per una càrrega
excessiva. L’acord de la
UE amb Turquia del 18 de
març demostra que, per
tenir credibilitat en una
negociació amb un veí de
pes, Europa ha d’actuar
de forma unida. Però cal
fer més passos: és urgent
reformar la Convenció de
Dublín per arribar a un
repartiment equitatiu
dels sol·licitants d’asil en-
tre els estats membres.

Els principis, les obligacions i les regles
que s’apliquen als refugiats i sol·licitants
d’asil han de ser les mateixes a tot Euro-
pa i això exigeix perfeccionar el sistema
europeu d’asil. Al marge del conflicte si-
rià, no hi ha dubte que en aquest món
globalitzat, en el qual Europa vol con-
tinuar sent un actor important, les qües-
tions relacionades amb els refugiats i la

migració continuaran a l’agenda política
per molt de temps.
Les nombroses crisis al nostre voltant

exigeixen que la Unió Europea actuï
amb una sola veu en política exterior i
que assumeixi la responsabilitat de la
seva pròpia seguretat. Haurem de donar
suport de manera més decidida als pro-
cessos de democratització i l’enforti-
ment de l’Estat de dret als països al sud i
a l’est d’Europa i, a llarg termini, sospe-
sar la possibilitat de compartir un espai
econòmic comú. Un altre objectiu ha de

ser una estratègia de seguretat europea
ambiciosa, que inclogui una visió del
paper d’Europa al món i que permeti la
millor coordinació de les forces arma-
des nacionals i les actuacions militars
conjuntes; no només per motius d’efi-
ciència econòmica, sinó perquè les nos-
tres amenaces són comunes. La lluita
contra el terrorisme no només exigeix
potenciar l’intercanvi d’informació
entre els serveis d’intel·ligència, sinó
també estrènyer la cooperació policial i
judicial.
Els ciutadans estan en el seu dret quan

exigeixen que laUnió emprengui aques-
tes tasques amb més rapidesa i
flexibilitat. És necessari, en primer lloc,
accelerar la presa de decisions a la UE
mitjançant un increment de les deci-
sions per majoria qualificada, també en
matèria de política exterior i de segu-
retat. Només així cap una actuació
conjunta de la Unió, sense haver de
recórrer una vegada i una altra a la coa-
lició de voluntats. En segon lloc, caldria
dotar la Unió de més recursos propis,
que li permetin reaccionar amb més
flexibilitat a l’hora d’afrontar conjun-
tament les crisis futures. Però, a llarg
termini, la UE no es pot limitar a reac-
cionar davant les crisis; ha de tenir l’am-
bició de participar en la presa de deci-

sions globals i d’exercir
un paper de lideratge en
les que li incumbeixen di-
rectament.
Per tot això és impres-

cindible la unitat de laUE.
La divisió entre l’est i
l’oest, el nord i el sud a la
qual estem assistint cons-
titueix un gran perill per a
tothom. Així, és de vital
importància per a l’Euro-
pa del segle XXI que la
Gran Bretanya continuï
sent membre de la Unió.
Mai no hauríem d’oblidar
que la Unió Europea s’ha
forjat al voltant d’uns va-
lors: la dignitat de l’ésser
humà, la llibertat, la de-
mocràcia, el dret i la pau.
En lloc d’assenyalar el que
ens separa, hem de posar
fil a l’agulla per crear una
Unió forta i capaç d’ac-
tuar, amb un veritable
destí comú. Nosaltres no
tenim cap dubte que Eu-
ropa ho aconseguirà.c

Malgrat que venim d’una
llarga tirallonga d’in-
sults a les dones públi-
ques –i la mateixa con-

notació de dona pública ja denota com
de profunda és l’empremtamisògina–
i quemoltes de nosaltres tenim un sac
ple d’improperis, aquests darrers dies
hem acumulat disbarats. Per citar els
dosúltims, allunyats engeografia però
propers en patetisme, heus aquí l’in-
efable Miguel Ángel Rodríguez, tot
titllant de “femella jove” Inés Arrima-
das, o el trinxeraire Donald Trump
menyspreant Hillary Clinton per la
seva condició de dona. “La votaran
per portar faldilles”, ha dit si fa no fa.
En fi, sempre seriamillor que la votes-
sin per portar faldilles que no per ser
el candidat més xaró, intolerant i bar-
roer que es recorda en unes primàries
americanes, però aquest no és el tema.
A més, si em permeten la gosadia,
sempre que escolto un home que ne-
cessita menysprear les dones per re-
fermar-se, tendeixo a pensar que l’ha
de tenir molt petita. Seran coses de la
meva febrosa imaginació.
Lamisogínia, en canvi, no és fruit de

la imaginació sinó d’una tossuda reali-
tat que no aconsegueix desaparèixer
de l’àmbit públic –i molt menys de
l’àmbit privat–malgrat la ingent lluita
contra el masclisme que perpetrem

des de fa dècades. I dic dècades per-
què el masclisme ha estat, pràctica-
ment fins al segle XX, un paradigma
arrelat, indiscutit i protagonista cen-
tral del relat imperant.
Segurament és lògic que allò que

durant dos mil anys va marcar amb
ferro roent els rols socials no s’aconse-
gueixi eliminar en un segle. A més, és
conegut que de tots els prejudicis in-
tolerants (el racisme, l’antisemitisme,
l’homofòbia…), el masclisme és el pri-
migeni i segurament el més profund.
Però amb tot, quina gran fatiga, tots

aquestsRodríguez iTrump iEcclesto-
ne, i els barbuts de la cantonada esto-
macant amb l’Alcorà els drets de lado-
na! Quina fatiga, els curts de gambals
incapaços de mesurar-se amb les do-
nes a l’arena de la intel·ligència, sem-
pre confonent les neurones amb les
hormones! I, sobretot, quina fatiga la
mentalitat que necessita menysprear
la meitat de la humanitat perquè ha
nascut amb vagina!
Vegem el cas de Trump pel seu

paper de polític en potència, ara que
l’inefable Rodríguez ja és un simple
pidolaire de tertúlia. De què té por,
aquest Donald de boca gran i pensa-
ment petit? Sens dubte, de la victòria
del seu adversari, que quan porta
faldilles és més amarga per a un mas-
clista. Però el rellevant no és que
Trumpsigui unhome simple i tosc, les
idees del qual semblen generar-se en
un cervell reptilià, sinó que a ple segle
XXI, i en un país democràtic, algú en-
cara consideri que ser masclista i fer-
ne pancarta li pot donar vots. Encara
que sincerament, és tan bèstia el pa-
quet Trump al complet que no hi po-
dia faltar el rampell misogin. Algú va
escriure que el centaure modern era
meitat home, meitat automòbil espor-
tiu. En el cas de Trump, meitat home,
meitat dinosaure.c

‘Woman’

Quina fatiga, aquests
masclistes de curt abast,
sempre confonent
neurones amb hormones!

Curade silenci
Jaheescrit altres vegades sobre el

silenci, però em sembla que no
n’hi ha prou perquè hi ha molt
soroll, massa soroll. Barcelona és

una de les ciutats més sorolloses d’Euro-
pa i això no és bo per a ningú.
Els físics diuen que la matèria és feta

d’ondes i vibracions, inclosos nosaltres,
els humans. I si això és així, es comprèn
que el soroll distorsiona aquestes ondes i
fa malbé els equilibris interns de la
persona.
El temor al buit és a l’origen d’aquestes

sorollades col·lectives, sembla que els
humans, que som éssers socials, tolerem
malament el silenci perquè el percebem
com el buit i així molta gent s’envolta de
les ràdios i televisions encesesdemanera

permanent, moltes vegades només per
combatre el silenci, perquè ni les escol-
ten ni les miren. A molts cafès i a molts
bars, sol haver-hi aparells de televisió
encesos de talmanera que si les persones
volen parlar entre elles han de pujar el to
de veu fent impossible una comunicació
fluïda.
Doncs cal dir que el soroll emmalal-

teix, no només fa malbé el sistema au-
ditiu, tornant sordes les persones, sinó
que també altera el metabolisme i apa-
llissa les neurones. Recordo que quan jo
era joveneta, hi havia persones que
anaven a fer una cura de silenci a algun
monestir.
Llavors es pensava que això era per

motius religiosos i potser el que feien era
aprofitar la religiositat per fer una cura
de silenci, perquè el silenci cura i resta-

bleix l’equilibri corporal i anímic. I pel
que fa a la música, això és tota una altra
cosaperquè lamúsica clàssica–i per això
se’n diu clàssica– es compon amb acords
d’harmonia que tenen molt a veure amb
la matemàtica, no són casuals, són fruit
d’una melodia pensada i dibuixada, i per
tant, un art.
És per això queno és soroll, sinó que és

una bona companyia.
També cal dir que hi ha persones més

sensibles que d’altres al soroll i que per
això s’han de protegir més, però cal dir
que encara que hi ha persones que diuen
que el soroll no els molesta, els acaba
passant factura d’unamanera ouna altra.
Una cura de silenci cal a cada persona de
tant en quant perquè el silenci no es el
buit, forma part indispensable del repòs
del cos i de l’ànima.c

Hans-Gert Pöttering i Javier Solana Pilar Rahola

Remei Margarit

R. MARGARIT, psicòloga i escriptora

H.-G. PÖTTERING i J. SOLANA,
expresident del Parlament
Europeu i president de la Konrad
Adenauer Foundation; i president
d’EsadeGeo i Distinguished Fellow
a la Brookings Institution,
respectivament

LaUnió Europea ha
d’exercir un paper de
lideratge en les crisis que
la incumbeixen directament

JOSEP PULIDO
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Ciutadans i el PP pugnen per guanyar-se el favor dels sectors contraris a l’acostament a Catalunya

A la recerca del vot antisobiranista
SALVADOR ENGUIX
València

L’anticatalanisme
pot tornaraserun
bon argument
electoral, gairebé
un any després

del canvi polític a la Comunitat
Valenciana.AixíhoentenenelPPi
Ciutadans, que han començat a
anar a totes, i aixecar velles des-
trals de guerra, per captar l’aten-
ciódels sectorsmésantisobiranis-
tes i espanyolistes de la societat
valenciana.
D’una banda, atacant el govern

autonòmic, integrat pel PSPV-
PSOE i Compromís. Els míssils es
dirigeixen principalment al partit
de Mónica Oltra, que acusen de
voler emular a València el procés
sobiranista català. I s’aprofiten

fetscomunaesteladapenjadaales
torres dels Serrans o lamanifesta-
ció ielposteriorconcertper lacul-
tura organitzat el 23 d’abril a la
plaça de bous per Acció Cultural
del País Valencià, on es van sentir
missatges a favor dels “Països Ca-
talans”, per alertarde lapresump-
ta invasió del catalanisme polític i
cultural.
I en aquesta competició, el PP i

Ciutadansutilitzendiversesestra-
tègies.Lasetmanapassada, elpar-
tit d’Albert Rivera, amb presència
de destacats líders com Inés Arri-
madas, va convocar una concen-
tració davant el Palau de la Gene-
ralitat “en defensa de la Constitu-
ció i de l’Estatut valencià”. Hi van
acudir unes 200 persones. Fer-
nando Giner, portaveu de C’s a la
Comunitat Valenciana, va subrat-
llarque“elnostrepartitéseldicde
contenció contra el nacionalisme
que Compromís, amb la col·labo-
ració del PSPV, vol imposar a Va-
lència”. IvanacusarXimoPuigde

permetre que s’estengui el con-
ceptede “PaïsosCatalans”.
El PP, per la seva part, ha tornat

a portar a les Corts Valencianes la
llei de senyes d’identitat que es va
aprovar en temps d’Alberto Fabra
i que es va derogar fa dos mesos
amb els vots del PSPV-PSOE,
Compromís, Podem i, també, Cs.
Els populars volen que la Genera-
litat Valenciana permeti que l’Es-
colaOficial d’Idiomesdoni el vist-
iplau als títols en valencià de Lo
RatPenatidelaReialAcadèmiade
CulturaValenciana, totesduesen-
titats antisobiranistes. La presi-
denta popular, Isabel Bonig, no
dubta a qualificar Compromís de
“partitnacionalista i radical”.
Compromís reconeix, velada-

ment, la seva incomoditat davant
els actes organitzats per Acció
Cultural del País Valencià per
commemorar el “25 d’abril”. De
fet, caprepresentantd’aquestpar-
titnovaanarnialamanifestacióni

al posterior concert de grups de
músicaenvalencià i decantautors
com Lluís Llach.Mónica Oltra ha
defensatenpúblicque“anosaltres
no ens obsessionen les banderes;
volem rescatar persones”. Tam-
poc no hi van anar representants
del PSPV-PSOE. Sobre aixòhi ha,
segons fonts d’aquest partit, una
certa por que una nova guerra de
símbols encoratjada des de la dre-
ta acabi contaminant la política
valenciana i especialment el bi-
partit que governa la Comunitat
Valenciana amb el suport de Po-
dem.
Aquests nous símptomes de ba-

talla de símbols tampoc no agra-
dengensenl’entorndeXimoPuig.
Ahir el president vapresentaruna
campanya institucional per inten-
tarnetejar la imatgequeelsmúlti-
plescasosdecorrupciódelPPhan
creat sobre la Comunitat Valenci-
ana amb el lema “Reparem. Re-
construïm.Renaixem”.c

KAI FÖRSTERLING / EFE

Divendres passat Ciutadans va organitzar un acte antisobiranista al qual va assistir Inés Arrimadas

Embarguen el compte del PPCV
]El jutge que investiga el
presumpte blanqueig de
capitals del PP valencià que
liderava Rita Barberá, peça
separada del cas Imelsa, ha
ordenat l’embargament del
compte on presumptament
es van ingressar els diners
blanquejats. Lamesura
adoptada per l’instructor, a
instàncies de la Fiscalia
Anticorrupció, requereix al
banc que comuniqui el saldo
actual d’aquest compte a
nom del grupmunicipal del
PP. Amés amés, exigeix que
precisi la identitat de les
persones autoritzades i
impedeixi “que es facin
actes de disposició amb
càrrec al aquest compte”. El

TSJ valencià va informar
ahir d’aquesta mesura i va
informar que el jutge ha
rebutjat la petició del fiscal
perquè també s’intervingui
el compte que està a nom
d’un dels investigats per
gestionar els ingressos pro-
cedents de la loteria.
Aquesta peça separada, amb
47 imputats més el PP com a
persona jurídica, investiga
les donacions del partit de
1.000 euros fetes per regi-
dors i assessors per a la cam-
panya electoral del 2015.
Presumptament aquesta
quantitat els era tornada pel
partit en dos bitllets de
500 euros per blanquejar
diners en efectiu.

Compromísesvasentir
incòmodeambles
manifestacions
organitzadesperAcció
Culturalpel25d’abril
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Els estrategs del 26-J
Retrat dels directors de la nova campanya: la sevamissió serà persuadir els
7 milions d’electors que segons el CIS poden variar el seu vot respecte al 20-D

Política
La repetició de les eleccions

DANI DUCH / ARCHIVO

És la seva ombra, però so-
bretot és qui porta l’agenda
deMariano Rajoy al Go-
vern i també al partit. Va
ser nomenat director de la

campanya electoral del PP
per a les eleccions del 20-D, i ara torna a
ser-ho per a les del 26-J. El seu gran
poder és aquest, ser l’amo de l’agenda
del president del Govern. Per arribar a
ser aquesta persona imprescindible
JorgeMoragas, barceloní que cinc dies
abans de les eleccions farà 50 anys, ha
treballat i molt al costat de Rajoy. Així
s’ha guanyat el lloc. Si en alguna cosa
coincideixen tots els que hi han treballat
és que rere la motxilla a l’esquena, la
moto que ja amb prou feines pot utilitzar
des que és a la Moncloa, la tauleta amb
la funda vermella perquè se sàpiga que
és seva, la branca de les ulleres de veure-
hi de prop –que l’edat no perdona– i els
cabells ondulats sempre esbullats “no hi
ha la frivolitat que sembla”. És treballa-
dor i molt creatiu i, sobretot, dels que
diuen el que pensa a tothom, incloent-hi
el president del Govern. Rajoy no és el
primer president del Govern amb qui
treballa Moragas, que després d’estudiar
dret i aconseguir la plaça a la carrera
diplomàtica va ser destinat a protocol a
la Moncloa. Era l’any 1995, i s’estava
preparant la presidència espanyola de la
Unió. Aznar es va quedar amb ell a la
Moncloa i el va fer cap de Gabinet del
secretari general de la presidència,
Javier Zarzalejos, cosa que li va perme-
tre seguir de prop els contactes del
Govern del PP amb ETA. Es va afiliar
al PP, va ser diputat per Barcelona i, a
les últimes eleccions, per Madrid. El
2004 es va fer càrrec de les relacions
internacionals del partit. Moragas co-
neix molt bé Rajoy i sap el que pot de-
manar i el que no, també en campanya
electoral. / Carmen del Riego

Moragas,
l’home que fa
de tot deRajoy

EMILIA GUTIÉRREZ

Els mateixos candidats i
els mateixos caps de
campanya. JoséManuel
Villegas i Fernando de
Páramo tornaran a ser els

arquitectes de la campanya
electoral, malgrat les crítiques que van
rebre després del 20-D per haver articu-
lat un relat excessivament “presidencia-
lista” entorn de la figura d’Albert Rivera.
Villegas, vicesecretari general de C’s,
s’ha convertit després del salt a la políti-
ca espanyola en el número dos del partit.
Aquest diputat és la persona que contro-
la des deMadrid el dia a dia de la forma-
ció. Ell és un dels veterans que resistei-
xen en primera línia; va ser a la mesa del
Congrés fundacional de C’s que es va
celebrar el 2006 a Bellaterra, i ha patit
les dificultats amb què va topar el pro-
jecte taronja en els seus inicis. Fins fa
poc exercia també com a cap de gabinet
de Rivera, quan va ser reemplaçat per la
jove i aristocràticaMaría Castiella, exas-
sessora internacional deMariano Rajoy.
Polític metòdic i dialogant, a més de
tenir el control orgànic de la formació
socioliberal, JoséManuel Villegas ha
jugat un paper determinant en les nego-
ciacions del pacte de govern amb el
PSOE, cosa que ha reforçat el seu ascen-
dent intern. L’altra peça de l’equip de
campanya és Fernando de Páramo. Peri-
odista de professió, es va incorporar a
Ciutadans el 2012, quan Rivera va provar
ambMoviment Ciutadà les seves possi-
bilitats de fer el salt a la política espa-
nyola. És el responsable de la comunica-
ció del partit, i escut de la líder catalana
del partit, Inés Arrimadas. També ho és
de l’aroma nord-americà de la campanya
i dels actes de Rivera. L’objectiu
d’aquest equip passa per dissenyar una
campanya electoral que eviti la polarit-
zació a l’esquerra i a la dreta, entre el PP
i Podem./ Iñaki Ellacuría

Villegas,
un fundador
plenipotenciari

EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO

L’estrateg en cap, número
dos i dirigent suau de Po-
dem ha demostrat que el
primer de la classe no ha
de ser un inadaptat al car-

rer i pot guanyar dures bara-
lles al pati de l’escola o a la plaça del
barri. Íñigo Errejón, madrileny d’origen
acomodat i esquerranós, avantatjat apre-
nent d’un pare anticapitalista i alt funci-
onari alhora, destaca com el revolucio-
nari de vellut que compensa les pujades
de to del seu amic i líder total del partit,
Pablo Iglesias, amb qui ja l’hem vist
emprenyar-se i posar-se demorros com
si formessin un vell matrimoni. Als 32
anys el jove doctor en Ciències Políti-
ques s’ha ficat en tots els grans embolics
del seu temps, des de les gransmanis
antiglobalització fins al mateix Podem,
passant per l’ArdeMadrid, el No a la
Guerra i el 15-M. Qui ho hauria dit d’un
tipus tan estudiós que fins i tot ha de
riure’s de la seva pròpia pedanteria, com
va fer al juny quan centenars de tuitaires
van ridiculitzar aquell missatge seu que
no se sabia si anava de política o termo-
dinàmica: “L’hegemonia es mou en la
tensió entre el nucli irradiador i la se-
ducció dels sectors aliats laterals. Afir-
mació – obertura”. Qui havia d’esperar
eficàcia d’algú que escriu una sentència
tal. Però el cert és que ningú com ell no
ha aconseguit un èxit tan fulgurant a les
urnesmitjançant la transposició d’agosa-
rades teories i corrents, la majoria origi-
nàries de llunyanes terres bolivarianes i
llibres ignots, com els d’Ernesto Laclau.
Ara Errejón, que l’analista JaimeMiquel
anomena “la pilota d’or del negoci elec-
toral”, segurament haurà de dissenyar
una campanya a repèl de les seves prefe-
rències: des d’una coalició amb els del
“front d’esquerres” (IU), que ell no volia.
Un altre repte per al nen prodigi de la
política espanyola. / Fernando García

Errejón,
l’estudiós que
lluita al pati

EMILIA GUTIÉRREZ / ARCHIVO

“Que tot funcioni sense
fer-se notar gaire”. Aques-
ta és, per a César Luena,
la principal virtut d’un
director de campanya. El

secretari d’organització del
PSOE assumeix per segona vegada la
coordinació general del comitè electo-
ral. Nascut a la localitat de La Rioja de
Bobadilla el 1980 –té 36 anys–, doctor
en Història, amant de la lectura i el
cinema, i hilarant en el tracte a curta
distància, Luena milita al PSOE des que
va fer 20 anys. Va madurar a les Joven-
tuts Socialistes. Algun veterà sosté que
a les Joventuts –com també va passar
amb Susana Díaz- és on els fills socia-
listes aprenen “tot el que és bo i el que
és dolent” del PSOE. És a dir, l’esforç,
la capacitat de posar totes les hores del
dia que calgui al partit, però també la
facilitat per a la ganivetada i per a la
conspiració. Luena riu: “Jo vaig apren-
dre més del que és bo que del que és
dolent”. I ràpidament: després d’haver
estat regidor, diputat regional i haver
obtingut un escó al Congrés el 2008, el
febrer del 2012 es va convertir, com a
secretari general de La Rioja, en el líder
territorial més jove del PSOE. Tot just
dos anys després Pedro Sánchez el va
posar al seu costat com a número dos.
Des d’aleshores Luena és el seu braç
executor, com demostren algunes de les
decisions més contundents adoptades
en el seu mandat, com la fulminant
destitució del líder dels socialistes ma-
drilenys, Tomás Gómez, l’11 de febrer
del 2015, una data que no oblida ningú
dins del PSOE. Aquesta nova campanya
electoral serà “explicativa, propera i
positiva”, diu Luena. Amb un pronòs-
tic: “Hi haurà canvi perquè guanyarà el
PSOE”. I amb una estratègia, és clar.
Però “les estratègies s’apliquen, no
s’expliquen”./ Juan Carlos Merino

Luena, braç
executor de
Pedro Sánchez
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Mésenllàdelfinaldelbiparti-
disme, l’actualmomentpo-
lític està marcat pel declivi
del PSOE. Peça nuclear del

sistemadepartits, el socialisme espanyol
està amenaçat per la irrupció d’unmovi-
ment de protesta convertit en
força política com és Podem. El
PPpotperdreleseleccions,però
els seus fonaments no entren en
crisi.Encanvi, elPSOE–tal com
lipassaabonapartde l’esquerra
europea clàssica– no aconse-
gueix convèncer els seus elec-
torsdelessevespromesesrefor-
mistes. Els seus votants, desen-
cisats, no confien que els
socialistes seran capaços d’alte-
rar les tradicionals relacions de
poder i de repartiment de la ri-
quesa imperants. Veuen el
PSOEcomunacontinuïtat, amb
unaltreestil,delamaneradego-
vernardeladreta.Així,unpartit
quehaestatcentralenlapolítica
espanyola rep atacs per tots els
flancs.
A Catalunya, el fenomen de

l’extinció del centre polític en-
cara és més complex. El PSC
formavapartd’aquestespai ipa-
teix delmateixmal,mentre que
Convergència, que ha estat du-
rantmésdetresdècadeselpartit
més representatiu de la societat
catalana, veu com el seu suport
vaminvantdemanerainexorableencada
convocatòria electoral. Igual que a la res-
ta d’Espanya, el PSC s’ha desmembrat a
favor d’una altra esquerra aparentment
mésdecididaasubvertirl’ordreestablert,
com són els comuns d’Ada Colau,d’una
banda, iEsquerra,del’altra.Peròaaquest
esquema hi cal afegir el comportament
electoral derivat del debat sobre la inde-
pendència.Davantdelconvencimentque
la centralitat de la política catalana s’ha-
via desplaçat cap aquest vector, Conver-
gència va optar per afegir-se al missatge

de la independència i, tot i això, la pola-
rització en aquest sentit ha beneficiat els
republicans.L’enquestadelCISilapubli-
cada aquesta setmana per El Periódico
confirmenun inapel·lable i nítid transva-
samentdevotdeCDCaERC.
Arribatsaaquestpunt,elprincipalrival

de Convergència ja no és el PSC, sinó
ERC, amb qui comparteixen el govern. I
aquesta competència s’accentuarà cada
vegadamés, amesura que avanci la curta
legislaturaaquès’hancompromès.Ésob-
viqueladisputadel’espaiindependentis-

taesdecantanetamentafavord’ERC,pe-
rò fins ara Convergència havia fet servir
com a argument per atreure el vot el seu
emblema de formació assenyada i amb
experiència. Doncs bé, els republicans
s’han proposat de posar fi a aquest fet
aprofitant la seva participació en el Go-
vern.L’apostamésarriscadaés l’assump-
ció de la conselleria d’Economia per part
d’Oriol Junqueras, amb la qual el líder
d’Esquerra vol demostrar que ell i el seu
partit estan tan capacitats, o més que els
convergents, per gestionar el país. Jun-

queraspodràexplicarqueel seupartitha
dirigit –entre l’experiència del tripartit i
l’actual– gairebé tots els departaments:
des d’Economia a Ensenyament, passant
per Salut, Benestar Social, Cultura, Tre-
ball, Comerç, Justícia, Governació, Agri-

cultura..., gairebé totes les con-
selleriesexcepte Interior.
Esquerratémolt fàcil furtar-li

a Convergència l’estendard del
pedigrí independentistaiaravol
arrabassar-li també les bande-
res de la formalitat, l’experièn-
cia i la gestió. Durant els dos úl-
tims anys, els convergents van
reivindicar Artur Mas com la
figura que aportava seriositat i
credibilitat alprocéssobiranista
i ara és Junqueras qui pretén
ocupar aquest lloc aprofitant el
buit de lideratge a CDC. El més
curiós és que, per evitar-ho, els
convergents confienqueel líder
d’ERCpateixi el desgast derivat
de les seves obligacions com a
conseller d’Economia d’un go-
vern ambunes finances extenu-
ades i sensemajoriaper aprovar
uns Pressupostos. Tot i això,
Junqueras també disposa de
cartesalseufavor:unalegislatu-
racurtaieldominideldiscursde
la incomprensió i les males arts
delGoverncentral.
L’opahostild’ERCaCDCestà

enmarxa iagafaelsconvergents
en un dels períodes de més inestabilitat
interna, en plena indefinició ideològica i
en transició del lideratge d’Artur Mas al
de Carles Puigdemont. El president de
laGeneralitat técadavegadaméssuports
a dins del partit, però l’ombra deMas es
projecta de manera que el relleu es pre-
senta ardu. Sense la benedicció oficial de
CDC, Puigdemont haurà de competir
amb el seu vicepresident Junqueras en
una pugna que pot tornar a canviar el
mal·leablemapapolític català.

Els pressupostos

Com que la negociació amb la CUP
per aprovar els pressupostos del
Govern continua en l’aire, en espera
que els cupaires decideixin si la
volen obrir o no, alguns consellers ja
s’han dirigit al titular d’Economia,
Oriol Junqueras, per saber de pri-
mera mà quin marge de despesa

tindran i fins a quin punt poden
comprometre inversions amb dife-
rents sectors socials. Si bé les finan-
ces de la Generalitat continuen molt
malparades, almenys alguns conse-
llers d’ERC ja han rebut el missatge
que incrementaran una mica les
seves partides gràcies a l’augment
d’ingressos derivat de la recuperació
econòmica.

L’oportunitat deJunqueras
M. Dolores García

mdgarcia@lavanguardia.es

La relació Puigdemont-Colau

L’arribada de Carles Puigdemont,
exalcalde de Girona, a la presidència
de la Generalitat ha millorat les rela-
cions ambmolts alcaldes, els que no
són de Convergència inclosos. Així,
per exemple, Ada Colau ha manifes-
tat als seus col·laboradors que s’en-
tén molt més bé amb Puigdemont

que amb Artur Mas. La relació
entre les diferents conselleries i
l’Ajuntament de Barcelona també
ha millorat. Aquest nou clima del
món municipal amb el Govern es va
reflectir aquesta setmana a la reunió
que va convocar el president amb
alcaldes per abordar el recurs de
l’Executiu central contra la llei
d’Emergència Social.

La tradicional rivalitat entre Convergència i el PSC
s’ha desplaçat a ERC. Oriol Junqueras vol disputar
als convergents l’emblema de l’experiència de gestió
i aprofitarelbuitde lideratgeaCDC.

MARC ARIAS

El presidentCarlesPuigdemont i el seuvicepresident,Oriol Junqueras, enuna reuniódelGovern

SENSE PERMÍS

BARCELONA Redacció / Agències

Centenars de persones es vanma-
nifestarahiralcentredeBarcelona
per cridar a desobeir “sense por”
lessentènciesdelTribunalConsti-
tucional (TC) contra diferents
acords de les institucions autonò-
miques. La marxa va estar encap-
çalada per dirigents de la CUP
–com a força convocant–, ERC,
BComú, EUiA i entitats sobiranis-
tes com ara Òmnium Cultural i
Súmate.

Sota el lema “Per les llibertats,
avancem! Que cap tribunal no ens
faci callar”, i com a culminació de
la campanya de la CUP “Sense
por”, lamanifestacióvaarrencara
la plaça Universitat i va recórrer
els carrersdel centredeBarcelona
finsa laplaçaSantJaume.
Vanformarlacapçaleradiputats

de la mateixa CUP al Parlament
com Anna Gabriel, Eulàlia Re-
guant, Albert Botran, Benet
Salellas, Gabriela Serra o Sergi Sa-
ladié, i l’exlíderdelpartit a laCam-

bra catalana, David Fernández.
Perpartd’ERChivanparticipar

el diputat al Congrés Joan Tardà i
el regidor d’Esquerra a l’Ajunta-
ment de Barcelona Alfred Bosch,
mentrequeBComúvaestarrepre-
sentadapel tinentd’alcaldeJaume
Asens i la regidora Gala Pin. Tam-
bé hi van assistir Eduardo Reyes,
de Junts pel Sí, i David Compa-
nyon,d’EUiA.
Vasernotòria l’absènciadediri-

gents de CDC, que van optar per
desmarcar-sede la iniciativa.c

Centenars demanifestants criden
a desobeir el TC “sense por”

QUICO SALLÉS

Capde lamanifestacióorganitzadaper laCUPperdesafiarelTC
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Perfil deMeritxell Batet, la nova cap de llista del PSC per a les pròximes eleccions del juny

La líder que no volia ser-ho
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Els qui coneixen Me-
ritxell Batet (Barce-
lona, 1973) assegu-
ren que és una
d’aquelles persones

que, encara que el seu entorn pu-
gui veure-la com una líder, ella
sigui l’última a veure-ho. Per
què? Per falta d’ambició, però no
per l’absència d’aspiracions, sinó
perquè està més preocupada de
ser la peça fiable d’un conjunt.
Perquè la seva prioritat és que la
màquina funcioni. Perquè el par-
tit –no entès com unes sigles,
sinó com un projecte comunita-
ri– està per sobre dels desitjos
personals.
Batet és la cap de llista del PSC

per una carambola: les primàries
que va forçar l’exsenador Carles
Martí, a les quals Carme Chacón
va renunciar a presentar-se. Va
ser escollida per evitar una possi-
ble guerra dins del partit: la can-
didata de consens. La que alguns
dirigents del PSC feia mesos que
veien com una alternativa de re-
novació. Encara que a Batet mai
no li va passar pel cap entrar a
competir amb Chacón. Si va aca-
bar donant el pas va ser perquè a
aquestes trucades de companys,
d’excaps, d’amics, s’hi van acabar
sumant la dels màxims dirigents
del PSC i del PSOE. Batet es va
posar a disposició del projecte.
Filla de pares divorciats i molt

unida a la seva mare, sap què és
no arribar a final demes. Va estu-
diar Dret amb beques. I mentre
estudiava va treballar de nit com
a cambrera a la Sala Bikini i al
Nick Havanna: per fer front a les
seves despeses i per ajudar l’eco-
nomia familiar, perquè els diners
que va guanyar servint copes van
ser els únics que van entrar a casa
durant un temps.
Després d’acabar la carrera

l’any 1995 a la Pompeu Fabra va
continuar a la universitat, va fer
cursos de doctorat, va presentar
el treball de suficiència investi-
gadora, va ser professora –pri-

mer de Dret Administratiu, des-
prés de Dret Constitucional–, va
obtenir una beca per a una estada
als Estats Units...
Pròxima a Narcís Serra –amb

qui va col·laborar quan aquest

era el primer secretari del PSC–,
molts dels seus companys veuen
l’exministre de Defensa com el
culpable que Batet s’acostés al
PSC. Perquè la nova cap de llista
no va créixer en un ambient poli-
titzat. De fet, la seva primera in-
clusió en una llista (la del PSC al
Congrés el 2004) va ser com a in-
dependent, en un moment en
què JoséMontilla va obrir la por-
ta a persones sense carnet. Poc
després s’hi va acabar afiliant.
Meritxell Batet té diverses de-

bilitats: l’una és terrenal i dolça,
la granja La Nena de Gràcia (en-
cara que facimésdedeu anys que
viu a Madrid, i durant una època
ho fes a Altafulla, el seu barri és
Gràcia). Una altra debilitat és
molt més profunda, i, sens dubte,
la sent com el projecte més im-
portant de la seva vida: són Adri-

ana i Valeria, les seves dues filles
bessones. Nascudes un 24 de se-
tembre, són fruit del seu matri-
moni amb el diputat del PP i se-
cretari d’Estat de Cultura, José
María Lassalle, amb qui es va ca-
sar el 2005, i del qual actualment
està separada.
Meritxell Batet, en la intimi-

tat, diuen els seus amics, és més
de les que escolten que de les que
parlen; les que busquen soluci-
ons als problemes. La companya
que truca amitjanit quan veuuna
trucada perduda que es va que-
dar oblidada al mòbil a primera
hora de la tarda. Una d’aquestes
persones resistents. Dialogant,
lleial i pragmàtica, no anirà pel
camí fàcil: anirà pel que hagi
d’anar. Apassionada de la dansa
clàssica i contemporània, de la
seva pràctica, manté la cons-

tància i la capacitat de treball.
El somriure? També l’esborra i

dóna el cop a la taula, però no per
qualsevol cosa.No és freda, enca-
ra que no és donada a l’expressió
gratuïta d’afectes. Prudent, és
més donada a buscar aliances
que a buscar-se enemics, encara
que a aquests últims tampoc no
els té por.
El seu lideratge acabat d’estre-

nar al PSCno serà un lideratge de
carisma. Batet des de bon princi-
pi està buscant “complements”
en els quals recolzar-se, perquè
creu, per damunt de tot, en
l’equip. Ajudada per Pedro
Sánchez per al 20–D, que l’ha
convertit en una de les seves per-
sones de confiança, i, ara, empesa
per Miquel Iceta perquè guiï el
PSC al Congrés; sense esperar-
ho, el seu moment ha arribat.c

LAURA GUERRERO

Lanovacandidata,queprioritzaelprojectecomúpersobredelsdesitjospersonals, comptaambunampli suportdelsdirigents ide labase

VIDA FAMILIAR

Té dues filles fruit del
seumatrimoni amb el
popular Lassalle,
del qual s’ha separat

DEL BARRI DE GRÀCIA

ProfessoradelaUPF,
vaestudiarambbeques
alhoraquetreballava
decambrera

Arrimadas demana que s’obri
el debat del finançament autonòmic
BARCELONA Redacció i agències

La líder de C’s a Catalunya, Inés
Arrimadas, reivindica que la revi-
sió del finançament autonòmic és
una de les grans reformes estruc-
turalsquequedaperferaEspanya,
ivaacusarelPPielPSOEdenovo-
ler obrir aquest debat “permante-
nirelsseus“equilibristerritorials”.
Acompanyada del responsable

de l’àrea econòmica de C’s,
Luis Garicano, Arrimadas, va
participar ahir a Barcelona en
un acte sobre finançament de les
comunitats autònomes en què es
vandetallarlespropostesdelpartit
taronja en aquesta matèria, com
la de concretar el “cost real” dels
serveis socials o la creació d’un

“fons únic” que els garanteixi. Els
dosdirigentsdeC’svanassenyalar
que la “guerra dels mites” ha
envoltat el debat del finançament
autonòmic, cosa que ha provocat
un “enfrontament entre territo-
ris”, i per això van reivindicar
abordar aquesta qüestió des del
“rigor”.
Arrimadas va cridar al “con-

sens”per emprendre aquesta gran
reforma estructural, que superi
l’etapa dels “pedaços” i de les “so-
lucions ad hoc” de reformes ante-
riors. L’objectiu seria aconseguir
un sistema de finançament auto-
nòmic “just, equitatiu, transpa-
rent” iamb“corresponsabilitat fis-
cal”, enfront de l’“opacitat i l’arbi-
trarietat” del model actual, que va

considerar “injust i ineficaç”.
També va criticar el repartiment
del sostre de dèficit del Govern
d’Espanya i les comunitats autò-
nomes, i va dir que no hi està
d’acord.
D’altra banda, Garicano va de-

fensar la creació d’un “fons únic”
quesubstituiria l’actual fonsdega-
rantia, si bé seria “similar” per co-
brir la “cartera comuna” d’aquests
serveis igarantir la“igualtat”entre
les comunitats. Aquest fons únic,
va precisar, implicaria la supres-
sió, d’una manera progressiva,
d’altres fons existents, com el de
cooperació i el de solidaritat, que
condueixenal’“opacitat”,peranar
cap a un sistema “més senzill i
transparent”.c

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, amb Luis Garicano

La repetició de les eleccions
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El futur deConvergència
el decidiran 17.000militants
La direcció s’aboca a la consulta interna del dia 21 de maig

JOSEP GISBERT
Barcelona

Uns17.000militantstenenalesse-
vesmans el futur deCDC.És la xi-
fra amb què treballa la direcció de
la formació com a cens de la con-
sulta interna que el pròxim dia 21
ha de decidir el desenllaç de la re-
fundació entre dues opcions: la
creaciód’unpartitnouolarenova-
cióde l’actual. Laxifra la va ferpú-
blica ahir la portaveu de CDC,
Marta Pascal, després de la reunió
del secretariat permanent, amb
una precisió no irrellevant: els
17.000 afiliats que podran exercir
el dret de vot són els que estan al
corrent de pagament de les quotes
deltotalde26.000militantsqueen
teoria té la formació.
La direcció del partit va analit-

zar el desenvolupament de la con-
sulta ivaacordarposarenmarxael
període de campanya pròpiament
considerat, que s’acabaràeldia 19 i
durant el qual se celebraran 55 ac-
tesdecaràcterterritorial i22deca-
ràcter sectorial.
La intenció és que hi participin

totselsdirigentsdeCDC,quedefet
han estatmobilitzats sense excep-
cióperaaquestaocasió,afid’acon-
seguir lamàximaparticipaciópos-
sible.Elsdirigentsapostenmajori-
tàriament per la creació d’una
nova formació, encara que la seva
comesaseràtraslladartotalainfor-
mació necessària amilitants i sim-
patitzants perquè es pronunciïn

per una de les dues opcions. Pa-
ral·lelament,elmateixdia21esdu-
ran a terme igualment les primàri-
es per elegir el cap de cartell de
CDC per a les eleccions generals
del26-J.
Demoment, tenen la intencióde

presentar-s’hi dos aspirants: Fran-
cesc Homs, l’actual cap de files a

Madrid, i Sílvia Requena, presi-
denta de la sectorial d’igualtat i
drets civils del partit, que li dispu-
tarà el lloc. Els requisits per pre-
sentar-s’hisóndisposardel’avalde
175militants i haver estat escollits
prèviament per les respectives or-
ganitzacions territorials en les ter-
nesambquèlaformacióselecciona
elsseuscandidats,untràmitqueen
el cas de FrancescHoms es va for-
malitzar ahir mateix, quan va ser
designat precandidat per l’assem-
blea comarcal d’Osona. Els matei-
xos 17.000militants podran parti-
cipar en aquesta votacióde les pri-
màries, que disposarà d’una urna
especial aaquestefecte.
En relació amb les eleccions ge-

nerals, el secretariatpermanentde
CDCvaratificar,d’altrabanda,que
espresentaràambelseupropinom
a la cita del 26-J i que no reeditarà
la denominació de Democràcia i
Llibertat del 20-D. La decisió sig-
nifica, a la pràctica, rebutjar l’últi-
mapropostadeDemòcratesdeCa-
talunya de formar una coalició
ambelnomdeJuntsperCatalunya
encapçaladaperunindependent.c

Elpartit ratificaque
espresentaal26-Jamb
elseunomidescarta
lapropostadecoalició
deDemòcrates

BARCELONA Redacció

Carles Puigdemont creu que
una Catalunya independent
nopassariani unminut forade
la Unió Europea (UE). Així ho
augura el president en decla-
racions a la revistaPolitico Eu-
rope, que dedica aquesta set-
mana un article al procés d’in-
dependència impulsat pel
Govern de la Generalitat. Se-
gons Puigdemont, un Estat ca-
talà tornaria de seguida a la
Unió si quedés fora després
d’independitzar-se, ja que
creu que a Brussel·les li inte-
ressamantenir com amembre
una regió amb potencial eco-
nòmic.
El president va més enllà i

opina que la UE s’implicarà en
el dossier català com ho ha fet
ambelRegneUnit en el cas del
Brexit. “No veig cap raó per la
qualEuropanohauria de fer el
mateix esforç que està fent ara
per convèncer el Regne Unit
de romandre a Europa”, afir-
ma a l’article titulat The Cata-
lan exit pla (El pla de sortida
català), un reportatge que ana-
litza l’estat del procés inde-
pendentista i en el qual també
apareixen citats Inés Arrima-
das (C’s) i Miquel Iceta (PSC).
“En la ment de Puigdemont

Catalunya ja flota separada
d’Espanya”, comença el repor-
tatge, on destaquen que el pre-
sident va fer l’entrevista du-
rant el seu viatge a Bèlgica i
que el president de la Comis-
sió Europea, Jean-Claude
Juncker, no s’hi va reunir.
El president va insistir en la

idea de la independència tam-
bé ahir, quan va assegurar que
“en unmatrimoni sense igual-
tat elmés civilitzat quehiha és
una separació”. Així ho va afir-
mar en l’acte de traspàs de la
presidència dels Quatre Mo-
tors per a Europa, l’associació
de cooperació interregional
que integren Catalunya, Ba-
den-Württemberg, la Llom-
bardia i Alvèrnia-Roine-Alps.
Va ser el president de la re-

gió d’Alvèrnia-Roine-Alps,
Laurent Wauquiez, el primer
que es va referir en to distès al
projecte de “separació civilit-
zada” de Catalunya respecte a
Espanya, en contrast amb el

“matrimoni civilitzat” que
componen les regions dels
Quatre Motors. El president
de la Generalitat, que oficia-
litzava precisament el traspàs
de la presidència a Alvèrnia-
Roine-Alps, va recollir el
guant i va estirar el fil de lame-
tàfora matrimonial. “Els ma-
trimonis civilitzats són els que
duren, perquè estan fonamen-
tats en una relació d’igual a
igual,” va reflexionar Puigde-
mont, quevadefinir elsQuatre
Motors com un “matrimoni
durador”.c

Puigdemont diu
queunEstat
català seguiria
sempre dins laUE
El president creu que Brussel·les es
bolcarà en Catalunya com amb el ‘Brexit’

QUIQUE GARCÍA / EFE

Carles Puigdemont ahir

“En unmatrimoni
sense igualtat el que
ésmés civilitzat és
separar-se”, afirma
el cap de l’Executiu

opticauniversitaria.com
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CDC iERCmantenen la pugna i la
polèmica per la pujada d’impostos
Homs retreu a Junqueras que no plantegés l’augment de l’IRPF en el si del Govern

JOSEP GISBERT
Barcelona

Lluny de rebaixar la tensió per una
qüestiótandelicadaipolèmicacom
la pujada d’impostos, CDC i ERC
mantenenlapugna.Laintervenció,
dimarts, del president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, en què
rebutjava la possibilitat d’augmen-
tarl’IRPFalesrendesmésaltes,co-
saqueelvicepresidentdelGovern i
conseller d’Economia, Oriol Jun-
queras,haviaplantejat,novaservir
per calmar els ànims i ahir mem-
bres de tots dos partits mantenien
públicament inalterables les seves
posicions respectives.
Des de CDC, Francesc Homs va

insistir en la crítica al responsable
de les finances públiques de Cata-
lunya,aquestavegadaperdeclarar-
sesorprèspel fetque“fixésunapo-
sició en un tema delicat com el del
marc tributari i fiscal sense haver-
neparlat al si delGovern”. “Aques-
tescosesnos’handegestionarenel
terreny públic”, va lamentar el vi-
cesecretari general d’estratègia del
partit d’Artur Mas, que va aconse-
llar a Oriol Junqueras tractar
aquestamenadeqüestions“depor-
tes endins”. I no només això, sinó
que va mostrar el seu convenci-
ment que la prioritat del vicepresi-
dentdelGovernnohadeserestudi-
ar pujades d’impostos, sinó reunir-
se amb el ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques, Cris-
tóbalMontoro, per reclamarqueel
Govern espanyol pagui els deutes
pendents amb Catalunya. “ACata-
lunya no tenim marge per apujar

impostos, ielquehadefer l’Estatés
pagar els seus deutes a laGenerali-
tat”, va sintetitzar Francesc Homs
endeclaracionsaAntena3.
ERC, en canvi, va continuar de-

fensant la pujada de l’IRPF a les
rendesmés altes comamesura per
“fer fronta l’espoli financerde l’Es-
tat espanyol”, en paraules del seu
diputat a Madrid, Joan Tardà. El
representantde la formaciód’Oriol
Junqueras va sostenir que el Go-

d’Hisenda,LluísSalvadó,mentres-
tant, va recordar que el possible in-
crementdel’IRPFalesrendesaltes
noésal’esborranydelalleid’acom-
panyament dels pressupostos del
2016, i va remetre l’eventualmodi-
ficació al tràmit al Parlament, da-
vant l’evidènciaqueJuntspelSí–el
grup que comparteixen CDC i
ERC– no té proumajoria per deci-
dir-hoper si sol. “Apartir de les es-
menes que presentin els diferents
grupss’acabaràconfigurantsihiha
unamodificacióonode l’IRPF”, va
explicarenunaentrevistaaCatalu-
nyaRàdio.
Eldepartamentd’Economiasos-

té que el Govern estudia “com fer
més progressiu el sistema de

DANI DUCH / ARXIU

Joan Tardà i Francesc Homs en la primera sessió de la comissió constitucional del Congrés

Albiol planteja una rebaixa del tram
català de l’IRPF imés deduccions
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En plena discussió entre Conver-
gència i ERC per la pujada de
l’IRPF que ha plantejat el vice-
president Oriol Junqueras, el PP
català registraràalParlamentuna
proposició de llei per impulsar
una sensible rebaixa dels impos-
tos en els trams autonòmics, cosa
que suposaria, si s’apliqués, una
reducció dels tipus de les rendes
baixes imitjanes.
La iniciativa parlamentària

proposada per Xavier García Al-
biol, aquèha tingut accésLaVan-
guardia, advoca perquè les com-
binacions dels trams estatals i au-
tonòmics de l’IRPF passin de deu
a set i perquè els cinc primers co-
incideixin amb els de l’Estat.
El primer tram s’ampliaria de

17.707,20 euros a 20.200 euros; el
segon, de 33.007,20 a 35.200, i el
tercer, de 53.407,20 a 60.000, co-
sa que implicaria que milers de
contribuents se situessin en un
tram inferior a l’actual i que, per
tant, paguessinmenys tributs.
Per exemple, les rendes que se

situïn entre 17.707,20 euros i
20.200eurospassarande tributar
ambel tipusactualdel 14%al12%.

Així mateix, els populars plante-
gen per a les rendesmés elevades
unasuaurebaixadel0,5%ambun
tipusmàximdel 20%.
La mesura impulsada per Albi-

ol, en un intent de liderar l’oposi-
ció al Parlament, pretén corregir
la modificació de la llei que va
aprovar el Parlament el juliol del
2010 i posar fi al fet que els cata-
lans “paguin més pels impostos
sobre la renda de les persones fí-
siques que la mitjana de la resta
dels espanyols”. El PP considera

que, tenint en compte la con-
juntura econòmica actual a Espa-
nya, quan la recuperació econò-
mica és “una realitat”, la Genera-
litat ha de compensar “els
esforços fets pels contribuents
catalans” aquests últims anys i,
amb la rebaixadels tramsautonò-
mics, ajudar a “reactivar” l’eco-
nomia de les famílies.
La proposició de llei recull

també lacreaciódecincnovesde-
duccions fiscals en el tram català:
per família nombrosa, contracta-
ció d’assegurances mèdiques
privades, despesa en guarderies,
adquisició de llibres de text i es-
colars i per tenir ascendents més
grans de 75 anys a càrrec.
El PP català defensa, per exem-

ple, la deducció de 300 euros per
família nombrosa de categoria
general i de 600 euros en les ca-
tegories especials, a banda de
200 euros a les famílies que tin-
guin un fill amb una discapacitat
igual o superior al 33%.
Unaaltra proposta que recull la

iniciativa parlamentaria és que
els contribuents amb una renda
de 20.000 euros es puguin deduir
el 100% de les despeses en llibres
de text i material escolar, amb un
màximde 240 euros per fill.c

vern “té l’obligació” d’estudiar una
reforma fiscal, en la línia que té
pensada el departament d’Econo-
mia, d’augmentar l’IRPF a les ren-
desmésaltes i rebaixar-loa lesmés
baixes, i vadefinir el debat que s’ha
obert aCatalunya comun “símpto-
ma de maduresa”, en un intent de
treure ferro a la discrepància amb
CDC. Joan Tardà va venir a recor-
dar, en tot cas, que si hi ha contro-
vèrsia és perquè el Tribunal Cons-

titucional, arran dels recursos
plantejatspelGovernespanyol,“ha
dinamitat” la major part de noves
figures impositives que ha implan-
tat el Govern i que haurien permès
recaptar entre 700 i 800 milions
d’eurosmés.
Entreaquestsimpostoshiha,per

exemple,eldepisosbuits,eldepro-
ducció d’energia nuclear o el d’en-
titats bancàries, que al Govern li
agradaria recuperar. El secretari

XAVIER GÓMEZ

Xavier García Albiol

l’IRPF, perquè l’objectiu fonamen-
tal és reduir la pressió fiscal en els
tramsmésbaixos”, i justificalapos-
sible pujada a les rendes altes amb
lanecessitatdecompensarlarebai-
xa, tenintencompteque lapossibi-
litat de fer-ho per la via d’altres in-
gressos és remota. “Això téuncost,
i la qüestió és comel compensem”,
va argumentar el secretari d’Eco-
nomia, Pere Aragonès, en declara-
cionsaRAC1.c

L A D E C L A R A C I Ó

]La diputada de la CUP
al Parlament de Catalu-
nya Anna Gabriel preferi-
ria tenir fills “en comú i
en col·lectiu” perquè “els
eduqui la tribu”, tal com
passa en “moltes altres
cultures al món”. Gabriel
creu que el model de “fa-
mília nuclear” imperant
en la cultura occidental
és “pobre” i “enriqueix
molt poc” els fills, ha
assegurat en una entre-
vista a Catalunya Ràdio.

Gabriel preferiria
tenir fills en comú
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Decidim nosaltres
D’aquí apoques setmanes co-

mençarà la campanya electoral
del 26-J. A partir de llavors, ca-
dascun dels quatre grans partits
nacionals ens diran que ells són
elsmillors, que faran les reformes
i el canvi que l’Estat necessita, i
que els altres són els dolents. Pa-
raules i més paraules, com sem-
pre. Els votants hem de decidir
molt bé qui volem que ens gover-
ni els propers quatre anys. I per
això hem de conèixer a fons els
seus programes electorals.
Ells no han estat capaços de

posar-se d’acord i no pateixen
gens. Qui dia passa, any empeny i
ells no tenen problemes econò-
mics. Hem de fer que responguin
els nostres dubtes. Per exemple,
el PP acceptarà la nova retallada
demés de 8.000milions que pro-
posa Brussel·les? I que farà per
eradicar la corrupció del seu par-
tit? I el PSOE? Sabrà detallar en
profunditat la seva proposta de
reforma federal en temes fiscals i
territorials, o es allò d’aparta’t tu,
quem’hiposo jo? I suprimirà l’ac-
tual reforma laboral, les lleis
mordassa i Wert, Senat i diputa-
cions? I Podem-IU? S’enfrontarà
a Brussel·les pel deute de la ma-
teixa manera que va fer Tsipras i
amb el mateix resultat? I man-
tindrà el referèndum català i en
quines condicions? I Ciutadans?
Malgrat que diu penjaments de
Rajoy, pactarà amb ell si l’hi de-
mana? I suprimirà els concerts
basc i navarrès?Que responguin i
nosaltres decidim!

DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

Propaganda electoral
Ho tinc decidit. No penso vo-

tar aquell partit polític que em
deixi propaganda electoral a la
bústia de casa. Fins i tot no penso
anar a votar si en rebo de tots ells.
Els partits polítics no han arri-

bat a un acord per fer un estalvi
en la despesa de la propaganda
política. Si no són capaços d’ad-
ministrar una partida tan banal,
com ens han d’administrar les fi-
nances de l’Estat?

CARLES ROURA FORNÉS
Subscriptor
Barcelona

Tirar el dinero
En referencia a la campaña

para las nuevas elecciones gene-
rales, leo con estupor que los par-
tidos se niegan a dejar de enviar
correos postales con propaganda
y papeletas. Algunos proponen
hacer un envío único. Pues tam-
poco. ¿Alguien les puede hacer
entender que la mayoría de los
ciudadanos, entre ellos yo, tal co-
mo las sacamosdel buzónvan a la
basura? Eso sí, reciclando.
¿Cuándo van a demostrar los

políticos sentido común en cues-
tiones como estas? El dinero que
se tira en cada campaña es de to-
dos los que pagamos impuestos.
Así quehagan el favor de tener en
cuenta nuestra opinión.

ANAGRAFULLAGASPAR
Barcelona

Educación tribal
Ignoraba las aficiones triba-

les deAnnaGabriel enmateria de
la educación de los hijos, por lo
que le agradezco que haya sido
tan franca y coherente con su

ideario. Dice la diputada de la
CUP que le satisfaría tener hijos
en común y en colectivo como
hacen muchas otras culturas que
hay en este mundo. No sé exac-
tamente a qué sociedades se re-
fiere, pero me temo que no serán
precisamente las más evolucio-
nadas. En cualquier caso, yo me
congratulo si eso la hace feliz, pe-
ro tiene que entender queno a to-
dos nos seduzca la idea de vivir
unexperimento comunal, tipoki-
butz, donde no exista la propie-

dad privada, se tengan que com-
partir hasta los calzoncillos y los
hijos no sean de nadie en particu-
lar sino de todos en general.
Otra cosa es estar de acuerdo

en la responsabilidad colectiva y
la importancia crítica de otros ac-
tores (hermanos mayores, profe-
sores y otros adultos referentes)
en la educacióndenuestros hijos,
pero eso no quita que los padres
sigamos siendo los primeros res-
ponsables y nos podamos sentir
orgullosos –que no propietarios–

de nuestros hijos. No sé si esto
implica una visión excesivamen-
te conservadora y pobre de la vi-
da, tal y como nos alecciona la
ilustrada diputada antisistema,
pero es la que compartimos un
buen número de personas de
mentes estrechas, por supuesto,
que no añoramos ni idealizamos
la vida de nuestros antepasados
tribales en las sabanas africanas.
O en las selvas amazónicas.

IGNASI CASTELLS CUIXART
La Garriga

L’azitromicina
Em refereixo al reportatge

sobre el doctorOriolMitjà “L’he-
roi del pian” (Tendències, 11/
V/2016). No hi ha prou qualifi-
catius positius per enaltir la figu-
ra d’aquest jove metge català, un
exemple a seguir, que ha realitzat
una tasca ingentpera l’eradicació
de la infecció cutània anomenada
malaltia del pian, causada per un
bacteri.
Oriol Mitjà ha estat capaç de

demostrar que un vell conegut
antibiòtic, l’azitromicina, cura la
malaltia amb una sola pastilla.
Potser poca gent sap que l’azitro-
micina va ser descoberta per in-
vestigadors d’aleshores una peti-
ta companyia farmacèutica de
Zagreb (Croàcia) anomenadaPli-
va, que l’any 1986 va llicenciar el
producte a l’americana Pfizer.
Aquesta va finançar el costós
desenvolupament clínic del nou
antibiòtic i va començar a distri-
buir-lo a pràcticament tot elmón,
inclosa Espanya (1993).
En el reportatge es critica el fet

que Pfizer no hagi fet cap aporta-
ció o donació del producte. Això
no obstant s’ha de dir que l’azi-
tromicina és genèrica (i per tant
molt barata) des de fa molts anys
(a Espanya van sortir genèrics
l’any 2004) i que la producció de
les companyies genèriques su-
pera a Espanya i al món, en molt,
la producció de la farmacèutica
americana.
Avui dia, Pliva pertany al

gegant farmacèutic de genèrics
Teva (d’origen israelià).

JAUMEMASANAMARÍN
Barcelona

Sistema sanitario
Tengo un problema de salud

queme ha obligado a aceptar que
tengo que estar de baja. Y digo
que me ha obligado porque por
no dejar de trabajar se me ha
agravado, y ahora tendré que es-
tar como mínimo un mes. Pues
bien, llevo una semana arriba y
abajo, a pesar de no poder casi ni
caminar, para encontrar una so-
lución queme hagamejorar, y así
reincorporarme ami trabajo.
En este ir y venir de ventani-

llas, citas y papeles, ves al perso-
nal del hospital bajo mínimos,
atendiendo lo mejor posible, con
los medios de que disponen, a
unos enfermos desesperados por
conseguir una solución o porque
están sufriendo las consecuen-
cias del magnífico sistema sani-
tario del cual disfrutamos actual-
mente. Lo esperpéntico de la si-
tuación es que el tratamiento
ambulatorio que podría reducir
mi sufrimiento se atrasa por falta
demedios, personal y servicios.O
sea, que hay bajas laborales que
se alargan porque todo está des-
bordadoy, de estamanera, acaba-
mos por aceptar la incapacidad
laboral transitoria comouna con-
secuencia inevitable más de la
enfermedad.

ANNACEPEDA
Reus

Aclariment de l’alcalde
Amb relació a l’article “L’al-

calde culpa els seus tècnicsdepo-
cadiligència en la violació deMa-
taró” (Tendències, 11/V/2016)
vull desmentir i manifestar el
següent:
1. Jo no he culpat els tècnics de

poca diligència en la violació de

ELS PARTITS POLÍTICS, INCAPAÇOS
D’ABARATIR LA CAMPANYA ELECTORAL.
QUÈ N’OPINEU? #enuntuit57.010 visites Michael Schumacher fa més de

dos anys que lluita per la seva
vida arran de l’accident que va
tenir esquiant. El president de
la FIA assegura que “Michael
està lliurant la batalla més im-
portant de la seva vida”.

54.707 La diputada de la CUP al Parlament
de Catalunya Anna Gabriel preferiria tenir fills “en
comú i en col·lectiu” perquè “els eduqui la tribu”.

45.070 Un tractament de fertilitat ha permès
a una dona índia de 72 anys, Daljinder Kaur, donar
a llum el seu primer fill fa unes setmanes.

42.442 La directora d’El Jueves, Mayte Quílez,
va ser agredida dimecres a primera hora al portal
de casa seva quan tornava de córrer per la ciutat.

L’aliança
Podem-IU pot
aconseguir més
vots que el PSOE?
LA PREGUNTA DE DEMÀ

Acostumeuaseguir
per televisióel festival
d’Eurovisió?

Voteu awww.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

Si son incapaces de
hacer algo tan sencillo

como abaratar costes de
campaña, ¿cómo quieren
solucionar los problema
macroeconómicos del país?
Rafa Fa Fa

¿Por qué debemos
pagar los ciudadanos

las campañas?
@nuriadelamo1 Nuria

El pueblo no quiere
más papeletas ni más

campañas electorales.
Lourdes Ribas Bartoli

Si el dinero saliese
de sus nóminas,

se pondrían de acuerdo
antes de sentarse.
@jcantHero JuanC

¿Podemos no iba a ser
el partido del cambio

contra la vieja política?
Luis Dgb

No se plantean reducir
sus gastos propios. Sólo

recortan en prestaciones
sociales y cuando no les
llega el dinero proponen
subir los impuestos.
NuriaMartí Salvador

‘ART’ URBÀ. “Elmobiliari urbà, com aquest de l’Eixample de Barcelona, convertit
en aparador de tant ‘artista’ que desconeixíem.Més impostos per pagar-ne la neteja,
doncs”, es lamenta Eulàlia Isabel Rodríguez Pitarque.

EL MÉS V IST AL WEB DE ‘ LA VANGUARDIA ’

E L C O M P TA D O R

L A F O T O D E L L E C T O R

CARTESDELS LECTORS

39%

59%

2%

Sí

No

Ns

Han opinat 2.489 persones
Fins a les 21.00 hores
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ANA JIMÉNEZ

D’entre totes les qüestio-
ni, hi ha quatre que elles
consideren bàsiques per a
la seva felicitat

És bàsic el sentiment d’amor
incondicional i no en funció de
situacions volàtils i passatgeres

Tenir un entorn amb el qual es
pugui comptar en períodes o dies
de dificultat es considera un altre
dels puntals del benestar

Les relacions d’amistat
sanes i profundes
són una altra
de les grans claus

LES RESPOSTES PER
MESURAR EL BENESTAR
DE LES MARES

L’estudi Amor Ser confortat Autenticitat

busquin suport a la seva xarxa
d’amistats –més enllà de la pare-
lla i de la família– per compartir
punts de vista i ànim en uns
moments que qualifiquen d’“es-
gotament de l’ego”. Per recordar
que abans que mares són perso-
nes, la línia de treball d’aquestes
investigadores posa en qüestió
les tesis propagades aquests
últims anys sobre les mares “he-
licòpter” o “fill-cèntriques” en
entendre que la seva recerca del
benestar va molt més enllà del
seu paper maternal.
Val també la pena que mares i

pares observin aquesta etapa de
la pubertat, molt menys estudia-
da que l’adolescència, amb altres
ulls, explica la psicopedagoga
Nora Rodríguez. És una etapa de
vulnerabilitat per als nens i les
nenes, però també imprescindi-
ble per sortir després a la socie-
tat –allò que seria l’ado-
lescència–. És un assaig per a la
vida, unmoment evolutiu en què
els éssers humans assoleixen un
alt nivell d’adaptabilitat, asse-
nyala l’autoraNeurociència per a

pares. Cal mirar-la així de mane-
ra positiva i no sempre posant
l’accent en l’enfrontament amb
els pares o la ruptura de les nor-
mes, perquè aquesta és només
una petita part.
Si es valoressin aquestes “ca-

pacitats evolutives positives” i
s’hi insistís tant com s’insisteix
en les “mancances”, tindríem a
nois i noies més confiats i segurs
de si mateixos, indica. I pares
més tranquils. Potser és el mo-
ment que mares i pares recu-
perin passions i aparquin en la
mesura que els sigui possible el
cansament i la preocupació. I
s’adrecin als fills d’una altra
manera, tot relatant-los detalls
sobre ells que només els pares
coneixen.
Però cal tornar al punt inicial,

a aquest complex moment vital
en què coincideixen molts fac-
tors i on es plantegen dues pre-
guntes: “¿Ets vista i estimada
com lapersonaque realment ets?
En moments d’angoixa, et sents
reconfortada? La relació amb la
parella, segons l’estudi Who
mothers mommy? (Luthar i
Ciciolla), és important, però no
determinant, ja que les relacions
estretes amb les amistats actuen
també com a protectors emo-
cionals. I els beneficis d’estar ca-
sats (en parelles heterosexuals),
s’indica, són inferiors per a la
dona que per a l’home. Millor,
doncs, unir-se davant la tempes-
ta perfecta.c

vies. I, sobretot, les investigado-
res afirmen que és el moment en
què es produeix la “separació
que més dol”, que no és quan
abandonen el niu “físicament”
sinó quan ho comencen a fer
“psicològicament” que és en
aquesta preadolescència. Les ac-
tituds rudes i de rebuig dels fills
“fereixen profundament” les
mares.
El focus es posa en les dones,

que encara afronten aquesta eta-
padels seus fills ambmoltes obli-
gacions que continuen recaient
principalment sobre la seva es-
quena, en un enèsim exemple de
la desigualtat i de les “tasques in-
visibles”. Elles continuen orga-
nitzant les activitats dels nens,
encara cal portar-los sovint d’un
lloc a l’altre en una etapa de la vi-
da en la qual, segons els estudis
previs realitzats, la satisfacció en
la relació amb la parella (si es té)
descendeix als nivells més bai-
xos, i els enfrontaments són més
alts. El sentiment que més es
descriu és el de buit.
Per això, i a partir d’estudis

previs, se subratlla la necessitat
que les dones enriqueixin i

Susana
Quadrado

La tribu

Dimecres gairebé que faig un follow a
AnnaGabriel. Per tot allò de la tribu,
ja ho saben. Que em vegin ara com
una conservadora a l’estil segle XX

perhavercaigutenelcepdela famíliam’impor-
ta entre res i no res.No canviaré, cantavaMalú.
En la meva infantesa em vaig limitar a tenir un
pare i una mare, goita quina cosa més rara!, i
tampocnom’haanat tanmalament.Encaraque
tenir fills encomú iencol·lectivitatpodria tenir
els seus avantatges quan més convingui. I
d’aquí la temptació que va venir de la CUP. Per
exemple, no saps, Anna, com aniria de rebé en-
dossar-li la teva filla preadolescent a la veïna
del 3r 2a quan la criatura agafa aquelles enrabi-
ades que acaben sempre ambunmalhumorat:
–Conxo,mama! És que nom’entens.
Oquanvas amb la llengua foraperno fer tard

perquè la vida no et dóna per amés. “Saps què,
estimat amic/amiga de la comuna?”, li diria.
“Que avui et toca córrer a tu amb lameva filla”.
Col·lectivitzar laprole.Tindria els seus avan-

tatges... I tot i així no és per ami.
A més de carca, digue’m egoista, Anna.

Perquèvull lesmevesnenesperami soleta. Són
la meva tribu, la meva petita tribu. El temps
corre massa. Com el Messi, et supera per l’es-
querra, per la dreta i pel centre, i et goleja per
sorpresa. T’agafa en una badada, en un acla-
parament, davant un dubte, en els difícils 40 i
escaig. El temps amb la teva filla sembla acce-
lerar-se en contra teu i amb un cruel propòsit:
arrabassar-te-la.
Diuunestudi de laUniversitat d’Arizonaque

és en la preadolescència dels fills quan més in-
terrogants sobre la vida es plantegen lesmares.
No és gens estrany. Ni l’explosió que produeix
l’arribadad’unnadó,ni lasíndromedelniubuit,
ni tan sols l’apogeu de l’adolescència són els
moments més complexos en el trajecte de la
maternitat, escriu Cristina Sen en el reportatge
d’aquesta doble pàgina.
La tens davant i ja la trobes a faltar. Trobes a

faltar quan es posava a sobre dels teus panxells
d’un salt, hop, perquè juguessis amb ella men-
tre esmorzaves. Quan li tocava sortir a cantar
l’última de la classe als maleïts festivals de l’es-
cola. Quan es ficava al teu llit presa d’un pànic
inconscient. Quan fèiem juntes la croqueta a la
sorra. Quan corria a abraçar-te en sentir les

claus al pany: intuïa la teva arribada a casa, ve-
nia corrents cap a tu i, hop, se t’agafava al coll
comsi endepengués el seumón.Quan tocava la
flauta fins que la veïna picava la paret. Quan
creia que un ratolí s’emportava les dents de llet
colant-se dematinada a la seva habitació...
Saps, Anna?, ahir al seu armari vaig trobar

una caixa amb un munt de dents. Era entre la
seva roba, la que ja no li va béperquèha crescut
i perquè “això és de nena, això sí que no m’ho
poso”.Laveritatésqueella,aunpasde l’adoles-
cència, vol anar més ràpidament. Tu, no. Tot i
quea lesnitsencarademanaque labressis, ique
l’acariciïs, ique lipreguntiscomlihaanateldia,
i que li deixis el llum encès.
Mira-la, encara és unamocosa, però ja la tro-

bes a faltar.

En lameva infantesa emvaig
limitar a tenir unpare i unamare;
no sócde col·lectivitzar els fills:
a lesmeves les vull per ami sola

Canvi escolar. Amés dels primers
canvis físics dels nois i les noies, el
canvi de sistema escolar també im-
pacta en aquesta sensació de desori-
entació als 11 i 12 anys. L’estudi efec-
tuat als Estats Units es refereix a
l’entrada a laMiddle School (corres-
pon a 6è de Primaria), que aquí té
lloc amb l’inici de l’ESO. Les mares
–les dones continuen patint la des-
igualtat a l’hora de parlar de cures–
fan seva aquesta situació de desorien-
tació dels seus fills, en unmoment
en què també hi ha més exigències
acadèmiques.

Qui es cuida de la mare? Les dones
sostenen la vida dels nens, la gestió i
també en les emocions. Però abans
quemares són persones i la manera
de transitar per aquesta etapa de la

L’enquesta de la Universitat d’Arizo-
na es va efectuar entre 2.500 dones,
el 83% de les quals tenien estudis
universitaris. Les investigadores
se centren en el segment de població
quemés temps dedica als fills encara
que treballin.

LA XIFRA

2.300 dones

Ingredients de la
tempesta perfecta

vida de forma sana, segons el treball
publicat, és comptar i alimentar una
bona xarxa d’amistats veritables.

Parella... ? Aquesta etapa també coin-
cideix amb el moment en què la rela-
ció amb la parella (si es té) genera
poca satisfacció i bastants enfronta-
ments, segons l’enquesta. La relació
amb la parella és important per al
benestar vital però no determinant:
altres relacions d’amistat tenen també
gran potencial protector.

Dany psicològic. Els primers signes de
rebuig dels nens generen dolor emo-
cional en les mares, un dolor que es
corregeix quan creixen. De fet, les
investigadores consideren que aques-

Segons l’enquesta feta a 2.300 dones
sobre el seu benestar emocional,
una de cada cinc van assenyalar que
enmoments d’angoixa no disposen
de cap tipus de suport emocional.
Un 13% creu que no se les valora
per la persona que realment és.

LA XIFRA

20%,buit interior

ta primera “separació” és més dura
que la del “niu buit”, que trobenmolt
poc problemàtica.

“Mares helicòpter”, falla la tesi. Des-
prés de les enquestes realitzades, es
considera que aquestes dones, al
contrari de la línea d’algunes publica-
cions actuals, no són fill-cèntriques.
El seu benestar no només depèn del
seu rol maternal, sinó d’un conjunt de
ramificacions professionals i perso-
nals.

TRAJECTE VITAL

S’obren les preguntes
sobre la vida pròpia
alhora que es pateix
pels canvis dels fills

UNIVERSITAT D’ARIZONA

L’estudi indica que
l’impacte ésmés alt
que en el naixement
o l’emancipació
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#tuitsdecultura
@Victordelarbol
Víctor del Árbol Escriptor

Precioso el diseño del Lycée de
l’Arc para comunicar el premio
literario que han creado. Estoy
impresionado.

@borjacobeaga
Borja Cobeaga Cineasta

El cine deMariano Ozores estaba
infinitamente mejor doblado que el
anuncio de Pavofrío.

@AvrilLavigne
Avril Lavigne Cantant

Jan’hihaprou!!!Nopotsviure
unavidapositivaambunamentalitat
negativa#TransmetMésAmor-
QueOdi

@MaiteSalord
Maite Salord Ripoll Escriptora

Tenir entrades per anar al concert
de Bruce i assabentar-te que a la
mateixa hora hi ha Eurovisió...
Quin greu!

pels lladres.Cadadiamatavenalgú.
Els lladresvansaquejar icontinuen
saquejant les riqueses del país. Ens
sentim com nens indefensos. Nin-
gú no esperava que passés això. La
mentalitat russanega laparaulaca-
pitalisme. En diuenmercat, els oli-
garquesquetornenalpoderperquè
no volen tornar el que han robat”.
Eldesencísportaalcultiudelanos-
tàlgia de la grandesa perduda i “es
tornen a veure pertot llibres de
Marx iEngels”.

“A Rússia la por inculcada per
Stalin durarà generacions. Encara
avui continua desapareixent gent.
Jo–diu–notincporderes,notemo
la presó, però sí que el passat torni.

Llegeixo sobrel’augedelfeixismea
l’Alemanyadelsanystrentaihiveig
un sentiment d’humiliació nacio-
nal per la derrota en la Primera
Guerra. A Rússia creixen les críti-
ques aPutinperquèésmassa feble,
perquèhaperdutlaguerrad’Ucraï-
na, perquè no terroritza els EUA,
no sabem què en sortirà, d’això.
Rússia necessita sempre una idea
messiànica. Cal salvar Rússia. De
qui?Cal salvarEuropaperquè s’es-
tàdegradanticonsentelsmatrimo-
nis gais. Són ximpleries. Des de la
televisió s’apel·la als instints més
baixos i primitius. Com pot accep-
tar la gent la guerra fratricida
d’Ucraïna?Ens faltaunapersonali-
tatcomHavel.Putinnoésundimo-
ni, Putin és un dimoni col·lectiu; a
l’interior de cada rus hi ha un tros
de Putin, perquè ha concentrat en
la seva persona tota la gent que se
sent humiliada i enganyada i que
enyora un país fort”. És unmur de
contenciódel comunisme, “i vaper
llarg, perquè fa judo i hoquei”, va
ironitzar.
Aleksiévitx també va alertar so-

bre el risc nuclear. Després dels
desastres de Txernòbil i Fukushi-
ma, diu que “en una guerra contra
la naturalesa no es pot guanyar ni
amb tecnologia punta. La radiació,
comalgunesarmesdelpensamenti
les noves tecnologies, és l’enemic
invisible a qui no es pot disparar.
“No pots lluitar contra aquest mal
nou ni amb les teves mans ni amb
els teusulls.Ésunnouperill”.
Avui intervé en el festival Literal

(Fabra i Coats) i el dia 18 a Kosmo-
polis (CCCB) en conversa amb
Francesc Serés, autor de Contes
russos.c

Construeix la tevavida

Necessitaràs ingredients com la
memòria, instruments com la
narració,elementscomeltemps, i
sens dubte una infantesa, aquella
“pàtria” de Rainer Maria Rilke.
Segons John Irving, l’edat adulta
estàmarcada pel que vas viure de
petit. I tot i que ell no tingué trau-
mes infantils (si hagués estat així,
s’hauria decantat per l’autobio-
grafia, però assegura que la seva
vida és avorrida), els nens en situ-
ació de risc són la seva obsessió.
“Una obsessió et desperta a les
quatre del matí i no et deixa dor-
mir”, admetdavant les450perso-
nes que han pagat gustoses tres
eurosperveure’l alCCCB.L’exal-
calde Jordi Hereu ha vingut amb
un paraigua vermell. “Només es-
cric allò que emposamalalt; si no
em regira l’estómac, crec que no
ésprou intens”, explica Irving.
Asseguts a primera fila, l’escol-

ten la seva dona Janet, el seu fill
Everett i uns amics. EnricGonzá-

lez li demana que relati com es
gestà L’Avinguda dels Misteris
(Edicions 62, Tusquets), que fa
vintanyshaviadeserelguiód’una
pel·lícula sobre els nens dels circs
que després són venuts. Ara és
una novel·la. Irving comença pel
final. Només quan troba l’última
frase de cada llibre –abans s’ha
documentat, pren apunts, és un
estudiant de la cultura, llengua i
èpocadelsseuspersonatges–cap-
ta quin to tindrà, i pot posar-se a
escriure. Ha canviat molts prin-
cipis.Els finals,mai.Niunacoma.
“M’agrada que el temps passi per
sabersiallòquet’enfurismavaen-
cara et fa ràbia; els grans temesde
la literatura són aquells que no
deixen de fer-ho, malgrat els
anys”.
Entre vuit i deu anyshan trans-

corregut des que Juan Antonio
MasoliverRódenasvaescriureLa
inocencia lesionada, que acaba de
publicar Acantilado. I n’està més
satisfet ara que llavors, perquè
s’integra en la seva obra i la sinte-
titza. “Aquest és un llibre valuós,
intens imediterrani”,diuEnrique
Vila-Matas, que el compara amb
Ragazzi di vita, dePasolini.ASer-

la presó, perquè l’hauria mort”.
Vila-Matas –que s’ha comprat

un iPod i està descobrint grups
nous a Spotify (versió Premium,
perquè els anuncis el desconcen-
tren)– diu que Masoliver es defi-
neixasimateixcomuna“persona
malhumorada ambun gran sentit
de l’humor”. La primera part l’ha
deixada al paraigüer de la +Ber-
nat, perquè el pelut de la llibreria
reclamaunsomriure als visitants.
“Cal donar suport al comerç de
proximitat, i aquesta és la més
pròximaaLaVanguardia”, diude
bromaVila-Sanjuánambunsom-
riure a Montse Serrano. Cristina
Fernández Cubas ha arribat amb
els camals amarats per una pluja
gens dissuasiva. La llibreria és
plena.Hiha ladonade l’autor,Sò-
nia Hernández, l’editora i vídua

deJaumeVall-
corba, Sandra
Ollo, Paula i
Pep Massot,
Valerie Miles i
AurelioMajor.
“Per què lesio-
nada? Per què
no vulnera-
da?”, inquireix
Ignacio Vidal-
Folch.
Surts amb

algú?, et pre-
gunten des de
petita. I assi-
miles que la
solteria és un
estadi transi-
tori entre una
parella i la se-
güent. Kate
Bolick es posà
una data límit
per casar-se:
els trentaanys.
Però quan els
vaferelseude-

sig s’havia esvaït. Si havia assolit
tot el que es proposava –amics, la
feina que volia–, es frustraria per
no haver trobat l’amor marital?
Unsopinaven: “Ésguapa,nos’en-
ténqueestiguisola”.Id’altres:“És
lletja, normal que no estigui amb
ningú”.
Publicat a Malpaso, Solterona.

Laconstruccióndeunavidapropia
no és un llibre d’autoajuda ni un
chick-lit. Però a l’aula de quart de
Filologia Anglesa de laUBnomés
les alumnes pregunten, amb un
accent envejable. “Se suposa que
perserunabonamarehasdetenir
feina, casa, cònjuge”, comenta
una, “però si cal esperar aquest
moment ideal, mai no tindràs
fills”. I una altra: “Per què a l’hora
d’adoptar unnendonenmés faci-
litats a les parelles que als sol-
ters?”.Bolick: “Perunaqüestióde
control social”. Per això alguns es
posen nerviosos quan la diputada
Anna Gabriel diu que li agradaria
pertànyeraungrupenquèels fills
escriassincol·lectivament.
Al final intervé un únic noi. Vol

saber comva estructurar el llibre.
Bolickfaunesquemaalapissarra.
Necessitaràsprincipis iun final.c

KIM MANRESA

SUPERGLÚ

Llucia Ramis
Barcelona

ELISA BERNALKIM MANRESA

Soltera. L’escripto-
ra Kate Bolick xerra
amb els estudiants
de Filologia Anglesa
de la Universitat de
Barcelona sobre el
concepte de solteria,
l’adopció
o la parella.

‘La inocencia
lesionada’.
Enrique Vila-Matas,
Montse Serrano,
Juan Antonio
Masoliver Ródenas,
Sandra Ollo i Sergio
Vila-Sanjuán a la
llibreria +Bernat.

L’Avinguda dels
Misteris L’autor,
John Irving i Enric
González en un
moment de la
conversa que van
mantenir en el cicle
del CCCB Kosmo–
polis.

gio Vila-Sanjuán, el món aspre
que retrata (sexe desagradable,
visió dura de la societat, una lleu-
geresa que no arriba) el porta a
Cela. “En Tono recupera aquells
records que preferim no recor-
dar”, conclou. En la placidesa
aparent delMasnou, al comença-
ment de la postguerra, queda en
evidència la hipocresia basada en

una falsa moral. “Tothom sabia
que hi havia pederastes en aquell
centre, però ningú no s’atrevia
a denunciar-ho”, explica Maso-
liver. Ell tenia vuit o nou anys:
“Erabufó,educat,bonnen,llavors
no tens consciència del pecat.
Saps que passa alguna cosa,
però no saps ben bé què és.
Què passaria si em trobés aquell
home ara? Segurament seria a

“Tothom sabia que
hi havia pederastes
en aquell centre,
però ningú no s’atrevia
a denunciar-ho”

MITJANS DE COMUNICACIÓ

“Cal sortir del
periodisme banal, crear
antenes per captar
la vida de les persones”

POSTCOMUNISME

“Ens crèiem haver
vençut el monstre i ara
vivim amb les rates que
van sortir de l’ànima”

DESPRÉS DE TXERNÒBIL

“El perill nuclear
és unmal nou contra
el qual no es pot lluitar
amb cap arma”
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Lliçonsde la sequerad’Àsia
Res no il·lustra millor l’aparició

de l’aigua dolça com a factor
clau determinant del futur
d’Àsia que l’actual sequera sen-

se precedents que ha abrasat terres sen-
ceres des del Sud-est Asiàtic fins al Sub-
continent Indi, les vastes franges ermes
d’arrossars i altres cultius, situació que
afecta l’activitat econòmica, inclosa la
generació d’electricitat enunmoment en
què la demanda d’energia ha arribat al
punt màxim.
Les sequeres són desastres suscepti-

bles d’induir a error, perquè no fan caure
edificis, però provoquen alts costos so-
cials i econòmics. Avui dia, desenes de
milions de persones al Vietnam, Cam-
bodja,Tailàndia, Birmània i l’Índia patei-
xen els efectes de la sequera ardent, pre-
cipitada pelNiño, el patró climàtic de ca-
lor excessiva.
Per a la Xina, la sequera al

Sud-est Asiàtic ha plantejat
un greu desafiament de re-
lacions públiques. Provant
de negar que roba aigua
d’ús comú o que les seves
preses al riu Mekong estan
contribuint a la reducció del
cabal d’aiguadel riu i la seque-
ra recurrent aigües avall, la Xina
ha alliberat quantitats no especifica-
des dels qualificats “fluxos hídrics
d’emergència” a estats riu avall d’un dels
seus sis embassaments gegants, situats
just abans que el riu flueixi fora del terri-
tori xinès.
Per als països riu avall, tot i això, l’alli-

berament de cabals és unanota discor-
dant no només del nou poder de la Xi-
na per controlar el flux d’un recurs
essencial, sinó també de la seva prò-
pia dependència de la bona voluntat
i la caritat de Pequín. Amb 14 preses
més en construcció o previstes per
la Xina al Mekong, aquesta depen-
dència de la bona voluntat de laXi-
na s’incrementarà, a un cost indub-
table de la seva llibertat d’acció es-
tratègica i seguretat ambiental.
Un estudi recent de l’Institut

de Tecnologia de Massachusetts
(MIT) ha advertit que la crisi de
l’aigua aÀsia podria empitjorar cap
al 2050 a causa de l’escassetat hí-
drica en una àmplia franja del con-
tinent. Un estudi anterior, encarre-
gat per l’Oficinade lesNacionsUni-
des per a la Coordinació d’Afers
Humanitaris, va concloure que els
riscos de sequera sónmés elevats a
Àsia en termes del nombre d’habi-
tants que hi estan exposats.
El règim hidrològic del monsó

centrat a Àsia significa que la
pluja anual es concentra
principalment en un perío-
de de tres a quatre mesos,
amb la resta de l’any en
gran part sec. Un monsó
feble pot agreujar el llarg
període sec i provocar més se-
quera.
La crisi de l’aigua aÀsia subratlla la ne-

cessitat urgent de millorar la gestió d’un
recurs vital. El desenvolupament ràpid,
la urbanització vertiginosa, l’agricultura
de reg a gran escala, els canvis d’estil de
vida i altres impactes humans han donat
lloc a la degradació de conques hidrogrà-
fiques, cursos d’aigua i altres ecosiste-
mes, a més de reduir boscos, multiplicar
pantans i donar lloc a rius amb excés de
preses. L’extracció d’àrids del llit dels
rius per alimentar l’auge de la construc-
ció ha fet malbé els rius en qüestió i ha
frenat la recàrrega natural dels aqüífers
subterranis.
La sequera actual il·lustra alguns dels

principals desafiaments relacionats amb
l’aigua a què fan front els països asiàtics.
Un dels reptes plantejats a Àsia consis-
teix a produir més aliments amb menys
aigua, menys terra i menys energia. Tot i
això, els augments dels rendiments dels
cultius han disminuït o s’han aplanat, i la
producció total d’aliments a Àsia va al
darrere del creixement de la demanda

va extracció d’aiguaper a l’agricultura en
realitat ha agreujat la vulnerabilitat
d’Àsia a la sequera.
Amb recursos fluvials i embassaments

insuficients per satisfer la demanda, els
usuaris han recorregut al bombatge d’ai-
gua del subsòl. Atès que l’aigua subterrà-
nia és sovint font de subministrament de
rius, brolladors, llacs i aiguamolls, la so-
breexplotació d’aquest recurs estratègic
ha contribuït a ampliar les superfícies
resseques. Un futur més sec frenarà el
creixement econòmic, augmentarà els
preus dels aliments i aguditzarà els con-
flictes entre països i al seu interior pels
recursos hídrics compartits.
La rivalitat per l’escassetat d’aigua és

cada vegada més una font de controvèr-
sia i inestabilitat; les disputes per

l’aigua al si dels països s’han
tornat més freqüents que
les disputes entre països.
Els propers anys, l’escasse-
tat d’aigua amenaça d’actu-
ar comun factormultiplica-
dor de risc de conflictes.
Tot i això, la major part

dels països d’Àsia no es plan-
tegen esforços seriosos sostin-

guts per construir un futur d’aigua
garantida. Els països asiàtics han de situ-
ar el recurs de l’aigua dolça en el centre
de la seva planificació estratègica o, al-
trament, els vincles entre l’escassetat

d’aigua, l’intercanvi de disputes, la
caiguda de la qualitat de l’aigua i la
degradació ambiental podrien atra-
par Àsia en un interminable cercle
viciós.

Entre les mesures que els països
asiàtics han d’adoptar figura la re-
cuperació de la vegetació (inclosa
la reconversió de terres de cultiu
en boscos), la marxa enrere de la
degradació d’aigua dolça i els
ecosistemes costaners, la millora
de la qualitat de l’aigua per com-
pensar-ne la disminució de la
quantitat, la canalització de l’ex-
cés d’aigua del monsó per recar-
regar artificialment els aqüífers,
la incentivació de l’eficiència en
l’ús de l’aigua, la revisió dels sis-
temes de reg antediluvians, la in-
troducció de varietats de cultius
resistents a la sequera, la limita-
ció de l’aigua notablement subsi-
diada als més pobres i la utilitza-
ció de tecnologies de refrigeració
alternatives per a la generació
d’energia.
A diferència de les aigües su-

perficials, la degradació de les ai-
gües subterrànies no és visible per
a l’ull humà. L’aigua superficial i
l’aigua subterrània, tot i això, estan
vinculades hidrològicament i han de
tractar-se com un recurs únic. Un
enfocament d’una única aigua és tam-
bé essencial per reduir l’excessiva de-

pendència dels subministraments d’ai-
gua subterrània.
Una millor planificació per a l’assig-

nació dels recursos hídrics exigeix un
enfocament integrat i global. Aigua, ali-
ments i energia, per exemple, han de ser
gestionats pels polítics de forma conjun-
ta a fi de promoure enfocaments sinèr-
gics. També són essencials tres principis
fonamentals: transparència, col·labora-
ció i distribució compartida. La diplomà-
cia dels Estats Units pot ajudar a pro-
moure una millor política sobre l’aigua a
Àsia, ja que el Departament d’Estat ha
classificat l’aigua dolça com a motiu es-
sencial de preocupació i interès per als
interessos dels EUA.
Si Àsia pot evitar efectivament un fu-

tur ressec, ha de pensar i actuar a llarg
termini.c

El 12 de maig, que molt opor-
tunament era el dia de la fi-
bromiàlgia i de la fatiga crò-
nica, es publicaven aLaVan-

guardia tres notícies convergents en
un assumpte comú: els malabarismes
de les dones treballadores per educar i
gaudir dels fills. El primer bitllet trac-
tava d’Ada Colau i d’un nou epígraf
que figura a la seva agenda: “concilia-
ció”. Entre reunions i esdeveniments,
l’alcaldessa es reserva un parell d’ho-
res per estar amb el seu fill, però la in-
formació afegia que a l’hora bloqueja-
da per a aquesta finalitat assistia a un
actepúblic.Colau sovint s’ha lamentat
del difícil equilibri entre feina i fills,
una renúncia a què l’obliga el seu càr-
rec. Igual que la de tantes mares que
treballen. De conciliació no n’hi ha: a
Espanya és un fracàs monumental,
amb el plus d’uns horaris tan allargats
com antieuropeus.
La segona notícia del 12 de maig la

protagonitzava la directora d’opera-
cionsdeFacebook i gurudelnou femi-
nisme, Sheryl Sandberg, que va enviu-
dar fa un any. El seu llibre Vayamos
adelante, un autèntic supervendes, en-
coratjava l’ambició femenina, a espol-
sar-se la por i poder amb tot. La van
criticar per elitista. Què podia ense-
nyar una dona de classe alta, amb un
marit entregat que li donava suport en
tot, a tantes mares supervivents? Ara

Sandberg ha volgut rectificar, i ha re-
conegut la dura vida de les mares so-
les, de les quals va passar de llarg en la
seva oda a la superwoman. Li han arri-
bat els plors desconsolats dels nens
que no sap calmar, i no hi ha ningú al
seucostat; les tardesdediumengeplu-
jós enquè tot estàper fer, perònohiha
res per fer, una cosa que s’assembli
unamica a les escenesdemenjador fa-
miliar.
La tercera notícia –pot ser fins i tot

la solució a les anteriors– venia amb el
titular d’Anna Gabriel, que defensava
la cocriança: un grup d’éssers que
sense necessitat de vincle amorós o
sexual conviuen i crien les criatures
en comú, sense sentiment de paterni-
tat individualitzada. La coparentalitat
múltiple no està acceptada legalment,
encara que durant anys l’han exercit
membres de la mateixa família; avis i
oncles, i fins i tot veïns, amics, tutors.
Una xarxa i una tribu. Però el senti-
ment demare, de pare, és una cosa tan
personal que resulta inverificable. El
meu neguit, la meva quimera, el meu
amorcapa lesmeves fillesnoés exclu-
siu, però no serà mai comparable als
altres, perquè tant vostè com jo sabem
que ràpidament moriríem per ells,
malgrat que cada dia els robem hores
que els pertanyen. Les empreses dis-
posades a flexibilitzar les jornades
han de saber que seran més produc-
tives (fixeu-vos en Iberdrola, per
exemple), perquè per als seus em-
pleats és com si cada dia hi hagués
Champions: a les sis, a casa. No hi ha
espinamés difícil de treure que la sen-
saciód’abandonarun fillmentre assis-
teixes a una reunió que en el gruix
d’una vida representarà una absurda
insignificança.c

A les sis,
a casa

Laconciliació aEspanya
és un fracàsmonumental,
ambunshoraris tan
allargats comantieuropeus

Brahma Chellaney Joana Bonet

Unamillor planificació
per a l’assignació dels
recursos hídrics exigeix un
enfocament integrat i global

B. CHELLANEY, geoestrateg; autor, entre altres obres,
de ‘Water: Asia’s new battleground’ Traducció: JoséMaría Puig de la Bellacasa

per primera vegada, després dels im-
pressionants avenços que va protagonit-
zar Àsia entre els anys 1970 i 1990, quan
enuna generació vapassar de ser un con-
tinent demenjar escàs a serun important
exportador d’aliments.
Amb els seus enormes sistemes de reg,

Àsia compta amb lamajor part de les ter-
res irrigades del món, el 72%. Amb tanta
aiguadesviadaper a l’agricultura, l’aigua,
literalment, és aliment a Àsia. L’excessi-

Undels reptes plantejats
consisteix a produirmés
aliments ambmenys aigua,
menys terra imenys energia

JOMA
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l’únic que els dol és la butxaca.
Proveu-ho, no hi perdeu res i us
asseguro que els usuaris us ho
agrairem.

MAITEÁNGEL LOZANO
Barcelona

Busos híbrids
Ben convenient l’article

“TMB estrena autobusos híbrids
articulats de 18 metres” (Viure,
11/V/2016). Agafo sovint el 7. No
fem l’itinerari amb menys temps.
Noestemmenys estona apujar i a
baixar. No estem més ben posats
dinsel bus.Noanemmésamples i
còmodes. De les quatre portes
que té, la segona des de davant
tant la fem servir per baixar com
per pujar; sovint complicat.Hi ha
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força seients, però llavors l’espai
de circulació s’ha reduït. Quan
davant les portes hi ha rengles de
seients complets manca espai. Hi
ha qui es queda aturat entre la se-
gona i tercera porta sense deixar
que ens belluguem–el rètol ja diu
que no ho fem– i d’altres vénen
demés enrere per sortir per la se-
gona porta. L’efecte sovint és de
mig bus ben ple al davant, i de la
meitat enrere mig buit.
Proposta: per quèno femservir

les portes dels extremsperpujar i
deixem les centrals per baixar?
Recordem les plataformes dels
busos d’abans que encabien força
persones que poc a poc anaven
pagant els tiquets.

ÀLEXMARÍMARTÍ
Barcelona

La selva ciclista
Me adhiero a las distintas

cartas que han aparecido sobre
los frecuentes accidentes causa-
dos por la pésima circulación de
las bicicletas que te asaltan por el
sitiomás inesperado, sin respetar
ninguna señal ni ningún espacio.
Y lo más sorprendente es que
cuando se te echan encima pro-
curan escaparse a toda velocidad
para que no puedas identificar-
los. Circular hoy por las aceras
supone un peligro de muerte por
no existir una normativa que
obligue a este sector ciclista a cir-
cular cívicamente.
Es inadmisible que nuestro

Ayuntamiento ignore el compor-
tamiento tan anárquico de los ci-
clistas y sus graves consecuencias
para la ciudadanía. Esperemos
que tome buena nota y ponga or-
den en la selva ciclista.

E. MONCLÚS
Suscriptor
Barcelona

Brossa a les Corts
Està claríssim que als res-

ponsables de la recollida d’es-
combraries del districte de les
Corts els importa poc la recollida
selectiva dels residus orgànics. Ja
fa uns dos anys que van canviar la
situació dels cubells de recollida
de l’orgànica, situant-los al costat
dels que recullen el vidre, el pa-
per i el plàstic. Abans estaven al
costat dels que recullen el rebuig,
com ho estan als altres districtes.
Dels de rebuig n’hi ha molts, els
necessaris perquè puguem arri-
bar-hi amb comoditat. Si es fa la
tria de manera curosa, resulta
que no es llença amb tanta assi-
duïtat el rebuig, i sí en canvi els
residus orgànics, ja que fanpudor
i es descomponen ràpidament, en
especial en temps calorosos.
Doncsno,malgrathaverdema-

nat el canvi en diverses ocasions,
no modifiquen la situació, i ens
obliguen a desplaçar-nos més
lluny per poder llençar l’orgàni-
ca.Crecquenoésdifícil entendre
que la freqüència en què es ne-
cessita llençar el paper o el vidre,
que no es descompon i, per tant,
es pot posposar, no és la mateixa
que els residus orgànics.
Crec que, amb aquesta distri-

bució, l’Ajuntament deu voler
que ho llencem tot al rebuig, i ho
està aconseguint. Per quin motiu
s’han desplaçat i, en conseqüèn-
cia, s’han reduït el nombre de cu-
bells d’orgànica, fent-los menys
accessibles?

J. CREUS
Subscriptora
Barcelona

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia
agraeix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no su-
perin els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi
ha de constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m A l’estació de Sarrià dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), l’escala de la sortida del carrer Pau
Alcover no pot ser utilitzada per persones que no estiguin
en condicions de pujar els vint-i-cinc esglaons que hi ha.
Les altres sortides de l’estació de Sarrià són la del carrer
Hort de la Vila, amb les mateixes condicions que la del
carrer Pau Alcover, i la sortida pel carrer Cardenal Sent-
menat. Aquesta sortida sí que és a peu pla, però obliga a fer
una volta considerable, i en pujada, per anar a travessar la
Via Augusta.
Ambmotiu de la cobertura de les antigues vies dels ta-

llers de Sarrià, a principis del 2000, i de la construcció de la
línia 9, es preveia un sistema d’accés a l’estació de Sarrià,
accessible per a tothom, però el no-inici encara de l’enjar-
dinament i la paralització d’aquestes dues obres fa que
estiguem en la situació actual. ¿No es podria posar a la
sortida de Pau Alcover una escala mecànica com hi ha a
altres estacions dels FGC i que tenen una amplada similar,
i que deuen tenir el mateix trànsit de persones?

MAURICI OLIVÉ RIU
Subscriptor
Barcelona

Estació de Sarrià de FGC

m Les obres de remodelació de l’estació de Sarrià comen-
çaran aquesta mateixa primavera i l’estació estarà adaptada
a principis de l’any vinent. Els treballs consistiran en la
supressió d’una de les quatre vies existents per poder for-
mar una gran andana, amb la qual cosa millorarem la qua-
litat del servei, i en la instal·lació de tres ascensors. Tot i
això, seguim estudiant millores que facilitin l’accés en una
estació de la importància de Sarrià que dóna servei tant als
clients de FGC com als veïns del barri, per això li agraeixo
els seus comentaris.

ENRIC TICÓ
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Dissabte, Ricard Ustrell va emetre una en-
trevista aAnnaGabriel alSuplementdeCa-
talunya Ràdio en el seu premiat format ra-
diodeambulatori. Tres dies abans va avan-

çar unes declaracions de la dirigent cupaire sobre la
família que van aixecarmolta polseguera.Gabriel par-
lava de tenir fills “en comú”, perquè els eduqui “la tri-
bu”, considerava pobra la “família nuclear” i afegia
que quan la gent té nenes i nens “es torna conservado-
ra”. Les garrotades li han plogut de tots els núvols. Se-
gur que n’era conscient quan ho va dir. Va preparar el
terreny amb un avís que acostuma a ser retòric però
que en el seu cas fou ajustat: “Segur que això que diré
ara serà polèmic”. I ho va deixar anar. Algunes reac-
cions són paradoxals. Els més escandalitzats són la
gentd’ordre, d’unpoder adquisitiu entremitjà i alt. En
canvi, és difícil trobar un col·lectiu que valori més la
família nuclear que la classe treballadora, d’un poder
adquisitiu entremitjà i baix. La retòrica obrerista con-
té reivindicacions que al·ludeixen al futur dels fills,
moltes famílies nuclears amb pocs recursos han fet
mans imàniguesperquèels seus fills visquinmillor i el
legítim orgull familiar és la brúixola de molts llicen-
ciats que han estat els primers membres de la família
que han tingut accés a la formació universitària. Pel
que els mitjans es van afanyar a publicar quan la seva
figura vadespuntar, lamateixa família nuclear d’Anna
Gabriel a Sallent respon a aquest sòlid perfil familiar
de minaires compromesos en la lluita social. Per con-

tra, la família burgesa
d’alt poder adquisitiu
sovint practica això de
tenir els fills “en co-
mú” amb cuidadors,
cangurs, coaches i
acompanyants profes-
sionalsdiversos, i tam-
bé envia els fills a es-
coles i internats per-
què els eduqui la
mateixa “tribu” que
després els donarà fei-
na i els col·locarà en

llocs de responsabilitat.
La família cada cop és menys nuclear. Només cal

treballar en una escola i reunir-se regularment amb
mares iparesperadonar-sedelsmúltiplesmodelsmo-
noparentals, binuclears o polinuclears que hi ha. En
l’era de les adopcions i les acollides, la consanguinitat
perd pistonada davant de l’afecte. La família nuclear
pot serunparadísencaraque la forminungrup tanhe-
teròclit com els protagonistes de la pel·li Hatari, ele-
fantet inclòs. I també pot ser un infern. L’infern dels
abusos i els maltractaments, per exemple, que practi-
quen amb impunitat els membres més propers de la
tribu. Si les paraules d’Anna Gabriel escandalitzen no
és per treure l’educació dels fills del matrimoni, sinó
pel que implicaria en la transmissió del patrimoni.

S’hi instal·laran tres ascensors

E L R UM - R UM
E L L E C T O R E X P O S A

L A R E S P O S TA

Secrets
de família

Màrius Serra

En l’era
de les adopcions
i les acollides, la
consanguinitat de
la família nuclear
perd pistonada
davant de l’afecte
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JxSí i laCUP instrueixenOtegi sobre el
procés davant la irritació de les víctimes
El líder abertzale és rebut al Parlament de Catalunya pels partits sobiranistes

MAITE GUTIÉRREZ
ÀLEX TORT
Barcelona

Lavisitadel dirigent abertzaleAr-
naldoOtegialParlamenthaagreu-
jat una vegada més la profunda
fracturaquehihaa laCambrares-
pectealfuturpolíticdeCatalunyai
els seus aliats. També el canvi de
posicions que s’ha produït a la
societat basca i a la catalana quant
al suport a la independència. Ara
és Catalunya la que instrueix i la
que produeix l’enveja –“sana”, se-
gonsOtegi–delspartidarisdel’Es-
tat propi a Euskadi, una opció que
en aquesta comunitat ha anat a la
baixa.

El secretari general de Sortu,
excarcerat al març després de
complirunacondemnadesis anys
i mig per haver pertangut a l’en-
torn polític d’ETA, es va desfer
ahir en elogis al procés indepen-
dentista iniciat per Junts pel Sí,
la CUP i entitats com l’ANC o
Òmnium. Va venir a aprendre, va

dir, i tant els quadres polítics de
CDC com els d’ERC no van tenir
problema a explicar els principals
passos fets en el camí cap a l’even-
tual república catalana. Fins i tot
la presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, va rebre en audièn-
cia l’exportaveu de Batasuna
amb el vicepresident primer de
la Cambra, el convergent Lluís
Corominas.
L’atenció institucional rebuda

per Otegi va xocar amb l’oposició
dels diputats del PP i Ciutadans,
que van contraprogramar una re-
unió amb representants de les as-
sociacions de víctimes del terro-
rismepermostrar el seu rebuigde
la visita del líder abertzale. “A qui
cal fer costat és a les víctimes, i no
alsquenohancondemnatelterro-
risme, aquínoval l’equidistància”,
van coincidirXavierGarcíaAlbiol
i InésArrimadas. El PSCnova vo-
lerafegir-seacapdelsdosbàndols.
Otegi va arribar al Parlament

acompanyat de l’exdiputat de la
CUPDavidFernándezamigmatí.

Els anticapitalistes van exercir
d’amfitrions i van preparar la jor-
nadadelsecretarigeneraldeSortu
perquètingués l’impactemésgran
possible, un dia de ple i amb con-
tactesadiferentnivell.
Primer el polític basc vapartici-

par en una trobada amb els porta-
veusdelacomissiód’exteriors,ala
qualnomésvanacudirdiputatsde
Junts pel Sí, la CUP iCatalunya Sí
que es Pot. Es van abordar temes
comel paper de l’ANCen l’impuls
independentista o la situació dels
presosd’ETA. I comquees tracta-
va de la comissió d’exteriors va
animar als presents a construir la
primera ambaixada d’una futura
república catalana al País Basc.
Otegivaaprofitar lapresènciadels
diputats de Sí que es Pot per criti-
car la seva aposta pel referèndum,
una via, també defensada per En
Comú Podem o Podem, que se-
gonsell “no té futur”perquè “l’Es-
tatEspanyolés irreformable i al fi-
nalnomésquedarà laviade launi-
lateralitat”.

Alhora, el PP i Ciutadans con-
gregaven lesvíctimes, representa-
des per Mari Mar Blanco, la ger-
manadel regidordelPPassassinat
per ETA a Ermua. Les víctimes
vandirquesesenten“indignades”
per la deferència de les instituci-
ons catalanes cap aOtegi, i van re-
butjarlesacusacionsd’electoralis-
meper la sevapresència a laCam-
bra. “No es tracta de cap acte
electoralista, sinó de dignitat de
les víctimes, perquè és indignant
que un Parlament democràtic do-
ni veu a un terrorista, als botxins
que han matat i no han demanat
perdó”, va insistir Blanco, que va
lamentar l’absència dels socialis-
tes catalans. Les associacions de
víctimes no van coincidir en cap
moment ambOtegi, quepassejava
pelParlamentflanquejatperAnna
Gabriel i Pernando Barrena, ni
amb els diputats de Junts pel Sí ni
la CUP. Amb Forcadell esperen
veure’sdillunsqueve.
La visita d’Otegi s’emmarca en

eltourdelpolíticbascperconstru-
ir una imatged’homed’Estat, i en-
cara que ha estat acceptada pel
flanc independentista català, va
ser rebuda amb certa incomoditat
a les files de Junts pel Sí. El presi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont, va evitar la foto amb
Otegi i el vicepresidentOriol Jun-
querasesvalimitarasaludar-loin-
formalment. A Convergència, on
no fagairees cuidavendenoman-
tenir cap relació amb l’esquerra
abertzale, s’esforçaven a defensar
que Otegi ja ha complert la seva
condemna,quetreballaperlapaui

quevaserellelquevasol·licitarre-
unir-se amb el grup majoritari.
JordiTurull (CDC),MartaRovira
(ERC),AntoniCastellà(Demòcra-
tes) i Lluís Llach (independents)
van respondre durant 45minuts a
lespreguntesd’Otegi sobreelpro-
cés en una reunió privada als des-
patxosdel grupparlamentari.
“La nostra aposta és per les vies

pacífiques i democràtiques, una
estratègiaqueaCatalunyaestàdo-
nant els seus fruits, i els bascos te-
nenmolt a aprendre del poble ca-
talà, hem d’iniciar un procés com
elcatalàperrecuperar lasobirania
nacional”, va assenyalar abans
d’abandonarelParlament.
El periple català d’ArnaldoOte-

giesvaacabaralanitenunacteala
fàbrica Fabra i Coats del barri de
SantAndreudeBarcelona.Davant
unes 1.200 persones, segons l’or-
ganització, eldirigentabertzaleva
demanar al Govern espanyol que
posi fi a la política de dispersió
“dels presos polítics, ja que no és

resmés queunapolítica de reven-
ja”. També va recordar l’atemptat
que el 1987 la banda terrorista
ETA va perpetrar en aquest
mateix barri, al centre comercial
Hipecor, on van morir 21 perso-
nes. Segons Otegi, ell sempre ha
estatmolt respectuós amb les víc-
times dels atemptats “per un ele-
mental sentit d’humanitat” i va
destacar que l’esquerra abertzale
“nodefuig capde les responsabili-
tats que té per la lluita d’aquells
anys” i els atemptats comesos per
ETA. “No hauria d’haver passat
mai, mai”, va dir amb referència a
aquest atemptat.c

El polític defensa
la via catalana i admet
que l’atemptat de
l’Hipercor “no hauria
d’haver passatmai”

XAVIER GÓMEZ

JORDI PLAY

Duesmirades oposades.MariMar Blanco, de l’Associació de Víctimes del Terrorisme,
arriba al Parlament poc abans que ArnaldoOtegi, secretari general de Sortu
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segons el senyor Munné, seria la
quantitat d’orina que micciona-
rien diverses vegades l’any els
nostres gossos, té una capacitat
de 5,3 hm3, més de 5 milions de
metres cúbics, 15.000 milions de
litres.Un gos orinamenys d’un li-
tre de líquid al dia, però sent ge-
nerosos ho donarem per bo, o si-
gui, 365 litres l’any, per posar-ho
en les seves unitats, això seria
que per tres cops Riudecanyes hi
hauria d’havermés de 40milions
de gossos a Barcelona.
Per favor, senyor Munné, bus-

qui’s unaltre temao facimésbé la
feina.
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Brutícia a Barcelona
En referència a La foto del

lector de F. Fábregas (“Brutícia”,
16/V/2016) d’una font plena de
brutícia de la plaça Reial i que,
amb ironia, comentava que ja no
era apta pel bany, jo recomano
que tampoc es remulli a la casca-
da de la plaça Catalunya, un altre
enclavament turístic de Barcelo-
na. Bruta és poc. I sura, damunt
l’aigua dels estanys de la plaça, de
tot, amés d’una escuma fastigosa,
per no parlar de la brutícia con-
griada al fons. Llocs emblemàtics
de Barcelona fan fàstic de veure
per la brutícia.
Això sí, l’Ajuntament, encapar-

rat en atreure o limitar terrasses
com la del Zurich que, al meu en-

tendre, és part de la història del
nostre paisatge urbà. Potser mi-
llor començar per fer una bona
neteja de tot el que és brut!

M. ÀNGELS BATALLA
Subscriptora
Barcelona

Millorar els carrils bici
Tinc 40 anys i des dels 12 que

vaig en bici. Pels meus desplaça-
ments hed’anar des de la plaçade
les Glòries fins al passeig Mara-
gall, on no hi ha altra opció que
anar pel carril bus o per la calça-
da, i fa por veure com et passen
els cotxes, taxis o els transportis-
tes amb les presses a un pam del
teu cos. Tot i anar ambprecaució,
algunavegadaheanatper l’ampla
vorera del passeig Maragall, on
alguns vianants t’increpen gratu-
ïtament.Mai en 30 anys he tingut
un accident amb vianants. Em fa
mal veure com es fa una campa-
nya populista de desprestigi con-
tra els ciclistes arran dels últims
atropellaments.
És molt fàcil opinar des del

desconeixement. Sí que és veritat
que quan veig la gran majoria
d’usuaris del Bicing se’m posen
els pèls de punta, però, per favor,
mentre no tinguemuns carrils bi-
ci en condicions a Barcelona, si-
guem més objectius. Som també
molt vulnerables!

ÒSCAR LÓPEZMARTÍNEZ
Barcelona

CanMamella
L’article “La solidaritat fa re-

viure la sirenade laFabra iCoats”
(Viure, 13/V/2016) afirma que se
la coneixia com Can Mamelles
per la quantitat de dones que hi
treballaven, però no era exacta-
ment així. Jo vaig néixer a Sant
Andreu l’any 1920 i parlàvem de
Can Mamella (veure l’article de
Pau Vinyes a la revista De Cap a
Peus de l’octubre de l’any 2006).
La Fabra i Coats tenia una xar-

xa assistencial de primer ordre
per aquella època: cos de bom-
bers propi, casa bressol pels fills
dels treballadors, assistència mè-
dica, seccions esportives... Du-
rant la Guerra Civil varen distri-
buir llaunes de carn procedents
de Rússia i, quan va acabar la
guerra, distribuïen amb certa fre-
qüència lots de menjar. També
tenien una cooperativa de pro-
ductes bàsics d’alimentació i roba
a preus més econòmics pels tre-
balladors. Per aquest motius dè-
iem: “Treballes a CanMamella?”.

PEREDOMÈNECH I CUSÓ
Subscriptor
Barcelona
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m Hace unos días se anunció una nueva convocatoria de
400 plazas deMossos d’Esquadra. Pronto veremos una
larga lista de miles de personas inscritas que quieren optar
a ser agentes de este cuerpo. De la anterior convocatoria
me llama la atención uno de los requisitos: la altura mínima
de 1,65 m para los hombres y de 1,60m para las mujeres.
Aunque generalmente los hombres sonmás altos que las

mujeres, no me parece justa esta distinción. Un hombre de
1,60m puede ser igual de eficiente en el trabajo que una
mujer de 1,60m.
Quizás se debería adecuar la altura a las funciones de la

plaza, no a las medias de altura demujeres y hombres, y así
los requisitos serían iguales para los dos.

MIREIA GARRETAMOLES
Barcelona

Estatura para sermosso

m El requisit d’alçada mínima per accedir al cos deMos-
sos d’Esquadra es justifica per les funcions i tasques que té
encomanades la policia de la Generalitat. Els agents tenen
com amissió principal la protecció dels drets fonamentals
i les llibertats públiques i el manteniment de la seguretat
ciutadana. Per això, les seves funcions comprenen des de la
protecció de persones i béns fins al manteniment de l’ordre
públic, unes tasques en què és necessària una determinada
condició física.
D’altra banda, el requisit d’alçada es revisa en cada con-

vocatòria per tal d’adequar-lo a les característiques antro-
pomètriques de la població. Així mateix, l’establiment
d’unamida diferent per a homes i dones obeeix a polítiques
d’igualtat amb l’objectiu d’evitar la discriminació per sexes.
Finalment, convé destacar que el requisit d’alçada també

es recull en les convocatòries per accedir a altres cossos
policials.

MAITE CATALÀ PUJOL
Cap de la subdirecció general de recursos humans de
la direcció general de la Policia-Mossos d’Esquadra

Abans que les paraules d’Anna Gabriel sobre
la criança en comunitat quedin reduïdes a
unacaricaturadelquevanser, recapitulem:
en conversa amb el periodista Ricard Us-

trell, va dir (sic): “Si pogués formar part d’un grup de
persones que decidissin tenir fills en comú, crec que
em satisfaria la idea”. Davant d’aquest somni, expres-
sat enunaconversa tranquil·la, repassemles reaccions
dels escandalitzats. De quin costat cau la balança? Per
ami és obvi: no crec queGabriel s’hagi de penedirmai
dels seus comentaris. En canvi, molts deuen estar a
hores d’ara avergonyits de les perles que han deixat
anar.
No tincclara lamevaposiciópelque faalquesuposa

el sentit de la propietat privada en l’àmbit de lamater-
nitat. Emdisposo, doncs, a aclarir-la aramateix.D’una
banda,m’inclino a pensar que és precisament el sentit
de la propietat el fonament del sentiment maternal i
paternal. A aquesta conclusió hi vaig arribar fa molts
anys, coincidint amb la lectura de Sang de la meva
sang, on Rosa Regàs reflexionava sobre la maternitat
comamarede cinc fills i, en la línia de la tradició femi-
nista, negava l’existència d’un instint maternal con-
gènit. Però, a més, afegia que el que fa néixer aquest
instint ésprecisament el sentit de lapropietat. És adir,
és el fet de saber que aquest fill és meu (adoptat,
biològic, putatiu, etcètera) allò que ens converteix en
pares i mares amants i protectors. Ara bé, pensar que
això és cert nom’impedeix adonar-me que el sentit de
la propietat ens famés estrets demires, nim’impedeix
estar d’acord amb Anna Gabriel quan opi-
na que la família nuclear ens enriqueix molt poc: “I
com que vols el millor pels teus i els teus sónmolt po-

quets, hosti!, jo crec
que s’entra en una lò-
gica de vegades per-
versa”. ¿Amb quins
arguments raonables
podem rebatre això?
O, dit d’una altra ma-
nera: per què, encara
que ens satisfaci per-
sonalment el model
que tenim, som inca-
paços d’exercir el sen-
tit crític en relació
amb aquestmodel?

És trist, però, que l’espectacle dels escandalitzats
confirmi que els somnis de Gabriel potser no són
d’aquestmón,on,pelquesembla,unagranmajoria (de
què formo part) només podem viure els vincles a fons
mitjançant aquest sentit depertinença.Peròd’aquesta
majoria, alguns preferiríem que la naturalesa de la
condicióhumana fosmésdespresa i s’allunyésunami-
cad’aquesta formapeculiardecanibalismeafectiuque
ens és, potser, consubstancial. Aquesta vegada les crí-
tiques aGabriel no tan sols han provingut delmasclis-
me impresentable que sempre l’ha atacat amb la més
gran de les roïndats, sinó també de totes aquestesma-
res que han sortit com energúmenes en defensa de la
propietatde les sevescries, comportant-secomelcon-
trapunt perfecte delsmasclistesmés carpetovetònics.

Evitar la discriminació

E L R UM - R UM
E L L E C T O R E X P O S A

L A R E S P O S TA

AnnaGabriel
Imma Monsó

Abans que
les paraules
de la diputada
quedin reduïdes
a una caricatura
del que van ser,
recapitulem
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Ciutadans dissenya una campanya
del 26-J singular per aCatalunya
El nou finançament autonòmic i les infraestructures en seran els principals eixos

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

L’última setmana de la campanya
del 20-D la direcció de Ciutadans
treballava amb sondejos propis
que els atorgaven al voltant de 35
diputats, sensiblement per sota
de les enquestes que alguns mit-
jans de comunicació havien estat
publicant al llarg de la tardor i
l’hivern del 2015, per la qual cosa
els quarantadiputatsquevansor-
tir finalment de les urnes van ser
rebuts amb satisfacció. Només hi
va haver un únic però, un motiu
de preocupació: Catalunya.
El partit liderat per Albert Ri-

vera va obtenir en aquesta comu-
nitat cinc diputats (490.000
vots), els mateixos que el PP, i va
ser superat per PSC i per la resta
de formacions, davant els
735.000 de les eleccions autonò-
miques del 27-S que van portar

Inés Arrimadas a liderar l’oposi-
ció al Parlament. A més, va ser
una punxada amb molta càrrega
sentimental –Catalunya és on es
va fundarC’s i on encaramanté la
seva seu i lamajoria demilitants–

queRiveranovol que es repeteixi
sis mesos després.
En el seu intent per consolidar-

se en l’espai de centre, en una no-
va campanya que es preveu molt
polaritzadaentrePP iPodem,Ca-
talunyaésundels territorisonC’s
creuque, comaValència,Múrcia,

l’aeroport del Prat. A això se li ha
d’afegir que C’s corregirà del seu
programa electoral aquelles pro-
postes que van generar més con-
trovèrsia la campanya passada,
com la decisió d’igualar el càstig
per violència de gènere indepen-
dentment del sexe del culpable, i
adaptaràper lanovadesviaciódel
dèficit espanyol –10.000 mili-
ons– algunesde les sevespartides
i propostes econòmiques.
Undels errors que van cometre

el 20-D, assenyalen els estrategs
de C’s, va ser la poca presència
que va tenir Girauta, més pen-
dent d’assessorar i donar suport a
Rivera a la gira per Espanya que
de presentar batalla al “front ca-
talà”. En aquesta ocasió Girauta
exercirà de candidat cent per
cent i tindrà la col·laboració dià-
ria d’Arrimadas, una de les diri-
gents deC’s ambmés ganxoentre
la militància i simpatitzants, i la
del mateix Rivera en almenys
quatre dies de la campanya.
La prioritat territorial seran

l’àrea de Barcelona, amb molta
presència en zones com la Meri-
diana, on lluiten amb En Comú
per un important graner de vots;
la ciutat de Tarragona, un dels
seus bastions, i també Girona, on
aquesta vegada confien obtenir
representació pel desgast del PP i
del PSC.c

PPC

Elministre de l’Interior en funcions i cap de llista del PP a Barcelona, Jorge Fernández Díaz, ahir amb la resta de candidats

ElPNB supedita els
pactes a l’agenda basca
SANT SEBASTIÀ Agències

El president del PNB,AndoniOr-
tuzar,vaadvertirahiralpresident
del Govern espanyol en funcions,
Mariano Rajoy, i a “qualsevol al-
tredirigentespanyol”quesivolen
“parlar” amb el seu partit hauran
de tenir en compte l’“agenda bas-
ca”. El dirigent nacionalista va
llançar aquest missatge tenint en
compte la doble cita electoral que
espera els bascos aquest any: ge-

nerals al juny i autonòmiques a
l’octubre.
“Que ho tinguin clar: agenda

basca per a l’autogovern, agenda
basca per a la pau i agenda basca
per a la crisi”, va subratllar Ortu-
zar, que responia així aunaentre-
vista publicada ahir per El Diario
Vasco, en la qual Rajoy afirmava
queelPNBésunpartit ambquèel
PP es pot “entendre en moltes
coses”.
El dirigent jeltzale va fer aques-

tesdeclaracions enunactepolític
a Sant Sebastià amb els caps de
llista nacionalistes al Congrés i el
Senat per Gipuzkoa, Joseba
Agirretxea i María Eugenia
Iparragirre.
Ortuzar va opinar que l’oferta

de “mà estesa” de Rajoy “arriba
tard” i“noéscreïble”pel“conjunt
de la societat basca”. Perquè ho
fos, vaafegir, “Rajoy i elPPhande
fer un gir de 180 graus a les acti-
tuds ia lespolítiquesquehanapli-
cat a Euskadi durant els últims
anys”, una cosa que, al seu enten-
dre,no semblaquehagidepassar.
El líder del PNB va acusar el

president delGovern espanyol en
funcions de “parlar més del PNB
que amb el PNB”, ja que durant

els últims quatre anys “no s’ha
dignat a col·laborar amb el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, ni amb
l’Executiu basc”. I va afegir: “Ho
diu ara, després dequatre anys en
què ha ignorat l’agenda basca;
quatre anys en què no ha fet ni un
sol pas per a la consolidació de la
pau i de la convivència a Euskadi,
després de quatre anys de cons-
tants atacs al nostre autogovern”.
Ortuzar també va criticar EH

Bildu, de qui va dir que ja no és
“esquerra abertzale” sinó una
“esquerra antisistema” que ha
“tunejat” el seu perfil per passar
l’“examen” de les pròximes elec-
cions generals “copiant el com-
panydepupitrequeva treuremés
bona nota”, en al·lusió a Podem.c

Galícia o Andalusia, té marge per
créixer. Per això, amésde la cam-
panya que portarà Rivera per tots
els punts d’Espanya, C’s n’ha dis-
senyat una altra amb continguts i
lema singular per a Catalunya.
“Volem deixar clar que som un
partit català i que té Catalunya
entre les seves prioritats”, asse-
nyalen des de la direcció taronja.
L’objectiu per al 26-J passa per

consolidar l’espai propi i destacar
la seva “capacitat de diàleg i
acord”demostradaambun, enca-
raque fallit, pactedegovernasso-
lit amb el PSOE, i recuperar tant
aquest elector de centreesquerra
que a les catalanes va confiar en
Arrimadas i a les generals va
apostar per Podem –insistint que
malgrat certa imatge elitista que
els envolta són el partit que de-
fensa els interessos “de la classe
mitjana i treballadora”– com
aquell de centredreta que se sent

orfe després que CDC hagi abra-
çat l’independentisme, i defensar
el grupdeC’s alCongrés com l’ei-
namésútil per influir en ladefen-
sa dels interessos catalans.
En aquest sentit, entre les sin-

gularitatsdelprogramadeC’sper
aCatalunya, queportarà el candi-
dat Juan Girauta, destacaran la
defensa d’un nou finançament
autonòmicquedoti demés recur-
sosCatalunya i l’impulsd’infraes-
tructures com l’eix ferroviari del
mediterrani o la connexió amb

El PP promet
20milions de llocs
de treball el 2020

]Elministrede l’Interioren
funcions icapde llistadelPPa
Barcelona,JorgeFernández
Díaz,vaanunciarahir l’“ob-
jectiu20/20”delPP,ambel
qualelspopularsescompro-
metenque20milionsdeper-
sones tinguin feinael2020.
Durant lapresentacióde la
candidaturadelPPcatalàper
a lesgenerals,FernándezDíaz
vaassegurarque lasevapro-
mesanoés“caputopia”, sem-
prequecontinuïgovernant
MarianoRajoy.“AmbRajoy
vamevitarel rescat,vamsor-
tirde larecessió iara liderem
elcreixementeconòmicde la
UE.S’hadeperseveraren
aquestcamíperquèels sacrifi-
cisdoninels seus fruits”,va
dir.Apartd’ell, encapçalen les
altrescandidaturesJordi
RocaaTarragona,JoséIgna-
cioLlorensaLleida iConcep-
cióVerayaGirona.Elcandi-
datvadirque“sónunes llistes
continuistesamblesquals
aspiremamillorarels resul-
tatsde facincmesos”.

El partit de Rivera
va obtenir cinc
diputats a les passades
eleccions del 20-D ,
elsmateixos que el PP

Laprioritat territorial
serà l’àreade
Barcelona,ambmolta
presènciaenzones
comlaMeridiana

GORKA ESTRADA / EFE

Andoni Ortuzar
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Unides
Podem

El diumenge de la setmana
passada la lingüista Carme
Junyent vaanar a laLlacuna
a presentar el seu últim tre-

ball, Escoles a la frontera (Eumo). És
un llibre tan personal, que ho abasta
tot: un recorregut per tots els pobles
de l’Anoia; una anàlisi de les escoles i
de l’acolliment de la immigració, en
especial des del punt de vista lingüís-
tic; una petita guia gastronòmica dels
embotits i altres exquisideses de la
comarca; un llibredeviatges; un llibre
de paisatges i de records... És tan in-
classificable, que en cada llibreria el
posen en un apartat diferent. Junyent
confessa quedesprés d’haverpublicat
vint-i-cinc llibres per encàrrec,
aquesta vegada li ha costat trobar edi-
tor. Tot i això, el volum és una petita
delícia en un calaix de sastre anoienc.
L’autorahadesenvolupat la seva vi-

da acadèmica estudiant les llengües
amenaçades, amb especial atenció a
les africanes. La popularitat, però, li
ha vingut quan s’hamostrat en contra
dels desdoblaments de masculí i fe-
mení que algunes persones defensen
com si fos llei i que fins i tot han acon-
seguit que els parlaments se n’hagin
fet ressò justament en forma de llei.
Diumenge, a l’hora del vermut, par-

lant del seu llibre i de tot i res, va sor-
gir també aquest tema i Junyent, amb
la rapidesa de les persones avesades a
observar i analitzar, va deixar anar:
“Pel que importa, els polítics es dei-
xen estar de bestieses. Així, la coalició
d’Esquerra Unida i Podem s’ha bate-
jat comUnits Podem”. És a dir, a nin-
gú amb ganes de guanyar unes elec-
cions li ha semblat que calia dir-ne

Unides i Units Podem o, a l’estil de la
CUP, Unides Podem, tot i que aquest
nom estaria del tot justificat si pre-
nem com a subjecte persones: “Les
persones unides podem”. Ara bé,
Units Podem és un nom prou bo com
perquè només hagi estat qüestionat
amb la boca petita. Estic convençut
que la majoria dels parlants, quan
l’han sentit per primera vegada, no hi
han trobat a faltar el desdoblament.
El llibre de Junyent conté una altra

perla també d’actualitat, parlant de
l’ensenyament i de la població infan-
til: “El pla educatiu d’entorn (PEE) ja
és a les acaballes (...) La idea era bona,
es tractava de dinamitzar i coordinar
l’acció educativa des dels diferents
àmbits de la vida dels alumnes –lleu-
re, activitats extraescolars, vida co-
munitària–, especialment en els en-
tornsmés desfavorits. En certamane-
ra, era allò que diu que diuen els
africans: ‘Per a educar un infant, cal
tota la tribu’”.
Després de l’exercici de desperio-

dismequehemviscut amb lamanipu-
lació de les declaracions de la diputa-
da Anna Gabriel, és reconfortant tro-
bar seny en les paraules d’una sàvia
comCarme Junyent.

Segurament, lamajoria
delsparlantsnohantrobat
a faltareldesdoblament
enelnomde lacoalició

LLETRA
PETITA

Magí
Camps

mcamps@lavanguardia.es

Unimpostorexerceixsismesos
comametgea l’hospitaldeFigueres
LaGuàrdia Civil va detenir l’home en comprovar que no tenia el títol

BARCELONA Redacció

La Guàrdia Civil ha detingut un home
de 45 anys que exercia com a metge a
l’hospital de Figueres (Girona) des de
feiamig any, tot i que no tenia la titula-
ció. L’impostor, de nacionalitat espa-
nyola, havia fet servir documentació
acadèmica falsa per aconseguir una
plaça al centre sanitari de la comarca
de l’Alt Empordà. Amés, els investiga-
dors han acreditat que anteriorment
havia arribat a donar classe a la facultat
de Fisioteràpia de València. El detin-
gut s’enfronta als delictes contra la sa-
lut pública, d’intrusisme professional i
de falsificació de documents.
Arran dels esdeveniments, l’Institut

Català de la Salut (ICS) va prendre la
decisió d’apartar l’implicat de manera
cautelar. Un camí similar ha emprès el
Col·legi Oficial de Metges de Girona,
que també ha optat per suspendre-li la
condició de col·legiat.
L’arrest es va produir arran que a

primers de febrer els agents de la co-
mandància de laGuàrdiaCivil deGiro-
na van rebre l’alerta que l’home exer-
cia a l’hospital de Figueres, contractat
per l’ICS, sense tenir la titulació reque-
rida. Els agents van detenir l’implicat
al centre sanitari –a les imatges facili-

tades per laGuàrdiaCivil s’aprecia que
porta la roba de feina–.
Mitjançant un comunicat conjunt

del Col·legi Oficial de Metges de Giro-
na (COMG), l’Institut Català de la Sa-
lut (ICS) a Girona i la Fundació Salut
Empordà, les tres institucions afecta-
des van lamentar “profundament” la
intromissió i van anunciar que els seus
serveis jurídics estan estudiant possi-

bles accions judicials. En tot cas, la no-
ta assegura que no havien rebut cap
queixa del fals metge, ara detingut, ni
per part dels usuaris a qui ha atès els
últims sis mesos ni dels companys del
seu equip.
En l’operació Mederi (que en llatí

vol dir “curar”) els investigadors van
contactar amb diversos organisme
acadèmics i professionals per compro-
var l’autenticitat dels documents que
el detingut havia fet servir per exercir

com a metge i com a docent univer-
sitari.
Les indagacions del cas, que ara està

enmans del jutjat de guàrdia de Figue-
res, van concloure que l’home va falsi-
ficar suposadament l’expedient acadè-
mic. I així va aconseguir de manera
fraudulenta que el Ministeri d’Educa-
ció li expedís el títol deMedicina. Amb
aquest document legal, va ser admès
com a col·legiat en el Col·legi de Met-
ges de Girona i va poder optar a la con-
tractació com a metge.
En ser alertats, els agents de la Guàr-

dia Civil van haver de comprovar amb
minuciositat l’autenticitat de la docu-
mentació acadèmica del presumpte
impostor. Per això, van contrastar des
de la col·legiació professional fins al tí-
tol de Medicina, i també van haver de
fer indagacions a les facultats en les
quals assegurava que havia estudiat i
on havia exercit com a docent més
tard.
A aquest efecte, els guàrdies civils

que han treballar en l’operacióMederi
s’han vist obligats a requerir la col·la-
boració delMinisteri d’Educació i dels
centres universitaris de Medicina i Fi-
sioteràpia d’Alacant, València i Grana-
da, així com de l’esmentat Col·legi de
Metges de Girona.c

GUÀRDIA CIVIL / ACN

Una imatge cedida per la Guàrdia Civil del moment de la detenció

L’home, de 45 anys,
també havia estat
professor de la facultat
de Fisioteràpia de València

LaGeneralitat prohibirà les
bosses de franc als comerços
BARCELONA Efe

La Generalitat prohibirà per llei a tots
els comerços donar gratuïtament bos-
ses de plàstic d’un sol ús als clients, una
mesura que s’emmarca en el pacte fir-
mat pel Govern català, els fabricants i el
sector comercial per reduir el 2020 un
90% el consum d’aquests productes.
Per això, el Govern ha introduït, en la
llei d’acompanyament als pressupostos,
una modificació de la normativa de re-
sidus, en què veta explícitament el lliu-

rament gratuït de bosses de plàstic tant
a les botigues com en el repartiment a
domicili.
En el dictamen, el Consell de Treball

Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) valora que aquesta mesura
“pot contribuir a avançar cap a objec-
tiusmediambientals”, que és lameta úl-
tima que té. Fonts de la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat han explicat
que una gran part del sector comercial
fa ja temps que cobra als seus clients
per les bosses, una pràctica que està

més estesa als grans establiments, com
supermercats o centres comercials, pe-
rò que suscita més reticències al petit
comerç.
L’objectiu inicial de laGeneralitat era

aplicar aquest canvi legislatiu el gener
del 2016. Tot i això, les dificultats per
formar govern a Catalunya –les elecci-
ons van ser el setembre del 2015 i no es
va assolir un pacte de govern fins amit-
jans de gener d’aquest any– n’han en-
darrerit l’aprovació.
L’origen d’aquesta mesura està en el

Pacte per la Bossa que van firmar per
primera vegada l’any 2009 l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC), els fabri-
cants de bosses de plàstic i les diverses
associacions de la distribució comerci-
al, i que precisament es va reeditar la
setmana passada.c
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C’s situa comaprioritària
la reformadel finançament
El partit coordinarà estratègies a Catalunya i aMadrid

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Catalunya iMadrid, amb les Ba-
lears, són les comunitats més
perjudicades per l’actual siste-
ma de finançament ja que apor-
ten més recursos dels que aca-
ben rebent. Aquesta situació i la
reforma del model de finança-
ment, que podria abordar-se
l’hivern que ve, van portar ahir
la líder de Ciutadans a Catalu-
nya, Inés Arrimadas, i el de la
Comunitat de Madrid, Ignacio
Aguado, a acordar una estratè-
gia conjunta per impulsar
aquesta millora a les cambres
respectives i al Congrés.
“Elnostre compromís ambun

nou finançament més just i més
transparent és absolut”, va de-
clarar Arrimadas després de la
reunió que els dos grups parla-
mentaris van tenir al Parla-
ment. La dirigent socioliberal
va recordar l’acte sobre fisca-
litat que va celebrar recentment
C’s a Tarragona i en què va par-

ticipar l’economista i membre
de l’executiva centrista Luis
Garicano, i en què el partit
taronja va considerar que l’ac-
tual model ha quedat obsolet,
com indiquen els seus números:
el 2015, el dèficit fiscal de Ma-
drid es va situar en 19.015 mili-
ons d’euros, mentre que el de

Catalunya, que s’ha vist reduït
en els últims anys, va ser de
7.349 milions.
Precisament, la reclamació

d’un millor finançament serà
un dels eixos principals de la
campanya electoral de Ciuta-
dans a Catalunya, amb la recla-
mació d’infraestructures com

el corredor de l’eixmediterrani.
Després de la “punxada” del

20-D –els cinc diputats a Cata-
lunya no van complir les expec-
tatives inicials–, C’s ha dis-
senyat una campanya especifica
–tindrà un lema propi– i amb la
presència d’Arrimadas, que
després d’Albert Rivera és el di-
rigent amb més ganxo entre la
militància taronja, en lamajoria
dels actes acompanyant el can-
didat Juan Carlos Girauta.
“Molts dels problemes que

tenen els madrilenys són els
mateixos que pateixen els cata-
lans; necessitem un model més
just”, va assenyalarAguadodes-
prés de la seva primera visita a
la Cambra catalana.
Entre les iniciatives legislati-

ves analitzades per Arrimadas i
Aguado hi ha una proposició de
llei, registrada ahir per C’s al
Parlament, perquè els llibres de
text a les escoles siguin de franc
mitjançant un sistema de prés-
tec, i que els centres en siguin
els propietaris.c

ArrimadasiAguado
esreuneixenal
Parlamentperestudiar
accionsconjuntes
lapròximalegislatura

FERNANDO GARCÍA
Madrid

Alberto Garzón es proclamarà di-
lluns nou coordinador d’Esquerra
UnidaensubstituciódeCayoLara,
tret de sorpresa, amb ampli suport
de lamilitància. D’aquestamanera
podràafrontar lacampanyaelecto-
ral i el 26-J amb el reforç d’autori-
tatquesuposaostentar,perdecisió
de les bases, el lideratge formal de
laplataformad’esquerra.
Els 23.000 militants amb carnet

de la formació trien des d’ahir el
60%dels 150membresqueapartir
d’ara tindrà el consell polític d’IU,
màximòrganentrecongressosque
lidera el coordinador general o cap
màxim de l’organització. L’altre
40% del consell, que fins ara tenia
254 integrants i que es reduirà en
més de la meitat “per estalviar”,
l’elegiràlesfederacionsd’IUperun
sistema de quotes proporcional al
nombre d’afiliats de cada territori.
Aquesta segona part de l’elecció
transcorrerà a l’assemblea general
convocadaperalsdies4 i5de juny,
però aleshores i des de dilluns vi-
nent la sort estarà tirada pel que fa
al líder.
Lavotaciódirectade lesbases, la

decisiva, es desenvoluparà al llarg
de tres dies: els dos primers, fins a
les dotze d’aquesta nit, en línia, i el
tercer, diumenge, de manera pre-
sencial, a les seusd’IU.
Alprocéss’hipresententrescan-

didatures (n’hi havia una quarta
però es va retirar): la que lidera
Garzón,denominada“UnaIUpera
un nou país”; l’encapçalada per
l’eurodiputada Paloma López, a la
qualCayoLaradóna suport i tanca
simbòlicament, ambel lema “IUsí,
ambmés força”, i laquepresentael
corrent Esquerra Oberta, denomi-
nada “Revolució democràtica” i
que porta l’excoordinador Gaspar

Llamazares de número tres (el cap
d’aquesta llista és Tasio Oliver, al-
calde de Castilleja de Guzmán, a
Sevilla).
Encara que Lara i Llamazares

puguinarrencarsuportsnomenys-
preables, a l’organització ningú no
dubta de la victòria de Garzón.
Sobretottenintencompteelsuport
explícit que el Partit Comunista,
encara força de referència d’IU,

Garzón confia
a arribar a les
eleccions reforçat
coma nou líder d’IU
Les bases voten entre tres llistes, amb el jove
dirigent com a favorit i amb el suport del PCE

ha donat a l’economista i diputat.
Garzón, de 30 anys, va de núme-

ro cinc en la candidatura conjunta
d’Units Podem. Però la seva visibi-
litatencampanyaesveuràreforça-
da no només com a líder ja oficial
d’IU, sinó també coma coprotago-
nista dels mítings principals, com
vaavançarahirLaVanguardia.c

Totiqueelscandidats
deLaraiLlamazares
esperenuncertsuport,
el triomfdeGarzón
esdónaperdescomptat

EMILIA GUTIÉRREZ

Alberto Garzón

JAVIER LIZÓN / EFE

ABarajas.RiveravatornarahirdeVeneçuela“impressionat”per lacrisihumanitària ipolítica
queviuelpaís ivademanaraPodemque facidemitjancerdavantMaduropelspresospolítics
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LaCUPrebutja els pressupostos
delGovern i pressionaPuigdemont
Els antisistema esmenaran uns comptes que no són “socials ni independentistes”

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

LaCUPnodónatrevaaJuntspelSí
ijanoamagaelseupenedimentper
haverdonat suport a la constitució
del govern de Carles Puigdemont
després que Artur Mas acceptés
sortir d’escena. Si en les últimes
setmanes els antisistemahanmos-
trat amb declaracions públiques i
votacions al Parlament, amb més
caràcter simbòlic que pràctic, les
seves discrepàncies respecte a la
política del Govern i la “tebior”
dels seus (encara) socis a l’hora
d’avançar cap a la independència,
ahir van elevar el seu desafiament
anunciantquepresentaranunaes-
menaa la totalitat alspressupostos
de laGeneralitatperal2016.
“La proposta del Govern no in-

clou cap o gairebé cap de les de-
mandes de la CUP i per això avui
hem decidit que necessitem més
temps per negociar una proposta
méscompleta”,vadeclararladipu-
tada de la CUP Eulàlia Reguant,
després d’una reunió a Vilassar de
Dalt en què vanparticipar 11 de les
13 assemblees territorials i 7 de les
9 organitzacions de Crida Consti-
tuent.
Aquest veto –amb 29 vots a fa-

vor, 11 en contra i 8 abstencions– a
uns pressupostos que, segons va

sostenir Oriol Junqueras dimarts
passat, són els “més ambiciosos de
la història”, posa en dubte les veus
que dins de CDC i ERC han anat
mantenintqueelsmovimentsde la
CUPnopassendeserunsimplevol
gallinaci per marcar perfil i que,

per tant, acabaran votant a favor
delspressupostosde laGeneralitat
“pel bé”del procés independentis-
ta.
Les relacions de la CUP i JxSí

s’han anat deteriorant al Parla-
ment a gran velocitat i els greus al-

darulls protagonitzats per col·lec-
tius antisistema al barri de Gràcia,
amb presència de regidors de la
CUP, ha engrandit la fractura, tan
políticacomsentimental,adinsdel
bloc independentista.
El Govern té de termini fins al

pròxim8dejunyperconvèncerels
seus socis antisistema de la neces-
sitat d’aprovar els pressupostos,
quedisposend’unapartidade48,5
milionsdestinadaaldesplegament
de laHisenda“pròpia” i incremen-
ten en 874,3milions la despesa so-
cial, i aclarir la incertesa d’un pos-
siblenouavançamentelectoral.
LaCUPvavolerestalviartempsi

va assenyalar ahir les seves dures
condicions per votar a favor dels
pressupostos de Junqueras: des-
obediència als límits del dèficit fi-
xats pelGovern central, de les lleis
suspeses pel Tribuna Constitucio-
nal, desobeirHisenda i elsmercats

financers i els bancs, i plantejar la
“reversióde lesprivatitzacions ide
les retalladesdelsúltimsanys”.

Malgrat aquestes exigències,
que obligarien el Govern de Puig-
demont a iniciar un camí de des-
obediència i xoc frontal amb les
institucions de l’Estat de desenllaç
incert,Reguantvaassegurarque la
CUPnobusca“carregar-selalegis-
latura” ivadefensarquefinsal8de
junyhihamargeperalanegociació
i l’acordalbloc independentista.
AmblescartesdelaCUPsobrela

taula, Puigdemont haurà de deci-
dir si es doblega a les condicions
dels antisistema, o decideix pror-
rogar els actuals pressupostos, o,
fins i tot, opta per la convocatòria
denoveseleccions.c

Els aldarulls al barri
de Gràcia han fet
més gran la bretxa
política i sentimental
entre JxSÍ i la CUP

MARC ARIAS

Joan Garriga i Anna Gabriel, diputats de la CUP, en un ple del Parlament

Contacto: www.esade.edu/grados | admissions@esade.edu | 935 530 247
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Sánchez impedirà recursos al TC
contra les lleis socials catalanes
El líder del PSOE se sotmetrà a una qüestió de confiança d’aquí dos anys si guanya

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Malgrat que alguns dirigents so-
cialistes van arrufar el nas quan
van veureMiquel Iceta a lamani-
festació de diumenge aBarcelona
contra la suspensió de drets so-
cials a Catalunya, ahir la direcció
del PSOE va acompanyar el líder
delPSC ivaqualificar la sevaacti-
tud d’“acte de valentia política”.
“Es tractava de defensar lleis so-
cials que va aprovar l’anterior
govern tripartit, i que ara ha re-
corregut el PP; era una manifes-
tació justa”, van assegurar a la di-
recció del PSOE, disposats a fer
“pedagogia” davant els seus ad-
versaris polítics i entre les seves
pròpies files, rebutjant la inter-
pretació que la protesta era una
mena de desafiament indepen-
dentista contra el Tribunal Cons-
titucional (TC).
En aquest sentit es va situar, en

primer lloc, el líder del PSOE, Pe-
dro Sánchez, que en un acte a

Madrid per presentar els seus
“compromisos” davant el 26-J va
donar suport expressamenta Ice-
ta i vaanunciarque, si aconsegue-
ix ser president del Govern cen-
tral després de les pròximes elec-
cions, impedirà que es puguin
presentar recursos davant el TC

contra les lleis socials autonòmi-
ques, i en aquest cas les catalanes,
promovent lleis de caràcter supe-
rior, en l’àmbit estatal, perquè
després no es pugui justificar que
s’envaeixen les competències de
l’Estat. Elmillor exemple, a parer
seu, és la llei contra la pobresa
energètica, que figura entre les

propostes electorals del PSOE.
“El PSC es va manifestar amb

els sindicats a favor dels drets so-
cials i en contra les retallades del
Govern d’Espanya en moltes co-
munitats autònomes”, va defen-
sar Sánchez. “Aquestes retallades
no només es fan via pressupostà-
ria, amb la qual cosa en aquests
quatre anys s’ha retallat l’educa-
ció, la sanitat, la dependència, es-
tan congelades les pensions de la
nostra gent gran... També hi ha
una altra manera de retallar, i és
recórrer al TC lleis socials que
s’estan aprovant a nivell autonò-
mic”, va explicar. Per tant, el líder
del PSOE vamanifestar el seu su-
port al PSC i va anunciar el com-
promís de “garantir les lleis soci-
als que han impulsat els governs
autonòmics de progrés”. “El meu
compromís serà aprovar lleis so-
cials a nivell estatal perquè es
prohibeixi i s’impedeixi qualse-
vol tipusde recurs alTCque reta-
lli els drets socials que s’han ga-
rantit les comunitats autòno-

mes”, va anunciar. “Aprovarem a
nivell estatal una llei de lluita
contra la pobresa energètica que
garanteixi el subministrament
energètic comundret vital i fona-
mental, que no es pugui retallar
via pressupostos ni amb recursos
al TC”, va posar com a exemple.
“Ambungovernsocialista s’apro-
varan lleis socials que evitaran
que es retallin aquestes lleis auto-
nòmiquesqueel que fanésdefen-
sar el més feble”, va concloure.
La presència d’Iceta en la pro-

testa, no obstant això, va provo-
car una de crítiques del PP i Ciu-
tadans. “Em sembla absoluta-
ment insòlit que precisament el
PSC es manifesti amb tot el món
independentista, fins i tot amb el
món radical i antisistema, perquè
hi havia la CUP, junts demanant
desobediència al TC”, va clamar
el ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, que va reclamar
explicacions a Sánchez. El líder
del PP català, Xavier García Albi-
ol, tambévapreguntar a Sánchez:
“Ens pots explicar què hi feia el
PSC en una manifestació amb el
lema de desobediència al costat
de la CUP, Òmnium i envoltat
d’estelades?”. I la líder de C’s a
Catalunya, Inés Arrimadas, tam-
béva lamentarqueelPSC li faci el
joc a Puigdemont en una mani-
festació que “promovia la inde-

pendència”. Miquel Iceta, però,
tambées vadefensar: “Aningúno
li pot sorprendre que el PSC par-
ticipi en una manifestació en de-
fensa dels drets socials convoca-
da pels sindicats”. I va lamentar
que el PP, “en el seu esforç per fa-
bricar més independentistes, els
vulgui regalar la defensa dels
drets socials”.
Al marge d’aquesta polèmica,

ahir Pedro Sánchez va adoptar
nous “compromisos ferms”, per
al cas quepugui governardesprés
del 26-J. Al que va donarmés im-
portància va ser a l’anunci que ja
va fer per intentar aconseguir un
acord d’investidura in extremis
amb Podem i Ciutadans, que ara
rellança comapromesa electoral:
“Si tinc l’honordeserelegitpresi-
dent del Govern central, d’aquí
dos anys em sotmetré a una qües-
tió de confiança per retre comp-
tes davant els espanyols i els seus
representants al Congrés i de-
mostrar-los que, en efecte, el
PSOE compleix”.c

Govern espanyol, PP
i C’s disparen una allau
de crítiques contra el
líder del PSC i eleven
el tret contra Sánchez

DANI DUCH

Pedro Sánchez ahir aMadrid entreMeritxell Batet iMargarita Robles

E L S C OM P R OM I S O S

Reforma constitucional.Pro-
moure una reforma parcial
de laConstituciómitjançant
un pacte col·lectiu assolit
amb el consens més ampli
possible. Constituir, en el
termini màxim de dos me-
sos,unasubcomissióalCon-
grésdelsDiputats que fixi el
contingut inicial d’aquesta
reforma.

Pacte polític amb Catalunya.
En el marc d’aquesta refor-
ma constitucional, i aprovat
en conseqüència per tots els
espanyols, s’acordarà un
pacte polític ambCatalunya
que, respectant les impli-
cacions del principi d’igual-
tat, reconegui la seva sin-
gularitat i millori el seu
autogovern.

Ingressos mínims. Reco-
neixement d’una garantia
d’ingressos mínims a les
720.000 famílies que no
tenen cap ingrés. Es farà
efectiva a través de la crea-
ció, en el termini màxim de
quatre mesos, d’un ingrés
mínim vital com a prestació
no contributiva de la Segu-
retatSocial.

Pensions. En el termini mà-
xim d’un any, s’aportaran
recursos addicionals als que
deriven de les cotitzacions
mitjançant transferències
pressupostàries basades en
un recàrrec de solidaritat
perfinançarlaSeguretatSo-
cial, assegurant pensions
dignes i justes.

Reforma fiscal.Quesancioni
exemplarment i eficaçment
el frau fiscal, exclogui defi-
nitivament les amnisties fis-
cals i persegueixi elsparadi-
sos fiscals. S’aprovarà en el
terminimàximdesismesos.

Salari mínim. Pujada im-
mediata del salari mínim
un 4% per arribar al 60%
del salari mitjà net en dues
legislatures.

La direcció del PSOE
destaca comun “acte
de valentia política” la
presència d’Iceta en la
protesta de diumenge

balearia.com
902 160 180
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La feridaabansde labena

El procés sobiranista ha convertit
l’enginyeriaparlamentàriaenlase-
vamillor aliada, però confiar a l’as-
túciaprocessalcadaavençenel full
de ruta va en detriment de la capa-
citat política que se suposa als re-
presentantspúblics.LaCUPmanté
que no és al Parlament per repro-
duir-se políticament. Aquesta és la
seva força. Mentrestant, ERC i
CDC estan covant les seves expec-
tatives electorals per als pròxims
comicis catalans, passant pel 26-J.
Aquesta és la sevadebilitat. I la tra-
mitació del projecte de pressupos-
tosésl’enèsimaferidadel’indepen-
dentismequenecessitaunabena.
L’esmenaalatotalitatdelscupai-

res és el primer assalt que ha
d’afrontar Oriol Junqueras en per-
sona.Elvicepresident i líderd’ERC
necessita que el debat viri i cir-
cumscriure la seva imatge pública
a la de casc blau entre convergents
i antisistema per esquivar els efec-
tes d’una derrota parlamentària.
L’acord entre Artur Mas i la CUP
garantia l’estabilitat del Govern, i
els pressupostos són –amb permís
de les lleis de ruptura– la llei més
important, però els diputats de la
CUP limiten ara el seu compromís
al compliment de la resolució del
9denovembre. Lesposicions sem-
blen irreconciliables, però per això
es va inventar el pas al costadisme.
La intendència parlamentària és
unaaltracosa.
El ple del dia 8 arrencarà amb la

presentació dels comptes per part
deJunqueras.Laincògnitaésside-
fensarà el projecte sortit del Con-
sell Executiu o si les negociacions
amb els anticapitalistes estaran
llestes per servir a taula. No hi ha

mitjacocciódigerible.Lesesmenes
a la totalitat no requereixen justifi-
caciópolíticani econòmica, i es vo-
ten juntes. Si prosperen, no hi ha
negociació posterior possible. Si la
CUPmantélasevaesmena,nohiha
pressupostos.SilaCUPlaretirape-
ròs’abstéenlavotaciódelarestade
les esmenes de l’oposició, no hi ha
pressupostos.JuntspelSínecessita
sumar almenys dos vots dels anti-
capitalistes per tirar endavant. I al-
gunaaltracosa.
L’últimaassembleade laCUPno

només va decidir liquidar el pre-
sumpte pacte d’estabilitat amb
Junts pel Sí. També dibuixava el
camí a seguir amb el pressupost en
cas d’esmena a la totalitat: que el

Govern retiri el seu projecte de
pressupostos i en presenti un de
nou que inclogui les seves deman-
des. Les negociacions amb la CUP
acostumena ser un tour de force en
què els anticapitalistes sempre són
els últims a aixecar-se de la taula.
No per la capacitat de diàleg, sinó
per la capacitat de resistència a
mantenir-seen la sevaactitud.
Per negociar, la CUP reclama

modificar el total d’ingressos i des-
peses, però si el pressupost supera
el debat del dia 8 aquestes xifres
quedenfixadesinoespodencorre-
gir. Segons el Reglament del Parla-
ment, ni tan sols es poden traspas-
sar partides entre conselleries. Re-
clamen incomplir el límitdedèficit

i tornar al nivell de despesa del tri-
partit. La primera part, a la pràcti-
ca, no és capnovetat. Des que es va
imposarperllei l’estabilitatpressu-
postària Catalunya no ha complert
amb els límits de dèficit fixats per
l’Estat, però sí que ha rebut l’aqui-
escència del Ministeri d’Hisenda,
que ha facilitat el finançament
d’aquest desfasament financer. La
Generalitat no té recursos propis
per augmentar la despesa, i les
seves finances estan sota interven-
ció. Les transferències del fons de
liquiditat autonòmic arriben, se-
gons el departament de Montoro,
perquè l’Administració catalana
està “complint satisfactòriament”
amb les condicions imposades per

Hisenda per garantir la prestació
de serveis públics i no s’aixecaran
“finsquedesaparegui la situacióde
risc per a l’interès general”, eufe-
misme de projecte independentis-
ta. La segona part, tornar al nivell
de despesa del tripartit, suposaria
elevar el dèficit fins als 8.352 mili-
ons,un4,2%delPIB.
Revertirprivatitzacionscostadi-

ners que no es tenen; incloure els
impostos anul·lats pel Tribunal
Constitucional trasllada al contri-
buent la voluntat política de des-
obediència i obliga amenystenir el
ConselldeGarantiesEstatutàries, i
lesmodificacionsal’IRPFnoesno-
tarien en les previsions de laGene-
ralitat fins a l’exercici del 2017. La
rebaixa dels tipus de l’impost de la
renda als trams baixos requereix

una esmena a la llei d’Acompanya-
mentqueJuntspelSíhauràdecon-
sensuar primer a casa, en plena
pugnaelectoral.
Encara que se salvi el primer

assalt, hi ha altres batalles paral·le-
les que bloquejarien els comptes.
Les esmenes a la totalitat per de-
partaments. Jordi Jané aniria al
Parlamentadefensarelpressupost
d’Interior, però costa imaginar la
CUPavalantalmatí lesdespesesde
la Brimo, les seves porres i els pro-
jectils de foam, i anant demani a la
tardaendefensadelBancExpropi-
ataGràcia. Isiesvetaunaconselle-
ria... tornema lacaselladesortida.
Així és la ferida, abans de trobar

labena.c

MARC ARIAS

EulàliaReguant iAnnaGabriel,diputadesde laCUP,esperantel seutorna lasaladepremsadelParlament

Costa imaginar-se
la CUP avalant
el pressupost per
a les porres i les bales
de ‘foam’ de la Brimo

ANÀL IS I

Isabel
Garcia Pagan

La qüestió catalana

MADRID/BARCELONA Redacció

El Tribunal Constitucional (TC)
va suspendre ahir els articles de
la nova llei catalana contra la po-
bresa energètica i l’emergència
habitacional contra els quals el
Govern espanyol va presentar re-
curs a l’abril. La suspensió és con-
seqüència automàtica de l’admis-
sió a tràmitdel recurs.AlTChiha
unagranpreocupacióper lespro-
testes relacionades amb la seva
actuació en aquestamatèria. Diu-
mengemilers de persones (8.000
segons la Guàrdia Urbana i
60.000 segons els organitzadors)
es van manifestar a Barcelona
contra la suspensió de lleis soci-
als. En la marxa van participar
entitats i partits polítics.
En mitjans del Constitucional

se subratlla que la suspensió de
normes recorregudes ésobligatò-
ria i temporal, per mandat legal,
quan s’admet la impugnació.
També se subratlla que l’anul·la-

ció de preceptes de l’anterior
normativa sobre pobresa energè-
tica –un resultat que ara té possi-
bilitats de repetir-se– es va fer
perquè es va entendre que la Ge-
neralitat havia sobrepassat el seu
àmbit de competències, no per
negar a les institucions catalanes

les seves atribucions en política
social, que podria desenvolupar
–afegeixen aquestes fonts– sense
envair les de l’Estat en matèria
energètica, ni incidir en el règim
jurídic de les empreses, com va
estimar el TC que feien quan van
prohibir el tall del subministra-

ment i l’ajornament del deute.
Paral·lelament, ahir el TC tam-

bé va suspendre la reforma del
Codi Civil català, que preveu
noves fórmules de propietat
temporal, admetent a tràmit un
altre recurs del Govern espanyol
sobre aquesta matèria. El recurs
estimaque la figurad’unapropie-
tat temporal i revocable trenca
amb la igualtat de regulació del
dret de propietat.
El Govern català continua tre-

ballant en la confecció del nou
marc legal per recuperar tots els
aspectes impugnats pel Govern
espanyol i suspesos pel Tribunal
Constitucional, tal com va recor-
dar a la reunió que va mantenir
amb totes les formacions políti-
ques presents al Parlament i les
entitats socials.
La intenció, després que fins

ara s’hagin fet sis reunions per
preparar-lo, és que el nou text le-
gal vegi la llum “en els propers
dies”, segons va assegurar la con-
sellera de Presidència, Neus
Munté, a la roda de premsa pos-
terior a la reunió del Govern. I
formalment s’articularà amb un
procediment relativament ràpid,
a través d’un decret llei, cosa que
facilitarà l’entrada en vigor una
vegada sigui aprovat pel Govern,
que després haurà de validar, de
tota manera, el Parlament.c

El Constitucional
suspèn part de la llei
d’Emergència Social

LaGeneralitat
ultima un decret llei
per recuperar
lesmesures afectades
pel recurs deMadrid

BARCELONA Redacció

Lesdeclaracionsdeladiputada
de la CUP Eulàlia Reguant en
una entrevista a RAC1, en què
va manifestar que les segones
residències podrien ser oku-
pables depenent del cas, va fer
que ahir les xarxes socials es
convertissin en un altaveu de
les propietats dels diputats de
la CUP, que, a banda d’immo-
bles, en alguns casos tenen al
bancmés de 70.000 euros (Jo-
an Garriga) i més de 100.000
euros (PilarCastillejo).
Els béns quemés controvèr-

sia van generar van ser els del
diputat Bernet Salellas, amb
una declaració del Parlament
que recull que, a banda de
dos habitatges (un amb data
d’adquisició del 2010, de què
és propietari al 50%, i amb
un preu d’adquisició de
201.989,34 euros), és propieta-
ri també, en percentatges que

vandel 100%al25%,de tres lo-
cals i de sis finques rústiques.
Salellas, administrador d’una
SL, també té uns 10.300 euros
al banc.
La declaració d’Eulàlia Re-

guant també es va airejar a la
xarxa, tot i que en el seu cas,
sense propietats, declara
11.500 euros en comptes cor-
rents i altres dipòsits bancaris.
Es tracta d’una declaració que
contrasta amb els 102.000 eu-
ros que, en entitats financeres,
té Pilar Castillejo, propietària
al 50% d’un habitatge amb un
preu d’adquisició de 71.785 eu-
ros, i els béns declarats per
AlbertBotran, amb112.000eu-
rosencomptescorrents ialtres
dipòsits (que argumenta que
procedeixen d’una herència),
així com els 61.214,38 euros
que té al banc Gabriela Serra
–4.357 són bons de l’Estat–,
que va adquirir un habitatge el
2014per 140.000euros.c

Polèmica a les
xarxes socials pels
béns dels cupaires
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ElGovern i la CUPmantenen la
pugna per l’aprovació del pressupost
El Gabinet rebutja refer els comptes, i els cupaires, retirar l’esmena a la totalitat

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Ningú no està disposat a baixar
del burro. El Govern vol que la
CUP retiri l’esmena a la totalitat
dels pressupostos del 2016, i la
CUP no ho pensa fer. La CUP vol
que el Govern retiri el projecte, i
el Govern tampoc no té capmena
d’intenció de fer-ho. Aquest va
ser el resultat de la reunió d’una
hora i mitja que ahir van mante-
nir al Parlament de Catalunya
–aprofitant la celebració del
ple– el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, i el vi-
cepresident del Govern, Oriol
Junqueras, amb els represen-
tants de la CUP, Anna Gabriel i
Joan Garriga, per intentar des-
bloquejar l’aprovació d’uns
comptes que, de moment, estan
seriosament compromesos.
Les dues parts es vanmantenir,

de fet, inflexibles en les seves res-
pectives posicions. El Govern no
pensa retirar de cap manera el
projecte de pressupostos, sinó
que elmantindrà fins al final–en-
cara que això impliqui perdre la
votació al debat de totalitat de la
setmana que ve–, encara que no-
més sigui perquè quedi constàn-
cia que “ell sí quehacomplert i ha
fet la feina”. De fet, és el que va
venir a dir el mateix Carles Puig-
demont a la sessió de control:
“El Govern fa els deures (...), i és
molt important que els deures
que li queden per fer al Parla-
ment els faci o, com amínim, ens

permeti fer-los”. Es va tractar
d’un missatge clarament dirigit a
la CUP, que també va advertir,
sense citar-la, que “hauràd’expli-
car a qui uneix els seus vots per
rebutjar els pressupostos, que
preveuen 870 milions més en
partides socials i en l’absència
dels qualsno seriapossibledispo-
sar d’aquests diners”.

En aquest context de suavitat
en les formes, però severitat en el
fons, la reunió entre Carles Puig-
demont i Oriol Junqueras amb
els representants de la CUP va
servir de poc. Únicament perquè
el Departament d’Economia
es comprometés a posar per es-
crit les demandes de la CUP que
el Govern estaria en condicions
d’incorporar als comptes, una es-
pècie de contraoferta recollida en
un document que avui està
previst que lliuri als represen-
tants de la formació de l’esquerra
anticapitalista perquè l’estudiïn,
amb la intenció evident que pu-
guin retirar l’esmenaa la totalitat.
Tot i això, per la CUP aquesta

contraproposta arriba tard. A la
reunió, Anna Gabriel i Joan Gar-
riga vandeixar clar aCarles Puig-
demont i Oriol Junqueras que cal
una nova proposta de pressupos-
tos, ja que la que el Govern va
presentar la setmana passada “no
té marge de negociació”. Els cu-
paires també van advertir l’Exe-
cutiu català que “l’esmena a la to-
talitat és una decisió en ferm” de
l’organització i van recomanar
que “deixin d’especular amb la
retirada”.
Per tant, segons reconeixien

fonts de la CUP, “no hi ha marxa
enrere”, i veuen impossible que
es repeteixi una situació similar a
la del pacte d’investidura, quan la
qüestió es va desencallar a última
hora.Elmissatgedels seusdosdi-
putats va ser explícit: el Govern
ha de rebutjar la seva proposta
pressupostària i avenir-se anego-
ciar de manera conjunta uns al-
tres comptes.
Des d’ERC, la visió no és tan

optimista com la pinta el seu pre-
sident públicament. Els republi-
cans estan convençuts que les úl-
times declaracions de dirigents
de CDC, com Francesc Homs,
contra la CUP “enverinen la ne-
gociació”. A més a més, conside-
ren que la reacció immediata dels
anticapitalistes a algunes “des-
qualificacions” dels convergents
va serpresentar abans-d’ahir l’es-
mena a la totalitat, sense esperar
a esgotar el termini per regis-
trar-la al Parlament, que expira
el dia 6.
Per acabar-ho d’arrodonir, a la

sessió plenària d’ahir es va tornar
a reproduir un altre episodi de
desacord entre Junts pel Sí i la
CUP.Les esmenes a la totalitat de
Junts pel Sí i el PPcontra la refor-
ma de l’impost de successions
van tombar la proposició de llei
presentada per Catalunya Sí que
es Pot. La decisió no va agradar
gens a la CUP, i la seva diputada
Eulàlia Reguant va tornar a criti-
car la formació majoritària a la
Cambra catalana. Així, va lamen-
tar que el Govern “no estigui a
l’altura de l’excepcionalitat soci-
al” i va retreure que el procés in-
dependentista està servint “per
continuar fent el mateix de sem-
pre”. “Així no s’avança cap a una
nova república de justícia social”,
va reblar Reguant.c

XAVIER GÓMEZ

Joan Garriga i Anna Gabriel surten del despatx del president de la Generalitat al Parlament

PROPOSTA

Economia presentarà
avui una contraoferta
als anticapitalistes
per intentar negociar

NOU DESACORD

Junts pel Sí irrita la
CUP amb el rebuig de
la reforma de l’impost
de successions

Jané informa el president sobre l’amenaça terrorista
Elconsellerd’Interior,JordiJané,
va aprofitar la sessiódecontrol del
Parlamentpertransmetrealpresi-
dent,CarlesPuigdemont,informa-
ció confidencial sobre els atemp-

tats contra aficionats al futbol a
l’Iraq i l’amenaça gihadista focalit-
zada en França. Jané va mostrar
al president un document captat
pel nostre fotògraf. Fonts anti-

terroristes de l’Estat confirmen
l’amenaça i alerten que afecta tot
França i no només els esdeveni-
ments esportius que s’hi celebra-
ran. /EduardoMartíndePozuelo

XAVIER GÓMEZ
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El copdeporta de laCUPal pressupost
agreuja la debilitat delGovern
Els anticapitalistes es mantenen inflexibles amb la intenció de forçar noves eleccions

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

De res no va servir la nova reunió
queahirvanmantenirelGovernila
CUP per intentar desencallar
l’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat del 2016. La contrao-
ferta presentada pel Departament
d’Economia no només no va con-
vèncer els anticapitalistes a retirar
l’esmena a la totalitat, sinó que va
evidenciar que la distància entre
les dues parts és abismal, tant que,
tot i que formalment hi ha temps
fins dimecres que ve –el dia que es
farà el debat de totalitat al Parla-
ment– per arribar a un acord, els
unsielsaltressónplenamentcons-
cients que no hi ha res a fer. El re-
sultat de la trobada és, doncs, un
nou cop de porta de la CUP, que
agreuja la debilitat del Govern, el
deixa contra les cordes i que en el
fonsamaga lavoluntatde forçarun
avançamentde leseleccions.
A la reunió, feta comdimecres al

Parlament–aprofitantquehihavia
ple–, hi van ser presents per part
del Govern el president, Carles
Puigdemont; el vicepresident,Ori-
ol Junqueras; el secretari d’Econo-
mia, Pere Aragonès, i el secretari
del Consell Executiu, Joan Vidal
deCiurana. Ennomde laCUPvan
participar-hi Anna Gabriel, Joan
Garriga, Eulàlia Reguant, Pilar
Castillejo, Xevi Generó i Tomàs
Sayes. La trobada vadurar aquesta
vegadadueshores imitja, imentre
els membres del Govern explica-
ven les noves propostes i avisaven
delesconseqüènciesdenoaprovar
els comptes, els representants del
partit de l’esquerra anticapitalista
en prenien nota i prou. La conclu-
sió va tornar a ser que la CUP, que
considera insuficients les noves
propostes, no retira l’esmena a la
totalitat, com vol el Govern, i que
l’Executiu català, que entén que ja
està arribant prou lluny en la seva
actuació, no retira el projecte de
pressupostos, comvol laCUP.
És adir, la situació continuamés

encallada quemai, o tan encallada
com sempre. Irreversible, a parer
de fonts delGovern, que continua-
rà negociant fins a l’últimmoment
tot i ser conscient que l’estratègia
dels cupaires és “rebentar-ho tot”.
Enaquestsmoments, lacoincidèn-
cia anocedir a lapressióde laCUP
és total entre els socis del Govern
–CDC i ERC–, i fins i tot els inde-

pendents que hi ha dins de Junts
pelSíhidonensuport.
Amb tots aquests ingredients, el

Governnopensafermarxaenrerei
s’arrisca a perdre la votació del de-
bat de totalitat abans que retirar el
projecte de pressupost, perquè
quedi clar que ell sí que ha fet els
deures iquesinoespodenaprovar
els comptes i aplicar les noves par-
tides socials es només per culpa de
laCUP.Si això s’acaba complint, el
quepassaràapartird’aquí jaésuna
altra cosa. El Govern quedarà pro-
fundamenttocat,peròelquehaurà
de fer per sortir-se’n és el que no
comparteixen CDC i ERC. Els uns
creuen que el pacte d’estabilitat
hauràquedat fetmiques ielsaltres,
tot i així, preferiran continuar en-
davant amb la legislatura amb els
pressupostosprorrogats.
“Per molt que el Govern s’hi es-

carrassi, no hi ha res a fer. La CUP
no retirarà l’esmena a la totalitat”.
Nohihamésceraquelaquecrema.

Política
La qüestió catalana

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

RAFA GARRIDO / ACN

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras seguits d’Eulàlia Reguant ahir al Parlament

CAP NOVETAT

Lanovaoferta
d’Economianoconvenç
elscupairesdedesdir-se
del’esmenaalatotalitat

RESPONSABLITAT ALIENA

ElGovern prefereix
perdre la votació i
culpar laCUPabans
que retirar els comptes

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

L E S P R I N C I P A L S M E S U R E S

Govern
· Incorporar enel capítol d’ingressos la taxaa les opera-
dores d’internet i l’impost sobre els habitatges buits,
suspesos pel TC, amés dedesplegar la part també
suspesade la llei d’Emergència Social. Incorporar a la llei
demesures, perònoal pressupost, l’impost als dipòsits
bancaris i a les centrals nuclears.

·“Estudiar unaeventualmodificació de l’estructura
impositiva en les principals figures tributàries”, sense
precisar quines, en la fasede tramitació parlamentària
dels comptesun cop superat el debat a la totalitat.

·Concloure els treballs del grup sobre el deutede la
Generalitat integrat pel Govern i els grups parlamentaris.

·Augmentar el sostre dedespesaper tenirmés disponi-
bilitat ambunamodificació de la llei depressupostos un
cophagi estat aprovadapel Parlament.

CUP
· Incorporar al pressupost els impostos als dipòsits
bancaris, a les centrals nuclears, als habitatges buits i
a les operadores d’internet, anul·lats pel TC, així com
desplegar els articles suspesos de la llei d’Emergència
Social i la resta de les lleis també suspeses.

· Introduir una reforma profunda en el tram autonò-
mic de l’IRPF, recuperar l’impost de successions al
nivell dels governs del tripartit i establir un impost
sobre grans fortunes.

· Referèndum sobre el deute en què es preguntaria si
cal prioritzar-ne el pagament o descomptar un percen-
tatge “raonable” del pagament del deute per perme-
tre aplicar mesures de xoc.

· No complir el límit de dèficit fixat pel Govern espa-
nyol i augmentar la despesa, sobretot social. 223
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>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Aquestés,mentrestant,el senti-
ment compartit dintre de la
CUPtantpelspartidarisd’apro-
var els pressupostos del 2016
com pels “anticapitalistes
purs”, que es neguen en rodó a
fer marxa enrere i retirar l’es-
mena.
Rebutjar la retirada de l’es-

menanoésunaposiciódeforça,
sinó una “decisió ferma” presa
pel consell polític i el grupd’ac-
ció parlamentària de la forma-
ció de l’esquerra alternativa in-
dependentista. El missatge és
inequívoc i el temps per convo-
car una reunió extraordinària
del consell políticqueeventual-
ment reconsiderés la seva posi-
cióésgairebé impossible.
Elproblemapera laCUP,pe-

rò,noés tantpressupostari com

polític. Part de lamilitància cu-
paireoptapertombarelscomp-
tesambl’objectiudeprovocarla
convocatòria de noves elecci-
ons a Catalunya i treballar per
un govern alternatiu d’esquer-
res. LaCUP vol aprofitarunes-
cenari on les enquestes veuen
plausible la victòria d’ERC i
l’augment significatiu a laCam-
bra de Diputats de la confluèn-
cia d’esquerres de Catalunya Sí
que esPot. Aquesta triple alian-
çapermetriaalscupairessentir-
se políticament i estèticament
molt més còmodes en deslliu-
rar-sedeCDC.Defet,a l’inicide
la legislatura javanestablircon-
tactes amb la confluència d’es-
querres.
No obstant això, a ERC no li

fan cap gràcia unes noves elec-
cions,perquèconsideraque,en-
cara que les guanyessin, l’inde-
pendentisme quedaria tocat de
mort per desgast i “segurament
aixònohoaixecarianingú”.c

Anticorrupció demana cinc anys
de presó per aOriol Pujol per les ITV
L’ex-secretari general de CDC negocia un pacte, però els perjudicats s’hi oposen

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

La Fiscalia Anticorrupció dema-
na cinc anys i dosmesos de presó
per a Oriol Pujol pels delictes de
tràfic d’influències i suborn; per
haver utilitzat els seus càrrecs
polítics per afavorir interessos
privats en la distribució d’estaci-
ons de la Inspecció Tècnica de
Vehicles (ITV), en la deslocalit-
zació de Sharp i Yamaha, i en un
projecte empresarial per a Seat. A
més a més, també sol·licita per a
la seva esposa, Anna Vidal, tres
anys i quatre mesos de presó per
suborn, perhaver rebut els diners
queerenper compensar el seues-
pòs, segons la Fiscalia.
Aquest és el cas que li va costar

la carrera aOriolPujol, l’únicdels
fills de Jordi Pujol i Soley que es
dedicava a la política. Primer va
haver de dimitir com a diputat al

Parlament i després de secretari
general de CDC. Quan va decla-
rar com a imputat davant el
TSJC, va assenyalar que l’afer
obeïa a interessos polítics, però
en tancar-se la causa, el novem-
bredel 2015, va començarunane-
gociació per aconseguir una re-
baixa de la possible pena i un re-
coneixement dels fets.
L’última oferta de la Fiscalia

Anticorrupció és de tres anys de
presó per a ell i per a un altre dels
acusats, Sergi Alsina; però con-
demnes que no impliquin l’ingrés
a presó de l’esposa d’Oriol, Anna
Vidal, i la resta dels investigats.
Pujol hi estaria d’acord, segons
fonts del cas, però Alsina no.
Tot i això, hi ha un escull.

L’acusació popular, Manos Lim-
pias, s’avindria a l’acord, però el
perjudicat, l’empresa Itevelesa,
que exerceix l’acusació particu-
lar, no. Aquesta és la posició de

la firma, que ara com ara vol anar
a judici. Així, la Fiscalia va pre-
sentar ahir el seu escrit de quali-
ficació, cosa que no implica que
al final no es negociï un acord,
ja que és possible fins al moment

que comença el judici.
Enel seuescrit laFiscalia acusa

Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi
Alsina (per a qui demana set
anys), Josep Tous (un any), Ri-
card Puignou (un any) i Sergi
Pastor (un any), amés demultes i
inhabilitacions.

Encara que se’l coneix com el
cas de les ITV, aquest cas té dos
vessants. Un és aquest: en síntesi,
la Fiscalia argumenta que l’octu-
bre del 2008 es va fer la concessió
de dos lots d’estacions. Ara bé,
Puignou va contractar Sergi Alsi-
na i aquest darrer es va valer
d’Oriol Pujol per recórrer contra
el repartiment, acabar retirant
l’adjudicació a Itevelesa i benefi-
ciaruna firmadePuignou, que te-
nia el projecte de cedir estacions
a una altra societat de nova crea-
ció darrera de la qual hi hauria
Pastor, Alsina i Pujol. Però es va
frustrar perquè es va fer pública
la investigació.
L’altra pota consta de tres ope-

racions, que són la venda de la
planta de Sharp i dels actius de
Yamaha i un projecte de parc in-
dustrial per a Seat. En totes van
mitjançar dues companyies d’Al-
sina (que va guanyar per les seves
gestions més de set milions d’eu-
ros), que va obtenir la col·labora-
ció d’Oriol Pujol en diferents ac-
tuacions, comuna entrevista amb
el llavors president de la Genera-
litat, ArturMas;mitjançar davant
la Hisenda catalana, o sol·licitar
la col·laboració de l’alcalde de
Sant Esteve de Sesrovires. A fi de
remunerarPujol, segons la tesi de
la Fiscalia, Alsina va ocuparAnna
Vidal Maragall, que es va embut-
xacar 443.660 euros. L’escrit as-
senyala que la contractació era
simplement una “aparença” i les
factures “fictícies”, ja que lliurava
informes extrets d’internet.
Anna Vidal només treballava

per a Alsina durant aquells anys
(entre 2010 i 2012) i en realitat
només se la utilitzava “per retri-
buir la inestimable col·laboració
prestada pel també acusat Oriol
Pujol Ferrusola”.
És el primer escrit d’acusació

d’Anticorrupció contra un mem-
bre de la família Pujol Ferrusola.
La resta, el matrimoni de Jordi
Pujol i Marta Ferrusola, i els al-
tres fills, estan sent investigats
pels seus negocis a l’Audiència
Nacional.c

ANDREU DALMAU / EFE

Oriol Pujol el dia que va declarar a la Ciutat de la Justícia

Aquest cas li va costar
la carrera i els fiscals
l’acusen de suborns
per les seves gestions
polítiques

ESTRATÈGIA

Part de laCUPbusca
comicis per aliar-se
amb les esquerres
i desfer-se deCDC

DESGAST

ERCnovoleleccions
perquèenténqueel
sobiranismequedaria
tocatdemort
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Sergi Pàmies

Crònica
de l’‘okupació’

Nose li pot negar, a la CUP, la capacitat de reno-
var el repertori de debats dialècticament piro-
tècnics. En pocs anys, qüestions reservades a
cercles marginals han envaït grans superfícies

de l’actualitat. No fa pas tant, el diputat David Fernàndez
va coronar cims d’alta valoració (superant Duran Lleida)
gràcies a un estil parlamentari que alternava el conat de
llançament de sandàlia o l’insult (Rato) amb la moderació
d’una comissió d’investigació amb brots de pedagògica
vergonya aliena (Pujol). Fernàndez encarna un radica-
lisme independentista de rostre humà i ha trobat un equili-
bri entre el to de veu xiuxiuejant (com fan els grans pesca-
dors de barra de bar perquè els peixos se’ls acostin), fer
bandera d’un ideari de consigna de samarreta barrejada
ambuna respectuosa divulgació de l’obra d’OvidiMontllor
i un orgull de classe condensat en aforismes de proteïna
eficaç, com “puny tancat contra les retallades, mà oberta
pel procés”.
La renovació orgànica de la CUP ens va portar la renova-

da serenor d’AnnaGabriel i, després de l’aventura simpàti-
cament erràtica del llibertari Antonio Baños, una capitania
rotatòria que ha alternat rictusmediàtics tan diversos com
els de Gabriel, Reguant o Salellas. Combinar una sobre-
exposició permanent amb tanta diversitat de portaveus
obliga a cometre errors. I el més curiós és que fa l’efecte
que els errors esperonin encara més la set de justícia i de
canvi demolts electors, abandonats pels partits convencio-
nals (i traïts per la lupamalèfica dels mitjans del sistema) i
de simpatitzants legítimament convençuts que l’obra pràc-
tica de la CUP, especialment als municipis, és més fiable
que el seu rigor teòric. No ser convencional permet ser in-

novador, també en
els excessos. L’úl-
tim, manifestat per
Reguant però habi-
tual en l’ecosistema
revolucionari, cen-
tra el nou debat en
si s’han d’okupar les
segones residèn-
cies. És un debat de
societat opulenta, i

té la perversa habilitat de donar per fet que okupar les se-
gones residències és normal. I l’opinió de Reguant, que
insisteix que ni ella ni la CUP són portaveus dels okupes,
no defrauda: “Depèn”. Encuriosit per saber quanta per-
plexitat puc suportar, descobreixo que, en funció de les
circumstàncies, es podria okupar una segona residència.
Per aportar idees al debat, proposo que s’instauri un Servei
Català d’Okupació, que reparteixi entre propietaris de
segones residències unes EIO (Etiqueta d’Idoneïtat Oku-
pativa). Funcionaria com la ITV (com la bona, s’entén) i
obligaria a fer una revisió anual per estudiar les circums-
tàncies de cada cas. A la façana, el propietari hauria de
posar-hi unaEIObenvisible que, en funciódel color, infor-
maria sobre si la residència pot ser okupada immedia-
tament, pròximament o amnistiada pels perits que deter-
minin quines cases són el fruit d’un treball digne i quines
no. Ah, i segons aquest noumapa justicier, les cases amnis-
tiades passarien a formar part d’una bossa opcional de
residències susceptibles de ser robades.Ep: sempre en fun-
ció de les circumstàncies.

Fa l’efecte que els
aparents errors de la
CUP esperonen encara
més la set de justícia i de
canvi dels seus electors

La fira Loop certifica la puixança del videoart al mercat

Vídeospelsnúvols
TERESA SESÉ
Barcelona

Cada vegada són més
els artistes que pro-
dueixen audiovisu-
als, janohihamuseu
que vulgui dialogar

ambelpresentquenoels inclogui
a les seves col·leccions i, tot i que
demanera més tímida, també els
col·leccionistes privats comen-
cen a obrir les portes al videoart.
Ésundels llenguatgesdominants
del nostre temps i de la mateixa
manera que augmenten les pro-
duccions–enquantitat iqualitat–
ho fa la seva cotització al mercat.
A la fira Loop, que se celebra fins

dissabte a les habitacions de l’ho-
tel Catalonia Ramblas, els vídeos
estan pelsnúvols.
“Laqualitat és cara”, argumen-

tava ahir el col·leccionista Jean-
Conrad Lemaître, president del
comitè de selecció de la fira que
perprimeravegadaenlasevahis-
tòria no ha deixat fora cap de les
galeries que prèviament havia
convidat i ocupa la totalitat de les
47 habitacions disponibles. Els
preus?De3.000eurosals120.000
de Once upon a time, un hipnòtic
vídeo de TaniaMouraud, a la ga-
leria Eastwards Prospectus de
Bucarest, sobre la desforestació
dels boscos a causa de la talame-
cànica, que l’artista presenta com
si fosuncontede terror enelqual
la màquina és percebuda com
l’ogre. Una altra de les pecesmés

cares (90.000euros) la firmaTao
HuiiésenunagaleriadeXangai,a
AikeDellarco. En aquest cas l’ac-
ciótraspassadelplavirtualalreal,
ielditextraqueesveuobligatata-
llar-se un del protagonistes el ve-
iem incinerat dins d’un microo-
nestransparent.“Elcol·leccionis-
me a la Xina s’està despertant al
vídeo; quan ho faci del tot serà la
bomba”, vaticinaLemaître.
Però això d’estar pels núvols

dels vídeos d’aquesta edició de
Loop només té a veure amb els
preus.Lesobres,mésomenysirò-
niques o inquietants, audaces o
combatives,noperdenmaidevis-
ta la realitat. Ja sigui amanerade
collage (el retrat pop de la dona

delsseixantaquefaLewisKlahra
ÀngelsBarcelona)odepoemavi-
sual, com a The thread, en el qual
Hans Op de Beeck, a la galeria
Ron Mandos d’Amsterdam, re-
corre als titelles per explicar la
història d’amor entre un jove i
unanoiapunkilasevadetermina-
ció d’envellir junts (el fil invisible
que connecta els destinats a tro-
bar-se: es pot tensar o enredar,
però no es trenca mai). O en el

d’aquest emotiu homenatge que
Adrian Melis dedica a Glórias de
un futuro olvidado a aquelles do-
nes cubanes que abans del triomf
de la revolució van tenir una vida
de luxe que els va fer somiar amb
futur de glòria i a les quals ara, ja
velles, els demana que rememo-
rin aquell moment d’il·lusió ba-
llant o interpretant una cançó. Es
presenta a la galeriaADNdeBar-
celona.
Els artistes tambéposen la seva

mirada en la separació entre cul-
tures que viuen d’esquena les
unesdelesaltres(KaderAttia,ala
vienesa Krinzinger); viatgen en
creuera laprehistòriadel’Achille
Lauro (AntoniMiralda, a Senda),

denuncien la
complicitat en-
tre l’antropolo-
giaielcolonialis-
me alMoçambic
de Salazar (Ân-
gela Ferreira, a
Marlborough);
al finaldel somni
europeu però
també d’una re-
volució africana
que encara ha
d’arribar (María
Ruido, a Rosa
Santos), els tos-
suts vestigis de
l’apartheid (Ja-
mes Webb, a
Imane Farès de
París) o el con-
flicte palestino-
israelià (Rona
Yefman i Tanja
Schlandersituen
una Pipi Calces-

llargues intentant d’obrir l’enor-
memur que separa Israel de Cis-
jordània i Gaston Zvi Ickowicz
mostra una terra de ningú per on
transiten persones buscant per-
mísde treball).
Isi lafirapotpresumirdeservir

d’escenaria17estrenesmundials,
també hi ha peces històriques,
com Berlin horse de Malcolm Le
Grice, ambmúsica de Brian Eno.
Però si alguna cosa posa en evi-
dència l’actual convocatòria de
Loop, i jaenvancatorze,és laseva
estreta relacióamb laperforman-
ce, que impulsa i de la qual es re-
troalimenta, com El helicóptero,
deDoraGarcía, apartird’unhap-
pening organitzat el 1966 per Os-
carMasotta. Aquest documental
és el debut a la fira de Juana de
Aizpuru.c

DAVID AIROB

Vídeo d’Ange Leccia,Marissa, a la galeria Jousse Entreprise de París

El preu de les obres,
que es venen a les
habitacions de l’hotel,
oscil·la entre els 3.000
i els 120.000 euros

MAKING
AFRICA
Un continent de disseny contemporani

—

Exposició al CCCB fins al 28.08.2016
Montalegre, 5. 08001 Barcelona

Organitza Mitjà col·laboradorProdueixen

Ambmotiu de la celebració de la nit de l’Havanera
de la ciutat de Barcelona a la plaça del Marquès de
la Foronda, el dia 4 de juny, durant el funcionament
de la Font Màgica se suprimirà l’espectacle
musical de la font.

Disculpeu les molèsties.
Districte de Sants-Montjuïc / Medi Ambient.

EL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
INFORMA

Districtede
Sants-Montjuïc
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Sáenz de Santamaría i la “inestabilitat” catalana
]AlGoverncentralnomés li
va faltardirallòde:“Jaho
havíemdit,quepassaria...”,
quanahir, lavicepresidentade
l’Executiu,SorayaSáenzde
Santamaría, vaserpreguntada
per la situacióaCatalunya,
desprésdeconstatarque la
CUPnoaprovaràelspressu-
postos, cosaquepodriadesem-
bocarenunesnoveseleccions
anticipades.“Aixòésconse-
qüènciad’una inestabilitat
anunciada idegovernspas-
sats,méspreocupatsperbus-
carconsolidar-seen leselecci-
onsqueper treballara favorde
la situaciódeCatalunya idels
catalans”.

Aquesta inestabilitat, segons la
vicepresidenta,quanesva
formarelGoverndePuigde-
mont i“de lamaneraqueesva
fer,nocalia tenirgaire imagi-
naciópersaberquearribaria
aviat, tenintencompteels
acordsenquèesva fundar,
duressinelqueduressin”.
Catalunya, segons ladescrip-
cióde lavicepresidenta,“ha
anatacumulanteleccions”,
unacosaquenoésbona“niper
aCatalunyaniperalscata-
lans”.
ElGovernespanyol també
atribueixaaquestasituació
que laGeneralitatesvulgui
escudarenel recursde l’Exe-

cutiucentral alTribunalCons-
titucionalpernoaplicar la llei
d’EmergènciaSocialdeCata-
lunya.Santamaríavarecordar
alGoverndePuigdemontque
elGoverncentral“noharecor-
regut”, iper tantnohaestat
suspèspelConstitucional,
contraresquetinguiaveure
amblapobresaenergètica,que
vaserelqueelpresidentde la
Generallitat, en la sevavisitaa
MarianoRajoy,vadestacar
comlapartmés importantde
la llei.Aquestapartde lanor-
marecorreguda, segons la
vicepresidenta, ésplenament
vigent iperquès’apliqui l’únic
quecalésque laGeneralitat

posiadisposiciódelsajunta-
mentsels fonsprevistosen la
lleiperpoder-laaplicar,un
terrenyonelGoverncentral
notécapresponsabilitat. So-
rayaSáenzdeSantamaríava
explicarqueelspreceptesde la
llei contraelsquals s’harecor-
regut“sónaspectesprocedi-
mentals”queno impedeixen
ques’apliquinelsarticles refe-
rentsa lapobresaenergètica.
Peraixò, tanta laGeneralitat
comalPSOE,queahirvadeta-
llarel seuplad’emergència
social, lavicepresidentaelsva
recomanar“menysdemagògia
imésrigorenuns temes tan
greus”. /C.delRiego

Puigdemont acusa la CUPde ser
“destructors” del procés sobiranista
El president comunica a les entitats el fre del full de ruta si no hi ha pressupost

JORDI PLAY

Puigdemont va presidir la presentació del programa #Invulnerables amb Jordi Cardoner, sor Lucía Caram, Rosa Tous i JaumeGiró

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

Les hores passen i la pressió aug-
menta. Carles Puigdemont no està
disposat a encaixar el cop de porta
delaCUPalprojectedepressupos-
tos del seu Govern sense posar els
puntssobrelesis.Elpresidentdela
Generalitat hapres les regnesde la
negociacióenlesúltimeshores,pe-
rò tambédel discurs polític davant
elcompteenrerecapalavotacióde
les esmenes a la totalitat de dime-
cresvinent.
Els atacs a la CUP ja no només

són cosa del candidat de CDC
Francesc Homs, el president va
qualificar ahir els dirigents de la
CUP de “destructors” del procés
sobiranista ielsvaacusard’“espar-
racar-lo” amb la sevaactitud. Si di-
jousPuigdemontvapresidirlareu-
nió ambels negociadors de laCUP
al seu despatx del Parlament, ahir
va tenir especial interès a deixar
clar a les entitats independentistes
les conseqüències sobre el full de
ruta si la legislatura avança amb
unapròrrogapressupostària.
Puigdemont,acompanyatdelvi-

cepresidentOriolJunqueras,vaci-
tar al Palau de la Generalitat els

presidents de l’ANC, l’AMI i Òm-
nium, Jordi Sánchez, Neus Llove-
ras i Jordi Cuixart, per analitzar la
crisi oberta entre les forces sobira-
nistes.Nohi vahaverpeticionsex-
presses a les entitats, però tothom
sap que totes tres van jugar undis-
cret paper de mediació que va ser
determinant en la resolució de les
negociacionsd’investidura.
L’estratègia de Puigdemont és

clara: fer avinent a tots els actors
sobiranistes que el procés queda
afeblit si no hi ha pressupostos.
Més enllà de les limitacions en les
polítiques socials –sense pressu-
postos no s’hi podrien invertir 870
milions–, sinos’aprovenelscomp-
tes no es podran obrir noves dele-
gacions a l’estranger ni posar en
marxalacontractaciódepersonal i
sistemes informàtics per a l’agèn-
cia tributària catalana, una de les
estructuresd’estatdefinidescoma
bàsiques.Malgrat el copque supo-
saria per al Govern, el president
també va indicar als representants
de les entitats que no figura entre
els seusplansunaconvocatòriaur-
gentd’eleccions.
Ningúnodónaper trencades les

negociacions formalment, però
han entrat en col·lapse. El Govern
consideraquenohihamargeper a
concessionsdesprésdel’ofertaque
dijousesvaposar sobre la taulaa la

CUP i afirmenqueel fet deperme-
tre la tramitació dels pressupostos
ésunadecisiópolítica.Perreforçar
les seves tesis, el Govern va regis-
trar ahir al Parlament un informe
de compliment de l’annexde la re-
solució del 9 de novembre i s’hi
subratllaqueelpressupostvetat fi-
nança 80mesures socials que que-
daranensuspens.
Encara que s’aireja l’existència

d’unagrandivisióalsidelgruppar-
lamentari de la CUP, la posició del
seuconsellpolític–enquèelsdipu-
tats no tenen dret a vot– és clara.
Segonsl’ACN,AnnaGabrielvatra-
metre ahir un missatge telefònic a
Puigdemont en què reafirmava la
decisiódelasevaformaciódeman-
tenirl’esmenaalatotalitat,malgrat
que des de la Presidència es va as-
segurar que Puigdemont no en va

rebrecap.Unaltredels seusporta-
veus,XeviGeneró vadesqualificar
lapropostadelGovernatribuint-la
apersonatgesquevandesd’Angela
Merkel, a Cristóbal Montoro i Ar-
turMas.
Davant d’aquest panorama, el

president va aprofitar la presenta-
ció del programa#Invulnerables a
Viladecans per deixar clar el seu
malestar. Puigdemont va avisar
que Catalunya es troba en un mo-
ment clau per saber “si pensem en
elsmésvulnerablesoenelsmésin-
transigents, sivolemdonarrespos-
tes concretes que beneficiïn a per-
sonesconcretesosienstremolaran
les cames davant els apriorismes i
elsprejudicis ideològicsopartidis-
tes”. Puigdemont va apel·lar a la
responsabilitat de la CUP i va avi-
sar que “qui se la juga no és princi-
palmentelGovern, sinóelpaís i els
col·lectiusmésvulnerables”.
ElGovern no té alternatives via-

bles per tirar endavant els pressu-
postos. La líder parlamentària de
Ciutadans, Inés Arrimadas, es va
oferir només per a uns comptes
que posin fi al procés i el portaveu
de Catalunya Sí que es Pot, Joan
Coscubiela, va retreure a Junque-
ras haver presentat el projecte de
llei sense tenir suportsgarantits.c

El 9-N, causa complexa
]Elmagistrat delTribunal
Superior de Justícia deCata-
lunya (TSJC) que investiga
la causa del 9-Nhadecidit
allargar el període d’instruc-
ció sismesosmés, pocs dies
abans que el terminimàxim
d’instrucció expirés. Ara el
magistrat JoanManuelAbril
ha decidit allargar el termini
fins a principis de desembre.
Fa uns dies la Fiscalia va
demanar que es considerés
“complexa” la causa i s’allar-
gués la instrucció 18mesos
més, petició a la qual es va
adherir l’acusació popular,

exercida pel Sindicat Profes-
sional de la Policia i laUnió
Federal dePolicia espanyo-
la. Elministeri públic al·lega-
va que aleshores el Tribunal
Supremencara nohavia
decidit si investigava l’ex-
conseller dePresidència
FrancescHoms, i això era
una causa sobrevinguda
legítimaper allargar la ins-
trucció.Malgrat això, elma-
gistrat diu que l’allargarà sis
mesos, ja que encara no té
constància formal de la im-
putació deFrancescHoms al
Suprem. /ACN

POSICIONS ENROCADES

El president apuja el
to contra els cupaires,
que reafirmen el seu
veto als comptes

NOU ESCENARI

L’ANC,Òmniumil’AMI
assumeixenlaparàlisi
del’agènciatributària
idelegacionsexteriors
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Francesc-Marc Álvaro

Subratllar les
diferències

Ningú no pot predir de quina manera les elec-
cions del 26 de juny impactaran sobre la po-
lítica catalana. El que sí que sabem és que
aquesta repetició dels comicis espanyols es

produeix en un moment altament complicat per al
Govern Puigdemont i per a la majoria independentista
del Parlament. El diumenge que som convocats a triar
novament els membres de les Corts espanyoles ja
sabrem què haurà passat amb els pressupostos pre-
parats per Junqueras i amb l’acord de governabilitat
que Junts pels Sí i la CUP van subscriure un copMas va
fer un pas al costat, aconsellat per alguns que ara –els
nervis els delaten– s’adonen del recorregut descriptible
d’aquella aposta.
Primer problema: el votant de Junts pel Sí el 27-S no

trobarà (com ja va passar el 20-D) al col·legi electoral
cap papereta de Junts pel Sí; l’opció que governa la Ge-
neralitat no existeix paradoxalment quan es tracta de
defensar les posicions a Madrid, tot un exemple de
coherència estratègica. Segon problema: els comuns
(com assenyalen totes les enquestes) podrien treure un
resultat millor que el desembre passat i consolidar-se
com els més votats a Catalunya, tot aprofitant l’erosió
del PSC, la pesca de vots cupaires que se sumen al (teò-
ric) rupturisme podemita, la dificultat d’ERC per es-
devenir alternativametropolitana, el gir deColau cap al
pragmatisme via Collboni, i les promeses d’Iglesias de

celebrar un re-
ferèndum. Tercer
problema: els con-
vergents donen se-
nyals contradictoris
al seu electorat per-
què tornen a lamar-
ca de sempre en el
mateix moment
que anuncien que el

partit de sempre ha de donar lloc a una organització no-
va. I quart problema: les bases sobiranistes contemplen
ambestupor i lamoral baixa comel full de ruta anunciat
tantes vegades esdevé paper mullat a causa de les exi-
gències de la minoria cupaire, un escenari que recorda
les pitjors profecies d’Aznar sobre el procés.
Tenint en compte això, pot passar que unes eleccions

que posen en evidència la total incapacitat de la política
espanyola per al diàleg acabin penalitzant la pluralitat
d’un independentisme polític amb tres potes que sem-
blen cada dia més incompatibles. Perquè plural i trans-
versal és l’independentisme, i ho és tant que la presa de
decisions és un trencacolls dominat per la discòrdia i
per la pugna ideològica i tàctica que posa en qüestió
l’objectiu comú de CDC, ERC i la CUP. Recordeu que
tot el que a Escòcia cap a dins de l’SNP, a Catalunya
s’expressa en diverses formacions i entitats.
La nova campanya subratllarà les diferències entre

els partits que impulsen el procés sobiranista. Després
del 26 de juny, els nous resultats seran llegits –dins i
fora de Catalunya– com a prova d’esforç del cos in-
dependentista, un exercici que es pot considerar ina-
dequat però que també és inevitable. I potser les xifres
de l’abstenció ens diran que qualsevol il·lusió necessita
eficàcia.

Tot el que a Escòcia
cap a dins de l’SNP, a
Catalunya s’expressa
en diverses formacions

LaCUP tornarà a debatre
el seu no als pressupostos
Dimarts es reuneix el consell polític i el grup d’acció parlamentària

BARCELONA Redacció i agències

La CUP reunirà dimarts de for-
ma extraordinària el consell po-
lític i el grup d’acció parlamentà-
ria (GAP) per valorar la nova
proposta pressupostària que els
va fer el departament d’Econo-
mia dijous. En aquesta reunió
hauran de decidir si retiren l’es-
mena a la totalitat que els cupai-
res hanpresentat als comptes del
Govern i que es començaran a
debatre dimecres al Parlament.
La reunió d’aquests dos òr-

gans, el consell polític, l’òrgan de
representació territorial, i el
grup d’acció parlamentària, que
inclou representants de les or-
ganitzacions que donen suport a
la candidatura de l’esquerra anti-

capitalista, es produeix a petició
de les assembleesNord-Oriental,
Vallès Oriental-Baix Montseny i
Ponent. Abans que es produeixi
aquesta reunió les bases hauran
de fixar la seva posició en assem-
blees locals. En aquest decisiva
trobada hi haurà una setantena
de persones per prendre la deci-
sió sobre els arguments que ha-
gin debatut les assemblees locals
cupaires.

La trobada s’ha convocat des-
prés que una reunió del secreta-
riat nacional, elmateix dijous, no
convoqués cap consell polític i
grup d’acció parlamentària per
valorar la nova proposta i es de-
cidís deixar en mans de un mí-
nim de tres organitzacions terri-
torials la petició per convocar-lo

de forma extraordinària. L’Exe-
cutiu català va fer arribar dijous
una nova oferta a la CUP, que va
tornar a ser rebutjada. Una de les
propostes era fer créixer la des-
pesa social amb ampliacions de
crèdit a través de la creació de
dos nous impostos sobre les en-
titats de crèdit i sobre l’energia
nuclear que substitueixin els dos
anul·lats pel TC. El document,
que l’Executiu va fer públic un
cop acabada la reunió, també
preveu, entre d’altres, incremen-
tar en 20 milions la partida de la
llei de la dependència, 60 mi-
lions en dos anys destinats a les
escoles bressol i recuperar la
titularitat pública d’ATLL si el
Tribunal Suprem ratifica
l’anul·lació de la concessió dicta-
minada pel TSJC.
Entre les propostes no hi ha

cap reforma del tram autonòmic
de l’IRPF ni de cap altre impost
autonòmic. El Govern es com-
promet, però, a “estudiar una
eventual modificació de l’es-
tructura impositiva en les prin-
cipals figures tributàries en la
fase de tramitació del projecte de
llei un cop superat el debat a la
totalitat”.
A la sortida de la reunió amb el

president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, i el vicepresi-
dent, Oriol Junqueras, la porta-
veu parlamentària de la CUP,
Anna Gabriel, va descartar reti-
rar l’esmena a la totalitat perquè
els canvis proposats mantenien
els comptes dins d’un “marc
autonòmic”.c

GARRIDO R. / ACN

Eulàlia Reguant i Anna Gabriel aquesta setmana al Parlament

nordea.es – nordeafunds@nordea.lu
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Nordea Assets Management ha hecho de la estabilidad uno de sus valores.

Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva luxemburguesa de capital variable (“Société d’Investissement à Capital Variable”) organizada y
existente conforme a las leyes de Luxemburgo y de acuerdo con lo establecido en la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de Julio de 2009, y debidamente registrada en el registro oficial de
instituciones de inversión colectiva extranjeras de la CNMV para su comercialización pública en España bajo el número 340. El presente documento es material publicitario y puede no contener
toda la información relevante del citado subfondo. Cualquier inversión en los fondos de Nordea deberá realizarse en base a la información contenida en el último folleto informativo, que se
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Estabilidad. Siempre.

227

Aina Milà Solé
LV. Article 163



DILLUNS, 6 JUNY 2016 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 19

Subratllar la buidor
Durant els tres anys llargs en què

el relat independentista ha do-
minat l’escena (des de la gran
manifestació del setembre del

2012) els partidaris de marxar d’Espanya
han dit i repetit que la gran majoria del
país reclamava el que ells reclamen. Però
el fet és que, en les eleccions catalanes del
setembre passat, el corrent de l’estelada
va recollir el 39,59 % dels vots (62 dipu-
tats). En un context electoral conven-
cional, recollir el 40% dels vots hauria
estat molt. Per a un sol partit, assolir
aquest suport seria un èxit fabulós. Però
per a una coalició de dos partits i de di-
verses institucions civils que parlaven en
nom de tot Catalunya, aquell 40% era un
bany de realitat.
El resultat deia això: l’independentisme

és la força principal, sí, però no pas hege-
mònica. Si vol ser-ho, li quedamolta feina
per fer. El resultat tambédeia: amb aques-
ta força, és una temeritat persistir en la via
rupturista. Una vegadamés, però, la reali-
tat va ser supeditada a la ficció. Tota ficció
necessita gran dosis de maquillatge i en
aquest cas el maquillatge triat era la CUP.
No havia passat res: la majoria hi era i Ca-
talunya caminava cap a la independència.
Des de la nit electoral, la pressió de l’en-

torn mediàtic i social independentista va
tornar a funcionar com una
piconadora. Però la CUP no
cedia i de seguida van comen-
çar els penjaments. Hi havia
hagut una CUP bona, la de
David Fernàndez abraçant-se
a Artur Mas; i ara apareixia
una CUP dolenta presidida
per una diablessa. La inflexi-
ble Salomé Gabriel exigia el
cap del profètic Mas.
Després d’agòniques nego-

ciacions i havent cobrat l’altís-
simpreude la testa del precur-
sor, se suposava que la CUP
tornaria a ser bona servidora
del guió de l’independentisme
convencional. Però la CUP no
ha estat dòcil. Cada dia ha en-
senyat més cartes pròpies.
Cartes que han encuriosit la
ciutadania en general fins al
punt de centrar no solament el
debat polític català, sinó tam-
bé el social i cultural. Separant
la maternitat de l’educació
dels fills, AnnaGabriel demos-
trava que la seva revolució fe-
minista és antropològica i vol
anar molt més enllà de l’esca-

lafó social. Abanderant les copes mens-
truals, la CUP fa sortir l’ecologisme del
políticament correcte per convertir-lo en
pràctica vital. Amb els tatuatges i el capte-
niment de JosepGarganté, la revolució de
la CUP connecta sense complexos amb la
tradició anarquista dels descamisats i dei-
xa clar que la revolució no és un recurs re-
tòric, sinó, literalment, un capgirament de
fons i formes. Amb la seva proximitat a la

pràctica de l’okupació (incloses les refle-
xions d’Eulàlia Reguant a propòsit de les
propietats del seu company Benet Sale-
llas), la CUP posa en qüestió dues colum-
nes bàsiques d’una societat com la catala-
na: propietat i seguretat.
Tot això, naturalment, enfurisma els

seus aliats, especialment Convergència,
que es troba lligada de peus i mans a la
CUP en plena refundació (forçada per les
pràctiques poc exemplars de la família del

fundador). Si meravellosa és la irritació
dels convergents contra la CUP, la de-
cepció del president Puigdemont és por-
tentosa: en el seu discurs d’investidura va
fer el·lipsi del seu coneixement real dels
cupaires, tot i que hi va mantenir cons-
tants polèmiques com a alcalde. El neguit
que ara addueix és increïble. Puigdemont
i companyia sabien que pidolaven el vot
d’investidura a les antípodes: i ara s’es-
tranyen dels usos i costums d’aquell ter-
ritori ideològic?
En la seva discreta representació elec-

toral, la CUP no ha enganyat mai. Són els
que l’han posat al centre de la política
catalana els que han de donar-ne explica-
ció. Els cupaires es limiten a aprofitar la
seva centralitat per desplegar una visió de
les coses. I és que tenen una visió delmón.
I se la creuen! Més enllà de les seves tesis
econòmiques i socials, creuen i viuen
sincerament el seu comunitarisme. La se-
va força no solament és tàctica (sense ells,
els números mínims del relat indepen-
dentista no quadren). També és ètica.
Enmig dels partits corruptes, del tacticis-
me frenètic, del carrerisme polític i de la
volatilitat ideològica, ells ofereixen cohe-
rència, rectitud i severitat. Enmig de la
buidor existencial que els líders i partits
convencionals destil·len, ells demostren

subordinació de l’individu a la
causa i un convenciment
granític. Les seves idees són
discutibles, molt discutibles,
però viscudes: vitalment as-
sumides.
La CUP pot ser molt critica-

ble, però la seva visió de la po-
lítica i de la vida és sincera en
un entorn on predomina la fal-
sedat. Enmig dels saltimban-
quis, ells són coherents. En-
mig dels narradors de tòpics,
ells defensen una veritat recu-
sable, sí, però autèntica: no
teatral. Mentre tothom parla
com a màxim d’il·lusions, els
de la CUP tenen conviccions.
Mentre els polítics es perden
en el mercadeig de la tàctica,
ells abanderen certeses. Men-
tre tots els polítics fan contor-
sions, ells defensen uns princi-
pis. Són extravagants perquè
estan realment convençuts del
que pensen. I aquest seu con-
venciment, més que enllustrar
la seva ideologia, subratlla la
buidormoral i política del nos-
tre temps.c

La fotografia es titula Monsó:
tres homes i un rickshaw
avancen sota la pluja intensa
que pentina la imatge de go-

tes inclinades fins que l’amara i acon-
segueix una pàtina d’irrealitat. Un
empeny, els altres tres van enrere i
miren a la càmera amb somriures fo-
togènics. Al seu voltant, els colors es-
pellifats, el reflex dels bassals a l’asfalt
i uns sostres precaris de plàstic servei-
xen de subtext: som a l’Índia. La ins-
tantània és per a alguns perfecta, per a
d’altres tediosa, però sembla que cap-
tura una escena quotidiana que alhora
il·lustra la variada amplitud del món.
El seu autor, Steve McCurry, és un
dels fotoreporters més prestigiosos
del món, un clàssic de National Geo-
graphic, autor d’aquell retrat icònic
d’una nena afganesa que enlluerna a
través de la mirada maragda. Però
McCurry treu i posa. El crític de The
New York Times, Teju Cole, va dispa-
rar la primera fletxa: “Les seves foto-
grafies són perfectes i avorrides. I
aquesta perfecció només es pot acon-
seguir orquestrant la imatge”. De fet,
ho feia: eliminava personatges moles-
tos per a la composició, esborrava una
parada de fruita que descentraria la
mirada i reenquadrava ratolí enmà. El

cèlebre autor es va justificar: “Jo no
sóc un fotoperiodista sinó un conta-
dor d’històries. Capto les imatges amb
un sentit estètic de la composició”. Al-
guns dels seus col·legues han tret la
Bíblia de l’ofici: el seu deure és infor-
mar, guiats per l’ètica informativa,
mai recrear; a més McCurry no havia
renunciatmai abans a la seva faceta de
reporter gràfic, encara que avui,
d’acord amb les seves paraules, se sent
un artista cridat a recompondre el
desordre real.
Domina la creença que el món sol

ser més espectacular vist en fotos; per
això avui Instagram anima a competir
en singularitat, emotivitat i posat.
També explica aquesta neurosi crei-
xent per fotografiar l’instant com si
haguéssim de documentar la vida, en
lloc de viure-la a consciència.
Potser perquè causa més plaer

col·leccionar i editar les nostres prò-
pies fotos que gaudir dels nostres pro-
pis actes? Amb freqüència s’admiren
imatges amb una magnificència que
no se sol correspondre amb la literali-
tat de l’instant, com si l’ull no pogués
acostumar-se a la lletjor. Ni tan sols a
la trivialitat que documenten tantes
d’aquestes instantànies. No està sol
McCurry manipulant la realitat en fa-
vor de l’efectisme. Les imatges dels
milers d’immigrants que continuen
fugint de Síria i buscant refugi al Vell
Continent s’estampen de morros en
una Europa revoltada que continua
utilitzant el Photoshop sense aconse-
guir il·luminar una fotografia cada dia
més fosca i desenfocada. Les versions
d’unamateixa imatge esmultipliquen,
varien entre elles, esborren defectes,
abrillanten una llum que no ha existit
mai, com si aquesta ideologia del talla
i enganxa resumís una omnipotent
il·lusió humana: treure-li els grans a la
realitat.c

La realitat
té grans

Causamés plaer editar
i col·leccionar les nostres
pròpies fotos que gaudir
dels nostres propis actes?

L’articulaciód’Espanya
Undels reptes que té actualment

Espanya és l’organització terri-
torial, ja que un significatiu
percentatge de població de de-

terminats territoris manifesta la seva dis-
conformitat amb l’organització actual.
El problema és conseqüència del cafè

per a tothom adoptat en la transició com a
organització territorial de l’Estat, que va
suposar donar el mateix tracte, el de co-
munitats autònomes, a realitats diferents.
Es van equiparar comunitats amb un sen-
timent nacional diferenciat, com Catalu-
nya o Euskadi, amb altres comunitats sen-
se consciència nacional diferenciada, com
Múrcia o Castella i Lleó. En les primeres,
una part significativa de la població entén

que forma part d’una nació que no és Es-
panya, mentre que en les segones la pràc-
tica totalitat de la població entén que for-
men part d’una nació que s’anomena Es-
panya, que coincideix amb l’Estat. L’Estat
es va organitzar en disset comunitats
autònomes, quan podria haver-se consti-
tuït qualsevol altre nombre.
Espanya s’ha configurat com un Estat

en què la formació de la seva voluntat no
resulta de la suma de les voluntats de les
diferents comunitats autònomes, que són
actors de segon ordre, sinó exclusivament
de la voluntat de les institucions centrals
de l’Estat, com per exemple enmatèria de
finançament autonòmic.
Això és així, entre altres raons, per la

composició i funcions del Senat, que la
Constitució qualifica com a “cambra de
representació territorial” sense que efec-

tivament ho sigui. Davant això a Catalu-
nya i a Euskadi sectors significatius de la
població pretenen la independència. Al-
tres sectors proposen d’establir un Estat
autènticament plurinacional, que es con-
figurés com l’agrupació voluntària, d’igual
a igual, de les diverses “nacionalitats”, en
denominació de la Constitució, o identi-
tats que l’integren.
En aquest sentit s’hauria de passar

d’una pretesa cultura política tolerant
amb les diferents identitats nacionals a
una altra cultura política que suposés la
suma articulada d’aquestes identitats. En-
tre altres aspectes s’hauria d’abordar la
reforma del Senat, per exemple a la ma-
nera del Bundesrat alemany, la reforma
del sistema de finançament i la protecció i
promoció per part de l’Estat de les diver-
ses llengües oficials.c

Antoni Puigverd Joana Bonet

Francesc Pau i Vall

F. PAU I VALL, professor de Ciències Polítiques
de la Universitat Pompeu Fabra

LaCUPpotsermoltcriticable,
peròlasevavisiódelapolítica
ide lavidaéssinceraenun
entornonpredominalafalsedat
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œLaCUP
impedeix el debat
dels pressupostos i
es trenca el pacte
que sosté el Govern

œEl president
sotmetrà al vot
del Parlament
un nou full de ruta
al setembre

 La candidata demòcrata recupera les
expectatives, tot i que Sanders diu que continua

Si Hillary Clinton va arribar a
les primàries de dimarts amb
símptomesd’esgotament,elcas
és que en surt reforçada, des-
prés de les victòries espectacu-

larscontraBernieSandersaCa-
lifòrnia i Nova Jersey. Tot i ai-
xò, Sanders anuncia que pensa
plantar cara en la convenció de
Filadèlfia. INTERNACIONAL 3 i 4

El triomf rotund
aCalifòrnia
impulsa Clinton

Espanya
decideix en
segona volta
el seu lloc
a Europa

DAVID AIROB

Unaaltra jornada inèdita. ÉselprimercopqueelParlamenttombaunpressupost iqueelpresidentanunciaunaqüestióde
confiança.Alafoto,AnnaGabriel (CUP)passaperdavantdeJunqueras(Economia) ielpresidentPuigdemont.POLÍTICA 13 A 15 i EDITORIAL

El BCE
compra deute
d’empreses
tot i la queixa
d’Alemanya
 L’entitat que dirigeix
Draghi adquireix bons
de Telefónica i Renault,
entre d’altres ECONOMIA 55

POLÍTICA 16 A 21

Captura sense
precedents
d’un traficant
d’éssers humans
INTERNACIONAL 6 i EDITORIAL

Front comú
metropolità perquè
se soterrin les vies
VIURE 1 i 2

Com tria
Facebook el
que és o no
és tendència
TENDÈNCIES 28 i 29

DIJOUS, 9 DE JUNY DEL 2016

Puigdemont guanya tresmesos
ambunaqüestió de confiança

liceubarcelona.cat / 902 787 397

A partir d’

11!

LA
BOHÈME
PUCCINI
18 Juny - 28 Juliol
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L’Institut d’Investigació i
RecercaTecnològicaAgroa-

limentària, els treballadors del
qual representa dignament Cris-
tianMoralesMuñoz,
col·labora amb
l’AjuntamentdeBar-
celona en un projec-
ted’hortsurbansiin-
tegració social.VIURE

LA SEGONA

És d’ells

QUANenelsprimerstempsdelatelevisióestalla-
vaelsenyal,algúalescasespreguntavaenveu
alta:“Ésnostreoésd’ells?”. Iquanamblapantalla
ennegrelarespostaera“ésd’ells”, tornavaareg-
nar lacalmaala llar,encaraqueensperdéssim

elfinaldelapel·lículaolasegonapartdelpartitdefutbol.
ACatalunya,desprésdelabotifarradelaCUPaJuntspelSí
pelspressupostos,nosemblaquehihagidubtesdequiés
laculpa:d’ells. Ielpaísse’nshatornatnegre.
Nomésd’ells?Almenysenbonamesura,perquè,després

quelaCUPobtinguéselcapd’ArturMas,esvancomprome-
treenunacordd’estabilitatambJuntspelSíquecomportava
quenovotarienres juntamentamblarestadeforcescontrà-
riesalprocés.Aquestdocumentdecincpunts l’haportat
l’expresidentalabutxacadelasevaamericanadurantmesos,
comsiestiguésconvençutqueundiaelselpodriaretreure.
AhiralParlament,CarlesPuigdemontvaanunciar lapresen-
taciód’unaqüestiódeconfiançaalsetembre,queéselmés

semblantaunnoudebatd’investidura.Puigdemontprescin-
deixdelaCUPperaqualsevolacordperquènoconsideraque
siguiunaforçafiable.PeròJuntspelSí té62diputats, l’oposi-
ció63i laCUP,10.Aixíqueestàenmansdelscupairesqueel
Governsobrevisqui.Caldràveurequinaéslasevapròxima
pensada.
PeròlaculpanoésnomésdelaCUP,perquèdospartits

d’ordredebracetd’unaforçaanticapitalistaeraunaestranya
parella.Nonomésperquèfossintres,sinóperquèpoques
coseselsunien.Churchillvadiruncop,utilitzantelmatrimo-
nicomametàforapolítica,quesi lanúviaoelnuvinoaparei-
xenal’església,elresultatnoésuncasamentunilateral.
Ésunamalanotíciaperalpaísquenohihagipressupost i

unapèssimanotíciaperals
sobiranistes.S’intuïaqueel
pacteamblaCUPnoaniria
sobrerodes,peròeraimpensable
quedescarrilésencadarevolt.

v

IgnasiVilajosana,cofundador
de Worldsensing, va rebre

ahir a lanit elpremiJoveEmpresari
2015de l’Aijec. L’empresa, creadael
2008, desenvolupa
tecnologies per a la
mobilitat urbana i el
control d’infraestruc-
tures en més de 30
països.PÀGINA62

v

El Partit de la Llibertat
(FPÖ) austríac, d’extrema

dreta, va impugnar ahir davant el
TribunalConstitucionalelresultat
de les recents elec-
cions presidencials,
en les quals el candi-
dat ecologista va
guanyar per només
30.000 vots. PÀGINA 8

v

Com la caraméspopular i vi-
sible del grup de la CUP, An-

na Gabriel encarna la negativa del
partit anticapitalista a donar el seu
suport als pressupos-
tos. El problema pot-
ser no és tant el des-
acord com l’incom-
pliment del que van
pactar.PÀGINA13

v

La russa (29) va ser sancio-
nadaahirambdosanyssen-

se poder jugar després de donar
positiu per ingesta de meldoni el
mesde gener passat.
Xaràpova, l’espor-
tistaquemés ingres-
sos té, ha anunciat
que recorrerà el càs-
tig al TAS. PÀGINA 51

v

Argentona
també faneteja
Després del debat de Tortosa
i la decisió de Gandesa de
retirar el monument fran-
quista, ara és el municipi
d’Argentona el que s’afegeix
a l’acabada de descobrir
vocació eradicadora dels
vestigis franquistes amb la
decisió de retirar unmonòlit
que recorda els morts durant
la Guerra Civil.

Rajoy i els pernils Inversions a Rodalies

Elsquatre principals candidats a la presidència del
Govern espanyol han decidit participar en pocs
mítings i centrar-se en la televisió. Però és sabut

que aMariano Rajoy li agraden poc els platós i prefereix
actes de petit format com el que va protagonitzar ahir a
Jerez de la Frontera (Cadis), on va visitar la fàbrica d’em-
botits i pernils Montesierra. Abillat amb bata i gorra
blanques, es va passejar per les instal·lacions i va atendre
les explicacions sobre les virtuts i possibilitats dels deri-
vats del sector carni i, en concret, del porcí. De fet, Rajoy
va pel camí de convertir-se en un expert en la matèria
perquè ha agafat cert gust a aquest tipus de visites. No fa
ni una setmana que feia exactament el mateix a la nova
fàbrica de Campofrío a Burgos. Amb la preceptiva vesti-
menta, també se’l va poder fotografiar entre pernils
penjats, acompanyat per la ministra d’Ocupació, Fátima
Báñez. A hores d’ara, el president ja ho deu saber tot,
en matèria de pernils.

Diversos municipis de l’àrea metropolitana de
Barcelona s’han unit per reivindicar una sèrie de
millores a la xarxa de Rodalies, l’autèntic suplici

per a milers de persones que pateixen gairebé diària-
ment les deficiències d’un servei que ha anat empitjo-
rant com a conseqüència de la falta d’inversions durant
molts anys. Els alcaldes deMontcada i Reixac, l’Hospita-
let i Sant Feliu de Llobregat, ciutats afectades per un
problema de seguretat en les vies que ha causat ja massa
morts, lideren aquesta mobilització amb què volen fer
sentir la seva veu, a fi que el Govern central, ara el que
surti de les pròximes eleccions generals, es prengui
seriosament la qüestió i miri de corregir un dèficit histò-
ric que es va agreujant a mesura que passen els anys.
Tenen el suport de la Generalitat i de l’alcaldessa de
Barcelona, una de les grans interessades que Rodalies
funcioni com cal atès l’impacte que té en la mobilitat a
la ciutat.
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NOTÍCIES
Mitja dotzena de pobles de
Lleida contracten vigilants
privats compartits davant la
insuficiència policial.

El club Bilderberg reuneix
l’elit del poder mundial per
analitzar l’actualitat.
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El Pirineu acull quatre festi-
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A laGeena la perd
el subconscient
L’actriu Geena
Davis reconeix
que va perdre
el món de vista
quan va conèi-
xer Brad Pitt
durant el càs-
ting de Thelma
& Louise

SUMARI

INTERNACIONAL
Firmes revocatòries
L’oposició veneçolana guanya el
primer assalt de la lluita amb el
chavisme per celebrar un refe-
rèndum revocatori del presi-
dentMaduro. PÀGINA 10

POLÍTICA
Pedigrí socialdemòcrata
Alfredo Pérez Rubalcaba surt en
defensa del pedigrí socialdemò-
crata del PSOE, disputat ara per
Podem: “Davant tants disbarats
només ens podem preguntar si
el que predica Iglesias és igno-
rància o impostura”. PÀGINA 18

EDITORIALS
Els temes del dia
El veto de la CUP als pressupos-
tos presentats pel Govern; i la
detenció d’un dels traficants
d’éssers humans més cruels del
món. PÀGINA 22

OPINIÓ
Reiniciar el programa
Francesc-MarcÁlvaro analitza
l’embolicada situació política
catalana: “I ara què? Hi hagi o
no avançament d’eleccions
després de la moció de confian-
ça anunciada ahir per Puigde-
mont per al setembre, el que
urgeix és fer unamena de reset
que, sense abandonar l’objectiu
de la independència, reescrigui
el calendari, els ritmes i els
passos concrets d’un periple
que serà més llarg (i menys
directe) del que es va dir,
òbviament”. PÀGINA 26

TENDÈNCIES
L’increïble homínid
Set petits fòssils trobats a l’illa
indonèsia de Flores expliquen
l’estranya història d’un grup
d’homínids el cos dels quals
es va reduir, així com el seu
cervell. PÀGINA 33

CULTURA
Primavera atlàntica
El festival Primavera Sound, en
col·laboració amb la teleopera-
dora portuguesa NOS Comuni-
cacions, celebra a Porto la cin-
quena edició del NOS Primave-
ra Sound, una versió reduïda del
que se celebra al Fòrum de
Barcelona. PÀGINA 40

ESPORTS
El campió dubitatiu
La selecció espanyola de futbol
arriba a França, on es disputa
l’Eurocopa, amb els dubtes que
ha plantejat la derrota davant
Geòrgia en l’últim partit prepa-
ratori. PÀGINA 48

ECONOMIA
L’Europa bicèfala
Alemanya censura amb tremen-
da acritud el Banc Central
Europeu, que, després de deixar
els tipus al 0% al març i adoptar
tota mena demesures no con-
vencionals per augmentar
el crèdit i estimular el consum
i la inversió, fa un nou pas dins
de la seva política expansiva
amb la compra de bons
corporatius d’empreses de
la zona euro. PÀGINA 55
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L’oposició constata el “fracàs” del
full de ruta cap a la independència
Junts pel Sí fa pinya, carrega contra la CUP i s’erigeix en garantia del procés

JORDI PLAY

Inés Arrimadas ahir en la seva intervenció al ple del Parlament

MAITE GUTIÉRREZ
JOSEP GISBERT
Barcelona

L’oposició es va mostrar sorpresa
per l’anunci inesperat de Carles
Puigdemont de sotmetre’s a una
qüestiódeconfiança,peròenlínies
generalsesvamostrarconvençuda
que la ruptura del pacte d’estabili-
tat entre Junts pel Sí i la CUP ja es
veiaavenir. I totselspartitsvanre-
accionar amb un missatge bastant
coincident, tot i que amb matisos,
en la línia d’instar el Govern a
abandonarelfullderutacapalain-
dependència.
Inés Arrimadas va parlar explí-

citament de “crònica d’una mort
anunciada”. “Havia de passar tard
o d’hora, perquè el veritable pro-
blema és que tenim un Govern
que no fa política de veritat ni ha
confiat mai en el seu soci parla-
mentari”, va remarcar la líder de
C’s. Arrimadas va lamentar que,
des que CDC va abraçar la inde-
pendència, les decisionsmés relle-
vants de Catalunya les acabi pre-
nent “una assemblea de la CUP”.
Els atropellats esdeveniments que
haviscutlapolíticacatalanaalllarg
dels darrers anys han estat obra i
conseqüència, va insistir, d’un
executiu que “no està a l’altura de
lescircumstàncies”.
Més suau en les formes, però

igual de contundent en el fons, es
va mostrar el primer secretari del
PSC, Miquel Iceta. El líder socia-
lista ja especulava al matí amb la
possibilitatquePuigdemontsesot-
metés a una qüestió de confiança.
Alguna resposta havia de donar al
sonor cop de porta de la CUP, va
argumentar. I això passa, a parer

seu,perquèelGovernhaerratenla
sevaanàlisi de la realitat i, per tant,
en el seu full de ruta. “Del 27-S, no
en surt cap mandat ciutadà per
anar cap a la independència; el seu
fullderutaés il·lusori”,vaassenya-
lar Iceta. Pel dirigent del PSC ara
s’obre una nova etapa política en
què el Gabinet de Puigdemont “té
l’oportunitat de rectificar”. “Si ho
fa, podrà comptar amb nosaltres”,
va exposar Iceta. Una línia sem-
blant va seguir el president del
grup de Catalunya Sí que es Pot,
Lluís Rabell. La confluència d’es-

querres també va abundar en la
idea que els resultats de les darre-
reseleccionsnopermetenrecórrer
el camí capa la independència que
impulsa Junts pel Sí i els seus fins
arasocisdelaCUP.Peraixò,Rabell
va convidarPuigdemont a tornar a
la via del referèndum pactat, una
oportunitat que, a parer seu, serà
més a prop després del 26-J, refe-
rint-se a una eventual entrada al
Governdel’EstatdePodemilesse-
ves aliances territorials, entre les
quals la catalanaEnComúPodem.
La qüestió de confiança anunci-

ada per Puigdemont no arribarà
fins després de l’agost. Massa tard
peldirigentdelPPaCatalunya,Xa-
vier García Albiol. “L’encerta amb
la qüestió de confiança, però no la
convoqui d’aquí quatre mesos,
aprofitant l’impulsque lipotdonar
la celebració de laDiada; presenti-
la immediatament, i si la perd con-
voquieleccions”, vadir,desafiant.
Junts pel Sí, en canvi, va deixar

debandalesdiferènciesqueaques-
tes últimes setmanes havien exhi-
bit CDC i ERC justament arran
dels pressupostos i va fer pinya,

en una exhibició d’unitat, en
suport de la decisió del president
de la Generalitat, a banda de car-
regarlestintescontralaCUPiacla-
rir a la resta dels partits de l’oposi-
ció que la seva voluntat de tirar
endavant el procés sobiranista es
manté intacta.
Els diputats van saber el desen-

llaçde la situacióenunareuniódel
grup improvisada imantingudaen
una aturada del ple minuts abans
que Puigdemont fes l’anunci en
públic. I la iniciativa va ser molt
ben acollida com una mostra de
fermesa del president de la Gene-
ralitat davant la formació de l’es-
querraanticapitalista.
Jordi Turull, d’acord amb

aquesta actitud, va retreure a la
CUP que “alguns han escollit l’or-
gull”, en contraposició a Junts pel
Sí,que“sempreescull ladignitat”, i
va subratllar que “abans era pre-

ferible una derrota parlamentària
que una rendició davant els que
són incapaços d’assumir els seus
compromisos”. “Ens podran
aguantar lamirada a nosaltres, pe-
rò no a tota la gent que s’ha estat
mobilitzant els últims quatre anys
amb un somni”, va assegurar Tu-
rull,que,detotesmaneres,vavoler
transmetre un “missatge de tran-
quil·litat”, perquè “Junts pel Sí és
aquí per construir un Estat per a
Catalunya i continuaremsent aquí
per aconseguir-ho; ho farem
acompanyatso sols, perònosaltres
síqueno fallarem”.c

MÀ ESTESA

PSC i Catalunya Sí
que es Pot s’ofereixen
a dialogar “si el
president rectifica”

CRÍTICA GENERALITZADA

C’s i PP no veuen
el Govern a l’altura
i celebren el final
del pacte d’estabilitat

Les frases
Lluís Rabell

Catalunya Sí que es Pot

“Vostès no han acabat
d’admetre que el
problema no és la
lleialtat o deslleialtat
d’un soci de govern, sinó
el mateix full de ruta
que hanmarcat”

Inés Arrimadas

Ciutadans

“El problema és que
no tenim unGovern
que pensi en els catalans;
no tenim unGovern
que faci política de
veritat, perquè vostès
hi han renunciat”

Xavier García Albiol

PP

“Deien que estem en
una legislatura històrica,
i és cert, perquè per
primera vegada els
pressupostos els tomben
els seus propis
companys de viatge”

Miquel Iceta

PSC

“El seu full de ruta és
il·lusori; no hi ha un
camí unilateral, il·legal,
de la independència
ni del referèndum. Els
ciutadansmereixen
més sinceritat i eficàcia”

Joan Garriga

CUP

“Els fets han pres
una rellevància molt
més important de
la que nosaltres ens
havíem imaginat. Ens en
sentim coresponsables,
però no culpables”

Aixòsí, la relacióentreelGovern
i la CUP està desmantellada. Hi ha
hagutunmínimde16reunions for-
mals sense avenços concloents so-
breelspressupostos.QuanPuigde-
mont, acompanyat per Junqueras,
vaprendrelesregnesdelanegocia-
ció,dijous,ambunareunióalParla-
ment, es vaposar sobre la taulauna
proposta d’acord que la CUP va
considerar insuficient. L’esmena a

latotalitatesvadeclararinnegocia-
ble, peròels contactes informalsde
cupaires ambPresidència i Econo-
miavancontinuaralllargdelcapde
setmana. No hi va haver canvis en
els termes de la negociació, però sí
que es va intuir predisposició de
membres de la CUP de facilitar un
acord, com el diputat Benet Sale-
llas. Amb la convocatòria d’un nou
consell polític de la CUP i el canvi
de to de Salellas de dilluns es va vi-
rar cap a l’optimisme. L’alerta la va

llançar ArturMas a la seu deCDC:
ell havia tingut aquesta “sensació”
diverses vegades al desembre. “I
mira on som”, va dir l’expresident,
marcatpel seu “pasal costat”.
Dimarts a la tarda hi va haver un

últim intent poc convincent des de
Presidència amb la proposta per
escrit per crear un comitè polític
bilateral sobre el full de ruta que
“monitori els objectius concrets
delprocésdedesconnexió”i“acor-
dar decisions crítiques” en cada

moment. També es va sospesar es-
tudiar avenços sobre el deute de la
Generalitat.
Amb la divisió de la CUP no n’hi

va haver prou perquè l’esmena a la
totalitat es retirés inextremis,mal-
gratqueahirelscupairesencaraas-
piraven a pactar el desacord. Sale-
llas es va dirigir a l’equip de Presi-
dència a la recerca d’un gest del
president. Demanaven que no es
tanquessinportesacol·laboracions
futures. A l’hemicicle Eulàlia Re-
guant havia dit que l’acord amb
Juntspel Sí noes trencava, simple-
ment “canviava”, però per a Puig-
demontnohihaviamarxaenreresi
l’esmena a la totalitat es consuma-
va. Junqueras havia advertit de
conseqüències “severes” i “greus”

sobre els serveis socials si nohi ha-
via pressupostos mentre el seu
equip restava transcendència a go-
vernar amb una pròrroga pres-
supostària. “Anirem pagant factu-
res...”. Després, al vicepresident
noméslivaquedarmanifestarlase-
va “confiança”enPuigdemont.
El president ja és en un altre es-

cenari. Al setembre redibuixarà el
full de ruta independentista sense
comptar amb la CUP. Amb els
62 diputats de JxSí no n’hi ha prou
per superar el tràmit–es requereix
majoria simple–, però es pot con-
vertir en elmillor espot per llançar
una nova campanya. La CUP ac-
ceptael“repte”.Seràdesprésd’una
nova manifestació independentis-
tade laDiada.c

ElGovern deixa en suspens tots
els acords amb els anticapitalistes
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Fernando
Ónega

Ocupació
a dojo

Totacampanya electoral té una ca-
ra subhastadora. Els partits se les
empesquen per compondre un

mostrari d’ofertes i miracles diversos
que recorden les temptacions que rela-
ten els llibres sagrats: “Etdonaré tot això
si, postrat davant meu, em votes. No cal
que m’adoris, com demanava el dimoni;
em conformo amb el teu vot”. A còpia de
repetir eleccions, les promeses es vanas-
semblant, perquè la imaginació dels
programadors és limitada, la realitat no
permet grans prodigis i les enquestes
del CIS assenyalen les tecles que s’han
de tocar perquè la simfonia soni al gust
de la majoria.
Aquest any, en espera del desenllaç de

la ruptura del pacte d’estabilitat deCata-
lunya, el primer producte que va sortir a
subhasta va ser l’ocupació. I Déu n’hi do
com canvien els temps: el 1982 Felipe
González va tenir la gosadia de quantifi-
car els llocs de treball que crearia al llarg
de la legislatura i n’hi van sortir
800.000. Ara l’oferta gairebé s’ha tripli-
cat. El senyor Rajoy va obrir la licitació i
va posar sobre la taula dos milions de
llocs. Algú en dóna més? Després d’uns
dies de silenci, va respondre Ciutadans:
“Jo en dono més; dos milions i mig de
llocs de treball”. Ho va sentir Podem i va
aixecar la mà: “Nosaltres deixarem
l’atur en l’11% d’aquí tres anys. Algú dó-
na més?”.
Silenci provisional a la Pell de Brau.

Ara per ara ningú no en dónamés. El PP
examina lamarxa de la subhasta i li apli-
ca el principi de rigor, tan apreciat per
Rajoy: “Però nosaltres ho aconseguirem
amb serietat i sense experiments”.
Aquestes eleccions, amb una campanya
oficial que començarà demà, resoldran
el gran problema del país: si guanya el
Partit Popular, és evident que al final de
la legislatura hi haurà vintmilions d’em-
pleats, hi haurà gent per comprar tot el
que es produeixi i s’haurà salvat la Segu-
retat Social. Però si guanyaCiutadans, hi
haurà aquests vint milions i mig milió
més, com de propina; si guanyen els co-
munistes i socialdemòcrates d’Units Po-
dem, estarem gairebé en la plena ocupa-
ció per a sorpresa del món mundial, i si
guanya el Partit Socialista no es quedarà
a l’atur ni Pedro Sánchez, per molts mè-
rits que faci la seva força política.
Així doncs, estem a les portes del pa-

radís. Crear ocupaciódeu ser la cosamés
fàcil del món, perquè tots els partits sa-
ben com es fa. Uns, amb diners públics;
altres, amb diners mixtos, i el Govern en
funcions actual, amb la seva receptamà-
gica de continuar amb les seves refor-
mes. És igual qui voteu perquè, guanyi
qui guanyi, la cosa vorejarà els dos mili-
ons de llocs de treball i no hem tingut
mai un horitzó de tanta plenitud laboral
al davant. Ja no ens haurem de preocu-
par per les famílies que no reben ni sou
ni subsidi, perquè seran cosa del passat.
I tot plegat a partir de la formació del
nou govern. És tan emocionant que aca-
bo de posar el cava a refredar. Més que
res, per tirar-lo al cap d’algú. Però ara
no: d’aquí quatre anys.

Crear ocupació deu ser
la cosamés fàcil del món,
perquè tots els partits
saben com es fa

LaCUP afronta dividida els
propersmesos de legislatura
Els cupaires se senten “coresponsables”, però no “culpables” dels fets

ÀLEX TORT
Barcelona

Van ser el centre d’atenció mediàtica,
però ahir els diputats cupaires van es-
quivar qualsevol contacte ambels peri-
odistes als passadissos del Parlament.
Les seves cares eren circumspectes.De
fet, la divisió que s’evidencia (reco-
neguda pels mateixos anti-
capitalistes) votació rere vota-
cióa laCUPtambééspalesaen
els seus representants a la
Cambra catalana. Mostren
unitat d’acció, però, tot i no te-
nir dret a vot en la reunió del
consell polític més el grup
d’acció parlamentària (GAP)
d’abans-d’ahir, la majoria dels
diputats apostaven per retirar
l’esmena a la totalitat als pres-
supostos. Segons fonts de la
CUP, només tres –Anna Ga-
briel,MireiaVehí i EulàliaRe-
guant– haurien apostat per
mantenir-la.
No obstant això, la negativa

a retirar l’esmena a la totalitat
va generar un efecte rebot: la
qüestió de confiança a la qual
sotmetràelpresidentde laGe-
neralitat, Carles Puigdemont,
tornaaatensionaralscupaires
i a col·locar-los enunasituació
compromesa, jaquelaCUP,en
cas de denegar-li el suport,
haurà de justificar el seu vot
juntament amb el PP o Ciuta-
dans. Unnoudesafiament que
tornarà a generar debat entre
lamilitància i tornar a situar la
candidatura d’unitat popular en una
posició límit.
La qüestió de confiança va agafar per

sorpresa els de l’esquerra alternativa
independentista.EldiputatJoanGarri-
ga va fer autocrítica afirmant que la
CUPsesent“responsable icoresponsa-
ble, però no culpable” de la situació i
que des d’aquesta coresponsabilitat
afrontarien ladecisiódelpresident.Pe-
rò ell també va sorprendre els diputats

quan va asseverar que “els fets [la deci-
sió del consell polític] han agafat una
rellevància més important” de la que
esperaven.
Tanmateix, alguns veuen la qüestió

de confiança com una oportunitat de
redreçar el camí. Així, la presidenta del
grup parlamentari de la CUP, Mireia
Boya, que abans de conèixer-la havia

piulat que “diria tantes coses quenodi-
ré res” just després de la votació del
consell polític, va reaccionar positiva-
ment després de veure Puigdemont al
faristol del Parlament anunciant la
qüestió: “De confiança enPuigdemont,
tota, ara id’aquíquatremesos.Per la in-
dependència, anem-hi”.
Demanera semblant va respondre el

portaveudelaCUP,AlbertBo-
tran, militant de Poble Lliure,
organització propera a l’acord
amb JxSí: “Qüestió de con-
fiança. Si de la desavinença
en podia sortir alguna cosa
bona, és això. Renovar l’acord
d’acord amb un full de ruta
compartit”.
ElgestdePuigdemontvaser

vist per la part més partidària
de l’acord comunanova opor-
tunitat de refer ponts i establir
noves negociacions. Igual-
ment, tambépermet als cupai-
resexigirméscondicions,com
ara un referèndum unilateral
d’independència. Però, tal
com assenyalava un destacat
membredelaCUP, “l’únicque
hem aconseguit amb el ‘des-
lliurar-nos’ del pacte d’estabi-
litat és guanyar-nos la descon-
fiança total de la ciutadania”,
alhora que admetia en acabar
el consell polític de dimarts:
“Avui dia estemmés a prop de
la escissió que mai, però no es
produirà, perquè les coses es
magnifiquenencalent”.
Tot i això, el lideratge a la

CUP d’Anna Gabriel, oberta-
ment contrària al pacte ambJxSí, és in-
discutible.Amés, lesduesúltimesvota-
cions de gran transcendència, la inves-
tiduradeMas i la retiradade l’esmenaa
latotalitat,hanestatvictòriesdelsector
queorbita al voltantd’Endavant–orga-
nització a la qual pertany Gabriel–
amb el desempat decisiu de les entitats
afins a la CUP. Tot plegat pot dificultar
que Puigdemont superi la qüestió de
confiança.c

JORDI PLAY

Joan Garriga, Anna Gabriel, Benet Salellas iMireia Vehí ahir al final de la sessió al Parlament

BoyaiBotran(CUP)veuen
enlaqüestiódeconfiançaal
presidentunaoportunitat
de“renovarl’acord”

Votacions al consell polític més GAP de la CUP
Retirar
Esmena No retirar Abstenció

Alt Ter 2 2 0
Baix Llobregat 0 4 0
Barcelona 2 3 0
Camp Tarragona 0 4 0
Catalunya Central 2 2 0
Maresme-BCN Nord 4 1 0
Nord Oriental (Girona) 6 0 0
País Valencià 0 0 0
Penedès - Garraf 0 4 1
Ponent - Pirineu 4 1 0
Terres de l’Ebre 0 0 0
Vallès Occidental 0 3 1
Vallès Oriental 4 0 0
Subtotal només territorials 24 24 2
Arran 0 1 0
Crida Constituent 0 1 0
Constituents per la Ruptura 1 0 0
COS 0 0 0
En Lluita 0 1 0
Endavant 0 1 0
Lluita Internacionalista 0 1 0
Poble Lliure 1 0 0
SEPC 0 0 1
TOTAL 26 29 3
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governambcompromisospres-
supostaris, perquè qui el voti
tingui clar l’abast de la paraula
“estabilitat”, iambuncalendari.
Superat per les circumstàncies
el plade 18mesos, l’objectiu ara
no és esgotar una legislatura
clàssica, però sí donar prou
marge per treballar en les es-
tructures d’Estat i avançar amb
garanties jurídiques suficients.
Elpladelpresidentésdedicar

elmes de juliol a contactes amb
partits polítics catalans i espa-
nyols, societat civil, operadors
econòmics... per formalitzar
una proposta “central” i sense
presses amb la independència
comadestinació.Isenserenun-
ciar tampoc a un referèndum
acordat amb el Govern espa-
nyol.
Les perspectives electorals

de Podem alimenten avui
aquesta opció. Sempre que a
Madrid no hi hagi mutacions...
Totdepèndel26-J...c

L’oposició exigeix un canvi
de rumb al Govern
Els grups creuen que Puigdemont nomésmira de guanyar temps

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La qüestió de confiança presenta-
da per Carles Puigdemont no s’ha
deconvertir enun “exercicidesu-
pervivència” destinat a guanyar
tempsamblalegislatura,vancoin-
cidir ahir els grups de l’oposició,
sinó que ha de suposar un punt
d’inflexió en el rumb del Govern
de la Generalitat. La líder de Ciu-
tadans al Parlament, InésArrima-

das, va exigir al president que re-
nunciïalpla independentista i tor-
ni “a la majoria del sentit comú”.
Arrimadas també va censurar que
la qüestió de confiança s’hagi dei-
xat per al setembre, un període
que,aparerseu,Convergènciauti-
litzaràper“rentar lacara”alpartit
durant la refundació que tenen
prevista aquest juliol. En aquest
sentit tambéesvaexpressarelpri-
mersecretaridelPSC,MiquelIce-
ta, que vapreguntar si la iniciativa

proposada per Puigdemont servi-
rà per obrir nous escenaris. “La
qüestió de confiança ofereix una
possibilitat per rectificar i canviar
derumb”,vaassegurarellíderdels
socialistes catalans.
D’altra banda, el president del

grupCatalunyaSíqueesPotvare-
clamar al president “una reflexió
sobre la viabilitat” del full de ruta
de la “desconnexió unilateral”.
“No ens trobarà si la qüestió de
confiança es tracta d’una manio-

braperperpetuar la situaciód’im-
mobilisme”, va reblar Rabell, que
vatornaraconvidarPuigdemonta
recuperar el consens entorn del
referèndum.
El Govern podrà trobar possi-

bles aliats, van insistir els tres
grups, si abandona els plans sepa-
ratistes. I van reclamar a l’Execu-
tiu diàleg, un extrem que no s’ha
produït, segonsvandir, ambelde-
bat dels pressupostos. La Conse-
lleria d’Economia “no ha mostrat
interès”, van tornar a lamentar,
per negociar els comptes amb un
altregrupqueno fos laCUP.
Amb més severitat es va ma-

nifestar el líder del PP al Parla-
ment, Xavier García Albiol. De
nou, va instar Puigdemont a pre-
sentar la qüestió de confiança
immediatament i vaasseverarque
desprésde larupturaambelsanti-
sistemael procés independentista
“hamort”.c

ÀLEX GARCIA

El calendari d’execució, d’altra
banda, també serà objecte de
variacions i s’endarrerirà, en
vistade l’impasseenquè s’ha si-
tuat en aquests moments la
política catalana. La xifra de
18 mesos prevista inicialment,
doncs, s’incrementarà, però
encapcasnoarribaràalsquatre
anys.
Forad’això, ientantque,adi-

ferència de la investidura,
aquesta vegada el president de
la Generalitat no es presentarà
ambunpactepreviamblaCUP,
laprevisióésqueabansmantin-
dràunaaltra tandadecontactes
amb agents no només polítics,
sinótambéeconòmicsisocials, i
amb entitats a la recerca de su-
ports amplis al seu nou pla de
govern.c

INFORMA

Renfe lamenta los perjuicios causados a sus viajeros y clientes con motivo de las jornadas de

huelga convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF para los próximos días 10, 12, 14

y 16 de junio. Para garantizar la movilidad de viajeros y mercancías, el Ministerio de Fomento

y el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han establecido unos servicios mínimos de

una media del 60% en Rodalies de Catalunya y AVE-Larga Distancia.

Renfe está informando de esta situación a través de los diferentes canales de atención al

público. Toda la información sobre la huelga y trenes afectados puede consultarse en

www.renfe.com, rodaliesdecatalunya.cat y redes sociales.

Renfe trabaja en la mejora de la eficiencia y calidad del servicio. La compañía apuesta por los

trabajadores y en 2016 realizará la mayor oferta de empleo público de los últimos 30 años.

La compañía mantiene la oferta de diálogo con el sindicato y trabaja para alcanzar acuerdos

que permitan la desconvocatoria de las huelgas.
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Rivera crida a lamobilització dels
catalans per reformarEspanya
Ciutadans acusa Podem d’aliar-se amb els independentistes per al referèndum

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Catalunya és un dels territori on
Ciutadanspotmillorar el seu resul-
tat si augmenta la participació, ja
queel20-Dvaobtenircincdiputats.
Per això el partit que lidera Albert
Rivera ha dissenyat una campanya
singular que té per eixos les recla-
macions d’una millora del finança-
ment i l’impuls d’infraestructures.
Amés,reclamalacatalanitatdelseu
projecte.
“Un president català per canviar

Espanya”.Aquest lema resumeix el
missatge queRivera va voler trans-
metre ahir al seu primer míting
d’aquesta campanya, que ha estre-
nat a Barcelona, a Nou Barris, on a
les últimes eleccionsC’s i EnComú
Podem s’han alternat com a forces
mésvotades. Sotaun sol de justícia,
Riverava ferunacridaa“lesclasses
mitjanes i treballadores”deCatalu-
nya,classesque,segonselseuparer,
han estat les més perjudicades pel
sistema clientelar i corrupte que va
construirCiU.Rivera esperaquees
mobilitzin i siguin protagonistes,
com ho van ser al seu dia quan els
seus vots van portar Felipe Gonzá-
lez i José Luis Rodríguez Zapatero

a aa Moncloa per reformar Espa-
nya.
DesquevaentraralCongrésamb

quaranta diputats, C’s s’ha fet seu
aquest vell somni del catalanisme
polític.“El26-Jhemdedemostrara
les urnes que cadadiahi hamés ca-

talans que aposten per la reforma i
no per la independència, compta-
remelsvots i veuremquètreu l’exi-
tosaConvergència”, vadir.
Riveravaadvertir alsvotantsque

dubten entre els dos partits emer-
gents que Podem, tot i que l’amaga

“sota del seu sofà del catàleg de
l’Ikea” (fent referència al seu pro-
grama electoral), defensa el refe-
rèndum d’independència. “Els que
volen que Espanya fracassi per
aconseguirlaindependènciadema-
nen el vot a favor dePodem”, va as-

senyalarlalíderdeC’salParlament,
Inés Arrimadas, molt ovacionada
dijousaldebatdedones.
El líderdeC’svadestinarretrets i

crítiquesalPP,sobretotpelseu“im-
mobilisme” que està portant Espa-
nya a la “decadència”. Amb el seu
pare entre els assistents i amb la
Carmen,unade lesprofessoresque
vatenirquanteniacincanys,Rivera
es vamostrarmés còmode i relaxat
que a l’inici de campanya aMadrid,
on l’ambient va ser fred i sense en-
cant tot i les altes temperaturesque
vanregistrarels termòmetres.

A Barcelona, just en el moment
enquèRiveravaprendrelaparaula,
diversos membres d’Arran, el
col·lectiu juvenil de la CUP, van in-

terrompre el míting amb crits a fa-
vordela independència idetrencar
amb Espanya. Van haver-hi uns
breus moments de tensió amb el
cant de “llibertat, llibertat” perpart
dels simpatitzants de C’s, i un tu-
mult, quan es va haver de desallot-
jarundelsmanifestants, enquèRi-
veravarebrediversoscopsdepuny.
Rivera va treure importància a la

“performace”,peròtambévarecor-
dar que als inicis de Ciutadans, la
formació taronja i els seusdirigents
vanpatir “escarnis, insults i amena-
ces”.c

Les joventuts de
la CUP irrompen a
l’acte de C’s a Nou
Barris i provoquen
moments de tensió

JORDI ROVIRALTA

El candidat de C’s, Albert Rivera, ahir a Barcelona amb part de la direcció del partit

ELECCIONS GENERALS
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Rivera reforça el seu no aRajoy:
“Ni vot favorable ni abstenció”
El candidat de C’s sí que accepta negociar amb un PP que aposti per “les reformes”

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Al llarg d’aquesta campanya Al-
bert Rivera ha hagut de respon-
dre a la mateixa pregunta davant
diferents fòrums cada dia: estaria
disposat a donar suport a Maria-
no Rajoy com a president del Go-
vern després del 26-J? I cada dia,
amb diferents paraules, el candi-
dat de Ciutadans ha respost el
mateix:No.Peròhiha tanta insis-
tència que ahir Rivera fins i tot va
anar unamicamés enllà i fins i tot
va negar la possibilitat que els di-
putats taronges s’abstinguin per
permetre la investidura de Rajoy.
“No volem que governi Rajoy.

Espanya està en un final de cicle i
cal canviar d’entrenador”, va de-
clarar. Aquest rebuig, precisa Ri-
vera, no implica el PP en la seva
globalitat –C’s manté, per exem-
ple, el seu pacte amb Cristina
Cifuentes a la Comunitat de Ma-
drid–, sinó a la continuïtat d’un
polític que considera responsable
dels nombrosos casos de corrup-
ció que afecten el seu partit i de
bloquejar institucionalment Es-
panya després del 20-D negant-
se a negociar amb Ciutadans

i PSOE la formació d’un govern.
D’aquesta manera, vetant úni-

cament Rajoy, el partit centrista
deixa la porta oberta per obrir
el diàleg amb un PP “renovat” i
intenta no revoltar aquesta part
del seu electorat que està situat
ideològicament en coordenades
properes als populars.
Evitar la fuga de vots cap al PP

també explica la duresa amb què
Rivera està criticant Pablo Iglesi-
as, que ha situat a la lliga dels po-
pulistes “venedors de fums” amb
Donald Trump, Marine Le Pen i
Alexis Tsipras, entre d’altres. A
més a més, comparteix amb el lí-
der de l’altre partit emergent una
franja de vots que estan en joc.

Aquestes eren les línies estra-

tègiques de la campanya de C’s,
que tenia l’objectiu de seduir
aquest 35% d’espanyols que en-
cara no han decidit el color del
vot, peròdesprésdel debat televi-
siu de dilluns passat, en què cre-
uen que Pedro Sánchez va que-
darmolt desdibuixat, i elsmissat-
ges des del PSC a favor del pacte
amb Podem, els centristes han
deixat de ser “ostatges” del pacte
de governabilitat i han posat el
focus en els socialistes.
Aquests últims dies Albert Ri-

vera ha reclamat al PSOE que
aclareixi si està disposat a pactar
amb Podem després de 26-J. No
és un rampell electoral del líder
centrista. Als últims sondejos in-
terns amb què treballa l’equip de
campanya de C’s han detectat
aquests darrers dies un transva-
sament, si bé discret, de votants
socialistes que rebutgen qualse-
vol aliança postelectoral amb els
podemites.
En una intensa jornada a Bar-

celona, on C’s té opcions de pas-
sar de quatre a cinc escons, Rive-
ra va visitar, amb Juan Carlos
Girauta i Inés Arrimadas, un cen-
tre per a la tercera edat del barri
del Poblenou. Va fer una partida

de dòmino, que va perdre. Des-
prés es va reunir amb elCercle de
DonesdeNegocis, amb lapresèn-
cia de la seva mare, María Jesús
Díaz, entre les assistents. Rivera
va assegurar que, a diferència de
Podem, els “empresaris i els au-
tònoms són els aliats de C’s, no
els seus enemics”, i va lamentar la
proposta d’Iglesias d’apujar
l’IRPF a partir dels 50.000 euros
anuals. “No es pot matar la galli-
na dels ous d’or”, va avisar.
D’altra banda, C’s ha decidit

col·locar pantalles gegants en el
seu acte previst divendres a l’Arc
de Triomf de Barcelona per po-

der seguir el partit d’Espanya
amb Turquia. Albert Rivera va
negar que aquesta iniciativa es
vegi comundesafiament a l’alcal-
dessa Ada Colau, que va prohibir
a la plataforma pro seleccions
posar pantalles fins a vuitens
de final, i entra dins de la norma-
litat poder veure la selecció a
Barcelona.c

ANA JIMÉNEZ

Arrimadas, Rivera i Faba ahir en un acte amb dones empresàries

ELECCIONS GENERALS

PROGRAMA ECONÒMIC

Rivera assegura
que els “empresaris
i autònoms
són els amics de C’s”

SUPORT A ‘LA ROJA’

El partit col·locarà
pantalles a l’Arc de
Triomf per seguir
divendres la selecció

* TIN 1,90%/TAE 2,80% per a un termini de 15 anys. TAE calculada per a un import de 100.000 €, titular de 27 anys a un termini de 15 anys, TIN 1,90%, registre: 347 €, impostos AJD (tipus no reduït per a un préstec formalitzat a Catalunya): 2.237 €, taxació: 298 €,
verificació registral: 29 € i despeses de gestoria: 250 €. Assegurança de vida vinculada al préstec (prima mitjana anual de 88,62 €; l’import de la prima que cal pagar es calcula cada any segons l’edat de l’assegurat i el capital pendent d’amortitzar) i assegurança de
llar de 138,19 € anual. Condicions: nòmina i 2 rebuts domiciliats, ús de la targeta de crèdit amb 12 operacions anuals, assegurances de llar i vida CX vinculades amb el préstec (contractades per mitjà de CatalunyaCaixa Mediació). Finançament sotmès a aprovació.
Oferta vàlida per a nòmines a partir de 1.500 €. Validesa fins al 31/08/2016. Pòlisses contractades per mitjà de CatalunyaCaixa Mediació, Operador de Banca-Assegurances Vinculat, SL. Inscrit en el Reg. Adm. Esp. de l’art. 52 de la Llei 26/2006, amb el núm. OV-
0029. Té concertada una assegurança de RC. Disposa de capacitat financera suficient d’acord amb la llei esmentada. CIF: B-58812074. Entitat asseguradora de la pòlissa de vida: CatalunyaCaixa Vida, SA d’Assegurances i Reassegurances. Entitat asseguradora de
la pòlissa de llar: CatalunyaCaixa Assegurances Generals, SA d’Assegurances i Reassegurances.

CX HIPOTECA FIXA

Estrena pis i paga
sempre el mateix.
Des de 1,90% (2,80% TAE)

Sense comissió d’obertura

*
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TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

AGENDA DE
CAMPANYA La Farga

PEDRO SÁNCHEZL’HOSPITALET
12.00 H Pl. Dr. Robert

GABRIEL RUFIÁNSABADELL
12.00 h Pl. Perpinyà

FRANCESC HOMSGRANOLLERS
19,30 h Parc Central

XAVIER DOMÈNECHMATARÓ
20.00 h

“El26-Jenshi juguemmolt.
Noméshihaduesopcions.El
PP,oCiutadansmésPSOE
mésPodem.Quehotinguinclar
elsquevanvotarCiutadans”

MARIANORAJOY AGuadalajara

... EL QUE S’HA DIT

“El desencant dels votants
de Podem arriba fins a Pablo
Iglesias, perquè fins i tot
ell reconeix que els millors
presidents són socialistes”

PEDRO SÁNCHEZ A Logronyo

“Elministre García-Margallo
ha perdut la raó, el cap,
els nervis i fins i tot el sentit
del ridícul introduint Hitler
en aquesta campanya”

PABLO IGLESIAS A Alacant

“Al PP hi ha gent lliure i
valenta que vol regeneració.
Estic convençut que no hi
haurà unes altres eleccions
i que no governarà Rajoy”

ALBERT RIVERA AMadrid

“AEspanya no hi ha saqueig
entre territoris i els únics
que ens roben a tots junts
són persones comBárcenas
o la família Pujol”

MERITXELL BATET A Barcelona

“Tots som necessaris, i
la CUP és imprescindible,
però el procés sobiranista
té una enorme capacitat
de fagocitar a qui no és clar”

GABRIEL RUFIÁN A Barcelona

“Nonomés lespensionsno
estaranenperill siCatalunyaés
unEstat, sinóqueseranmillors,
perquè lesasseguraremdes
d’aquíambfeinesmésdignes”

FRANCESCHOMSABarcelona

a

LaCUP també
vol la seva refundació

Des de la pitjor de les confessions
deJordiPujol,CDCvaentrarenun
procés de refundació intermitent
que, ambpermísde l’enèsimacam-
panyaelectoral,aratranscorreamb
uncertexhibicionismepelsrestau-
rantsdeBarcelona.Detotamanera,
digerida la decisió d’enterrar la
ConvergènciadePujolpercrearun
partit nou, només falta que el dit
d’ArturMasassenyalielcamí.Amb
la qüestió de confiança del presi-
dent Puigdemont a l’horitzó, la re-
novació del juliol serà imperativa-
menttranquil·la, semprequeelsre-
sultatsdel26-Jhopermetin.
Lapugnaperl’hegemoniadel’in-

dependentisme està en marxa, de
manera que la campanya manté el
debat convergent sotto voce, i ERC,
en la controlada equidistància en
les formes. Però tots aspiren a l’es-
pai ocupat per la CUP. La ruptura
del pacte d’estabilitat amb el Go-

vern es va consumar de la manera
traumàtica malgrat els intents in
extremis d’Anna Gabriel i Benet
Salellas de pactar la discrepància.
Però a aquella hora el problema ja
era l’incendi sense control a la cui-
nacupaire.
El discurs de l’assemblearisme

transparent que propugna la CUP
és inversamentproporcional al sis-
tema de presa de decisions. Els
membresdel secretariat tenenveu,
peròno vot, en el consell polític, de
manera que res no hauria canviat a
l’horad’enviarArturMasa lapape-

rera de la història, i els pressu-
postosdeJunqueras,unamicamés
enllà. Així doncs, la dimissió de
sis dels 15membres d’aquest òrgan
executiu per delegació només
permet un exercici de voyeurisme
polític.
Es denuncien “actituds sectàries

i maquiavèl·liques”, cosa que situa
la CUP al capdavant de les tristes
pràctiques dels partits de tall clàs-
sic. I Maquiavel deia que pocs ve-
uen el que són, però tots veuen el
que aparenten. Segons la carta de
dimissió, a la CUP es juga amb els
mecanismes de presa de decisions
per beneficiar uns o altres, es rein-
terpretenelsestatutsperfacilitar la
presènciaalesllistesd’unsinod’al-
tres –quina reforma estatutària va
permetrequeAnnaGabrielfoscan-
didata?– i téméspoder la trotskista
Lluita Internacionalista que un va-
lerósanticapitalistadel’Hospitalet.
La CUP presumeix de portar al

límit les negociacions, però les se-
gones parts no han estatmai bones
ni la finalitat justifica els mitjans,
permolt que es llegeixiMaquiavel.

L’amenaça de ruptura sobre la for-
mació anticapitalista la converteix
avui en un nou aspirant polític a
una refundació. Són la joguina
trencada que CDC exhibeix com a
premi de consolació i amplien el
terrenyde jocper l’esquerrad’ERC
iEnComúPodem.
“Tothom és imprescindible” per

a la independència, defensen ara
Gabriel Rufián i Francesc Homs
amb una certa condescendència,
però esperen amb impaciència
laprimeraenquestaqueconfirmila
caigudacupaire.c

ANÀLISI
Isabel Garcia Pagan

LAURA GUERRERO / ARXIU

El president Puigdemont i la cupaire Anna Gabriel

dent amb la ferma negativa del
líder socialista, Pedro Sánchez, a
arribar a cap mena d’acord amb
la dreta. Sánchez jura i perjura
que de cap manera no facilitarà
la investidura d’un president del
PP. La seva posició ha estat tan
subratllada que també és difícil
una marxa enrere. Més difícil
que en el cas de Rivera.
Si el PSOE decideix a última

hora pactar la investidura d’un
president del PP –abstenint-se
en la votació, per exemple–, ho
haurà de fer amb un altre secre-
tari general o amb el president
d’una gestora del partit. Sánchez
no farà aquest pas. Si es produeix
el sorpasso d’Units Podem, la
discussió estratègica pot ser
molt dramàtica l’interior del
Partit Socialista.
Amb Rivera proclamant als

quatre vents que no investirà
mai Mariano Rajoy i el PSOE
atrinxerat en la negativa a qual-
sevol compromís amb el PP, per

por que Podem no li mengi més
terreny, el president en funcions
no en té prou de quedar
el primer. Ha de poder millorar
el resultat del desembre per de-
fensar la posició.
Després del 26 de juny roda-

ran caps. Per defensar el seu, Ra-
joy s’ha de col·locar per sobre del
30%, sense perdre diputats. Per-
què no rodi el seu, Pedro
Sánchez ha de mantenir la cota
de 90 diputats –avui dia cap son-
deig no situa el PSOE en aquesta
xifra– i ha de poder afirmar que
ha evitat l’avenç de Podem. El
PSOE s’ha de reanimar a les
grans ciutats i no perdremés pes
a Catalunya. Ahir Meritxell Ba-
tet, candidata del PSCper Barce-
lona, va replicar la recent in-
cursió de Susana Díaz pel pantà
dels prejudicis anticatalans a
Andalusia. “A Espanya no hi ha
saqueig entre territoris i els
únics que ens roben a tots són
persones com Bárcenas o la fa-
mília Pujol”.c

LA PERSPECTIVA

La “qüestió Rajoy”
va guanyant pes;
el cap de Sánchez
també està en risc

EL PSC

Meritxell Batet es
decideix a replicar a la
incursió anticatalana
de SusanaDíaz
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ERCavançariaCDC i laCUP
s’enfonsaria enunes noves catalanes

CARLES CASTRO
Barcelona

Les peripècies del procés sobira-
nista català continuen oferint sor-
preses al mapa polític de Catalu-
nya.Sileseleccionsdelpassat27de
setembre van generar dues noves
estrelles a l’abric de la seva aroma
plebiscitària (la coalició Junts pel
Sí i Ciutadans), la hipotètica repe-
tició dels comicis catalans llança-
ria ara algunes ombres que es pro-
jectariensobreCDCi,moltenpar-
ticular, sobre la CUP, una altra de
les revelacions de l’anterior cita
electoral. Alhora, la convocatòria
de noves eleccions matisaria el
desenllaçdelsetembre, jaquereta-
llaria l’ascensdeCiutadans (quees
va produir en bonapart a costa del
PSC), i impulsaria les opcions dels
aliats catalans de Podem, Catalu-
nyaSíqueesPot (CSQP).
En concret –i en el supòsit con-

vencional de candidatures dife-
renciades–, el sondeig de GAD3
per a La Vanguardia dibuixa un
lleuger avantatge d’ERC sobre
CDC en vots (dos punts) i en es-
cons (també dos). Aquesta estima-
ció suposaria per a CDC un des-
cens d’11 punts respecte al seu re-
sultat del 2012, quan es va

presentar per separat, encara que
llavorscomaCiUiencoalicióamb
Unió.Lapèrduaenesconsnoseria
menys important, jaquesi fagaire-
bé quatre anys CiU en va obtenir
50, avui CDCn’aconseguiria 31: 19
diputatsmenys.
Esquerra, en canvi, obtindria

gairebé vuit punts més que en els
comicis del 2012 i dotze diputats
més (33 ara i 21 llavors). Els repu-
blicans superarien fins i tot el seu
millor resultat, el del 2003, en cinc
punts i fins en deu escons. Això sí,
la majoria independentista que va
sorgir dels comicis del 27-S des-
apareixeria en unes noves elecci-
ons. Si avui JxSí i laCUPsumen72
escons (la majoria absoluta en són
68), el sondeigdeGAD3redueix el
còmputd’ERC,CDCilaCUPa67.I

Política

Avanç de Sí que es Pot, que superaria un PSC
que resisteix, lleu retrocés de C’s i millora del PP

La caiguda dels anticapitalistes és inèdita:
cedirien set dels seus 10 escons i un 60%del vot

CORRELACIÓ INDEPENDENTISTA

Esquerra avantatjaria
en dos punts i en dos
diputats (33 a 31) CDC,
que cauria al 19%

AVANÇ DE SÍ QUE ES POT

Els aliats catalans
de Podem guanyarien
cinc punts de quota
electoral i set escons

A qui votaríeu en les eleccions al Parlament?

Escons obtinguts el setembre del 2015Estimació d’escons

CDC *

31
62

CUP

3
ERC*

33
10

C’s

22
25

CSQP

18
11

PSC

16
16

PP

12
11

Estimació de vot

Vot el setembre del 2015

ERC*

21,5%

CDC*

19,4%

39,6%

C’s

17,9%
15,8%

CSQP

14,1%

8,9%

PSC

13,0%12,7%

PP

8,8% 8,5%

CUP

3,6%

8,2%Majoria
absoluta
68 escons

135 escons
1,6%

2,5%

Unió

*En els comicis del 27-S es van presentar
en la coalició JxSÍ

Valoració i coneixement dels líders polítics

VALORACIÓ. En una escala del 0 al 10

GRAU DE CONEIXEMENT

LA VANGUARDIAFONT: GAD3

Valoració segons vot en les eleccions generals del 2015. En una escala del 0 al 10

5,4

Oriol
Junqueras
ERC

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

7,7

2,8

3,4

4,9

2,2

6,8

96,4%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

7,5

3,2

3,8

4,4

3,0

6,4

Carles
Puigdemont
CDC

5,5

96,7%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

3,9

4,4

6,3

4,2

3,2

4,4

Miquel
Iceta
PSC

4,2

92,4%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

7,1

1,9

2,4

3,0

2,5

5,3

Artur
Mas
CDC

4,5

98,6%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

4,4

3,3

3,5

5,7

1,7

5,1

4,1

Lluís
Rabell
CSQP

84,7%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

3,3

6,5

4,1

3,0

4,5

3,8

Inés
Arrimadas
C’s

4,0

91,9%

2,8

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

1,9

4,2

2,2

5,7

2,2

2,9

Xavier
García Albiol
PPC

92,5%

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PPC

CUP

1,5

0,9

1,0

1,5

1,5

2,9

Anna
Gabriel
CUP

1,6

96,4%

aquesta mateixa xifra sumaria un
tripartit d’Esquerra, el PSC i Cata-
lunyaSíqueesPot.
En aquest sentit, l’altra força be-

neficiària d’unanova cita electoral
seriaCSQP, que afegiria fins a cinc
punts a la seva quota electoral del

setembrepassat i una collita enes-
cons que passaria dels 11 que van
obtenir llavors a 18 ara. L’avanç
dels aliats catalans de Podem –en
espera de la formació que impulsa
AdaColau–podria explicar-se, so-
bretot, per la desfeta de la CUP, ja

queels socialistesdelPSCresistei-
xenal’alça(imantindrienels16di-
putats del 2015) mentre que Es-
querraiCDCsumenperseparatun
puntmés que JxSí. Quant a Ciuta-
dans, la seva caiguda en dos punts
es tradueix en una pèrdua de tres

escons, i, al seu torn, el petit avanç
delPP librindariaunescómés.
Finalment, la caiguda de la CUP

adquireix magnituds inèdites. La
seva erràtica trajectòria i la seva
tortuosa fórmula per a la presa de
decisions li passenuna facturagai-

SONDEIG DE GAD3 PER A ‘LA VANGUARDIA’
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“Somavuiaquí, sobretot,per
defensar lademocràcia i l’Estat
dedret.Elquehanfetvostèsés
unatemptatdirectecontraaixò.
Iavuihodenunciem”

DAVIDBONVEHÍ (JxSÍ)

EL QUE S’HA DIT

“Enspreocupaquehihagiun
ministrede l’Interiorbuscant
informaciód’algunspartitspolítics
enfuncióde lasevaideologia.Ens
preocupaenormement”

INÉSARRIMADAS (Ciutadans)

“Entre els subnormals, els gais
comparats amb els cocaïnòmans
i els borratxos, jo preguntaria
en quina etapa de l’evolució
de la civilització s’ha aturat”

LLUÍS RABELL (Catalunya Sí que es Pot)

“Tenim al capdavant
delMinisteri de l’Interior
un provocador, i això és un fet
d’una gravetat excepcional
en una democràcia”

FERRAN PEDRET (PSC)

“Aquestnoésunprocediment
judicial, peròaalgunsens fa
aquesta sensació, la impressió,
i crecqueesdonen tots els
ingredientsd’un judici sumaríssim”

SANTIRODRÍGUEZ (PP)

“Per nosaltres és evident que avui
ens continuem reafirmant en el
que ja pensàvem: que el ministre
de l’Interior és un perill públic, és
un senyor que és pura claveguera”

ANNA GABRIEL CUP

Les xarxes socials són una potent
caixa de ressonància que, en de-
terminats moments, adquireixen
la condició d’altaveus. És a dir, en
condicions normals en aquestes
plataformes, especialment a
Twitter iFacebook, són lesmatei-
xes comunitats les que retroali-
menten la interacció. Especial-
ment amb els jonquis de la infor-
mació.
Però quan passa una cosa ex-

traordinària, un esdeveniment
inesperat d’ampli interès social,
milers de persones s’incorporen
al debat. És llavors quan són veri-
tables altaveus. És el que ha pas-
sat, i està passant, en el cas dels
enregistraments divulgats de les
converses entre el ministre de
l’Interior, Jorge Fernández Díaz,

i el director de l’Oficina Antifrau
de Catalunya (OAC), Daniel de
Alfonso,divulgatsperundiarina-
diu digital, Publico.es.
Les últimes48hores, a dir veri-

tat, el cas ha catapultat l’atenció
cap a les xarxes socials, cosa que
hageneratmés interactivitatde la
que s’estava produint en aquesta
campanya electoral i ha focalitzat
l’atenciódelsusuarisenaquest fet
informatiu. Una simple mirada
confirmava que era difícil seguir
qualsevol diàleg sense que sorgís
el tema,gairebésempreambforta
actitud crítica cap al ministre i
cap al Govern de Mariano Rajoy.

LA BATALLA
DIGITAL

Els enregistraments divulgats fan pujar la temperatura
a les xarxes socials, en què s’evidencia un ampli malestar

L’escàndol virtual

Salva
Enguix

A més a més, tots els partits de
l’oposicióhanmobilitzat lesseves
tropes en xarxes socials (i també
en apps de missatgeria com
WhatsApp i Telegram) per vira-
litzar el cas tant com puguin. Les
dades, amés, ho confirmen. L’eti-
queta #fernandezdiaz va ser la
més utilitzada a Twitter ahir i di-
mecres, ambmés de 43.000 tuits.
Gairebé 19.000 comptes van llan-
çar missatges amb aquesta eti-
queta, queva tenirun impacteen-
torn dels 114milions d’usuaris en
aquesta xarxa. A aquesta etiqueta
la van acompanyar altres etique-
tes com #fernandezdimision o
#jorgesefuerte amb molt èxit. El
ministre, en els moments àlgids
de dimecres a la tarda, va acumu-
lar més de 25.500 mencions, i De
Alonso, més de 27.000; gairebé
totes crítiques o iròniques. Amés
a més, hi va haver milers de mis-
satgesquenovanutilitzar etique-
tes. A Facebook va ser la notícia
més divulgada dimecres.c

Les etiquetes creades
a Twitter sobre el cas
han aconseguit generar
milers de tuits i milions
d’impactes

ha intentat confondre, el proble-
ma no és reunir-se per obtenir in-
formació i perseguir la corrupció;
elproblemaésreunir-sepercons-
pirar, i això és el queha fet vostè”,
li va retreure el diputat de Junts
pel Sí David Bonvehí. Pels parla-
mentaris, De Alfonso ha actuat al
dictat del ministre de l’Interior,
“faltant a l’ètica” que requereix el

seu càrrec, cosa que suposa un
“atacgravíssima lademocràcia i a
l’Estat de dret”. Només el diputat
popular SantiRodríguez es vapo-
sar del costat del responsable de
l’OACivaabonarlatesidelacons-
piració contra ell.
Si tot continua segons es pre-

veu, el ple del Parlament oficialit-

zaràelcessamentdeDeAlfonsola
setmanaqueve.Lasevadestitució
l’han de ratificar tres cinquenes
parts dels diputats enprimera vo-
tacióiunamajoriasimpleensego-
na votació. Una sortida que ja es
dónaper feta, peròqueno tancarà
elcasqueescompleixin lesadver-
tències de l’encara director d’An-
tifrau. De Alfonso va assegurar
que està disposat a portar als tri-
bunals la seva destitució, perquè
sosté que no va actuar amb negli-
gència sinó al contrari. El seu
comportament al capdavant de
l’Oficina ha estat tan impol·lut, va
dir, que fins i tot els treballadors li
van mostrar suport dimecres.
Ahir, tanmateix,partde l’equipde
la institució va entrar una instàn-
cia al Parlament enquè es desvin-
culavendel seudirector inegaven
haver-loprotegit.
La compareixença tampoc no

va aclarir comes va gravar la con-
versa ni qui la va difondre. “Espe-
roqueelMinisteride l’Interiorho
descobreixi –va dir De Alfonso–.
Ells tenen elsmètodes per fer-ho,
nosaltresno”.c

“Que tiri la primera
pedra qui estigui
lliure d’haver
conspirat”, etziba el
responsable de l’OAC

LA VANGUARDIAFONT: hashtracking

Daniel de Alfonso Jorge Fernández Díaz

#26j
Nombre de tuits

3.100

#FernandezDiazDimision
1.500

#fernandezdiazgate
350

#HaDimitidoFdezDiaz
200

#JorgeSéFuerte
1.800

#marcelodicequedimitas
300

#marcelogate
300

Els ‘hashtags’ més utilitzats per comentar el cas de les converses amb l’etiqueta #FernandezDiaz...

Información y Reservas:

www.riu.com · 902 400 502
Precio por persona y noche en habitación doble estándar. Plazas limitadas. El descuento de niños se aplica compartiendo habitación
con dos adultos. Consulte condiciones de aplicación y estancia mínima. Impuestos incluidos. Precios válidos salvo error tipográfico.
Bravo: H/2488 · La Mola: H/2430

RESERVA TU VERANO

FORMENTERA · PLAYA MIGJORN
Hotel Riu La Mola !!!!

Media Pensión. Estancias del 25/08 al 03/09/16. ¡Últimas habitaciones!

150 €DESDE

COSTA DE LA LUZ · CHICLANA
ClubHotel Riu Chiclana !!!!

Todo Incluido. 1 niños de 0 a 3 años gratis. Estancias del 11 al 17/07/16.
132 €DESDE

MALLORCA · PLAYA DE PALMA
Hotel Riu Bravo !!!!

Todo Incluido. Estancias del 27/06 al 09/07/16. Completamente reformado

100 €DESDE
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“Es refugia en la calúmnia i la in-
sídia, que aixequi totes les catifes
quevulgui iqueexpliquiperquèno
ho ha fet abans,” va dir desafiant el
magistrat el diputat socialista Fer-
ranPedret.ElPSChapresentatuna
querella contra De Alfonso, que va
insinuar que els socialistes estan al
darrerede les filtracions.

El cas ha derivat en un encreua-
mentdequerellesentrepartitspolí-
tics, Fernández Díaz i De Alfonso,
de manera que a partir d’ara conti-
nuarà per la via judicial. A part del
PSC,Convergènciatambéesquere-
llarà contra l’excap de l’OAC. “Es-
tem davant un dels escàndols més
greusde la democràcia, l’ús de l’Es-
tat per atacar adversaris polítics”,
va insistir elpresident,CarlesPuig-

demont. ERC i Catalunya Sí que es
Pot hohanportat davant la Fiscalia
perquèho investigui,mentrequeel
Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va
anunciar que denunciarà els fets
davant el Suprem. El ministre de
l’Interior tambété la intenciódere-
córrer a la justícia per denunciar la
filtració“il·legal”delesescoltes–en
aquest aspecte ahir hi va insistir el
diputatdelPPSantiRodríguez,que
va lamentar que el Parlament revo-
quielresponsabledel’OAC“perha-
ver-sedeclaratespanyol”–.
DeAlfonso, per la seva banda, no

es dóna per vençut. Ahir es va aco-
miadar dels seus companys a Anti-
frau defensant la seva actuació. Se

suposa que a partir d’ara haurà de
tornar a ocupar el seu càrrec com a
magistrat de l’AudiènciaProvincial
de Barcelona, tot i que amenaça de
recórrer la sevadestituciódavant la
justícia. Ara el Govern haurà de
buscar un substitut per aDeAlfon-
so, que ha de ser ratificat pel Parla-
ment. “A veure si el càsting els surt
milloraquestavegada”,va ironitzar
el cap de llista de CSQP, Lluís Ra-
bell, que va recordar que va ser el
Govern de CiU qui va proposar el
magistrat com a candidat. Per ara
l’OAC quedarà sota el comanda-
ment de Maite Masià, número dos
deDeAlfonso i queapareix esmen-
tadaenel casde les ITV.c

El cas continuarà als tribunals
ambun intercanvi de denúncies
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Puigdemont aposta per “marxar
almés aviat possible” d’Espanya
El president vol accelerar el procés davant la “guerra bruta” de les “clavegueres de l’Estat”

JOSEP GISBERT
Barcelona

CarlesPuigdemonthotéclar.Una
vegada coneguda l’actuació de
l’Estat espanyol abans i després
del 26-J, Catalunya no només no
farà ni un pas enrere, sinó que el
queliconvéés“marxaralmésavi-
at possible” d’Espanya, “perquè
en un Estat així no podem durar
gaire més”. Aquesta és la conclu-
sióaquèhaarribatelpresidentde
la Generalitat després que en els
últims dies s’hagin pràcticament
superposat dos fets molt greus, a
parer seu, per a la democràcia –la
publicació de les converses entre
el ministre de l’Interior, Jorge
FernándezDíaz, i el fins fapocdi-
rectorde l’OficinaAntifraudeCa-
talunya,DanieldeAlfonso, i lade-
cisió del jutge de portar a judici
Artur Mas, Joana Ortega i Irene
Rigau per la celebració del 9-N–,
segonsvasostenirahirenlasessió
de control al Parlament.
“Estem davant un dels escàn-

dols més greus de la democràcia,
queés l’úsde l’Estatperatacarad-
versaris polítics, i mentre el mi-
nistre s’escapa de donar explica-
cions perhaver utilitzat demane-
ra il·legal i abusiva les institucions
democràtiques coneixem que el
president Mas, la vicepresidenta
Ortega i la consellera Rigau seran
enviats a judici per permetre

vandirigir JordiTurull (Juntspel
Sí) i Benet Salellas (CUP), de de-
núncia de l’actuació de les “clave-
gueres de l’Estat”, el president de
laGeneralitat va fer unavaloració
inequívoca del moment resultant
després del 26-J, comsi es tractés
d’una declaració d’intencions :
“No ens convé només canviar
d’Estat, ens convé canviar d’èpo-
ca, perquè tot això que està pas-
sant és d’una altra època”. “De
manera que com més aviat anem
passant, millor per a la nostra
gent,” va remarcar, sobretot des-
prés que, en vista del resultat de
les noves eleccions espanyoles,
l’opció d’acordar un referèndum
amb Catalunya “sí que vaga per
l’espai sideral pels temps dels
temps”. Una circumstància –“la
dificultat inabastable de celebrar
un referèndum amb un Govern
del PP”– que va aprofitar per ins-

tar Lluís Rabell (Catalunya Sí que
es Pot), quemalgrat tot va insistir
enlaviadelreferèndum,areflexi-
onar sobre “com exercim el dret
d’autodeterminació de la manera
mésdemocràticapossible”.
Carles Puigdemont se les va te-

nir, pelmateixmotiu, ambXavier
García Albiol (PP), que li va re-
treure la denúncia de la “guerra
bruta”de les “clavegueresde l’Es-
tat” i el va comparar amb David
Cameron per diferir la qüestió de
confiança (en el cas del primer
ministre britànic, la dimissió) fins
després de l’estiu. “Jo crec que el
principal antisistema el tenim al
Govern espanyol, i és el ministre
del’Interior”, livaetzibarelpresi-
dent de la Generalitat, que en
aquest sentit va expressar la seva
esperança que Jorge Fernández
Díaz “doni explicacions abans
de marxar de vacances definiti-
vament”.Inovadubtarareplicar-
li, a més, que preferia abans as-
semblar-se “al Regne Unit –pel
seu tarannà democràtic de se-
gles–, amb els seus errors, que a
l’Estat espanyol”.
Inés Arrimadas (C’s), d’altra

banda, va situar el Govern al ma-
teix sac que Marine Le Pen i
Donald Trump per considerar el
Brexitunaoportunitatperalesas-
piracionsdemocràtiquesdeCata-
lunya, i Carles Puigdemont li va
respondre amb el convenciment
que la UE “acabarà canviant de
criteri sobre processos com els
d’Escòcia iCatalunya”.c

ElcapdelGoverntitlla
d’“antisistema”el
ministrede l’Interior i
dónaperdescartada
l’opciódel referèndum

XAVIER GÓMEZ

Inés Arrimadas i Carles Puigdemont vanmantenir una trobada informal després de la sessió de control d’ahir al Parlament

La qüestió catalana El debat polític

l’exercici de la democràcia”, va
denunciar Carles Puigdemont,
que va subratllar que davant una
situació així l’única aposta possi-
bles és, al seu entendre, accelerar
el procés cap a la independència.
“Com deia un demòcrata madri-
leny fa un parell d’anys, impotent
davant la impossibilitat de canvi-
ar les coses, ‘bascos, catalans fu-

giu vosaltres que podeu’”, va re-
blar per reforçar la seva argu-
mentació, convençut que “hi ha
molts demòcrates espanyols que
comencen a entendre que l’única
alternativa que tenim és posar-
nosacaminardemaneradecidida
i irreversible cap a un Estat inde-
pendent”.
Responent les preguntes que li

Cafè informal ambArrimadas
]Que la relació entre el
president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, i la líder
de l’oposició i presidenta
de Ciutadans al Parlament,
Inés Arrimadas, és sensible-
ment millor que la dels seus
predecessors –ArturMas i
Albert Rivera– és una reali-
tat que ells mateixos han
confessat i que va quedar
patent ahir en un de les atu-

rades del ple. Els dos polítics
es van creuar als passadissos
de l’hemicicle després de la
sessió de control al Govern i
van decidir anar al bar per
fer un cafè i parlar de les
eleccions del 26-J, amb les
conseqüències del nou mapa
electoral per a la governabi-
litat d’Espanya, així com de
les seves derivades en la
política catalana. En aquesta

conversa informal, que va
durar deu minuts, també
van abordar el Brexit. Mal-
grat la distància ideològica
que els separa, Arrimadas
ha destacat en diversos
moments des de l’investidura
de Puigdemont com a presi-
dent que s’han recuperat
les vies de diàleg institucio-
nal des de la seva entrada al
Palau de la Generalitat.

ElSíndicdeGreuges
s’afegeixalapetició
delsgrupsperquè
s’investigui i traslladarà
elsfetsalSuprem
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LaCUPreclamauna reunió
per acordar un referèndum
El Govern rebutja la idea: “No està en condicions de demanar res”

ÀLEX TORT
JOSEP GISBERT
Barcelona

Ahir la CUP va demanar al presi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont, que convoqui totes
les forces polítiques partidàries
de la celebració d’un referèndum
unilateral d’independència a una
reunió per acordar com s’ha de
fer, i posar-hi data. La resposta
del Govern, però, va ser immedi-
ata i contundent: “La CUP no es-
tà en condicions de demanar res
a qui li ha retirat el suport per po-
der governar amb un pressu-
post”, van assenyalar fonts del
Gabinet.
En aquesta reunió, segons els

cupaires, hi haurien de ser Junts
pel Sí i lamateixa CUP, i aquelles
forces polítiques que s’han mos-
trat favorables a exercir el dret a
decidir, com és el cas de Catalu-
nya Sí que es Pot i En Comú Po-
dem. I sense descartar fins i tot la
presència del PSC. Els membres
de la CUP van fer la petició en
una conferència a la plaça del Rei
deBarcelona, enquè vanprendre
la paraula Anna Gabriel i Benet
Salellas per visualitzar sobretot
la seva aposta per un referèndum
unilateral d’independència des-

prés de constatar que els resul-
tats del 26-J indiquen que “no hi
ha lloc” per a cap referèndum
acordat amb l’Estat espanyol.
Els anticapitalistes van exigir a

l’assemblea general celebrada al
maig a Esparreguera que aquest
referèndum unilateral s’hauria
de dur a terme abans del gener
del 2017. Ahir, tot i això, van de-
manar al Govern de fer-lo “com
més aviat millor”, encara que es

vanmostrarmés flexibles per ce-
lebrar-lo fins i tot al final
d’aquesta legislatura (en principi
previst per a l’estiu del 2017). Per
als cupaires posar data al refe-
rèndum unilateral “podria dissi-
par moltes desconfiances que
avui hi ha sobre la taula” entre
Junts pel Sí i la CUP. Per tant, a
ningú no se li escapa que la inclu-
sió del referèndum unilateral en
el full de ruta independentista

serà una qüestió cabdal si Carles
Puigdemont vol comptar amb el
suport de la CUP per superar la
qüestió de confiança.
El Govern, tanmateix, no està

per aquesta feina, si més no de
moment. La petició dels antica-
pitalistes de convocar ara una re-
unió no va agradar en absolut a
l’entorndel president de laGene-
ralitat, que la va rebutjar sense
contemplacions. Després que la
CUP hagués trencat el pacte
d’estabilitat amb Junts pel Sí i
deixat el Govern en minoria, la
reacció era més que previsible. I
el to utilitzat per desestimar la
sol·licitud de “qui ha incomplert
el pacte firmat” va ser especial-
ment sever emfatitzant que “no
està en condicions de demanar
res”.
Carles Puigdemont està prepa-

rant amb el seu equip, i també
amb el vicepresident del Govern,
Oriol Junqueras, la qüestió de
confiança a què se sotmetrà al se-
tembre, amb l’esperança que ser-
veixi per donar un nou impuls al
procés sobiranista, però ara com
ara, quan falten tres mesos, la se-
va intenció no és pactar el seu
programa prèviament amb cap
altra força política, ni tampoc
amb la CUP.c

L’entorndeCarles
Puigdemontdiuals
anticapitalistesquesón
responsablesd’“incomplir
elpacte firmat”

LaFiscalia vol arxivar la denúncia sobre
el finançament de Podem
wLaFiscaliade l’Audiència
Nacional consideraquenohiha
motiusper investigarel finan-
çamentdePodem, i, enconse-
qüència, vademanarahiral
jutgeEloyVelasco l’arxivament
de ladenúnciaque l’associació
UnióCívicavapresentarcontra
aquesta formació.El fiscal
encarregatdel cas,Miguel
ÁngelCarballo, estimaqueno
s’hanaportat indicis seriosos
quePodemhagiestat finançada

ambfonsdelsgovernsde
Veneçuela i l’Iran, comvan
al·legarelsdenunciants. “Ala
redacciódels fets–diu l’infor-
me– li falta totavirtualitat indi-
ciàriacomaprincipideprova, i
aquestesmancancesnopoden
sercobertesambl’actuació
d’ofici”. El text recordaqueel
Supremjavaarxivarunade-
núncia similar basadasuposa-
damentenun informepolicial
sense firma. /J.M.ªBrunet

TomásGómez vol
quePedroSánchez
li demani perdó

Robles recorre
contra la seva baixa
al Suprem

wL’exalcaldedeParla i exse-
cretari generaldelPSM,To-
másGómez,va reclamarahir
al líderdelPSOE,Pedro
Sánchez,que lidemaniperdó
per “empastifarel seuhonor” i
generardubtes sobreel seu
paperen lagestiódel tramvia
de la localitat.Gómezva for-
mular la sevaexigènciades-
présque laCadenaSeranun-
ciésun informedelTribunal
deComptesque indicaque
nohihacap “causapenal i
comptable” sobreaquesta
infraestructura. /Agències

wLadiputadaelectaMargari-
taRobles (PSOE)harecorre-
gutcontra ladecisiódelCon-
selldelPoderJudicialde
deixarvacant la sevaplaça
demagistradadelSuprem.
Roblesdemanaquees recon-
sideri la resolució iqueel
presidentdelConsell,Carlos
Lesmes, valori “la sevapossi-
bleabstenció”.Larecurrentva
diral seudiaque la sevabaixa
vaseruna “revenja”deLes-
mes, i araafegeixqueencap
momentnovapoder formular
al·legacions. /Redacció

PANORAMA

Contra la causa del 9-N.Ahir JoanaOrtega, ArturMas i Irene Rigau van defensar la seva
actuació en el procés participatiu del 9-N durant una entrevista conjunta a RAC1

El diari Público lliura a la Fiscalia les
converses de Fernández ambDeAlfonso
wEl diari Público va donar
ahir a la Fiscalia General de
l’Estat un llapis amb els ar-
xius d’àudio que recullen les
converses entre el ministre de
l’Interior en funcions, Jorge
Fernández Díaz, i l’exdirector
de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya, Daniel de Alfonso. El
director general de Público,
Chema Crespo, va manifestar
a La Vanguardia que el mate-
rial va ser lliurat “per si fos

procedent fer d’ofici alguna
mena d’actuació o diligència,
sense fer cap valoració jurídi-
ca sobre el seu objecte o con-
tingut”. La secretaria tècnica
de la Fiscalia de l’Estat ara
estudiarà els enregistraments.
Público, al seu torn, va rebut-
jar la setmana passada lliurar
a la policia aquest material
quan dos agents s’hi van inte-
ressar sense aportar cap or-
dre judicial. / J.M.ª Brunet

El PNB ironitza sobre l’oferta del PP
d’un pacte de governabilitat a Euskadi
wEl dirigent del PNBKoldoMediavilla es va dirigir ahir al
ministre de Sanitat en funcions i president del PP basc, Alfon-
so Alonso, per dir-li “que pot esperar assegut una resposta” del
seu partit sobre el seu oferiment d’entrar en un acord de go-
vernabilitat. A més a més, li ha recordat que el secretari de
Justícia, Drets i Llibertats del PP i parlamentari basc Iñaki
Oyarzabal encara no ha demanat disculpes per haver dit que
“la corrupció al País Basc té les sigles del PNB”. / Redacció

Rbla. de Catalunya 103 - Tel. 93 215 16 69 - Lunes a Sábados de 10:30h a 20:15h
www.aramisbarcelona.es

REBAJAS 40%
DOMINGO DÍA 3 ABIERTO
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LaCUP separa la consulta
del suport a Puigdemont
ERC celebra la rectificació dels anticapitalistes

GEMMA MIRALDA / ARXIU

Anna Gabriel

BARCELONA Redacció

La portaveu de la CUP al Parla-
ment, Anna Gabriel, va pun-
tualitzar ahir que la proposta de
celebrar un referèndum unilate-
ral d’independència no és im-
prescindible per negociar el su-
port de la seva formació a la
qüestió de confiança prevista al
setembre.
Malgrat això, en declaracions a

CatalunyaRàdioGabriel vamati-
sar que la CUP considera que, tot
i que el referèndum unilateral no
és imprescindible perquè Puig-
demont obtingui el suport del
seu grup, “sí que entenem que és
unamanerade culminar el full de
ruta” i de “marcar el punt d’uni-
lateralitat” en el procés.
Per la portaveu de la CUP al

Parlament, la qüestió de con-
fiança pot ser una bona opor-
tunitat per visualitzar “la posa-
da en escena de comculminem la
legislatura i el procés obert”, ja
que per a la seva formació és
important veure que el Govern té
el propòsit d’“iniciar la recta
final de la legislatura en clau
d’excepcionalitat”.
Gabriel va recordar que laCUP

ha plantejat la proposta de cele-
brar una cimera de partits per-
què considera que és una bona

manera d’analitzar la possibilitat
d’incloure el referèndum en el
full de ruta.
Al seu torn, el portaveu d’ERC,

Sergi Sabrià, va celebrar que la
CUP no fixi la seva proposta de
referèndum unilateral d’inde-
pendència com a condició sine
quan non per donar suport al
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont. “Em sembla po-
sitiu l’enfocament que ha fet la
CUP”, va dir Sabrià, i va reiterar
que el seu partit no es tanca a un
referèndum d’aquestes caracte-
rístiques, però va recordar que

suposaria una modificació del
full de ruta que requeriria molt
de consens.
Des de la CUP no fixen el refe-

rèndum com a condició indis-
pensable, però sí que exigeixen
que hi hagi un gest de ruptura en
el pla sobiranista, i Sabrià asse-
gura que el full de ruta actual ja
preveu un punt de ruptura amb
l’Estat.
Sabrià va recordar que encara

queda temps per abordar aques-
ta qüestió de confiança, però va
precisar que el seu partit no
entendria que entre sobiranistes
es posessin condicions innego-
ciables a canvi de l’aval a Puig-
demont: “No tindria sentit”. “El
full de ruta ja el té. Això no
genera dubtes. A ERC sempre
hem tingut clar que sense un
punt de ruptura no es fa la inde-
pendència”.
Sobre la proposta de la CUP

d’una reunió per abordar aquest
referèndum, Sabrià considera
que Esquerra Republicana és
partidària del diàleg, però creu
que l’experiència fins ara de ce-
lebrar cimeres no ha estat de
moment la més exitosa “del
món”. La setmana passada des
del Govern van advertir la CUP
que no està en posició d’exigir
cap cimera.c

PANORAMA

Antoni Segura es perfila per
substituir Gasòliba al Cidob
wL’historiador Antoni Segura
podria assumir la presidència
del Cidob ben aviat en substi-
tució de Carles Gasòliba, que
va renunciar al càrrec a l’abril
per desacords amb la línia
independentista del Govern.
Segura té el vistiplau del con-
seller d’Afers Exteriors, Raül
Romeva. Tot i que encara
falten alguns tràmits per
oficialitzar qui assumirà el
càrrec, fonts de la institució
donen per fet el seu nomena-
ment. El candidat que surti
finalment elegit haurà de
seguir la nova orientació que

el Govern vol donar al Cidob.
Gasòliba va renunciar per les
diferències quemantenia amb
el Departament d’Exteriors
en aquest punt. La conselleria
que dirigeix Romeva vol que
la institució també defensi el
sobiranisme de Catalunya.
Gasòliba, en aquest sentit, no
estava d’acord amb l’“opinió”
dels patrons institucionals
partidaris que el Cidob co-
menci “una etapa dins de
l’actual context en què es faci
èmfasi en el paper de Catalu-
nya com a futur actor al marc
internacional”. / Redacció

Les escoles que
segreguen posen
a prova JxSí

Les negociacions
dels candidats de
Podemcontinuen

wLacomissiód’Ensenya-
mentdelParlamentdebatrà
avuiunapropostade resolu-
ciódelsdiputatsd’ERCper-
què les escolesque separen
per sexenorenovinels seus
concertsunavegadaexpirin,
un temaqueels separadels
seus socisdeCDCalGovern i
queha tensat la relació entre
totsdos.Per això, diputats
convergentshanpresentat
unaesmenaper corregir
la iniciativadels seus com-
panysaJuntspel Sí i diluir-
la. /MaiteGutiérrez

wElscandidatsquehanofici-
alitzat la seva intencióde
dirigirPodemnohanaconse-
guit araperaraarribaracap
pacteperunificarels seus
projectes. JéssicaAlbiach,
RaimundoViejo iAlbano
DanteFachinhannegociat
sensearribarabonport,men-
treque l’altrecandidat,Óscar
Guardingo,presentarà la seva
candidaturaensolitari.Tots
quatrees reuneixenavuiamb
el secretarid’organització,
PabloEchenique,peraclarir
l’embolic. /MaiteGutiérrez

Bastandospuntospara
empezaralgonuevo.

Estoes loquequiero:

Unacasanueva

!"#$%&'()%#"*+,#

Unavidanueva

Y para eso estamos aquí. Somos dospuntos
y queremos cambiar las reglas. Nacemos con
solidez y experiencia para impulsar la vida y la
historia de nuestro cliente, acompañándole
y creando para él la casa que quiere.

Esta es nuestra historia, ¿cuál es la tuya?

www.dospuntos.casa
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Iceta animaSánchez a
provar-ho siRajoy fracassa
El líder del PSC i la presidenta balear encoratgen l’alternativa

CHEMA MOYA / EFE

Miquel Iceta es va reunir ahir a Ferraz amb Pedro Sánchez

JUAN CARLOSMERINO
Madrid

“AlaConstituciónohidiuqueRa-
joy ha de ser president!”. El líder
del PSC, Miquel Iceta, i la presi-
denta de les Balears, Francina Ar-
mengol, van comparèixer ahir a
Ferraz davant Pedro Sánchez i,
quan van sortir de la trobada, tots
dosvancoincidir, comlarestadels
líders territorials, que la responsa-
bilitatd’intentar formarungovern
correspon ara, en exclusiva, aMa-
rianoRajoy.Però, contràriamenta
la gran majoria dels barons del
PSOE,IcetaiArmengolvandefen-
sar que, si Rajoy fracassa en el seu
intent d’investidura, Sánchez po-
dria intentar formar un govern al-
ternatiualdelPP.
“Si Rajoy no aconsegueix la in-

vestidura, caldrà explorar altres
camins,esclar”,vaassegurarIceta.
“Si el PP no ho aconsegueix, el
PSOE no es pot quedar de braços
plegats”,vaassegurar.“SiRajoyno
aconsegueix els votsper ser inves-
tit, Pedro Sánchez ha d’intentar
un govern alternatiu”, va defensar
igualment Armengol. Amb qui?
Amb alguns dels grups que hagin
votat no a Rajoy, que ara com ara
sembla que seran tots tret del del
PP. Iceta i Armengol van reobrir
així un debat de què altres presi-
dents socialistes, com l’andalusa
Susana Díaz, l’extremeny Guiller-
moFernándezVaraielcastellano-
manxecEmilianoGarcía-Page, no
en volen ni sentir parlar. Per tots
ells,iperunsectordeFerraz,l’únic
lloconlesurneshansituatelPSOE
ésal’oposició.Inoatornarainten-
tarun“acordtransversal”ambPo-
dem i Ciutadans, que ja va fracas-
sar l’anterior legislatura. “No cal
perdre el temps ni enganyar la
gent”, vadirahirGarcía-Page.
Iceta i Armengol, en nom dels

socialistes catalans i balears –com
la vigília van fer les responsables
dels socialistes bascos i madri-
lenys–, van mostrar la seva oposi-
ció a facilitar, “ni per activa ni per
passiva”, un govern del PP. “Jo
prefeririaexploraraltrespossibili-
tats abans d’abstenir-nos”, va in-
sistir Iceta. I tot això elmateix dia
en què el líder de Podem, Pablo
Iglesias, va insistir a allargar lamà
al PSOE: “Escoltarem qualsevol

proposta, els números continuen
sentsuficients”.Elreceldelssocia-
listes cap a Iglesias és màxim, ja
que fa tot just dos mesos va impe-
dir que Sánchez fos president. Pe-
rò Iceta i Armengol van canviar
ahir el discurs en què estava ins-

tal·lat lamajoria del PSOE.Encara
més contundent va ser Armengol:
“En el debat d’investidura cal
mantenir-seenelnoalPP”.Ivare-
butjar taxativament una absten-
ció: “Ni ara, ni durant, ni després.
ElPSOEnopot facilitarungovern
delPP, perquè seria trair els ciuta-

dans, la nostrahistòria, els votants
ielsmilitants”,vadirArmengol.La
presidenta balear va rebutjar
l’“abstenciómínima i d’última ho-
ra” que defensa l’extremenyVara.
“No,decapmanera.Ambelnostre
vot,no”, va insistir.
A les portes del comitè federal

del PSOE, esmanté el “no rotund”
de Sánchez a Rajoy. “El que hem
de fer ara és forçar almàxim lapo-
sició de Rajoy”, va assegurar ahir
unpresidentautonòmicdelPSOE.
“Com és possible que encara no
s’hagi reunit amb Ciutadans, que
seria el seu aliat natural, i en canvi
ho hagi fet amb ERC? Per què?”,
es va preguntar. El president de
Castella-la Manxa, Emiliano Gar-
cía-Page,varebutjar igualment fa-
cilitar un govern de Rajoy: “Seria
un baló d’oxigen per a Podem do-
narsuportalPPd’unamanerao al-
tra”. I el valencià Ximo Puig va
concloure que “el PSOE no serà
companydeviatgedelPP”.c

Iglesiasinsisteixa
allargarlamàalPSOE:
“Escoltaremqualsevol
proposta;elsnúmeros
continuensentsuficients”

Maquiavel·lismes
amb calor africana

MarianoRajoyhade suar tinta
per formar govern. Ahir el
Partit Nacionalista Basc, que
té l’acció d’or de la nova legis-
latura, va deixar una cosamolt
clara: no tancarà cap pacte
amb el Partit Popular fins des-
prés de les eleccions de l’octu-
bre aEuskadi. Seranuns comi-
cis que els de SabinEtxea hau-
ran de jugar obligatòriament
per la banda esquerra, sense
concessions gaire visibles al
poder central espanyol.
El PNB necessita neutralit-

zar Bildu i frenar el Podem
basc (guanyador de les elecci-
ons generals a Euskadi al de-
sembre i al juny) per assegu-
rar-se una legislatura tran-
quil·la amb suport socialista.
Neutralitzar Arnaldo Otegi i
frenar Podem, que al seu torn
resta vots a Bildu amb un es-
querranisme totalment aliè a
les escorrialles d’ETA. Si els
números fallen, a la tardor
Iñigo Urkullu haurà d’explo-
rar el suport del Partit Popular
al Parlament de Vitòria, i ales-
hores les accions del PNB a
Madrid valdran la meitat.
Aquesta és la qüestió. Ahir
Aitor Esteban, advocat de
Deusto, portaveu al Congrés,
va suggerir a Rajoy que no tin-
gui cap pressa per engegar el
rellotge dels 60 dies. Que deixi
passar el temps. Els bascos són
únics.
Sabin Etxea no està disponi-

ble fins a l’octubre. Sense els
seus cinc escons, l’abstenció
del PSOE és del tot imprescin-
dible per a la investidura. Amb
el suport de Ciutadans no n’hi
hauria prou, i tot indica que
Albert Rivera, Juan Carlos
Girauta i Inés Arrimadas no
tenen gaires ganes d’acabar
servint els cafès a la taula
del Consell de Ministres. El
jove grup dirigent de Ciuta-
dans reivindica la seva auto-
nomia política.
Primera possibilitat. Una

abstenció socialista orgullosa
de si mateixa, amb el cap ben
alt, amb aires del SPD alema-
nya, beneïda per Felipe Gon-

zález, basada en una negocia-
ció programàtica que hauria
d’incloure la reforma consti-
tucional.
Segona possibilitat. Abs-

tenció vergonyant aúltimaho-
ra, amb el cap baix, mirant de
reüll Podem,desprésqueelPP
arribi a un acord amb Ciuta-
dans per disposar d’una plata-
forma estable de 170 diputats.
Tercera possibilitat. Ex-

plorar una majoria alternativa
amb Ciutadans i Podem. Els
socialistes catalans i balears
empenyen en aquesta direc-
ció. Podem envia missatges
maquiavèl·lics: “Ara sí que hi
estem disposats”. Com que
aquesta vegada PSOE i Ciu-
tadans (117 diputats) sumen
menys que el PP (137), l’alian-
ça quedaria en mans d’Units
Podem (71). És gairebé impos-
sible que Ciutadans jugui
aquesta carta. González i la
vella guàrdia la vetarien, i
el socialisme meridional (31
diputats, entre andalusos,

extremenys i castellanoman-
xecs) amenaçaria de no votar.
Pedro Sánchez, tot i això,

podria tenir la temptació de
sotmetre el no al PPal referèn-
dumde lamilitància socialista,
cosa que deixaria els barons
sense marge de maniobra. Hi
hapor al PSOEqueSánchez se
senti assetjat i recorri al dispo-
sitiu plebiscitari. Peus deplom
davant el comitè federal de
diumenge.
El PSOE té la pilota a la seva

teulada, amb un lideratge pre-
cari. Malgrat la seva derrota a
Andalusia, Susana Díaz no re-
nuncia a l’assalt, i ja comença a
insinuar-se una tercera via
en la persona del jove socia-
lista aragonès Ignacio Urqui-
zu, brillant sociòleg.
Quarta possibilitat.Terce-

res eleccions.
(I a Madrid aquests dies la

calor és africana).c

PoralPSOEque
Sánchez,assetjat i
estressat, sotmetielno
alPPalreferèndum
delsmilitants

ANÀL IS I

Enric Juliana

L’escenari postelectoral
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ElGovern avisa laCUPque la qüestió
de confiança i el pressupost van lligats
Els anticapitalistes fugen d’estudi i insisteixen a pactar el nou full de ruta

ÀLEX TORT
Barcelona

El Govern vol superar la qüestió
de confiança a què se sotmetrà
Carles Puigdemont al setembre
tenint la governabilitat lligada,
cosa que passa especialment per
tenir nous pressupostos el 2017;
la CUP fa gestos per donar-li su-
port, però no està disposada a
vincular l’examen al president de
la Generalitat als comptes. I així
comença el primer culebrot entre
l’Executiu català i els anticapita-
listes després de la negativa
cupaire als pressupostos del
2016.
El que té clar el Govern és que

la història no es pot repetir.
L’acord de gener pel qual s’inves-
tia comapresident Puigdemont a
canvi que la CUP garantís l’esta-
bilitat parlamentària va quedar
en paper mullat quan l’esquerra
alternativa independentista va
decidir amitjanmaig “deslliurar-
se” del pacte. Entenien que els
comptes no formaven part
d’aquesta garantia. Amb aquest
antecedent, el Govern pretén ser
explícit i deixar les coses clares:
considera que superar la qüestió
de confiança i quedar-se “enca-
llats” amb els pressupostos de
l’any vinent no té recorregut.
Amb tot, ahir el vicepresident

del Govern, Oriol Junqueras, va
oblidar aquell “la CUP és un soci
absolutament fiable” que va pro-
nunciar quan els pressupostos
del 2016 ja perillaven, per passar
directament a advertir la CUP.
“Entenem que totes dues coses
[qüestió de confiança i pressu-
postos] inevitablement aniran lli-
gades”, va aclarir el president
d’ERC durant una entrevista a
Catalunya Ràdio.
Junqueras va matisar que ara

per ara no s’estan negociant els
pressupostos de l’any que ve amb
la CUP, però va insistir que entre
tots dos factors hi hauria d’haver
“un vincle molt estret”.
La postura adoptada pel vice-

president va ser corroborada per
la portaveu del Govern, Neus
Munté. La també consellera de
Presidència va considerar molt
important que es revalidi la con-
fiança en el full de ruta del Go-

vern i que “els pressupostos són
una translació i una eina indis-
pensable” que s’ha de complir.
No obstant això,Munté va sub-

ratllar que, tal com ja va anunciar
Puigdemont, no s’arribarà a cap
tipus d’acord previ a la qüestió de

confiança amb les distintes for-
macions polítiques, “però això no
treu que es parli amb tothom
perquè cal tenir unamajoria par-
lamentària que, al seu torn, per-
meti tenir uns pressupostos”.
Tanmateix, la CUP no sembla

que hi tingui gaire interès i enca-
ra menys per firmar un xec en
blanc. El seuportaveu,Albert Bo-
tran, vadiscrepar ambelGovern i
va deixar clar que el vot de la
CUP en la qüestió de confiança
estarà vinculat a un acord sobre

el full de ruta cap a la indepen-
dència i a la declaració rupturista
del 9 de novembre, en cap cas als
pressupostos del 2017.
En tot cas, la CUP també juga

amb les seves cartes i apostarà
pel referèndum unilateral d’in-
dependència en la negociació,
malgrat que la diputada Anna
Gabriel va assegurar fa uns dies
que no seria condició sine qua
non per superar la qüestió de
confiança.
Botran va anar ahir en aquest

sentit i va recordar que la màxi-
ma prioritat dels cupaires és ara
mateix fer una reunió formal
amb els partits sobiranistes per
incloure un hipotètic referèn-
dum al full de ruta i posar-li data.
Botran va admetre, però, que en-
cara no havien aconseguit parlar
amb el president de la Generali-
tat sobre aquest aspecte.
Igualment, la CUP va retreure

al Govern que faci públics els

seus plantejaments a través dels
mitjans de comunicació, en
comptes de parlar directament
amb ells.
Roger Torrent, portaveu de

Junts pel Sí, també va aportar el
seu gra de sorra per aclarir a la
CUP que és una “obvietat” que el
sí aPuigdemont és tambéunvot a
favor de l’estabilitat parlamentà-
ria “perduda” després del recent
veto als pressupostos del 2016.
“En el marc de converses amb la
CUPde cara a la qüestió de confi-
ança” es deixarà clar “tot allò que
implica votar a favor, també per a
la resta de la legislatura”.
D’altra banda, la comissió d’es-

tudi del procés constituent del
Parlament aprovarà l’informe de
conclusions el proper dilluns i
per això s’espera que podran ser
debatudes en el ple que es farà els
dies 27 i 28 de juliol.
Tot i l’absència en la sessió

d’ahir dels representants de Ca-
talunya Sí que es Pot i del PP
–que hi va ser només en les pri-
meres reunions per oposar-s’hi–
així ho van acordar Junts pel Sí i
la CUP. Malgrat tot, s’espera que
els diputats de Catalunya Sí que
es Pot es presentin a la sessió de
dilluns per debatre les propostes
de conclusions, que hauran de
ser presentades com a màxim
aquest divendres.c

Junqueras pressiona
els cupaires tot i
que no s’ha iniciat
la negociació per
als comptes del 2017

MARC ARIAS

Munté, Puigdemont i el secretari del Govern, Joan Vidal, just abans de la reunió del Consell Executiu

À. TORT
Barcelona

La CUP ha aconseguit articular
una candidatura d’onze noms de
consens per fer-se càrrec del nou
secretariat nacional (òrgan execu-
tiu). Ahir va finalitzar el termini
per presentar candidatures per al
secretariat i, segons fontscupaires,
lapropostaquel’exdiputatcupaire
Quim Arrufat ha dinamitzat junt
ambelregidorperGirona,LlucSa-
lellas, germà del diputat Benet Sa-
lellas,ilaregidoraaFigueres,Natà-

lia Sànchez, és l’única que es pre-
sentaaleseleccions.Percompletar
els onze noms proposats, els mili-
tants hauran d’escollir quatre
membresmésquesorgirandecan-
didatures individuals.
En la llistapromogudaperArru-

fats’inclouenaltresnoms,entreels
qualsXeviGeneró, que repetiria al
secretariat,oGabrieldeJòdar,vin-
culat a la CUP del districte d’Hor-
ta-Guinardó i fill de l’exdiputat cu-
paire i escriptorJuliàdeJòdar.
Arrufat és una de les veus més

respectades a laCUP.Coma tal, es

vaoferirper articularunsecretari-
at de consens que substituís l’actu-
al –en constants contradiccions
per la polarització dels seus mem-
bres– a l’assemblea d’Esparregue-
ra del 22 de maig. La posterior di-
missió en bloc a mitjan juny de sis
dels seus membres va ser la gota
que va vessar el vas i el secretariat
vatocar fons.Elsdimissionarisvan
carregar amb força contra els seus
excompanys, a qui van acusar
d’“actitudssectàriesimaquiavèl·li-
ques”. Ara Arrufat, junt amb Sale-
llas i Sànchez, serien els principals

encarregats de redreçar el rumb.
Per presentar la seva candidatu-

ra, la llista d’Arrufat advoca en el
seuprogramaperdonarsortidaala
legislatura de Carles Puigdemont,
que consideren excepcional i que
hadeportarCatalunyacapalarup-
tura amb l’Estat. Atès aquest rao-
nament, la candidatura treballaria
perquèel presidentde laGenerali-
tat, Carles Puigdemont, superés la
qüestió de confiança a què se sot-
metràal setembre.
Noobstantaixò,perpertànyeral

secretariat Arrufat haurà de re-
nunciar a la seva condició d’allibe-
rat (està a sou de la CUP), tal com
marquen els estatuts de la forma-
cióanticapitalista.
D’altrabanda,LlucSalellasman-

téunperfilfavorableal’entesaamb
Junts pel Sí. És molt actiu tant a

l’Ajuntament de Girona com a les
xarxes, on es va mostrar partidari
de resoldre positivament la inves-
tidura de president de laGenerali-
tat –com també va fer el llavors di-
putatDavidFernàndez–odevotar
a favor d’ERCen les darreres elec-
cionsgenerals.

Un copvalidades les candidatu-
resapartirdedivendresespresen-
tarana lesbasesmitjançantassem-
blees territorials les candidatures
conjuntesiindividuals. Lamilitàn-
cia podrà escollir els seus candi-
dats apartir de laprimera setmana
d’agostipodranfer-hoperprimera
vegadademaneratelemàtica.L’or-
ganització va anunciar que el 7
d’agost es comunicaran els resul-
tats de les votacions i que posteri-
orment la CUP presentarà el nou
secretariat.c

Arrufat i Lluc Salellas encapçalen
la llista per al nou secretariat cupaire

“Assetjament sistemàtic” en l’operació Catalunya
]ElGovernvaassegurarahir
que lapresumptaoperació
Catalunyaperdesacreditarel
procés independentista ides-
prestigiarpolíticscatalans, i
reveladapelcomissariJosé
Villarejo,“janosorprèn”.Així,
laportaveude l’Executiucata-
là,NeusMunté, lavarebatejar
coma“Operacióanti-Catalu-
nya” ivarecordaral seutorn
alministrede l’Interior,Jorge
FernándezDíaz, algunesde les

sevesdeclaracionsenquèva
acusarel catalanismed’“estar
obsessionat iveurevisions”.
PerMunté, ambl’informe
publicataElPeriódico s’han
verificat les sospites i s’ha
demostrat, sobretotambels
enregistramentsentreFer-
nándezDíaz i l’exdirectorde
l’OficinaAntifrau,Danielde
Alfonso,que“tot formavapart
efectivamentd’unaoperació
d’assetjamentsistemàtic,de

persecució idesprestigi”capa
l’independentisme. Igual-
ment,vaafirmarque,“enun
autènticEstatdedret,Fer-
nándeznoseriaministre”.
“ElGovernnoesquedaràde
braçosplegats”,vaafegir, tot i
quees limitaràdemomenta la
denúnciapolíticad’aquests
fets, jaqueelsenregistra-
mentsnosónunaprovavàlida
perquènoestanautoritzats
percapdels involucrats.
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La votació del procés de ruptura al
Parlament inquieta el Constitucional
El Tribunal tem un xoc perquè ja ha advertit sobre la seva il·legalitat per endavant

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Tribunal Constitucional (TC)
estàenalerta.Elmotiués la inten-
ció dels partits polítics sobiranis-
tes de portar al ple del Parlament
de Catalunya d’aquesta setmana
les conclusions de la comissió
d’estudidelProcésConstituent.
El Constitucional ja va llançar

unaadvertènciaclaraa laMesade
l’assemblea autonòmica perquè
estima que alguns d’aquests tex-
tos –que proposen l’aprovació de
les lleis de la desconnexió i la crea-
ció d’una assemblea constituent
que no seria “susceptible al con-
trol, suspensió o impugnació de
cap altre poder”– s’oposen fron-
talment a l’anul·lació feta pel ma-
teix Tribunal de la declaració
aprovadapelParlament el 9-N.
Ladadaquearapreocupad’allò

més els membres del TC no és
només el contingut de les conclu-
sions d’aquesta comissió, sinó
també que es portin al ple de la
Cambramalgratlesordresilesad-
vertències fetes. L’última es va fer
la setmana passada, en la resolu-
cióqueadvertiadelainconstituci-
onalitat de reformes de la Carta
Magna com les que proposen les
forces sobiranistes en les conclu-
sionsqueesdebatran.
No cal esperar que el Constitu-

cional esmantingui passiu davant
la possibilitat que el Parlament
desatengui aquests avisos. Si es
produeix la votació, o potser fins i
tot abans, arribarà al registre de la
institució el corresponent escrit
de l’Advocaciade l’Estat enquèes
plantejaràuna impugnació.
Als laboratoris jurídics del Go-

vern central se segueix amb aten-
ció l’evoluciódelsesdeveniments.
I la transcendència del cas pot
provocar que el Constitucional
utilitzi les mesures coercitives
que l’última reforma legal
d’aquesta institució va col·locar a
les seves mans. Ara el precedent
de la convocatòria de la consulta
del 9-N, malgrat la prohibició ex-

plícita del TC, és invocat en mit-
jans jurídics com a dada rellevant
a tenir encompte.
La celebració d’aquesta consul-

ta va portar a la presentació d’una
querella contra l’aleshores presi-
dentdelaGeneralitat,ArturMas,i
lesexintegrantsdelGovernJoana
Ortega i Irene Rigau, una acció
penal que després es va estendre
a l’exconseller de Presidència,
FrancescHoms.Òbviament,noés
funciódel tribunal presentar que-
relles.Però sí quehopot fer laFis-
calia,pelseucompteoainstàncies
del Govern central. I el que sí que
pot fer el Constitucional, igual
coml’Executiu,ésposarelsfetsen
coneixement de la fiscal general
de l’Estat,ConsueloMadrigal.
La situació d’incertesa política

que implica l’existència d’un Go-
vern en funcions no impedirà, en
tot cas, que el Tribunal actuï en

exercici de les seves competènci-
es.ElConstitucionalvacelebrarla
setmana passada el seu últim ple
d’aquest trimestre, i en teoria ha
iniciat el seu parèntesi de vacan-
ces, peròelsmagistrats estanpen-
dentsd’unapossibleconvocatòria
extraordinària per reincorporar-
se enqualsevolmoment.
Si passa, ho faran, sens dubte,

amb summe neguit. El TC no vol
ser protagonista d’unxocde trens
entre institucions. Per això va re-
bre amb poc grat la reforma de la

mateixa llei orgànica que regula
les seves competències. Aquest
canvi legal li va donar noves atri-
bucionsperaconseguirque les se-
vesresolucionsescompleixin.Per
evitar la situació en què les hauria
d’aplicar, el TC s’ha preocupat de
disposar en totes les seves resolu-
cions sobre el procés sobiranista
queel seucontingutescomuniqui
directament a les persones i càr-
recs públics afectats. Això explica
l’advertènciadirecta a laMesadel
Parlamentquanta lesconclusions
de la comissió de la Cambra cata-
lana. Però ara es pot donar una si-
tuaciósingular–malgratque téal-
gun precedent– si es porten les
conclusions directament al ple,
una vegada que la Mesa, dimarts
passat, rebés les conclusions de la
comissió idecidísnotramitar-les i
delegar implícitament aquella de-
cisió enuna sessióplenària.c

Política
La qüestió catalana
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XAVIER GÓMEZ

El ple del Parlament decidirà si es voten les conclusions de la comissió del Procés Constituent

LA SITUACIÓ

El TC va tenir el seu
últim ple la setmana
passada, però si cal
actuarà d’urgència

LES PERSPECTIVES

L’advocatdel’Estatpot
presentarrecursper
demanar l’anul·lació
del’acteparlamentari

Intent de parar la votació
]En vista de la certesa
que les conclusions de la
comissió del Procés Consti-
tuent arribaran sí o sí al ple
del Parlament aquesta set-
mana, els grups de l’oposició
van demanar ahir que Junts
pel Sí i la CUP, promotors
del text, renunciïn a la vota-
ció. Ni tan sols Catalunya Sí
que es Pot –que ha partici-
pat en els debats de la co-
missió– està d’acord amb el
contingut. LaMesa del Par-
lament va evitar la setmana
passada incloure les conclu-
sions en l’ordre del dia del
ple que comença avui, de
manera que deixarà la inici-

ativa als seus promotors
perquè introdueixin aquest
punt en l’ordre del dia mit-
jançant unamodificació
d’última hora que haurà de
votar el ple. Jordi Turull, el
president del grup parla-
mentari de JxS, va donar a
entendre que ho faran així.
La presidenta del grup de
Ciutadans, Inés Arrimadas,
va alertar ahir: “El que
està passant al Parlament
és molt greu”. D’altra banda,
Eva Granados, del PSC,
va demanar als promotors
de les conclusions que
renunciïn a desobeir el
Tribunal Constitucional. 244
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Rafael
Jorba

Patriotisme
de pacotilla

UntuitdeMiquel Iceta resumeix
així la seqüència de la constitu-
ciódel nouCongrés i la polèmi-
ca elecció de la Mesa: “És ben

clar: si Pedro Sánchez parla amb els inde-
pendentistes, Espanya es trenca, però si
Rajoypacta ambells, és unestadista”. El lí-
derdelPSCnoesreferiatantalvotenblanc
delsdiputatsd’ERC(9) idelsde l’extingida
CDC(8),quevancontribuiradesignarAna
Pastor, inoPatxiLópez,alapresidènciadel
Congrés, com al fet que deu diputats més
delsprevistosdonessinel seuvota lesvice-
presidències deRosaMaría Romero (PP) i
Ignacio Prendes (Ciutadans). Val a dir que
ésunaxifra forçasignificativa(179escons),
ique,siesrepetísalainvestidura,donariala
presidència a Rajoy en la primera votació,
jaquesumariatresdiputatsmésdelamajo-
riaabsolutaprevista (176).
Entre aquests deu “vots secrets”, que

s’han anat evaporant com els deu negrets
d’AgathaChristie, hi hauria els dediversos
diputats de CDC. El seu representant,
Francesc Homs, hauria buscat tenir grup
propi(visibilitatalaCambraBaixa)icobrar
la subvenció milionària annexa (caixa de
resistència). Es tracta d’un pacte legítim i
que podria haver estat defensat sense
embuts, com mana la tradició parlamen-
tàriade laMinoriaCatalana.“Pit i collons”,
senyor Homs. L’única crítica que se li pot
ferésquehaginegat l’evidència.“Noespot
tractar la gent d’idiota”, va exclamarMarc
Castells, alcalde d’Igualada i un dels po-

lítics emergents del nou Partit Demòcrata
Català (PDC).
En aquest context, la contradicció que

resumia el tuit d’Iceta cal buscar-la en l’ac-
titud del mateix Rajoy. Un tuit del presi-
dentenfuncionseldelata:“Lacessióqueha
fet el PSOE als independentistes al #Senat
no té cap explicació. Per arribar a la presi-
dència delGovernno tot s’hi val”. Rajoy va
escriure aquest tuit el 16 de gener quan el
PSOE es disposava a cedir dos senadors a
ERC i DiL (CDC) perquè poguessin tenir
ungruppropialSenat.ElPPvaposarelcrit
al cel i va presentar l’operació, que tenia
precedents a la CambraAlta, comunama-
niobra il·legítima i vergonyosa de Sánchez
pergarantir la sevapròpia investidura.
Lapreguntaquecal fer-seés laqueplan-

tejava el tuit d’Iceta: perquèquanSánchez
allarga la mà als independentistes és un
traïdor i quan ho fa Rajoy és un estadista?
Lameva resposta: perquè Rajoy és de dre-
tes, i el patriotisme, com el valor en el cas
dels soldats,se lisuposa.Encanvi,Sánchez
és socialista, de matriu internacionalista, i
defensaunaalternativa federalque trenca-
riaEspanya...Tantdeboqueaquestpatrio-
tisme de Rajoy serveixi per obrir un nou
començament: regeneració, reforma cons-
titucional imodeld’Estatdebenestarperal
segleXXI. Perquè el patriotisme, comdeia
Manuel Azaña, “no és un codi de doctrina;
el patriotisme és un estat d’esperit que
ens impulsa, com qui compleix un deure,
a sacrificar-nos per mor del bé comú”.
Durant els propers dies veurem si els nos-
tres actors polítics actuen esperonats pel
consell d’Azaña o es refugien en aquell pa-
triotisme de pacotilla que, segons Samuel
Johnson, “és l’últimrefugidelscanalles”.

“Elpatriotismenoésuna
doctrina;ésunestatd’esperit
queensimpulsaasacrificar-nos
permordelbécomú”(Azaña)

PANORAMA

Unpagament amb fons
públics esquitxa Bustos

Acord entre el Govern
català i el tercer sector

wL’exalcaldedeSabadellManuel
Bustosvaatribuir ahir a “unerror
esmenable”queelConsorcideResi-
dusdelVallèsOccidental li pagués
ambfonspúblicsunhotel aSevilla
durantuncongrésdelPSOEel2012.
Hovaexplicara la sortidadels jutjats
deTerrassa, onvadeclararcoma
investigatdel casMercuridepre-
sumptacorrupció i tràficd’influènci-
es.Vadirquevahaverd’anar-se’nde
l’hotelperun temapersonal, raóper
laqualvadeixarenmansdel llavors
gerentdel consorci,PacoFernández,
la liquidacióde la factura. Segons
Bustos,Fernándezvapagaramb
dinersdel consorci, en llocd’enviar
la facturaalpartit, senseque l’exal-
caldeen fosconscient. “Quedaclar
quevaser fruitd’unerrorcorregible
de200euros, esvaabonarelpaga-
mentd’unahabitació inoesvarecla-
mar”, vadetallar. /PalomaArenós

wLa Generalitat i la Taula d’Enti-
tats del Tercer Sector van firmar
ahir un pla de suport amb 32mesu-
res per enfortir el sistema del ben-
estar català. El document, que va
ser presentat ahir pel president de
la Generalitat, Carles Puigdemont;
la consellera de la Presidència i
portaveu, NeusMunté, i el presi-
dent de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector, Oriol Illa, es compromet
a donar més participació a les enti-
tats en les polítiques socials en
àmbits com l’habitatge o la inserció
laboral de col·lectius en risc d’ex-
clusió, entre d’altres. Puigdemont
va destacar que la voluntat de
l’Executiu català és de col·laborar
amb les entitats socials per aconse-
guir “un objectiu comú” de cons-
truir un país “on no només pagui la
pena viure, sinó on es visqui d’una
manera decent”. / EFE

Albioldemanaques’acabi
elcorredormediterrani
wEl coordinador general del PP a
Catalunya, Xavier García Albiol; la
presidenta del PP valencià, Isabel
Bonig; el d’Andalusia, JuanManuel
Moreno, i el deMúrcia, Pedro An-
tonio Sánchez, van firmar ahir el
manifest Junts per laMediterrània.
Amb aquest document demanen al
Govern central un noumodel de
finançament autonòmic “just” i que
durant aquesta legislatura s’acabi el
corredor ferroviari del litoral. En
un acte a Cartagena, Albiol va des-
tacar el “gran impuls econòmic”
que donarà a laMediterrània espa-
nyola i a les comunitats annexes,
com les Balears i Aragó, el corredor
ferroviari, que ha qualificat de
“gran infraestructura que, encara
que no agradi als independentistes i
al president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, unirà els territoris
i els habitants d’Espanya”. / EFE

Rivera demana aRajoy que
assumeixi l’encàrrec del Rei
C’s adverteix que sense l’abstenció del PSOE no hi haurà investidura

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Lacreixent pressió del Partit Popular a
Ciutadans perquè voti afirmativament
la investidura de Mariano Rajoy, cosa
que podria propiciar l’abstenció d’al-
guns diputats socialistes, està provo-
cant l’efecte contrari al que s’esperava
a laMoncloa: el partit que lideraAlbert
Riveraha recuperat el rebuigd’investir
el líder popular, la que el considera
molt marcat per la presumpta corrup-
ciódel PP, i els pròximsdies faràdiver-
sos gestos que posaran en evidència
aquesta distància.
Entre aquest gestos hi ha votar en

contra que Convergència obtingui
grup propi al Congrés gràcies al suport
de PP, PSOE i Podem, i s’oposarà que
els partits nacionalistes puguin tenir
cadira a la comissió de SecretsOficials.
Es tracta de petits gestos a l’arena

parlamentària que vénen a desmentir
qualsevol acostament centrista al PP,
malgrat la insistència del Govern cen-
tral que els canals de negociació amb
els partits estan oberts i s’avança lenta-
ment però amb seguretat.
Un altre exemple de la falta de sinto-

nia és que ahir, després de saber que
sectors populars demanen a Rajoy que
no vagi a la investidura si no té assegu-
rada unamajoria de diputats suficient,
Rivera va demanar a través de Twitter
al president en funcions que aquesta
vegada no faci com al gener i rebutgi
l’oferiment del Rei: “Setmana clau per
posar en marxa Espanya. Espero que
Rajoy no digui que no una altra vegada
al Rei i que el PSOE es mogui com va
fer C’s i anunciï la seva abstenció”, va
escriure.
Els contactes de Rajoy i Rivera fins

ara han estat dos. A la tandad’entrevis-
tes deRajoy amb els líders d’altres par-
tits, el 12 de juliol, quan li va lliurar un
document de 50 pàgines que sintetitza
el programa del PP, i un missatge tele-
fònic posterior de Rivera a Rajoy en
què li demana més concreció en matè-
ria econòmica.
Un altre dels arguments de C’s per

resistir-se al vot favorable a Rajoy i im-
plicar-hi el PSOE és que amb la seva

“abstenció tècnica” no n’hi ha prou i
qualsevol possibilitat d’investidura
d’un candidat del PP passa obligatòria-
ment perquè els diputats socialistes, o
almenys alguns, s’abstinguin.
Per això C’s, que no vol aparèixer

públicament com l’únic suport a què es
pugui agafar Rajoy, va insistir ahir a
demanar als socialistes que acceptin
per “sentit d’Estat” l’abstenció i que
governiunExecutiudelPPenminoria.
“El PSOE no pot carregar el mort a

ningú, si hi ha terceres eleccions, en
tindrà bona part de culpa”, va assegu-
rar ahir la líder de Ciutadans a Catalu-
nya, Inés Arrimadas, que va admetre
que més enllà de converses informals
entre els diferents representants de
partits els últims dies no hi ha hagut
negociacions.c

CORTINA P. / ACN

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ahir a la seu de Barcelona

A G E N D A

]El rei Felip inicia avui la
tanda de consultes, després
de la qual encarregarà al
líder d’un dels partits –presu-
miblementMariano Rajoy–
la configuració del nou govern.
Al llarg del dia passaran per
la Zarzuela Pedro Quevedo
(Nova Canàries), IsidroMartí-
nez Oblanca (FòrumAstúries),
Ana Oramas (Coalició Canà-
ria), Javier Esparza (UPN) i
Alberto Garzón (IU)

Felip VI comença avui
la tanda de consultes
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L’oposició deixarà sols JxSí i
la CUP en la votació de la ruptura
C’s, PSC, CSQP i PP insten Forcadell a evitar la “degradació” del Parlament

IÑAKI ELLAKURÍA
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Un cop a la democràcia. Així és
com la majoria de partits de
l’oposició defineixen la voluntat
de Junts pel Sí i la CUPd’aprovar
avui al Parlament les conclusions
de la comissió del Procés Consti-
tuent. Al capdavall, noves mesu-
res de ruptura amb la resta d’Es-
panya que inclouen, per exem-
ple, la constitució d’una
assemblea que estaria per sobre
de les actuals institucions, inclòs

l’actual Parlament de Catalunya.
Aquesta preocupació que van

expressar ahir sense matisos C’s,
PSC, CSQP i PP no tindrà, tot i ai-
xò, una resposta en bloc. Inés Ar-
rimadas, Miquel Iceta i Xavier
García Albiol van analitzar una
acció conjunta que finalment van
desestimar.
L’oposició sí que intentarà que

es visualitzi tant la solitud de
JxSí i la CUP com el rebuig abso-
lut al fet que es votin i s’avalin en
seu parlamentària les polèmi-
ques conclusions. I encara més
sense que la inclusió d’aquestes

conclusions l’hagi ordenada la
Mesa de la Cambra i estiguin, a
més, sota una estreta vigilància
del Constitucional: l’Alt Tribunal
ja va advertir per escrit al Parla-
ment que el seu contingut supo-
sa, de facto, que es desenvolupi la
declaració rupturista del passat 9
de novembre, anul·lada pel ma-
teix TC.
Els partits de l’oposició també

van coincidir en les seves inter-
vencions a posar el focus sobre la
presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, qüestionada altres
vegades per l’oposició al llarg

d’aquesta legislatura per la seva
“parcialitat”.
“Exigim que assumeixi la seva

responsabilitat i actuï com a pre-
sidenta del Parlament i no pas
comapresidenta de l’ANC, ja que
si la votació s’acaba fent serà un
cop a la democràcia i s’estarà des-
atenent el TC”, va declarar la lí-
der deCiutadans aCatalunya, In-
és Arrimadas .
Quan encara falta saber quan

es debatran i es votaran les con-
clusions –malgrat que no formen
part de l’ordre del dia del ple que
va començar ahir i acabarà di-

jous, Junts pel Sí i la CUP faran
una petició per incloure-les–,
ahir els partits de l’oposició ja
van avançar com actuaran.
El PP a Catalunya va anunciar

que abandonarà l’hemicicle al
moment de la votació; C’s i el
PSC, tot i que en principi esman-
tindran en el ple i participaran en
el debat, han decidit igualment
no votar les conclusions.
El portaveu socialista, Ferran

Pedret, va acusar JxSí i la CUP
d’“alimentar una situació de ten-
sió i conflicte institucional” per
interessos electorals. En aquest

sentit, Pedret està convençut que
el que motiva JxSí a avalar la vo-
tació és que vol “guanyar punts”
davant dels antisistema de cara a
la qüestió de confiança al presi-
dent Carles Puigdemont, que es
farà després de la Diada.
Mentrestant, Catalunya Sí que

es Pot –que va participar en la co-
missió parlamentària, però va
discrepar agrament de les con-
clusions–, hi votarà en contra.
“Apostemper no degradarmés el
Parlament i per no participar en
aquesta votació procedimental”,
va apuntar el portaveu, JoanCos-
cubiela.
“Si es fa la votació serà un

atemptat contra l’Estat de dret”,
va declarar el dirigent del PP, Xa-
vierGarcíaAlbiol, que va augurar
futures conseqüències legals. c
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La qüestió catalana
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NO VOTARAN

C’s, PSC i PP
no participaran
a la votació, i CSQP
votarà en contra

MALESTAR INSTITUCIONAL

L’oposició critica
que no s’hagi tingut
en compte la decisió i
la potestat de laMesa

1. Actualment no hi ha cap
marge d’acció per al reconei-
xement del dret a decidir del
poble català dins del marc
jurídic constitucional i legal
espanyol. L’única manera
possible d’exercir aquest dret
és per la via de la desconnexió
i l’activació d’un procés consti-
tuent propi.

2. El poble de Catalunya té
la legitimitat per començar un
procés constituent (...).

3. Les experiències compa-
rades d’altres països avalen
el camí emprès per Catalunya
per anar construint un
model singular de procés
constituent (...).

4. Cal vetllar perquè el marc
metodològic del procés consti-
tuent sigui consensuat, públic,
transparent i compartit
amb tota la societat i amb les
institucions (...).

5. El procés constituent ha
de constar de tres fases. Una
primera fase de procés partici-
patiu; una segona fase de des-
connexió amb l’Estat espanyol
i convocatòria d’eleccions
constituents per formar una
assemblea constituent, que
haurà de redactar un projecte
de constitució, i una tercera
fase per a la ratificació
popular de la Constitució
per mitjà de referèndum.

6. El procés participatiu previ
ha de tenir com a òrgan prin-
cipal un Fòrum Social Consti-
tuent format per representants
de la societat civil organitzada
i dels partits polítics. El Fòrum
Social Constituent ha de deba-
tre i formular un conjunt de
preguntes sobre continguts

concrets de la futura
constitució que haurà
de resoldre la ciutadania.

7. Després de la fase de parti-
cipació ciutadana, es comple-
tarà la desconnexió amb la
legalitat de l’Estat espanyol
per mitjà de l’aprovació de les
lleis de desconnexió per part
del Parlament i d’unmecanis-
me unilateral d’exercici demo-
cràtic que servirà per activar la
convocatòria de l’Assemblea
Constituent. Les lleis de des-
connexió no són susceptibles
de control, suspensió o impug-
nació per part de cap altre
poder, jutjat o tribunal (...).

8. El Parlament de Catalunya
empara el procés constituent
que s’ha de portar a terme a
Catalunya (...).

9. L’Assemblea Constituent,
una vegada convocada, elegida
i constituïda, disposarà de
plens poders. Les decisions
d’aquesta assemblea seran
de compliment obligatori per a
la resta dels poders públics i
per a totes les persones físi-
ques i jurídiques. Cap de les
decisions de l’assemblea tam-
poc no serà susceptible de
control, suspensió o impugna-
ció per cap altre poder, jutjat o
tribunal (...).

10. Una vegada l’Assemblea
Constituent haurà aprovat el
projecte de constitució, s’hau-
rà de convocar un referèndum
constitucional perquè el poble
de Catalunya aprovi o rebutgi
d’una manera pacífica i demo-
cràtica el text (...).

11. El procés constituent ha
d’incorporar des del principi
la perspectiva de gènere.

Les conclusions que es votaran

JORDI PLAY

Marta Rovira dialogant ambGabriela Serra iMireia Boya
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El Parlament desafia l’Estat

Després d’haver dut a terme el pro-
cés participatiu del 9-N malgrat la
prohibició del Tribunal Constituci-
onal, elParlamentvaconsumarahir
el segon actemés important de des-
obediènciaa les institucionsde l’Es-
tat quan va aprovar les conclusions
de la comissió d’Estudi del Procés
Constituent en contra de les adver-
tències del mateix Alt Tribunal.
Aquestdesafiamentesvaferrealitat,
després d’un debat tens i intens en
l’últimple abansde vacances, gràci-
es al suport de Junts pel Sí i la CUP,
quevatenirelrebuig,totiqueengra-
dacions diferents, del conjunt de
l’oposició:CatalunyaSíqueesPotva
votarencontra,elPSCnovapartici-
paren lavotació, iC’s iPPesvanab-
sentar de l’hemicicle en el moment
enquèesvotava.
No va ser fins després de la sessió

decontrolalpresidentdelaGenera-
litat –que de fet ja va versar gairebé
íntegrament sobre la qüestió– que
Junts pel Sí i la CUP van sol·licitar
una alteració de l’ordre del dia per
incloure-hi la polèmica votació. Era

elmecanismeacordatdesprésquela
Mesa rebutgés enprimera instància
incorporar el punt al ple arran de la
interlocutòria del Tribunal Consti-
tucional que l’avisava que “tenia el
deure d’impedir o paralitzar” el de-
bat i la votació de les esmentades
conclusions. L’Alt Tribunal havia
estimat fa una setmana l’incident
d’execució de sentència plantejat
pel Govern espanyol, segons el qual
la creació de la comissió vulnerava
l’anul·lació de la declaració de rup-
tura aprovada pel Parlament el pas-
sat 9 de novembre i havia advertit
quelesconclusions–enquèesdibui-
xa la seqüència de la desconnexió
amb l’Estat– contravenien l’ordre
jurídic.
La maniobra de Junts pel Sí i la

CUP pretenia deixar laMesa sana i

Política
La qüestió catalana

launilateralitat i els contraris que se
saltilalegalitatvigent,ivadeixarCa-
talunya Sí que es Pot enunapretesa
posició intermèdia en defensa del
dret adecidirpactat amb l’Estat que
li va valer, sobretot, la severa crítica
del bàndol sobiranista. Junts pel Sí i
la CUP, precisament, van tenir la
complicitat dels presidents de l’As-
semblea Nacional Catalana, Òm-
niumCultural i l’Associació deMu-
nicipis per la Independència, que
vanassistiralpleensenyaldesuport.
A la pràctica, l’aprovació de les

conclusions de la comissió d’Estudi
del Procés Constituent en forma de
resolució del Parlament no té, per
molt que inclogui mecanismes de
ruptura amb l’Estat espanyol, cap
efectejurídic.Eltindria,entotcas,el
desenvolupament de les mesures
contingudesenaquestfullderuta.El
queéspolíticamentrellevantitrans-
cendent, per tant, és la desobedièn-

CONTRA LA PRESIDENTA

L’oposició assenyala
Forcadell com
a responsable
del desacatament

DEBAT DE TOTALITAT

El bloc sobiranista
permet que la primera
llei de desconnexió
superi el primer tràmit

L’hemicicle, amb els escons de C’s i PP buits, en el moment de votar les conclusions de la comissió del Procés Constituent

c Junts pel Sí i la CUP consumen
la desobediència al TC avalant
el pla de ruptura en un ple tens

cC’s i PP abandonen l’hemicicle,
el PSC no participa en la votació
i CSQP es pronuncia en contra

cLa resolució no té efectes
jurídics, però agreuja
l’enfrontament entre institucions

L A D A TA

]Laqüestió de confiança
a quèhade sotmetre’s el
president de laGenerali-
tat, Carles Puigdemont,
finalment serà l’última
setmanade setembre, el
dia 28, un anydesprés de
les eleccions del 27-S. Ell
mateix ho va anunciar
ahir en la sessió de control
del Parlament per tallar el
debat quedilluns s’havia
obert des d’ERCen apun-
tar quepodria dur-se a
terme abans de la celebra-
ció de laDiadaNacional
de l’Onzede Setembre.

La qüestió de
confiança, el 28-S

estàlvia de l’advertència del Tribu-
nal Constitucional i carregar a l’es-
quena dels diputats la responsabili-
tat del debat i la votació amb l’argu-
ment que, segons l’Estatut, “són
inviolables pels vots i les opinions
que emetin a l’exercici de llur càr-
rec”. C’s i PP van intentar impedir
aquesta circumstància quan van as-
senyalardemanerareiterada laMe-
sa i, molt especialment, la mateixa
presidenta del Parlament coma au-
tèntiques culpables del desacata-
ment i la il·legalitat. Carme Forca-
dell va argüir que la responsabilitat
noerasevaivacitarelreglamentper
subratllar que el ple era sobirà i la
Mesa només ordenava el debat, i va
demanaralsdiputatsdeJuntspelSíi
laCUPsierenconscientsdelanotifi-
caciódel’AltTribunal.Elsmembres
de laMesa pertanyents a les forma-
cions de l’oposició –JoséMaría Es-
pejo-Saavedra (C’s), David Pérez

(PSC) iJoanJosepNuet (Catalunya
Sí que es Pot)– van aprofitar també
per desmarcar-se d’una iniciativa
que tots vancoincidir queeramani-
festament il·legal. D’aquesta mane-
ra, entre citacions de l’Estatut, del
reglament del Parlament, de la
Constitució i delTribunalConstitu-
cional, enundebatmoltpujatde to i
undelsmésagresdelsúltimstemps,
la inclusió en el ple de la votació de
les conclusions de la comissió d’Es-
tudi del Procés Constituent va aca-
bartirantendavantambelsuportde
Junts pel Sí i la CUP, i el rebuig de
C’s,PP iPSC,mentrequeCatalunya
Sí que es Pot no va participar en
aquestavotació.
La discussió posterior sobre el

contingutestrictedelesconclusions
vacertificarlafracturaentreelspar-
tidarisielscontrarisdelaviadelain-
dependència, entre els partidaris
queCatalunyaemprenguielcamíde

LA CRÒNICA

Josep Gisbert
Barcelona
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TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

LaCambra es divideix per les conclusions de la comissió constituent

Partit en dos
RAÚL MONTILLA
ÀLEX TORT
Barcelona

Es va alterar l’ordre del
dia, però també es van
alterar els ànims. A les
11.31 h el president del

grup parlamentari de Junts pel
Sí, Jordi Turull, va demanar a la
presidenta del Parlament, Car-
meForcadell, d’incloureeldebat
i la votació sobre les conclusions
de la comissiódelProcésConsti-
tuent. Va començar, tot seguit, el
foc creuat entre els diputats.
Aquests van ser els arguments
esgrimits.

JUNTS PEL SÍ
Inviolabilitat parlamentària

Turull es va escudar en dos fac-
tors per sol·licitar la inclusió a
l’ordredel diadel debat sobre les
conclusions de la comissió cons-
tituent: primer, que els diputats
del Parlament “representen el
poble de Catalunya”, i, en segon
lloc, es va emparar en l’article 57
de l’Estatut, que afirma que “els
membres del Parlament són in-
violables pels vots i les opinions
que emetin a l’exercici de llur
càrrec”. A més, va criticar dura-
ment Catalunya Sí que es Pot:
“Molt puny alçat, molta samar-
reta,molta pancarta, però a l’ho-
radelaveritat,moltacagarel·la!”.
La portaveu, Marta Rovira, va

lamentarquelaconfluènciad’es-
querres no doni suport a les con-
clusions malgrat que reculli al
seuprogramaelectoralqueCata-
lunya “necessita unprocés cons-
tituent de base ciutadana que no
estigui subordinat, ni subaltern,
a capaltremarc subordinat”.

CIUTADANS
Copa la democràcia

La dirigent de Ciutadans, Inés
Arrimadas, va ser taxativa: “Vo-
tar això significapassar-se la jus-
tíciaper–vaestardubtantnomés
uns segons– l’arc del triomf”. La
líderde laprincipal forçaa l’opo-
sició va demanar diverses vega-
desa lapresidentadelParlament
que llegís la interlocutòria del
TC que va advertir sobre la il·le-
galitat del que es va votar ahir, i
va interpel·lar directament For-
cadell i la seva responsabilitat.

“No la pot derivar. Ser presiden-
ta no és només cobrar 120.000
euros”, va apuntar Arrimadas,
que va definir el d’ahir com un
dia “trist” per a la democràcia.
“Nosaltres no podem participar
enaquestavotacióperquèvulne-
ra el criteri del TC, però vulnera
tambéelsprincipismésbàsicsde
la democràcia”, va dir amb refe-
rència a l’assemblea constituent
prevista a les conclusions. “Això
és un insult als principis demo-
cràtics de la separaciódepoders.
Suposa tornar a enrere en el
temps,quanelsgovernantspodi-
en triar les seves lleis”, va afegir.
Un dels vicepresidents del

Parlament, José María Espejo-
Saavedra, de C’s, també va inter-
venir –afegint encaramés singu-
laritat a aquesta sessió– per dei-
xar clara la seva discrepància
amb la Mesa: “La resolució del
TC ens diu que hem d’impedir o
paralitzar aquest tipusd’iniciati-
ves”, que podrien significar un
“frau de llei”. Dos membres més
de la Mesa, David Pérez (PSC) i
Josep Nuet (CSQP) es van pro-
nunciar en lamateixa línia.

PSC
El Parlament és de tots

El líderdelPSC,Miquel Iceta, va
lamentar la “utilització” de la
Cambra. “No tenen dret a situar
el Parlament fora de la llei, per-
quèaquestParlamentésde tots”,
va dir Iceta, que vamantenir que
amb l’aprovació de les conclu-
sions “només es busca l’enfron-
tament institucional”. “Conside-
rem que aquestes iniciatives són
perilloses per al nostre autogo-
vern”. Iceta va carregar contra
“el poder absolut” de l’Assem-
blea Constituent, que implica,
segons la seva opinió, la dissolu-
ciódelParlament,burlant-sefins
i totdelmateixEstatut, i vaqües-
tionar que el poder polític de
l’Assemblea Constituent –“que
no sabem qui ha elegit”, va pun-
tualitzar– quedi per damunt de
tot les altres coses.

CATALUNYA SÍ QUE ES POT
Handinamitat els ponts

El portaveu de Catalunya Sí que
es Pot, Joan Coscubiela, va re-
cordar que la seva formació va
participar en la comissió que va

concloure les tasques demanera
abrupta i amb les tesis que Junts
pel Sí i la CUP ja havien prefixat.
Coscubiela vadeclararque si ells
van participar va ser per bastir
ponts. “Elsponts elshandinami-
tat”, va apuntar Coscubiela.
“Portar les conclusions a aquest
ple és fer política de blocs tan-
cats”, va afegir el líder ecosocia-
lista, que va dir que la votació
d’ahirvaser“elprimercapítolde
la qüestióde confiança”.

PP
Autogovern en risc

El líder del PP,XavierGarcíaAl-
biol,vaqualificar lavotaciód’“un
cop contra el TC”, que és l’òrgan
que garanteix que en aquest país
ningú no se salti les normes i la
llibertat,ungreugequevaadver-
tir expressament que al presi-
dent, Carles Puigdemont, i al vi-
cepresident,Oriol Junqueras,no
“els sortirà de franc”. “Estan
posant en risc l’autogovern”, va
afegir.
Albiol va ser el primer d’inter-

venir quanForcadell va acceptar
la petició de votar les conclusi-
ons. “Ésunaresponsabilitatde la
Mesa del Parlament i de vostè
quenoesprenguicapdecisióque
vagi encontrade l’Estat dedret”,
va advertir.

CUP
“No tenimpor”

A través de la diputada Gabriela
Serra, laCUPvaadvertiralPPial
Tribunal Constitucional, mal-
grat quenova esmentar-los: “No
ens amenacin, no perdin el
temps, perquè haurien de saber
quenotenimpor”.Serravareite-
raraixí la ideaprèviamentverba-
litzadaper la sevacompanyaAn-
na Gabriel, que va assegurar a
l’hemicicle que “per la indepen-
dència, la CUP no té por”. De la
mateixamanera comvan fer Ro-
vira i Turull, Gabriel també va
llançar uns quants dards contra
CatalunyaSíqueesPotivamani-
festar la seva “preocupació” per-
què una formació d’esquerres
acusés elspartits independentis-
tes de “sectarisme” o de “fer
trontollar mètodes democrà-
tics”, quan, segons el parer de la
cupaire, “avui [per ahir] s’està
construint democràcia”.c

ciaieldesafiamentquerepresentael
simplefetd’haver-lesaprovades,co-
saquenofamésqueagreujarnojael
desacord, sinó l’enfrontament entre
les institucionsdeCatalunya i lesde
l’Estatespanyol.
Enesperadelareaccióanunciada

pelGovern espanyol i de la resposta
quedonielTribunalConstitucional,
elblocsobiranistadeJuntspelSí i la
CUPconsideravabenfetalasevaac-
tuació i, sense oblidar l’horitzó de la
qüestiódeconfiança,continuavaen-
davant amb ladeterminacióde tirar
endavantelprocésindependentista,
que,amésdelapolèmicavotació,va
tenir un altre episodi en el ple del
Parlamentd’ahir: eldebata la totali-
tat de laprimerade les anomenades
lleisdedesconnexió, ladecreacióde
l’Agència Catalana de Protecció So-
cial, enquèJuntspel Sí i laCUPvan
rebutjar lesesmenesdeC’s,PP,PSC
iCatalunyaSíqueesPot.c

XAVIER GÓMEZ

P A R A U L E | D E S A F I A R |
Provocar a un combat, a una lluita, a una competi-
ció. Desafiar algú a córrer, a saltar, a nedar. Desafi-
ar a caramboles, als escacs. Afrontar, no témer la
lluita. Desafiar la tempesta. PÀGINA 14

| P A R T I T |
Organització política que té com a objectiu
la consecució del poder per tal d’aplicar un progra-
ma de govern. Cosa decidida per endavant.

PÀGINA 15

| Q U E R E L L A |
Discòrdia entre dues o més persones que emmena
queixes i retrets recíprocs. Acusació presentada
contra algú o contra alguna cosa que ens ha agreu-
jat, que ens perjudica. PÀGINA 16

S

Les frases
Jordi Turull

Pres. grup Junts pel Sí

“Ens devem a les
ambicions del poble
de Catalunya. (...)
La nostra vocació
és servir
els ciutadans”
Inés Arrimadas

Presidenta de C’s Catalunya

“Dins de l’oposició
hi hamoltes
diferències,
però avui els únics
que aprovaran això
són vostès”
Miquel Iceta

Primer secretari del PSC

“L’aprovació
de les conclusions
de la comissió
només busca
l’enfrontament
institucional”
Joan Coscubiela

Portaveu de CSQP

“El text de les
conclusions de
la comissió
és esperpèntic,
una estafa política
i un engany”
Xavier García Albiol

Líder del PP al Parlament

“L’Estat de dret
actuarà, trigaràmés
omenys; em fa
la impressió que
trigaràmenys”
Gabriela Serra

Diputada de la CUP

“No ens amenacin,
no perdin el temps,
perquè haurien
de saber que
no tenim por” 248
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Ataque a la Iglesia
Como ciudadano pacífico y

respetuoso con todas las creen-
cias religiosas existentes, pienso
que se ha sobrepasado la línea
roja con un hecho tan criminal
como el ocurrido en una iglesia
católica de Normandía. Un acto
fanático efectuado por verdade-
ros robots de la muerte, el odio y
el miedo. Jacques Hamel era un
cura bueno, que con 86 años re-
nunció a jubilarse por estar toda-
vía fuerte para transmitir valores
a sus fieles. Que descanse en paz.

ENRIC ALONSO PADRÓ
Barcelona

Mínimo irrenunciable
Lo lógico es exigir que el isla-

mismo pacífico y democrático de
Europa y del mundo entero (sus
dirigentes religiosos y ciudada-
nos) condene ya el asesinato del
sacerdote Jaques Hamel. Repre-
senta la clave moral de cualquier
confianza interreligiosa y huma-
na. Esto es lo que importa, y es
más decisivo que cualquier otra
palabra política o ética. Por aquí
arranca una política justa entre
distintos en religión, mas no en
los principios humanos. Es un
mínimo irrenunciable.

JOSÉ IGNACIO CALLEJA
Vitoria-Gasteiz

Contra el cristianismo
Cuandome enteré de la noti-

cia del asesinato del sacerdote en
una pequeña localidad de Nor-
mandía, rápidamente vinieron a
mi mente los martirios de los
cristianos. ¿Qué diferencia hay
entre el siglo I y la actualidad? Al
parecer ninguna. El Estado Islá-
mico está dispuesto a erradicar el
cristianismo en nombre de un ser
que no es Dios. Es una persecu-
ción que debería preocupar al
mundo entero, aunque no sean
cristianos ni católicos. Son los va-
lores denuestras vidas lo que está
en riesgo, pero lasde todos los eu-
ropeos y también diría que de to-
do el mundo.
Si el EI cree que erradicando a

las personas conseguirá algo, que
piense en los inicios del cristia-
nismo y se dará cuenta de que es
imposible. Contra Dios no hay
nada que hacer.

CRISTINA CASALSMASSÓ
Suscriptora
Esplugues de Llobregat

Desconnexió d’Espanya
Famésde200dies que estem

sense govern real, tan sols el ma-
teix govern anterior en funcions,
és a dir, sense capacitat executi-

va. Els partits encara no s’han po-
sat a la feina d’intentar arribar a
acords per formar govern. No
s’entén com en Rajoy, líder del
partit majoritari, no es reuneix
amb els altres partits per propo-
sar, negociar i pactar reformes
econòmiques, socials, etcètera.
No s’entén com en Sánchez, líder
de l’oposició, no es reuneix amb
altres partits d’esquerra i amb els
nacionalistes més moderats per
buscar punts d’acord i trobar una
alternativa al govern del PP.
Això no és normal en un sis-

tema democràtic consolidat.
Però tampoc no ho és no complir
els programes electorals, el ver-
gonyós nivell de corrupció tant
del PP com del PSOE, la utilitza-
ció partidista del TC i del Minis-
teri de l’Interior, etcètera.
Hem de reconèixer que el sis-

tema democràtic espanyol fa ai-
gües pertot arreu. Els polítics ac-
tuals només saben governar quan
disposen de majories absolutes.
Però de fer propostes, negociar,
cedir, pactar i arribar a acords, no
en tenen ni idea. Això sí, quan el
Parlament de Catalunya vota per
la desconnexió d’Espanya, ràpi-
dament tots es posen d’acord per
condemnar-ho. Simés no, curiós.

DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

Nosotros, a lo nuestro
Parece que la dificultad para

formar un gobierno en España va
pareja con la alegría del proceso
constituyente catalán. Van pa-
sando los días y la investidura de
Rajoy se torna lejana. En Cata-
lunya, como si nada pasara enEs-
paña, nos estamos preparando
para la independencia. Pero, si
hay contradicción entre una cosa
y la otra, hace pocos días el Go-
bierno en funciones garantizó el
pago de una parte de la deuda pú-
blica catalana, amén de otros pa-
gos a la Generalitat. Y ahora re-
sultaquevolvemosanuestropro-
ceso, con total normalidad.
La sinrazón de algunas prácti-

casme deja anonadado. El dinero
que nos dan desde el Gobierno de
España es bien recibido, pero no-
sotros, a lo nuestro.

JOAN PALACÍN COLL
Caldes deMontbui

Procés constituent
Ja tenim un altre cop el Par-

lament crispat, i novament a nin-
gú no sorprèn. JxSí i la CUP han
forçat el debat sobre les conclu-
sions d’estudi del procés consti-
tuent, i tothom sap que la decisió
del Parlament es pot qualificar
d’acte de desobediència, però el

que realment interessa al poble és
si la independència és viable, si,
en casquepassés, aniremmillor o
pitjor. Debatre qualsevol posició
s’ha de llegir sempre en positiu,
encara que siguin les conclusions
del procés constituent, que intu-
ïmquin color tindran.
I és aquíonels grupsde l’oposi-

ció s’equivoquen i perden una
oportunitat de poder fer valer el
seu criteri contrari a la indepen-
dència, i d’aquesta manera acon-
seguir reduir els partidaris de la
secessió. Quan Inés Arrimadas
acusa lapresidentadelParlament
de “passar-se la justícia per l’Arc
de Triomf” o quan Xavier García
Albiol acusa els independentistes
de perpetrar un “atemptat contra
l’Estat de dret” no aconsegueixen
acostar cap persona indiferent al
procés a la seva posició. Arri-
madas iAlbiol amb la sevaposició
no fan res més que caure en la
trampa i contribuir a escalfarmo-
tors, que bona falta li fa al procés.

XAVIER ARTISÓ I AGUADO
Subscriptor
Barcelona

La gestió de la L9
Tot just recuperat de l’im-

pacte de llegir l’editorial del dia
21 de juliol sobre el desastre de la

gestióde laL9 (“La lliçóde la línia
9”) m’agradaria conèixer la res-
posta a algunes preguntes: també
és culpa deMadrid? Si no és Ma-
drid, qui és el culpable?El trio so-
cialistes-ERC-comunistes? L’an-
tiga CiU? Tots dos grups plegats?
Els culpables s’han escapolit?
Perquè el malbaratament i la

gestió negligent dels diners pú-
blics mentre s’anomenen els més
propers per a càrrecs públics
molt generosament remunerats
també és corrupció. I porta al que
ara passa: que manquen diners
per a la sanitat, l’educació, la de-
pendència...

ALFONSODEVICTORIA POU
Subscriptor
Sant Just Desvern

Soroll al Poble Sec
Ara plou. Respiro alleugeri-

da. Al barri del Poble Sec hi ha
força carrers de voreres estretes i
de calçades úniques. Amb motiu
de les festes del barri enmolts in-
drets es talla la via públicaperquè
els espavilats muntin escenaris
precaris i altaveus que amplifi-
quen sons eixordadors que no-
més els ignorants dirien que és
música. Grups amateurs sobrats
d’autoestima i mancats de con-
tractes. No ens deixen dormir.
Els músics del metro han de pas-
sar un examen, oi? I els que s’in-
filtren a casa sense consentiment,
no. Té cap lògica? Tres dies se-
guits fent un terrabastall acústic.
L’excusa és una festa, de la qual
només gaudeixen els que fan cai-
xa i els que criden ajudats pels
espirituosos que aquells dies són
més cars.
Només la pluja ens auxilia: no

hauria de ser l’Ajuntament? Prou
soroll: el descans és un dret, i per
a l’Administració, un bé salubre
que cal protegir.

EMMA INFANTE
Barcelona

Sin bus en Sant Vicenç
Soy un vecino de la urbaniza-

ción San Roque de Sant Vicenç
dels Horts. Me parece que es una
aberración que en agosto el
Ayuntamiento no nos propor-
cione los servicios de autobús de
la línea 61, ya que es la única que
mantiene unidas las poblaciones
de Sant Vicenç, Santa Coloma de
Cervelló y Sant Boi con Barce-
lona.
Mucha gente se queda sin po-

der bajar al pueblo o cubrir otras
necesidades, como ir a trabajar a
otras poblaciones, y nos obligan a
bajar y subir andando.

CARLOSMASCUÑANA
Sant Vicenç dels Horts
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SENYAL QUE NO ES VEU. “Las ramas no dejan ver esta señal que prohíbe girar a la izquier-
da. Está situada en la avenida AlcaldeMoix de Sabadell. El Ayuntamiento tiene la obli-
gación de hacerla bien visible”, demanaManuelMoreno.
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El Parlament de Catalunya nomena
un especialista en dret penal,

Miguel Ángel Gimeno, per dirigir l’OAC

Cirurgia
per almalalt

ANA JIMÉNEZ

Gimenoahira la tribunadelParlamentquevavotarelnomenament

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Unconegut fiscal de-
ia que el penal és la
cirurgia del dret,
que s’aplica quan ja
no queda més re-

mei.MiguelÁngelGimenohade-
dicat la major part de la seva vida
a aquesta especialitat, i ara neces-
sitarà bisturís, cataplasmes i qui
sap si quimioteràpia per a la seva
nova tasca: dirigir l’Oficina Anti-
frau de Catalunya (OAC), un de-
partament greumentmalalt.

El Parlament de Catalunya va
designar ahir Miguel Ángel Gi-
meno nou director de l’OAC a
proposta del president de la Ge-
neralitat,CarlesPuigdemont. Iho
va fer amb una àmpliamajoria de
la Cambra, ja que va obtenir 98
vots favorables (JxSí, el PSC,
CSQP i la CUP), 34 abstencions
(Ciutadans ielPP) icapencontra.
Miguel Ángel Gimeno Jubero

vanéixer el 4d’octubredel 1950 a

Binéfar i va estudiar Dret a les
universitats de Barcelona i Llei-
da. Abans d’accedir a la judicatu-
ra,el 1987,vaexercird’advocat la-
boralista, però una vegada que va
ser jutge es va dedicar al penal i
sempre a Catalunya; primer, en
jutjats d’instrucció, i després,
a la secció sisena de l’Audiència

de Barcelona, que va arribar a
presidir.
Ésmembre i ha tingut unpaper

molt actiu en l’associació Jutges
per a la Democràcia, qualificada
de progressista, encara que avui
dia és molt difícil aventurar si
un magistrat és progressista o no

tenint en compte simplement la
seva afiliació, vistes determi-
nades resolucions firmades per
membres d’aquest col·lectiu.
Sempre ha estatmolt proper a un
nucli de jutges de l’associació,
com Margarita Robles, avui dia
diputada del PSOE.
L’octubre del 2010 va ser esco-

llit president del Tribunal Supe-
rior de Justícia deCatalunya, una
plaçadegranresponsabilitatperò
enprincipi tranquil·la.Això,però,
va canviar diametralment sota el
seumandat per les circumstànci-
es, jaquea la sevasalavancomen-
çar a arribar casos amb connota-
cions polítiques, per exemple la
querella de la Fiscalia per la con-
sulta del 9-N (ell vota contra l’ad-
missió)oels judicis contraManu-
el Bustos i Daniel Fernández (del
PSC) i Xavier Crespo (de CDC),
que es van resoldre amb sengles
condemnes amb ell com a presi-
dent del tribunal, però amb el seu
vot particular en contra.
Al TSJC va mantenir bones re-

lacions amb el món polític i les
institucionscatalanes,enespecial
amb la Conselleria de Justícia di-
rigida per Germà Gordó, però no
van ser tan fluides amb el Consell
General del Poder Judicial i amb
el seu president, Carlos Lesmes.
El gener d’aquest any es va pre-
sentar a la reelecció, però el Con-
sell va decidir substituir-lo.
Home irònic i amb sentit de

l’humor, també és conegut pels
seus rampells en els judicis. En
mitjans jurídics ha sorprès que
accedís adirigirAntifrau, unaofi-
cina enhores baixes després de la
destitució parlamentària del seu
anterior director, el també jutge
Daniel de Alfonso, a conseqüèn-
cia de les converses ambelminis-
trede l’Interior, JorgeFernández
Díaz.Laveritat ésque l’operativi-
tat de l’OACestà endubte i no fal-
ta qui apunta que l’excés i disper-
sió d’òrgans de control (Sindica-
tura de Comptes, interventors,
Fiscalia...) no ha suposat una dis-
minució de la corrupció.
Així doncs, Gimeno es farà càr-

rec d’una institució malalta, amb
una directora adjunta també en
dubte per la seva proximitat a
CDC i amb recels cap a l’actuació
de l’OAC en temes com els nego-
cis de Jordi Pujol Ferrusola o la
revocació del nomenament de la
interventoraquevadenunciar les
irregularitats del cas Pretòria.
A ell correspon ara determinar si
fa falta cirurgia o aspirines, vita-
mines o vetlles.c

Gimeno obté un ampli
suport parlamentari
per dirigir l’Oficina
Antifrau, una
institució en dubte

Arrimadas demana al PP i el PSOEque
no “regalin” a CDCel grup al Congrés
wLa líderdeC’s aCatalunya, InésArrimadas, va considerar ahir
“gravíssim”queelPP i elPSOEestiguindisposats a “regalarun
grupparlamentari aConvergència”desprésde la votaciódel
Parlamentquedesafia elTribunalConstitucional. “Emsembla
la vellapolíticadels vells partits, demirar capaunaaltrabanda
ambel que fanelsnacionalistes aCatalunya i a sobrepagar-los
privilegis quenoels corresponen”, vadir.Arrimadasva recordar
queCDCnovaobtenir a lesurnes els votsnecessaris. /Redacció

LaComplutense suspènMonedero sis
mesos per les seves feines a Veneçuela
wLaUniversitatComplutensedeMadridha suspèsde sou i feina
durant sismesos l’exdirigentdePodemiprofessorJuanCarlos
Monederoperhavervulnerat “presumptament” lesnormes
d’incompatibilitats fent tasquesd’assessoramentper aVeneçue-
la i l’àreade l’Alba (AlternativaBolivariana) senseavisarnide-
manarpermís als seus superiors.La “faltamolt greu”potderivar
en la reclamacióper launiversitatdel 10%dels425.000euros
queMonederovacobrarper aquelles feines. /F.García

Parlon reuneix en un sopar una trentena
de dirigents del PSCde tot Catalunya
wElPSCcelebrarà el seucon-
grés al novembre, però al
setembre s’obrirà el procésde
primàriesper elegir els nous
dirigents socialistes.Dinsdels
movimentsprecongressuals,
que jahancomençat, s’hi pot
incloure el sopar (si no secret,
almenysdiscret) queahir, a
SantBoi, vaprotagonitzar
l’alcaldessadeSantaColoma
deGramenet,NúriaParlon,
que tot i queencaranoha
anunciat quepresentaràuna
candidatura alternativa a
Miquel Icetaperdirigir el

PSC, semblamésqueprobable
queho farà.Al soparhi van
anaruna trentenadedirigents
socialistesde totCatalunya,
dediferents edats i dediverses
sensibilitats.De fet, hi havia
prevista l’assistènciade repre-
sentantsde totes les federa-
cions.ConvocatperParlon,
l’objectiu va serbuscar la
unitat, intentar salvar algunes
de lesdiscrepàncies aparegu-
des enelsúltimsmesos:
unconclaveperbastir ponts
interns i quenovaanar en
contradeningú. /R.Montilla

ZIPI / EFE

Monedero va dimitir de la cúpula de Podem en esclatar el cas

PANORAMA

Veranodesenfadado

ESTE DOMINGO EN
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Nyali és el coordinador
d’un grup de guies que

escriuen postals a mà i les envien
a totes les parts del món des
de Tombuctú, una
iniciativa que busca
lluitar contra l’atur
causat per la guerra
i l’amenaça giha-
dista. PÀGINA 12

LA SEGONA

Un guió per a la investidura

RajoyhacitatSánchezperdimarts iRiveraper
dimecres.Perònosemblaqueelspuguiconvèncer.
AlPPningúnotéunguió,ni tansolsunrelat.Fins
ara,elpresidentenfuncionss’halimitatarecordar-

losquevaguanyarleseleccions,queladistànciasobreelsseus
rivalss’haampliat,quel’economiaexigeixunacordique
Espanyanopotestarsensegovern.Raonsd’Estat,peròcap
argumentperalperjudicialiè.Ningúnohafetpapers,més
enllàd’unresumdelprogramadelPP.Undelscapsdefiles
ambquèvaparlarRajoylivadirqueestavaobligataposar
algunacosamésimportantquela investidurasobrelataula
sivoliaunacord.
BillyWilder,elmillorguionistadetotsels temps(L’apar-

tament,Ningúnoésperfecte,Elcrepuscledelsdéus)vadonar
deuconsellsalsguionistesdeHollywood,quepodrienservir
perals lampistesdelaMoncloa.1.Elpúblic(elscandidats)és
capritxós.2.Peraixò,calagafar-lopelclatell inodeixar-lo
anar.3.Desenvolupaunalíniad’acciónítida.4.Cal tenirclara

onvas.5.Siguessubtil ielegant, iamagaelsgirsdelatrama.
6.Si tensunproblemaalterceracte,ésperquèelproblemareal
ésalprimeracte.7.Deixaquelescosesencaixin.8.Quelaveu
enoffnodescriguiunacosaquetotsestanveient.9.L’esdeve-
nimentdelsegonactehadedesencadenarel final. 10.No
t’enrotllismésdelcompte.
AquestcapdesetmanaRajoyielseuequippodrienrepassar

Ningúnoésperfecteperveurecoméspossibleconvèncerun
rivalquenoesdeixa.UnmagníficJackLemon,disfressatde
dona,dient-liaJoeE.Brown: “Osgood, t’hodirédirectament:
tui jonoenspodemcasar.Perquèno?Doncs,enprimerllocno
sócrossanatural.Nom’importa. I fumo. Ésigual. I tincun
secretterrible!Elsúltimstresanysheviscutambunsaxofonis-
ta.Etperdono. I sapsquè?Maino
podrétenir fills.N’adoptarem.
Peròquenohovolsentendre,
Osgood?(Estreulaperruca).Sóc
unhome. Bé,ningúnoésperfecte”.

v

Botigues amb història és
una nova ruta turística que

posa en relleu un dels grans pa-
trimonis de la ciutat de Reus, els
seus comerços més
emblemàtics, queen
alguns casos atre-
soren més de cent
anysde ricahistòria.
VIURE

v

ElsartistescroatsLukaSulic
iStejpanHauser,undelsdu-

os de violoncels més reconeguts a
nivell internacional, actuenavuial
Festival PortaFerra-
da, després d’assolir
la fama el 2011 grà-
cies a les seves ver-
sions de cançons a
YouTube.PÀGINA34

v

Don Cheadle porta la vida
de Miles Davis al cinema

comaguionista,director iactorde
MilesAhead, elmúsicquevarevo-
lucionar el jazz des
dels anys quaranta i
va mantenir fins a la
sevamortunavolun-
tat d’innovació per-
manent.PÀGINA 37

v

El primer ministre israelià
és acusat de maniobrar per

controlar els mitjans de comu-
nicació amb fórmules equipara-
desa lesd’Erdogano
Berlusconi.Noama-
ga que vol un canvi
substancial per do-
nar veu a les seves
idees. PÀGINA 10

v

Idees per a
tots els gustos
L’Ajuntament de Barcelona
ha rebut més de 9.000 pro-
postes ciutadanes per dur a
terme actuacions a la ciutat,
unes idees que seran incloses
majoritàriament en el Pla
d’ActuacióMunicipal, i que
plantegen des de la cobertura
de la ronda de Dalt fins a una
rebaixa en les tarifes
dels serveis funeraris.

Una altre cop alcalde del PSC Normes per a tothom

ElPSCva governarBarcelonade forma ininterrom-
puda entre el 1979 i el 2011. En aquells 32 anys van
desfilar per l’alcaldiaNarcís Serra, PasqualMara-

gall, JoanClos i JordiHereu.Unnoupolític socialista se
sumarà a la llista, encara que tan sols sigui per una setma-
na. Entre els dies 1 i 7 d’agost, el segon tinent d’alcalde,
JaumeCollboni, ascendirà dos llocs en la jerarquiamuni-
cipal i aprofitarà l’absència per vacances d’AdaColau i el
seu lloctinent, GerardoPisarello, per assumir les funcions
d’alcalde accidental de la capital catalana. Aquest fet és
conseqüència de l’acord subscrit perBComú i el PSC i de
les substitucions que elsmembres del govern realitzenper
cobrir les baixes temporals dels seus companys perquè
tothompugui gaudir d’uns dies de descans que, en el cas
de l’Ajuntament deBarcelona, no solen ser gaires. Amés
d’assumirmés àrees de governde les que els corresponen,
no és estrany queun regidor es faci càrrec durant alguna
setmanade la direcció de tres o quatre districtes alhora.

L’Ajuntament de Barcelona ha actuat amb con-
tundència contra els establiments dels porxos
del mercat de la Boqueria que no disposen de

llicències per instal·lar terrasses en aquell lloc tan fre-
qüentat. És obligació d’un govern fer complir les norma-
tives, però també és cert que el sentit comú imposa l’ús
de certa flexibilitat i el manteniment permanent de vies
de diàleg entre els restauradors i l’administració local.
Aquella comunicació directa, en la qual la voluntat de
totes dues parts de trobar solucions passi per davant
de la política de fets consumats, és el camí per superar
una profunda divisió entre els que aspiren a guanyar-se
la vida (i a guanyar-se-la molt bé), però que han de ser
conscients que els reglaments hi són per complir-se,
i aquells que de vegades mostren un zel i un rigor en
el tracte cap a determinats col·lectius ciutadans que
desapareix quan tenen davant altres grups que es mouen
fora dels límits de la legalitat.
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INTERNACIONAL
Control d’imams
El ministre de l’Interior francès
ha proposat d’assumir el paga-
ment del salari dels imamsmu-
sulmans establerts al país per
així poder-los controlar millor
i, de passada, trencar els vincles
econòmics amb el finançament
estranger, moltes vegades
d’origen extremista. PÀGINA 6

POLÍTICA
Objectiu Barberá
La Fiscalia del Tribunal Suprem
ha sol·licitat encausar l’exalcal-
dessa de València. PÀGINA 16

EDITORIALS
Els temes del dia
L’obligació deMariano Rajoy
com a candidat a la presidència
de defensar el seu programa
davant del congrés, i la nomi-
nació oficial de Hillary Clinton
com a candidata Demòcrata
a la Casa Blanca. PÀGINA 18

OPINIÓ
L’Espanya clàssica
Carles Casajuana busca el per-
sonatge de la literatura clàssica
espanyola quemillor defineix
l’ànima del país: “Em pregunto
si el Lazarillo de Tormes i els
altres herois de la novel·la pica-
resca no formen part, també, de
la genètica peninsular. ¿Quants
Buscons i Guzmans de Alfa-
rache no hem vist desfilar per
les pàgines dels diaris durant
els últims anys?”. PÀGINA 24

TENDÈNCIES
Arriben les revàlides
ElMinisteri d’Educació ha
aprofitat la relaxació de les
vacances estiuenques per apro-
var la implantació dels exàmens
d’avaluació d’ESO i Batxillerat,
sense tenir en compte el rebuig
de les autonomies. PÀGINA 29

CULTURA
La vida del ‘Boss’
El proper setembre sortirà a la
llum l’autobiografia de Bruce
Springsteen, i per a l’ocasió el
músic de Nova Jersey publicarà
poc abans Chapter and verse,
un recopilatori que inclourà
cinc temes inèdits. PÀGINA 36

ESPORTS
L’‘albiceleste’, trencada
La selecció argentina té molt
camí per davant per restablir-se
de la dolorosa derrota davant
Xile a la final de la darrera
Copa Amèrica, un fracàs que
ha significat la dimissió de
l’entrenador, GerardoMartino,
i el que és molt pitjor, l’anunci
del blaugrana LeoMessi que
no tornarà a jugar amb la
selecció del seu país. PÀGINA 50

ECONOMIA
Tipus baixos per a estona
Davant la perspectiva de diver-
sos anys amb tipus d’interès
baixos, CaixaBank busca la
forma de fer negoci animant
els clients a augmentar la seva
operativa amb el banc, en lloc
d’incrementar les comissions,
com s’acostuma a fer. PÀGINA 55
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Lamoda surt al rescat de l’art
Les grans firmes italianes patrocinen la restauració d’emblemàtics monuments del seu pa

ElprimervaserDiegoDellaValle,
amodeTod’s.Lasevaaportacióde
25milions d’euros per a la restau-
raciódelColosseuvadonarvisibi-
litat a un tropell de col·legues que
van empunyar armes i cartera per
rescatar obres d’art en perill d’ex-
tinció.Erael2011.Desd’aleshores
les files d’aquella armada de me-
cenes no han fet més que créixer.

Fendi va finançar el rentat de cara
de la Fontana di Trevi; el rei del
caixmir Brunello Cucinelli va po-
sar unmilió d’euros per restaurar
la porta etrusca de Perusa, al cen-
tre d’Itàlia; Gucci va contribuir
amb 340.000 euros a la recupera-
ció dels tapissos del Palazzo Vec-
chiodeFlorència.
És una cosa natural per al patró

de Tod’s: “Ens ocupem tot el dia
de crear coses boniques. És una
cosa que portem a la sang. Sentim
la responsabilitat de tornar una
mica del que hem rebut del pas-
sat”, diuDellaValle.

Els empresaris han intensificat
les seves intervencions des que el
Govern va introduir un atractiu
incentiu fiscal per fomentar el pa-
trocini cultural de particulars i
empreses.L’anomenatArtBonus,
creat elmaig del 2014, suposa que
el 65% del que es dóna quedi
exempt d’impostos, una solució
molt desitjable per a les firmes,
qued’aquestamaneraapartenuna
part dels seus guanys del radi de
recaptaciód’Hisenda.
A la pàgina web de l’Art Bonus

hihauna llistad’esglésies,mones-
tirs, teatres, etc., que necessiten

El cèlebre pont de Rialto de Venècia amb un gran cartell de Diesel, la firma que en patrocina la restauració

ajuda privada per no cedir al des-
gast del temps i a la distracció de
pressupostos públics massa ajus-
tats. El febrer del 2016 uns 1.500
mecenes havien donat ja 62 mili-
ons d’euros a favor de 388 monu-
ments.
No tots els patrocinadors són

amosdelamoda.Peròsímolts.“El
riquíssim patrimoni d’arqueolo-
gia, art i arquitectura de Roma
sempre ha estat font d’inspiració
per a les nostres col·leccions”, ex-
plica Jean-Christophe Babin,
conseller delegat de Bulgari, que
elmarç del 2014 vadonar 1,5mili-

ons d’euros per treure brillantor a
l’escalinatade laplaçaSpagna. In-
augurada el 1725, ara està empa-
quetada amb un gran cartell de la
marca. A finals d’estiu “tornarà a
ser més bonica que mai”, assegu-
rendesde la famíliade joiers; sub-
ratllen, també, que “es tracta d’un
lloc molt simbòlic per a la nostra
marca”, jaquejustalpropercarrer
Sistina va obrir la primera botiga
de Sotirio Bulgari el 1884. El grup
vaseradquiritpel francèsLVMH,
peròa laCiutatEternaconservael
seu cor. Tant, que amb una dona-
cióde100.000euros la firmahafi-

LUCIA
MAGI
Roma

FAMOSOS LUXE MODA REIALESA ESTIL
Gent

BVLGARI

ElsmosaicsdeCaracal·laesrestaurenambl’ajudadeBulgari

Casament andalúsper a Inés
Arrimadas iXavierCima
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

La ciutadana Inés Arrimadas i el
seunòvioconvergentXavierCima
enllacen avui les seves vides a la
Hacienda Vistahermosa de Jerez
de la Frontera, localitat natal de la
nòvia. Arrimadas, de 35 anys, i Ci-
ma,de39,esdonaranelsíenvoltats
de14hectàreesdevinyesenuncor-
tijo la història del qual es remunta
al 1844, i que és la seu dels cellers
Luis Pérez, una puixant empresa
familiarenel sectordelvid’autor.

L’escenari de l’enllaç ocupa el
turóCorchuelo,desd’ons’albira la
ciutat gaditana. El gran cortijo in-
clou també un pati amb tarongers,
un jardí i unmirador. El celler dis-
posa tambéd’un salód’arquitectu-
raavantguardistaambparetsdevi-
dre on refugiar-se de la forta calor
queacompanyarà l’acte.
Noeracapsecret la relacióamo-

rosa que tots dos mantenen des
del 2012, almarge de les seves dis-
crepàncies polítiques. Els uneix
l’amor que es professen i la passió
pel Barça, més forts que qualsevol

desavinença. Cima hamoderat els
seuspostulatselsúltimsmesos iha
abandonat l’activitat pública, fet
que no serà cap obstacle perquè
molts dels seus amicsde lapolítica
siguinpresentsa la festa.
A l’Hacienda Vistahermosa hi

anirà la nombrosa família de lanò-
via, composta pel seu pare Rufino,
la sevamare Inés, i els seus quatre
germans. El pare, advocat i nascut
a la localitat de Salmoral (Sala-
manca), va treballar durant anys a
lapoliciacientíficadeBarcelona.A
començaments dels setanta es va
mudar amb la família a Jerez, on
encara resideix. També s’espera la
presència d’importants membres
de ladirecciódeCiutadans, comel
mateix Albert Rivera i el portaveu
FernandodePáramo.c

DANI DUCH

Arrimadas i Cima es casen aquesta tarda a Jerez de la Frontera
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La multinacional japonesa
Sonyésunade lesgransem-

preses que han decidit equiparar
elsdretsdelsseustreballadorsho-
mosexuals a la resta,
una decisió revolu-
cionària en un país
que no reconeix
aquest sector de la
població. PÀGINA34

LA SEGONA

El silenci eloqüent

PARLARmésaltnosuposaqueelsnostresmissat-
gesarribinmésclars.Elsilencidevegadespot
resultareixordador.Éstantelsorollqueenvolta la
nostraexistència,quehemperdut la ideaqueel

silencipotserméseloqüentquelesparaules.Elpoeta(Martí
iPol)vaescriurequeenrealitatnosommésqueparaules.
Ensn’alimentemi,sovint,hihabitem.Peròaixònonegala
capacitatdedenúnciadelsilenci.Ensmanifestemambpa-
raules,peròtambéambelssilencis.Potserqueel tempssigui
unboscdeparaules,peròelsilenciconstitueixlabrúixola
peravançarentreelssignificats.Operposar-hièmfasio
insuflar-hiemoció.
ElsilencidelpapaFrancescalcampd’extermini

d’Auschwitzvaserdolorós,compassiu, imponent.Elpontí-
fexargentíhaviaavançatquenonecessitavaparaules,que
resnopodiaserméscommovedorqueelsilencirespectuós.
“Quanparlis,procuraquelestevesparaulessiguinmillors
queel teusilenci”,proclamaunproverbihindú.JorgeMario

Bergogliovaentrarsol iensilenciaAuschwitz,esvaaturar
alaplaçadelesexecucionspúbliques,esvaendinsarenel
sinistrebloc11 ivatocarelmurdelamort,abansdebaixar
finsalacel·ladesantMaximiliàMariaKolbe,elcapellàque
esvaoferirpersalvarunparedefamília,onvaresaremocio-
nat.“Senyor, tinguespietatdel teupoble.Senyor,perdóper
tantacrueltat”,vaescriureal llibred’honordelcamp.
Tot iaixò,undelssuperviventsambquivapoderparlarel

Papa,RobertRomanKent,vadiscrepardel’actituddelPon-
tífexdavant l’Holocaust ivadirqueelseusilencieramassa
fàcil.Sóncomprensiblesaquestesparaules,perònoésmenys
certquel’eloqüentsilencidelPapahafet lavoltaalmón,més
quecapfrasegrandiloqüent.L’escriptorAlfredVictorde
Vignyvaescriurefadossegles:
“Quanveuselquesomielque
representalavida,només
elsilenciésgran, totes les
altrescosessóndebilitat”.

v

Figura llegendària de l’es-
cena jazzística nord-ameri-

cana i patriarca d’una nissaga de
brillantsmúsics, EllisMarsalis va
demostrar la seva
empatia escènica en
el concert que va
oferir en el marc del
Mas i Mas Festival.
PÀGINA 46

v

Brillant guionista multimè-
dia, és el responsable d’ha-

ver portat al teatre per primera
vegada Harry Potter, en el mun-
tatge Harry Potter i
el llegat maleït, es-
trenat ahir a Lon-
dres enmig d’una
imparable potter-
mania. PÀGINA 50

v

La intel·ligència nord-ame-
ricanaafirmaqueduesagèn-

cies russes, a les ordres del pre-
sident Putin (63), han piratejat la
campanya del Partit
Demòcrata i han ro-
batdocuments sobre
donants i l’estratègia
que cal seguir contra
Trump.PÀGINA4

v

Massimo Tononi, presi-
dent de l’italià Monte dei

Paschi, té el dubtós honor de ser
al capdavant de l’entitat finance-
ra amb la pitjor nota
en les proves de sol-
vència de la banca
europea. El banc ul-
tima el seu pla de
rescat. PÀGINA 66

v

INTERNACIONAL
Trencar ponts
Amb els atemptats contra la
població civil, l’Estat Islàmic
pretén augmentar la distància
entre la poblaciómusulmana
d’Europa i els seus conciutadans,
posant en el punt demira els
sectorsmésmoderats i defensors
de la convivència. PÀGINA 10

POLÍTICA
Forcadell, últim recurs
ElGovern central es reserva
l’opció de suspendre de funcions
la presidenta del Parlament,
CarmeForcadell. PÀGINA 20

EDITORIALS
Els temes del dia
La resposta positiva de la banca
europea a les proves de solvèn-
cia de l’EBA, i la respostes del
Consistori barceloní a la crei-
xent pressió del turisme als
barris de la ciutat. PÀGINA 24

OPINIÓ
Cultura de treball
Cristina Sánchez Miret elogia
la decisió de dos empresaris
nord-americans de millorar
voluntàriament les condicions
laborals dels seus empleats: “A
l’empresa Gravity Payments,
de Seattle, el director general,
Dan Price, va decidir, fa més
d’un any, rebutjar la seva pu-
jada de sou –hauria passat a
cobrar més d’un milió de dò-
lars– a canvi d’apujar-lo als 120
treballadors de la seva empresa
fins al que Price considera el
mínim indispensable per viure:
70.000 dòlars”. PÀGINA 25

TENDÈNCIES
Guerra a la revàlida
Per decisió d’Ensenyament, els
alumnes catalans no faran els
exàmens de revàlida aprovats
pel ministeri. PÀGINA 36

CULTURA
Qui va ser Emma Bovary
Gustave Flaubert es va inspirar
en tres dones permodelar l’eter-
naMadameBovary, tal com
explicaMiquelMolina en el
primer lliurament de la sèrie “La
dona darrere delmite”. PÀGINA 48

ESPORTS
Rosbergnoperdpistonada
En unmundial convertit en un
duel entre els dos Mercedes, el
principal al·licient resideix en
la insistència dels seus pilots,
Hamilton i Rosberg, per no
perdre’s de vista, tal com ha
demostrat l’alemany amb la
pole obtinguda en el gran premi
de Hockenheim, el darrer
abans de les vacances estivals
del circ continental. PÀGINA 64

ECONOMIA
Fons en perill
Encara que Espanya s’ha deslliu-
rat de lamulta per incomplir
l’objectiu de dèficit, no pot abai-
xar la guàrdia si no vol veure
comperillen els fons estructu-
rals de la UE, una opció defensa-
da per diversos dirigents euro-
peus com a alternativa a les
sancions econòmiques. PÀGINA 70

SENSE TRANSSEXUALS OLÍMPICS
Lamodificacióen lanormati-
vadelComitèOlímpic Inter-
nacional, queaccepta lapre-
sènciad’atletes transsexuals
encaraquenos’haginoperat,
arribamassa tardperperme-
tre lapresèncianormalitzada
de transsexuals en lesolim-
píadesdeRio,undèficit que
encarapateixenels esportis-
teshomosexuals. PÀGINA 38

NOU ÈXIT DE HARRY POTTER
L’estrena aLondres de l’obra
de teatreHarryPotter i el
llegatmaleït, juntament amb
l’aparició a internet de l’enci-
clopèdiaPottermore, al vol-
tant delmón fantàstic del jove
mag, ha tornat a desencade-
nar la bogeria al voltant del
personatge creat per l’escrip-
tora J.K.Rowling. PÀGINA 50

Els bisons d’Arrimadas El cost de recuperar

LadiputadadeCiutadansInésArrimadasesvacasar
ahirambl’exdiputat convergentXavierCimaaJerez
de laFrontera.Totsdoshanmantingutunarelació

discreta ihanvolgut separar les sevesoposadesposicions
ideològiquesde la sevarelaciópersonal.Aquestadiscreció
hapresidit el seu festeig ihihapoquíssimes imatgeson
apareixen junts, cosadifícil, jaque totsdossónmoltactius
a lesxarxes socials.Noobstantaixò,Arrimadasguanyaper
golejadael seumarit enseguidors tantaTwittercoma
Instagram.Laprincipal líderde l’oposicióalParlamentés
molt aficionadaa lagastronomia i a lesescapadesper les
comarquesdeGirona, zonaqueconeixbéCima.L’última
escapadavaserdeplatjael capdesetmanapassat, que la
parellavapassara laCostaBrava.Enelcompted’Insta-
gram,Arrimadas tambérecull imatgesde la seva feinaal
Parlament i sorprènuna foto fetadesde la finestradel seu
despatx,onesveuenalsbisonsdelzoodeBarcelona,una
instal·lacióa tocarmateixde laCambracatalana.

Que poc costa destruir i quant reconstruir! La
degradació de la natura és evident a molts llocs
d’Espanya, a conseqüència d’activitats de fort
impacte ambiental. D’exemples, n’hi ha cen-

tenars en un país que al seu dia va decidir girar l’esque-
na al medi ambient per centrar-se en el creixement
econòmic. També hi ha, però, exemples d’actuacions
en les quals les oenagés i algunes administracions han
executat amb èxit projectes destinats a recuperar encla-
vaments naturals degradats i fer que recobrin la vida.
Això sí, amb un elevat cost econòmic. La secció Ten-
dències inicia avui una sèrie sobre plans de recuperació
mediambiental exitosos que revelen l’esforç i la feina
que hi ha al darrere. La sèrie arrenca amb la llacuna
de la Vega, fins fa uns anys l’abocador literal del poble
de PedroMuñoz (Ciudad Real). Tres anys i més de
2 milions d’euros han permès salvar ecosistemes
a punt de desaparèixer.

EI web de

FÓRMULA 1
Seguiu, minut a minut, el relat
de la cursa del Gran Premi
d’Alemanya.

ENFOQUE
“La retirada pot cremar Ra-
joy”, per Enric Juliana, direc-
tor adjuntdeLaVanguardia.

REPORTATGE
Al teubanc li importaelque fas
a les xarxes socials.

LOCAL
Badalona remodelarà la seva
platja per evocar el passat ma-
rinerde la ciutat.
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El derrotisme d’Iglesias topa amb el seu propi esperit combatiu i l’actitud més activa d’Errejón, Domènech i Garzón

El campió està trist
FERNANDO GARCÍA
Madrid

Pablo Iglesias ha agafat
una excedència inde-
finida de la seva ocu-
pació de líder amb as-
piracions a tot. Ha di-

mitit de la seva gosadia
–segurament amb caràcter tem-
poral– i renunciat a prendre la
iniciativa. Ja no és el d’abans. I la
seva davallada té abast polític,
perquè afecta les relacions amb
els líders d’altres partits i sugge-
reix una novamodalitat de diver-
gències internes: les que tenen a
veure ja no amb tàctiques i estra-
tègies sinó amb actituds, conduc-
tes i disposició a la lluita.NiXavi-
er Domènech ni Íñigo Errejón ni
Alberto Garzón no es mostren ni
la meitat de passius i resignats
que el secretari general de
Podem.
Ha passat un mes llarg des del

fiasco electoral del 26-J i el líder
dels comuns espanyols manté si
fa no fa el mateix gest taciturn

d’aquella nit, quan va reconèixer
queels resultats–unmiliódevots
menys que el 20D– eren “insatis-
factoris”. Uns quants dies des-
prés va admetre que estava “aco-
llonit” amb la incerta però llarga
travessia pel desert que tenien al
davant. A partir de llavors les se-
ves compareixences públiques
–en veu baixa fins al límit del que
és audible i amb símptomes com
d’astènia estiuenca– van anar a
menys. Fins a la del dijous des-
prés de la seva consulta amb el
Rei: potser la més pessimista de
totes.
En tempsno gaire llunyans, pe-

rò diríem que remots, quan repe-
tiaallòqueell i la sevagenthavien
“nascut per guanyar” i punt, Igle-
sias responia a totes lespreguntes
ambrespostes agudes i somriures
de compassió. Seia còmodament,
amb el braç penjant sobre el su-

port de la cadira, i feia aquell gest
tan seu d’obrir els braços amb els
palmells enlaire mentre, amb el
front arrugat, feia que no amb el
cap pel que acaben de dir o fer,
pobrissons, Mariano Rajoy, Pe-
dro Sánchez o Albert Rivera.
Des de la –per ell– infausta jor-

nada de les últimes eleccions, els
periodistes que segueixen infor-
mativament Podem van comen-
çar a veure un Iglesias en general
desganat i trist, unamicamés en-
corbat que de costum, amb cara
de circumstàncies i lesmans fica-
des a les butxaques. “Sóc pessi-
mista”, va dir a la ràdio abans
d’entrar en la tediosa sessió cons-
titutiva de la Cambra Baixa. Més
tard, quan el PSOE ja havia
menyspreat la seva oferta de “su-
port mutu” a les candidatures de
Patxi López iXavierDomènech, i
els nacionalistes catalans i bascos
havien ajudat el PP i Ciutadans a
fer-se amb la majoria de la Mesa,
el dirigent va donar per morta
l’alternativa d’un “govern d’es-
querres”. “Estic decebut”, va xiu-
xiuejar.
Iglesias va llançar la tovallola

de manera gairebé oficial un pa-
rell de dies després. L’opció de
l’aliança amb el PSOE “no exis-
teix”, resulta “inviable”, va pro-
clamar enuna entrevista ambTe-
levisió Espanyola: una negació
que va corroborar aquest últim
dijous, després del seu torn de
consulta amb el Rei, encara que
sensedeixarde subratllarqueell i
Units Podem mantindria “les
orelles ben obertes” si Sánchez
“rectifica” i s’avé a negociar l’al-
ternativa en qüestió.
El ciclotímic líder lila, que a

l’octubre ja es va confessar “can-
sat” i es va mostrar fluix, encara
quedesprés remuntariademane-
ra espectacular, va deixar clara el
mateix dijous la seva intenció
d’instal·lar-se a l’oposició, i la se-
va nul·la voluntat d’agafar el telè-
fon per fer un intent de coalició
amb Sánchez i els nacionalistes.
Només algunes bromes a Twitter
durant les hores següents, com la
d’anomenar Rajoy “geni i figura”
per la seva ultragallega resposta a
la proposta d’investidura, tempe-
rarien la malastrugança del jove
líder –qui l’hi havia de dir– en les
que caldria considerar les seves
horesmés baixes.

Un espectador poc avisat po-
dria pensar que l’actitud d’inhibi-
ció d’Iglesias davant l’insòlit es-
cenari polític respon a la nova es-
tratègia del partit i d’Units
Podem: apropiar-se de l’oposició
alhora que es vaticina una “pro-
bable” abstenció del PSOE per
“fer president Rajoy”, com de-
nuncia el mateix secretari gene-
ral. Però tant Errejón com els lí-
ders d’En Comú Podem, Xavier
Domènech; d’IU, Alberto Gar-
zón; d’En Marea, Alexandra Fer-
nández, i, en una actitud més
oberta que capd’ells, deCompro-
mís al Congrés, Joan Baldoví,
continuen posant l’èmfasi a no
llançar la tovallola; a animar Pe-
dro Sánchez a “no resignar-se”; a
mostrar-se “generosos” amb vis-
ta al “nou temps” que, segons Er-
rejón, s’obrirà siRajoy s’estavella;
o, com Domènech, a planificar
des d’ara mateix un govern a
l’ombra de l’oposició, a còpia
d’iniciatives parlamentàries. Di-
vendres, és a dir, quan ja es conei-
xia la resposta de Rajoy a Felip,

Garzón va insistir a demanar a
Sánchez que compti amb Units
Podem per mirar de ser presi-
dent d’un “govern del canvi”.
Més d’una vegada Iglesias va

dir en privat, a l’època que lluïa
comunpúgil ascendent i enplena
forma, que si no aconseguia supe-
rar el PSOE al primer assalt es
plantejaria seriosament la possi-
bilitatd’anar-se’nacasa.Després,
a l’horade laveritat, hovadescar-
tar completament. I ara la seva
permanència sembla fora dedub-
te. Però el cert és que l’Iglesias
combatiu i altiu de les grans nits
al ring del plató, de les tardes tri-
omfals al míting amb ple fins a la
bandera i dels matins amb roda
de premsa bomba que a tothom
agafa amb el peu canviat... aquell
Iglesias està desaparegut. Fora
de combat pels últims cops, el
campió està abatut.c

GERARD JULIEN / AFP

IglesiasvaaparèixerdesganatdesprésdeveureelRei

La davallada afecta
la relació amb altres
líders i suggereix
divergències internes
pel que fa a l’actitud

“Sócpessimista,estic
decebut,és impossible”,
repeteixuntaciturn
Iglesiassobreunpacte
ambelPSOE

Noves dades i dubtes
del casEchenique

Pascal apressa la
CUP a definir-se

Arrimadas ofereixC’s
als votantsmoderats

wEl secretari d’organitzaciódePodem,
PabloEchenique, va rebre ajudaprofes-
sional d’un treballador social, al voltant
d’unahoradiària, sensepagar la Segure-
tat Social ni fer-li contracte, entre el
2012 i el 2013 i nonomés entremarçdel
2015 i elmaigpassat comeldirigent
haviadestacat en la sevaprimera reac-
ció.Així hovapublicar ahir l’Heraldode
Aragón. Existeixennoobstant això
dubtes queEchenique incorregués en
cap irregularitat, ja que, segons alguns
experts que avalen la seva versió, enun
cas així no està gens clara lanecessitat
de contracte laboral i és l’empleat autò-
nomel quehade cotitzar. /F.García

wLacoordinadoradelPartitDemòcrata
Català,MartaPascal, va retreureahira la
CUPqueposi condicionsa laqüestióde
confiançaa laqual se sotmetràal setembre
elpresidentCarlesPuigdemont, i vade-
manaraaquestaorganitzacióquedecidei-
xi si estàentreelsquesumenoelsque
bloquegen lamoció. “Ningúnoésendis-
posiciódeposarcondicionsalquehade
passarapartirdesetembre, i laCUPtam-
poc”, vadirPascal.Així responiaaldiputat
de laCUPBenetSalellas, quedissabteva
dirque la seva formacióexigiràaPuigde-
montque fixidata i instrumentperexercir
eldretd’autodeterminació, en lanegocia-
cióde laqüestiódeconfiança. /Efe

wLapresidentadelgrupparlamentaride
CiutadansalParlament, InésArrimadas,
vaassegurarahirqueel seupartit repre-
sentauna “opciómoderada,decentre i
dialogant”quepotdonar “coberturapolí-
tica”aexvotantsdeCiUielPSCquearase
senten “orfes”políticament.Arrimadas,
quedissabteesvacasaraJerezambl’exdi-
putatdeCDCXavierCima,vareconèixer
queenelpassatConvergènciavaarribara
serunpartitd’una “enormetransversali-
tat”, laqual cosa li vapermetreser “majo-
ritari”.Peròara “hihamoltscatalans”,
incloent-himoltsquevotavenCiUoel
PSC,que “nosabenquivotar”. I allàhiha
C’speracollir-los, va indicar. /Efe

El PP veu innocu
el cas Bárcenas
wElpresidentdelPPd’Andalusia,
JuanmaMoreno, vadefensar ahir la
continuïtat deMarianoRajoyal capda-
vantdel projectedelPP ide lapresidèn-
ciadelGovernd’Espanya, i va considerar
queelprocessamentdelpartit perhaver
esborrat els ordinadorsdeLuisBárcenas
nohad’afectar lesnegociacionsper
formargovernperquè “la justícia està
actuant ambabsolutanormalitat”. Per-
què “aixòésunprocediment judicial que
s’haobert, queels jutges jadecidiran, i
unaaltra cosa ésunprocedimentde
negociaciódemocràticaqueno té res a
veureambaquestprocés judicial”,
va raonarMoreno. /EuropaPress
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ElTCsuspènel pla de ruptura
i refreda la via penal contraForcadell
El Parlament i la seva presidenta tenen 20 dies per formular al·legacions

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

ElTribunal Constitucional (TC) va
suspendreahir elpladelParlament
derupturaambEspanya,perònova
iniciar la via penal contra la presi-
denta de la Cambra catalana, Car-
me Forcadell. La resolució aprova-
davabuscaruncertequilibriperno
crispar innecessàriament el debat
territorial i polític. El Constitucio-
nalvaadmetrea tràmit la impugna-
ció del Govern espanyol i, conse-
qüentment, va deixar en suspens el
full de ruta rupturista, però alhora
vaguanyar temps.
Amb aquesta resolució, el TC va

decidir donarun termini devintdi-
eshàbils alParlament i al fiscalper-
què formulin al·legacions, i amb ai-
xò va refredar el conflicte. Tornant
del parèntesi d’agost, algunes coses
potser es veuran més clares. I, so-
bretot, s’haurà evitat donar la imat-
ge que el Constitucional ha contri-
buït amb les seves resolucions a es-
calfar laDiadaiaaugmentarla llista
d’independentistes davant la justí-
ciapenal.
L’actual Constitucional no és el

de la sentència de l’Estatut. Aquest
TC té pituïtària. I brúixola. Ahir va
fer servir totes dues coses. Cal con-
siderar que va concedir 20 dies hà-
bils per a les al·legacions. Hauria
pogut concedir 2o3dies, comesva
plantejaralprincipi, iningúnohau-
ria pogut protestar. Era una opció
perfectament legal. Una estratègia
contundent,dexocdirecte.Peròels
magistrats es vanestimarmésdosi-
ficar lesmesures.
L’al·ludit termini de20dies per a

al·legacionscomençaacomptardes
de lanotificació.Enaltresparaules,
aquest termini es converteix a l’ho-
ra de la veritat en cinc o sis setma-
nes. O set. Una eternitat, en temps
polític. L’anomenat rellotge de la
democràcia fins i tot podria veure

mésmínimaprecipitació.
Durant el mes d’agost, doncs, el

Parlament coma institució i la seva
presidenta com a càrrec polític tin-
dran temps d’explicar-se davant el
TC sobre el contingut del que va
quedar aprovat en la votació de di-
mecres passat –el full de ruta de la
rupturaambEspanya– i sobre lase-
va presumpta desobediència res-
pecte a resolucions anteriors del
Constitucional. El TC els ordena
que l’informin sobre això, tot po-
sant-seguantsquirúrgics.
El llenguatge jurídic,enefecte,és

ple de subtileses. La providència
d’ahir requereixa laCambra, aFor-
cadell, als membres de la Mesa i al
secretari general que en el termini

expressat “emetin els correspo-
nents informes, als efectes de l’arti-
cle92.4dela lleiorgànicadelTC,so-
bre si les actuacions parlamentàries
quevandonarllocal’aprovaciódela
resolució 263/XI [la del pla de rup-
tura amb Espanya] han contravin-
gut”elsmandatsdelConstitucional.
Noteu l’al·lusió a l’article 92.4.Es

tracta, de fet, del que podria portar
Forcadell als peus de la justícia pe-
nal. És la primera vegada que el TC
ensenya aquestes dents. Aquest
precepte faculta el Constitucional
peracudira laFiscalia informant-la
delacomissiód’undelicte.Enaltres
paraules, denunciant un fet delic-
tiu.Peròelmateixarticlepreveuun
altre tipus de mesures, des de la

multa a la suspensió del càrrec
públic. En la resolució d’ahir, el TC
nodiu quina via seguirà.Ni tan sols
si en seguirà alguna. La via penal
queda com un horitzó possible,
però inconcret. Es veurà en el seu
moment.
La cosa rellevant, en aquest sen-

tit, és que la llista d’advertits –pel
que ja ha tingut lloc i pel que pugui
passar–ésllarga.AlcostatdeForca-
dell i laMesa del Parlament, també
queden en aquesta situació el ma-
teix president de la Generalitat,

Carles Puigdemont, i tots elsmem-
bresdelGovern,aixícomelsecreta-
ri general de la Cambra catalana, a
qui es notificarà personalment.
Tots ells tenen el deure d’“impedir
oparalitzarqualsevol iniciativaque
suposi ignorar o eludir la suspensió
acordada,advertint-losde leseven-
tualsresponsabilitats,incloent-hila
penal, en la qual poguessin incór-
rer”.

Unaltredetall interessantésque
el TC demana la versió dels impul-
sors de la votació sobre el pla rup-
turista sense utilitzar la paraula
desobediència.Elspreguntasiespo-
drien haver “contravingut” resolu-
cions anteriors. I encara és més re-
llevant la unanimitat del TC. En ai-
xò es veu la mà del president de la
institució, Francisco Pérez de los
Cobos, que sempre l’ha buscada,
perquè el Constitucional no vegi
qüestionades les seves decisions a
causa de fractures internes. En
aquest aspecte, l’experiència d’eta-
pes anteriors delTC tambéha estat
decisiva.c

Política
La qüestió catalana

EMILIO NARANJO / EFE

El TC no ha obert la via penal contra Forcadell, però demana informes i tampoc no la descarta

canvisd’horaripolíticenaquestter-
mini. Sabent-ho, per què caldria
precipitar-se, es va dir ahir el TC.
Nocorreu,queéspitjor,comesdeia

enun altre temps a lesmanifestaci-
ons. I no va córrer. El que va fer va
ser donar temps i donar-se temps
perquè les decisions que prengui a
partir del setembre sobre el fons de
l’afer es puguin adoptar sense la

L ’ADVERTÈNCIA

El TC avisa el
president Puigdemont
que ha de paralitzar
el pla de desconnexió

EL REREFONS POLÍT IC

El Constitucional
decidirà sobre el full
de ruta rupturista
després de la Diada

Els sobiranistes adverteixenqueno acataran elTC
R. MONTILLA Barcelona

Junts pel Sí i la CUP van advertir
ahir que continuaran amb el “full
de ruta” independentista, fins al
punt que tant ERC com els antisis-
tema van afirmar que no reconei-
xenl’AltTribunal.L’oposicióvace-
lebrar que el TC vulgui escoltar els
membresdelaMesaielslletratsdel
Parlament.
“Nosaltres seguim, igual que

hemfetquanvansuspendre lesde-
claracionsdesobiraniaoladeclara-
ció del 9-N”, van apuntar fonts de
JxSí. El portaveu d’ERC al Con-

grés, Joan Tardà, va avisar que els
independentistes no es regiran pel
que digui Govern central o el TC.
“Nosaltres ens mantindrem fidels
alParlamentdeCatalunya, i si hem
de desobeir desobeirem”, va asse-
gurar el republicà a Catalunya Rà-
dio.Undesacatamentpelqual tam-
bévaadvocarladiputadadelaCUP
Mireia Vehí, mentre que una altra
cupaire, Anna Gabriel, va advertir
que la inhabilitaciódecàrrecselec-
tesperpartdelTCserà“unpuntde
no-retorn”.
En nom del principal partit de

l’oposició alParlament, vaparlar el

diputat de C’s José María Espejo-
Saavedra, també vicepresident se-
gon de la Mesa. Espejo-Saavedra,
que en el ple en què es van aprovar
les conclusions ja va avisar Forca-
dell que estava cometent un “frau
de llei”, va lamentar que la presi-
denta de la Cambra hagi ignorat la
Constitució,“quenovaserimposa-
da per un dictador sinó que va ser
votada per la majoria dels ciuta-
dans”. I va valorar molt positiva-
ment que el TC vulgui saber l’opi-
niódetotsicadascundelsmembres
de laMesa: ell al·legarà que Forca-
dell va incomplir el seu deure. “Els

ciutadans no entendrien que quan
els polítics se salten les lleis els tri-
bunalsnoactuessin”, vaafegir.
La diputada del PSC Alícia Ro-

merovaqualificar ladecisiódelTC
de “raonable” i va destacar la una-
nimitat del Constitucional a l’hora
d’ordenar la suspensió.
Mentrestant, el líder de Catalu-

nya Sí que es Pot, Lluis Rabell, va
assegurar que la resolució del TC
“certifica la impossibilitat de resol-
dre” el conflicte Catalunya-Espa-
nya per la via judicial. Va demanar
diàleg i va carregar tambécontra el
Governcentral en funcionsdelPP.

Per la seva banda, el líder dels
populars alParlament,XavierGar-
cíaAlbiol, va dir que espera que les
institucions catalanes recuperin el
senydesprésdel“tocd’atenció”del
TC. Albiol va qualificar la sus-
pensió de positiva. “A Catalunya
estem vivint una crisi institucional
que ens situaria gairebé en el fran-
quisme.Sónels separatisteselsque
estan posant en risc l’autogovern”,
va manifestar el líder del PP a
Catalunya.
El president de la Generalitat

també va reaccionar. Ho va fer a
través deTwitter: “Obeir unParla-
ment escollit pels ciutadans no és,
per a un demòcrata, cap sacrifici.
L’Estat espanyol, en canvi, ho con-
verteixenunaproesa”.c
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Unió no descarta
sacrificis com la
renúncia a les
seves sigles
Els democristians aposten per la
recuperació del catalanisme centrat

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Ahir el secretari general d’Unió
Democràtica, Ramon Espadaler,
va defensar la necessitat de “re-
construir l’espai del catalanisme
centrat” en la tradicional trobada
amb la militància a Llofriu (Giro-
na), encara que en el mateix acte
vaalertarde lespossiblesmesures
que haurà d’adoptar la formació a
causa de la seva delicada situació
econòmica. Espadaler va dema-
nar alsmilitants queestiguin “dis-
posats a fer sacrificis, sense des-
cartar la renúncia a les sigles.”
Elmàxim dirigent d’Unió no va

eludir referir-se als problemes
econòmics que ha d’afrontar
aquesta formació, que s’ha vist
abocada aunconcursde creditors
desprésdenohaveraconseguitun
acord amb les entitats financeres
després de diversos mesos de ne-
gociació. El partit acumula un

deutede 19milionsd’euros.
“A Unió estem gestionant una

situació que no és senzilla, que és
complexa”,vareconèixerEspada-
ler, que, aixòsí, va remarcarque la
formació democristiana continu-
arà defensant les mateixes idees

encaraquecanviïn “de format i de
maneres d’organitzar-se”. I va in-
sistir-hi: poden produir-se canvis
en la forma,perònoenel fons.
“Estem compromesos en la de-

fensa de les nostres idees, que te-
nen dues coordenades: el catala-
nisme d’una força política d’es-

trictaobediènciacatalanaalservei
dels interessosdeCatalunya, de la
defensa de l’autogovern i de la
nostradignitat idelrespectecapal
nostre país, i tot des d’una posició
centrada”, vaexplicarEspadaler.
El líderd’Unióvadestacar laco-

herència del partit per haver con-
tinuat defensant el mateix model
de societat que ha defensat sem-
pre. “Catalunya necessita una al-
ternativa: que es governi pensant
en Catalunya, al servei de Catalu-
nya i sense dependre, com passa
ara, dels extrems”, va subratllar.
“Nopot ser que els uns i els altres,
el govern català i el central, vis-
quin instal·lats en la confrontació
permanent, que visquin d’aquesta
confrontació,” va rematar Espa-
daler.
Unió té previst celebrar l’1 d’oc-

tubre el seu congrés, enquè, entre
altres qüestions, hi ha prevista
l’elecciód’unnoupresidentdeco-
mitè de govern, després de la re-
núncia de Josep Antoni Duran i
Lleida. Una elecció per primera
vegadamitjançantprimàries, des-
prés que el mes de juny passat la
formació va renovar els estatuts i
leshivaintroduir,aixícomlalimi-
taciódemandats.
Però ara cal veure com l’actual

situació concursal pot afectar tot
el que hi ha previst –el mateix fu-
tur del partit–, després que la re-
ducciódedespeses–tambéreduc-
ció de personal– i la posada a la
venda de la seu del carrer Nàpols
no hagi estat suficient per frenar-
la.“Quesiguemalfinald’uncamío
al principi d’un projecte renovat
és una decisió que és a les nostres
mans”, va apuntar, de fet, Espada-
ler la setmanapassada enunacar-
ta que va enviar a tota la mili-
tància.c

UnióDemocràtica,
que no ha aconseguit
frenar el concurs de
creditors, manté el
congrés de l’octubre

La CUP estrena
executiva pendent
dePuigdemont
ÀLEX TORT
Barcelona

Mentre la CUP estrena secreta-
riat nacional, la reunió amb el
presidentde laGeneralitat,Car-
les Puigdemont, continua en
suspens. El 76% dels militants
handonat suport a la configura-
ció del nou òrgan executiu. Dos
dels escollits seran previsi-
blement les cares més visibles:

QuimArrufat i Lluc Salellas. Els
quinze membres del secretariat
hauran de gestionar el dia a dia
de l’organització, canalitzar
possibles diferències internes i
renovar relacions polítiques
ambJuntspelSí i elGovern.
QueCarlesPuigdemontnoels

hagi convocat encara amoïna la
CUP. En una entrevista per
l’ACN la diputada AnnaGabriel
considera que s’hauria d’haver
parlat sobre la qüestió de con-

fiança abans de les vacances.
El gran reclam dels cupaires

és posar data a un referèndum
unilateral d’independència. En
tot cas, Gabriel llença una serio-
sa advertència: si Puigdemont
inclou els pressupostos en la
qüestiódeconfiança,elvotelde-
cidiran les bases de laCUP, sen-
se especificar, però, si seria en
una assemblea general extraor-
dinària o mitjançant un consell
polític. La CUP creu, en canvi,
que si el Govern s’avé a celebrar
el referèndum no només l’exa-
men parlamentari quedaria re-
solt, sinó que la negociació pels
comptes seriamoltmés fàcil.
En tot cas, caldrà veure quin

paper assumirà en aquest sentit
el nou secretariat, que el com-
pondran la candidatura conjun-
ta lideradaperArrufat i Salellas,
ambNatàliaSànchez,NúriaGil-
bert, Dani Corpas, Anna Gabal-
dà, JuanmaRojas,ElisabetPun-
set, EduardoCàliz, Aida Sanuy i
RicardTorné.
L’òrgan executiu el comple-

ten tres membres que ja forma-
ven part del darrer secretariat i
que vanpresentar la seva candi-
datura individualment: Xevi
Generó, Laura Rafecas i Òscar
Simón. A aquests tres cal afegir-
hiunnounom,AlbertSerrats.c

Gabriel avisa que si
es vincula la qüestió
de confiança amb el
pressupost el vot el
decidiran les bases
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ElPSOEproposauna reformaper lligar
curt elGovern central en funcions
Batet presenta una proposta per definir els límits de l’Executiu provisional

FERNANDO GARCÍA
Madrid

El PSOE vol evitar que l’Executiu
espanyol en funcions es passi de la
ratlla que li marca el seu caràcter
provisional i noelecte.Peraixòne-
cessita que la ratlla quedi perfecta-
mentmarcadaal terrenyde joc ino
aparegui –com amb l’actual llei de
govern– prou difuminada perquè
Mariano Rajoy i els seus ministres
s’extralimitin impunement res-
pectealquehauriadeserunaacció
mínima i de simple manteniment
de lamaquinàriaadministrativa.
Amb aquesta finalitat –la de

“precisar exactament quines són
les facultats d’un govern en funci-
ons”– idesdelasensacióquel’Exe-

cutiu actual “està prenent decisi-
ons que poden anar més enllà del
que seria convenient”, la socialista
MeritxellBatetvapresentarahiral
Congrés una proposició de llei per
reformar la normativa en qüestió i
frenar els possibles excessos d’una
Administracióqueentrenapsicols
fa vuit mesos que està en situació
d’interinitat.
La reforma pretén així mateix

garantirunavegadapertotes–sen-
se deixar aquí tampoc gairemarge
d’interpretació– que el Govern es-
panyol en funcions se sotmeti al
control del Congrés. Perquè “no
pot ser que no hi hagi un control
parlamentari durantunperíodede
temps tan llarg”, vadirBatet.
En labreu legislaturaanterior, la

tuals governants i alguns juristes
del Congrés posen dues objecci-
ons: no es pot controlar una acció
degovernquecomatalnoexisteix;
en tot cas, no s’han d’utilitzar els
possibles espais de control parla-
mentari a un executiu en funcions
per, coms’acaba fentambfreqüèn-
cia, jutjaraccionsdemandatsante-
riors.
La continuïtat d’aquesta discus-

sió en el període legislatiu que ara
comença està assegurada, almenys
finsqueelTCespronunciï. Inono-
més arran de la proposta formula-
daahirper“precisar” la lleidelGo-
vern espanyol, sinó al voltant de
moltes altres iniciatives dels socia-
listesialtresgrupsquebusquenfis-
calitzar o investigar determinats
actes de Rajoy i el seu equip. És el
casdelapeticiód’unacomissióque
investigui les irregularitats en
l’empresa pública Acuamed, for-
mulada també ahir pel PSOE, i
d’una altra que indagui en la possi-
ble creació d’una “policia política

dinsdelMinisteri de l’Interior”, tal
com els socialistes diuen fent refe-
rència a les converses del ministre
Jorge Fernández amb l’excap
d’Antifrau,DanieldeAlfonso.
Entotal, latambésecretàriad’es-

tudis i programes del PSOE, amb
altresdiputatsdel seugrup,vapre-
sentar ahir 16 propostes legislati-
ves que s’afegeixen a 118 més de
setmanes anteriors i que, sumades
a les d’altres grups, aviat donaran
visualitat al Congrés encara que
Rajoy continuï sense aconseguir
els suports necessaris per a la seva
investidura.
Tal comva indicar Batet, ja en la

passada legislatura les formacions
d’oposició van tirar endavant amb
ampli acord no poques iniciatives
d’uns i d’altres; en números, sobre
untotalde31quevanarribarapleal
Congrés ielSenat, elPSOE,Podem
i Ciutadans van votar el mateix en
19(el60%).Tornaràapassarelma-
teix, segurament amb debats que
sovint sonaran com un ressò d’al-
tres d’anteriors sobre els mateixos
temes. Perquè, ambpoques excep-
cions i algun escàndol afegit, la si-
tuaciónodeixadeserlamateixa.El
que és difícil avui, en la política es-
panyola, ésnorepetir-se.c

La iniciativa socialista
reprèn la guerra entre
legislatiu i executiu
en funcions que també
es dirimeix al TC

CHEMA MOYA / EFE

MeritxellBatet i el secretarigeneraldelgrupsocialista,MiguelÁngelHeredia,vanpresentar 16 iniciativesde la seva formacióalCongrés

LaCUP acusa el TC
d’impulsar un
“cop d’Estat judicial”
BARCELONA Redacció

La darrera decisió del Tribunal
Constitucional, amb la qual se
suspènl’aprovacióde lesconclu-
sions de la comissió constituent,
ha fet que la diputada de la CUP
AnnaGabriel assegurés que “ens
hauríemderemetre amolts anys
enrere i a episodis de cops d’Es-
tatmilitarperveurealtes institu-
cions del país amenaçades per la
viapenal”, si ésque finalment els
magistratsemetenunasentència
en aquest sentit. En una entre-

vista concedida a l’ACN, Gabriel
considera que ara Catalunya es
troba “enun estat similar”.
La suspensió de les conclusi-

ons del Procés Constituent que
haduta termeelTCés,perAnna
Gabriel, unamostra més del que
intenta fer l’Estat, però tambéun
“boníssim moment” perquè Ca-
talunya “materialitzi la ruptura”
sense tenir en compte els efectes
quepugui tenir.
En aquest sentit, Gabriel afir-

ma que és “ridícul intentar fer
entrar en raó els colpistes” pre-

sentant al·legacions i considera-
cions a les decisions del Tribu-
nal. “Jo demanaria no recórrer-
les”, assegura. És més, opta per
respondre “omplint els carrers
per contestar aquest cop d’Estat
judicial”.Amés, ladiputadavati-
cina que l’Estat no s’aturarà aquí
i que “les amenaces penals ani-
ranamés”sielprocésavançacap
a la independència i cap a la des-
connexió, i si s’intenta convocar
un referèndum.
D’altra banda, ahir el departa-

ment d’Economia va confirmar
que ha provat de reunir-se amb
la CUP diverses vegades durant
el juliol per parlar dels pressu-
postos del 2017, però que els an-
ticapitalistes han rebutjat tro-
bar-s’hi. Els cupaires no pensen
parlar sobre els comptes fins
després de la reunió que tindran
amb Carles Puigdemont per
abordarlaqüestiódeconfiança.c

resistènciadeRajoy iel seugabinet
en funcions a deixar-se vigilar i in-
terpel·larperlescambresvaprovo-
car un insòlit conflicte institucio-
nal entre executiu i legislatiu.Amb
elsuportdedosterçosdelCongrés,
o dit d’una altramanera de tots els
grups tret del PP, el Congrés va
plantejar davant el Tribunal Cons-
titucional un conflicte d’atribuci-
ons que elsmagistrats d’aquest òr-
gan preveuen abordar a partir de
setembre.Laguerra es vadesenca-
denarquanelsministresdeDefen-
sa, Indústria, Interior i Foment
–aquest últim a càrrec de l’avui
presidenta del Congrés, Ana Pas-
tor–vanplantar les respectives co-
missions parlamentàries que pre-
tenien escoltar els seus projectes i

preguntar-lossobreaixò.Amés,i ja
davant el ple, l’anunci d’incompa-
reixença dels governants va ocasi-
onar l’anul·lació d’una sessió de
control inicialment prevista per al
20 d’abril: amb la seguretat que les
butaques blaves apareixerien bui-
des, la convocatòria va perdre el
seu sentit i va caldre suspendre-la.
Unaaltra fita.
La iniciativaque lacandidatadel

PSC al 26–J va registrar ahir per
canviar la llei del Govern espanyol
tendeixacentrar i ressituaralCon-
grés aquell mateix debat sobre els
límits entre un poder executiu
transitori i un poder parlamentari
en teoria plenament qualificat
–amb els seusmembres elegits de-
mocràticament–, però a qui els ac-

C’s aposta aGalícia
per Cristina Losada
ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

La direcció central de Ciuta-
dans ha presentat la periodista
Cristina Losada, col·laboradora
de Libertad Digital, com a can-
didata a la presidència de la
Xunta. Tot i això, encara s’ha de
sotmetre a les primàries
d’aquesta setmana, a les quals
també es presenten dos aspi-
rants més, el catedràtic de Dret
d’A Coruña Juan Ferreiro i el
químic de Santiago Bruno Calo.
Losada és nascuda a Vigo i té 62
anys, però fa diverses dècades
que viu a Madrid, on es va lli-

cenciar en Ciències Polítiques i
Sociologia per la Universitat
Complutense. Ha treballat en
mitjans com el diari Pueblo i
l’agència Colpisa i va ser conse-
llera de Telemadrid. A més, ha
estat tertuliana a Onda Cero, la
Cope, esRadio i laTVG, i colum-
nista a Libertad Digital, el web
de Jiménez Losantos.
Losada va compartir amb Ju-

an Carlos Girauta el blog Hete-
rodoxias. Tambées va significar
en la polèmica lingüística a la
seva terra natal mostrant el seu
suport a l’associació Galicia Bi-
lingüe, que combat el que consi-
dera la imposició del gallec.
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LaCUPvol un calendari del procés
abans de parlar de pressupostos
Els anticapitalistes obren la porta a estudiar opcions diferents del referèndum

ÀLEX TORT
Barcelona

L’ordre dels factors sí que altera
el producte. La CUP demana
compartirunnou full de rutaamb
el Govern si Carles Puigdemont
vol el seu suport per superar la
qüestió de confiança del 28 de se-
tembre. Després de pactat el nou
guió, els cupaires s’avenen a par-
lar de pressupostos. No abans,
perquè llavors, tal com va adver-
tir la diputadaAnnaGabriel, seri-
en les bases de la CUP les que de-
cidirien. El Govern no ho veu així
i vincula un compromís amb els
comptesdel 2017 en lanegociació
per laqüestiódeconfiança.Peròa
totplegatno s’hi posarà fil a l’agu-
lla fins que el president de la Ge-
neralitat no convoqui els antica-
pitalistes, presumiblement a final
d’agost, quan acabi les vacances.
Natàlia Sànchez i Xevi Generó,

membresdelnousecretariat de la
CUP, es van estrenar ahir amb
aquest missatge: “Entenem que
són dos processos diferents [els
pressupostos i laqüestiódeconfi-
ança], però evidentment després
de definir el full de ruta ha d’ha-
ver-hi una vinculació. No tindria
sentit, per exemple, que no hi ha-
guésunapartidaperaunreferèn-
dum unilateral d’independència
en els pressupostos”. Per tant,
una cosa després de l’altra. I si
s’acordaunfullderutaque“avan-
ci capa la ruptura” i posi data aun
referèndum d’independència, els

cupaires veuen més fàcil donar
suport a uns nous pressupostos.
En una entrevista concedida a

CatalunyaRàdio,Sànchez iGene-
ró van reiterar aquesta idea, alho-
ra que van insistir a reclamar la
reunió ambPuigdemont. Per això
no negociaran amb el departa-
ment d’Economia que dirigeix
OriolJunqueras finsquenohagin

tancat el nou full de ruta amb
Puigdemont.
El fet és que Puigdemont con-

trola els tempos des que va anun-
ciar en sessió parlamentària el 8
de juny passat que se sotmetria a
una qüestió de confiança, tal com
reconeix un dels diputats cupai-
res a aquest diari. El president va
agafar la paella pel mànec i va gi-

rar la truita cansatd’esperar finsa
darrera hora les decisions assem-
bleàries dels anticapitalistes (so-
bretot pel que fa la investidura de
president i els pressupostos del
2016). Ara és laCUPqui va al dar-
rere i la que reclama reunir-se
ambPuigdemont.
Els cupaires tenen com a gran

reclam un referèndum unilateral

d’independència. Tanmateix, no
l’esgrimeixencomacondició sine
quanonperajudarelpresidentde
la Generalitat a superar l’examen
parlamentari del 28 de setembre.
Així, tant Generó com Sànchez
van recalcar que la proposta de la
CUP és culminar el procés amb
un RUI, però que estan oberts a
escoltar les propostes de Junts
pel Sí. “El referèndum no és una
exigència. Volem trobar un punt
comú de finalització de la legisla-
tura sense cap exigència”, van
afirmar.
Amb tot, ERC continua a l’ex-

pectativa i assumeix que la nego-

ciació pels pressupostos no es do-
narà fins quees vegin el president
de la Generalitat i els cupaires. El
missatge dels republicans és
d’optimisme. El portaveu d’Es-
querraalCongrés,JoanTardà,ai-
xí ho va transmetre via Twitter,
encara que alguns veuen també
enlessevesparaulesunintentper
resoldre la qüestió commés aviat
millor: “Pendents i esperançats
de la trobada Puigdemont i la
CUPper poder començar a nego-
ciar pressupostos. Anembé!”.
Per a aquesta posterior negoci-

ació amb la conselleria d’Econo-
mia, Generó va avisar que els
nous pressupostos no poden ser
una còpia dels presentats per al
2016 i que la CUP va rebutjar.
Fins al dia d’avui, els anticapita-
listesnohanvolgutreunir-seamb
els de Junqueras, però avisen que
elGovern ja coneix les sevesprio-
ritats.c

ERC assumeix que els
comptes del 2017 es
tractaran després de
la reunió entre
Puigdemont i la CUP

BARCELONA Redacció

La nova direcció del Partit De-
mòcrata Català (PDC) busca as-
sentar un discurs transversal,
amb l’independentisme com a
principal eix vertebrador. És per
això que, igual que el partit llança
un pla per recuperar suports a
l’àrea metropolitana, la coordi-
nadora general de la formació fa
una crida als sectors sobiranistes
de la confluència d’esquerra que

integren Catalunya Sí que es Pot
al Parlament i En Comú Podem
al Congrés perquè alcin la seva
veu en defensa del procés polític
català.
Segons el parer de Marta Pas-

cal, en les dues últimes setmanes
l’espai ideològic dels comuns
s’ha situat “més proper a l’unio-
nisme que al sobiranisme, votant
en contra de les conclusions de la
comissió d’Estudi del Procés
Constituent al Parlament i ne-

gant-se a donar suport a un grup
propi del PDC al Congrés.
“Els fets canten”, va afirmar

Pascal en declaracions a Efe. La
dirigent independentista observa
una deriva “unionista” directa-
ment proporcional al creixent
pes que està guanyant Podem al
si de la nova esquerra, en detri-
ment de formacions històriques
com ICV o EUiA. Segons Pascal,
aquesta “amalgama” de sigles de
l’esquerra alternativa “ha diluït

els plantejaments més propers al
dret a decidir i a la possibilitat
que Catalunya tingui un nou Es-
tat”. “Jo els veig cada vegadamés
lluny”, va apuntar Pascal, que
s’hamostrat “pessimista” respec-
te a la posició dels comuns des-
prés “dels últims esdeveni-
ments” al Parlament i al Congrés.
Segons Pascal, els comuns es-

tan utilitzant la bandera del
referèndum “més en nom de la
tàctica política que des de la con-
vicció queCatalunya té dret a de-
cidir el seu futur”. Per frenar
aquesta tendència, la coordina-
dora general del PDC va recla-
mar “fortalesa als sectorsmés ca-
talanistes imés sensibles a la cau-
sa nacional que s’han articulat

dins d’aquesta amalgama”,
perquè es facin sentir i impedei-
xin que les seves confluències
quedin despenjades del procés
sobiranista.
Pascal es va mostrar con-

vençuda que les forces indepen
dentistes no han “de renunciar a
continuar convencent”, perquè
“hi ha molt d’electorat proper a
aquest espai quepot ser còmplice
del dret a decidir i del nou Estat,
encaraque els seus representants
polítics s’estiguin allunyant” i
demostrin tenir cada vegada
“menys sensibilitat cap a la causa
democràtica” del sobiranisme.
“Si volem construir un Estat, tots
els matisos ideològics han de ser
benvinguts”, va postil·lar.c

Pascal explora el partit de Colau a la
recerca de sobiranistes descontents

TWITTER

Paellad’amics.PilarRaholavapublicarahir lafotod’una“trobadad’amics”acasaseva,aCadaqués,
enquèPuigdemont sostéunaesteladajuntamblasevadonaiJoanLaporta,entred’altres
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ÀLEX TORT
Barcelona

Els darrers dies la CUPha pressi-
onat i hamaldat per recordar que
queda pendent una reunió amb
Carles Puigdemont per tractar la
qüestió de confiança a la qual el
president se sotmetrà el 28 de se-
tembre. Primer, els diputats Be-

net Salellas i Anna Gabriel en
sengles entrevistes als mitjans.
Després, els membres del secre-
tariat nacional Natàlia Sànchez i
Xevi Generó.
Però ahir la consellera de Pre-

sidència, Neus Munté, es va es-
polsar la pressiódels cupaires i va
marcar perfil: “La confiança es té
onoes té, i no esnegocia”. Per a la

també portaveu del Govern, “no
és acceptable que la CUP vulgui
marcar el ritme i condicionar la
qüestió de confiança”. Per tant, a
parer seu, és l’Executiu català el
que marcarà els tempos.
La postura de Munté recorda

l’adoptada pel Govern després
que els anticapitalistes, en un ac-
te a la plaça del Rei de Barcelona
el 30 de juny, demanessin una
“cimera” de partits sobiranistes
al Palau de la Generalitat per
abordar la qüestió de confiança.
En aquell cas, la resposta també
va ser contundent: “La CUP no
està en condicions d’exigir res”.
En una entrevista a RAC1, la

consellera va recordar ahir que
s’arribarà a la qüestió de confian-

ça com a conseqüència del blo-
queig als pressupostos del 2016.
Per això va suggerir als cupaires
que en comptes de pretendre ne-
gociar la confiança es treballés
per tirar endavant uns nous pres-
supostos: “Somonsomperquèno
es van poder tramitar els pressu-
postos, que continuen sent im-
prescindibles per desplegar me-

sures contra l’emergència social”.
Munté va afirmar que la reunió

entre Puigdemont i la CUP es
produirà a finals d’agost o princi-
pis de setembre, i va insistir que
el referèndum unilateral d’inde-
pendència que demanen els cu-
paires “no existeix en el full de
ruta pactat”, però va assenyalar
que “no és immutable”.
El que més preocupa ara ma-

teix el Govern és poder garantir-
se l’estabilitat parlamentària. En
aquest sentit, fonts dels dos socis
de govern han admès a aquest
diari que el president de la Gene-
ralitat i el vicepresident Oriol
Junqueras ja fa dies que han
abordat i “tractat” la qüestió de
confiança. c

ElGovern adverteix
la CUPque la confiança
“no es negocia”

Una paella d’amics a casa de Pilar Rahola acaba
amb el president Puigdemont a la guitarra

Els Beatles
a Cadaqués

BARCELONA Redacció

Quan Carles Puigdemont
era una criatura, la seva
àvia el reprenia al crit de
“sembles un beatle” si es

negavaa tallar-seelscabells.Erael
millor retret per a un nen que va
elegirAhardday’snightcomelseu
primer disc. El beatle del Palau de
la Generalitat està de vacances
–esporàdiques–, però no la seva
devoció pel quartet de Liverpool.
Guitarra enmà, Puigdemont es va
convertirenprotagonista involun-

tari d’un dinar d’amics organitzat
dimarts a la casa que Pilar Rahola
téaCadaqués.
El que la periodista va conside-

rar una “bonica i simpàtica postal
d’estiu”, tal com va explicar a
RAC1,esvaconvertirenculebrota
les xarxes socials i a les tertúlies
dels mitjans de comunicació amb
sequerade temesmésenllàde l’al-
tre culebrot polític: el del debat
d’investiduradelpresidentdelGo-

verncentral.
Puigdemont no es va immutar

ahir per la repercussió dels dos ví-
deosilesduesfotosfetespúbliques
perRaholaambelseupermís–una
d’elles amb el president aguantant
una estelada es va publicar ahir a
La Vanguardia– i va restar impor-
tància a l’enrenoumediàtic.El que
novapoderevitarvasercertaestu-
pefaccióentrealgunsdirigentspo-
lítics expressada només en privat.
Tampoc elucubracions sobre
l’aparent absència d’Artur Mas,
quementre es coïa la paella deCa-
daquéseraaBarcelona.
La “colla de Cadaqués” es reu-

neix a casa de Rahola des de fa
anys. Es tracta d’“una petita tradi-
ció” en la qual cadascú porta algu-
nacosapermenjarielcomissarien
cap dels Mossos, Josep Lluís Tra-
pero, amic des de fa anys deRaho-
la, s’encarregade la paella.Al grup
habituals’hivanafegirelpresident
Puigdemont i la sevadona,Marce-
laTopor,JoanLaporta, ialgunsfa-
miliars. Tot i això, tampoc no eren
estranys. No és la primera vegada
quees reunienaCadaqués.
La cita no tenia res de política, i

hodemostrava comanavenvestits
elsassistents.ElpresidentPuigde-
mont en bermudes i avarques i el
comissariTrapero, elmetgeBona-
ventura Clotet i el periodista Joan
Vehils amb la mateixa camisa ha-
waiana de palmeres i amb barret

de palla. El grup es completava
amb l’exvicepresident del FCBar-
celona Rafael Yuste;Marc Clotet i
la sevanòvia, la tambéactriuNata-
liaSánchez,quenoesdeixenveure
gaire junts en públic; la periodista
Helena Garcia Melero; la presi-
dentadeTous,AlbaTous;l’empre-
sària musical Gemma Recoder;
l’advocada Montserrat Piñol; els
restauradors de Cadaqués Pere
Vehí iRafaMartín...
No és cap sorpresa veure Puig-

demont tocant la guitarra i can-
tant. Ho va fer amb Sopa deCabra
–fins i tot va assajar en uns estudis
d’Avinyonet de Puigventós– per

celebrar el programa 4.000 del
VersióRAC1deToniClapésambla
cançó Camins, i va puntejar una
guitarra desafinada per a La Van-
guardia setmanes després durant
una sessió fotogràfica. Dimarts es
vaatreviratocarLetitbedelsBeat-
les mentre Marc Clotet i Natalia
Sánchez cantaven amb els cors de
Laporta.
L’altre vídeo correspon al co-

missariTrapero,ambbarretdepa-
lla,alcapdavantdelainterpretació
coral de Paraules d’amor de Joan
Manuel Serrat. El capdelsMossos
tampoc no és un principiant. Els
amics de Trapero coneixen per-
fectament la seva afició musical i
molts encara recorden la seva ac-
tuació estel·lar en un sopar de gala
de lesEsquadres.
Hivahavermésmúsica,peròno

més vídeos publicats. Els guarden
en lloc segur els seus prota-
gonistes...c

TWITTER

Imatge dels assistents al dinar a la residència de Rahola

El comissari en cap
delsMossos es va
cuidar de la paella i de
comandar el ‘Paraules
d’amor’ de Serrat

Noéscapnovetatque
Puigdemontagafi la
guitarra,peròla
informalitatdelacitava
sorprendremoltagent

Puigdemonti
Junqueras jahan
abordat laqüestióde
confiança,segonsfonts
delsdossocisdeGovern

TWITTER

Puigdemont tocant un tema dels Beatles amb la guitarra
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sedels seusplansamblaqüestióde
confiança. “Ja s’haurien de tancar
els principis de la nova proposta”,
afirmen des de les files republica-
nes. De fet, va ser el portaveu al
Congrés, Joan Tardà, qui va recla-
marenpúblicquesecelebrésabans
de laDiada. Aquesta setmana tam-
bé va ser Tardà l’encarregat de
llançar un missatge encoratjant a
fer la reunió amb Puigdemont que
laCUPposacomacondició.Peròel
calendari nopermetia tenir pressa
a l’antiga Convergència. Primer hi

havialeseleccionsgeneralsi,acon-
tinuació, un procés congressual
per crear un nou partit en tres set-
manes.
Laconselleriad’Economia,atra-

vés de Pere Aragonès, ha instat la
CUP a obrir la negociació dels
comptes, però els cupaires s’hi re-
sisteixen. La cúpula d’ERC creu
que ha d’imposar-se la “discreció i
la prudència” i creuen indispensa-
ble que al costat de la qüestió de
confiança s’assumeixi una pauta
pressupostària.Nohi ha soci alter-
natiuialesfilesrepublicanesnoes-
talvien retrets cap a Catalunya Sí

que es Pot. “Si l’independentisme
va permetre a Colau aprovar uns
pressupostos,perquèalParlament
no van deixar ni que es debates-
sin?”.
El calendari fixat pel departa-

ment de Junqueras obliga les con-
selleries a trametre tota la docu-
mentació pressupostària abans del
30 de setembre per presentar el
projecte de llei al Parlament el 10
d’octubre. Tot i això, Junqueras
tambéhademiraraMadrid.Elmi-
nisteri d’Hisenda encara no ha in-
format dels fons del sistema de fi-
nançament per a cada comunitat,

ni de la previsió de liquidació de
l’exercici2015,unesxifresquesoli-
en estar a disposició de les autono-
miesafinalsdejuliol.Niprevisióde
fons ni de sostres de despesa i de
dèficit,enesperaquehihagiunnou
govern i amb l’alè de Brussel·les al
clatell.
Per si de cas, l’ordre del 14 de ju-

liol que estableix les normes per
elaborar el pressupost defuig
vel·leïtats sobiranistes. L’assigna-
ció de recursos es farà segons les
prioritats següents: garantir la

prestació de polítiques educatives,
sanitàriesisocialsvinculadesal’es-
tat del benestar, lluitar contra l’ex-
clusió social, avançar en la creació
d’ocupacióestable idequalitat, im-
pulsar lacompetitivitat empresari-
al, promouremesures permillorar
l’eficiència en la despesa, avançar
en el complimentdel principi d’es-
tabilitat pressupostària i impulsar
mesures relacionades amb el bon
govern i la transparència.
Junqueras té una altra cita prè-

via. Abans del 5 de setembre el seu
departament ha de respondre a la
petició d’Hisenda en què es recla-
mava més control de la despesa.
Encaraque lacarta l’instavaadeta-
llar mesures per corregir desviaci-
ons en el dèficit, la conselleria
d’Economia limitarà la seva res-
posta a informació sobre ingressos
idespeses.c

ERCapressa a obrir la negociació amb
“discreció” ambels anticapitalistes
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

HISENDA ESPERA

Junqueras ha
d’informar abans del
5 de setembre sobre el
control de la despesa

Rajoy considera que seria ridícul que
no s’arribés aunacord ambC’s
El líder del PP vol “escoltar tothom” al partit abans de prendre una decisió

BARCELONA Redacció

MarianoRajoy, unamica suat per
l’esforç de la caminada i flanque-
jat comsemprepel seupartenaire
–José Benito Suárez, l’espòs de la
presidenta del Congrés, Ana Pas-
tor– es va mostrar confiat que hi
haurà un acord amb Ciutadans i
que a la llarga el PSOE haurà de
cedir. L’altre escenari, unes elec-
cions, seria, segons Rajoy, “una
magnífica forma que tots féssim
el ridícul”. Tot i això va deixar
oberta la possibilitat que l’execu-

tiva del Partit Popular pugui po-
sar objeccions a les sis condicions
–no discutibles, segons Ciuta-
dans– queAlbert Rivera va anun-
ciar dimecres passat. “No s’han
d’avançar esdeveniments” va res-
pondre,murri, el candidat en una
trobada amb la premsa quan se li
va preguntar si pensava presen-
tar un document alternatiu al de
Ciutadans.
Ahir Rajoy va parlar quan va

acabar l’habitual caminada per la
costa de Pontevedra, on passa
uns quants dies de descans. L’as-

pirant va assegurar quenoespro-
nunciarà fins que hagi escoltat
tots els membres del partit a
l’executiva de dimecres.
Les sis condicions imposades

per Rivera no admeten objecci-
ons, segons que adverteixen a
Ciutadans. O tot o res, però el
partit liberal vol un sí a la despoli-
tització de la Justícia, la demo-
cratització interna dels partits
polítics, la separació dels càrrecs
imputats, l’eliminació dels afora-
ments, la supressió dels indults
en casos de corrupció, una nova

llei electoral i, per últim, però
potser el més rellevant, la consti-
tució d’una comissió d’investiga-
ció sobre els casos de corrupció
que afecten el PP.
Rajoy va alertar dels riscos que

corre Espanya si no es forma un
govern que pugui aprovar uns
pressupostos a temps per com-
plir amb els seus creditors i amb
les obligacions financeres –sua-
vitzades des de fa unes quantes
setmanes– imposades per Euro-
pa.
Malgrat que Rajoy no va voler

aclarir la incògnita, gairebé tot-
homdónaperdescomptat quedi-
mecres l’executiva del PP acatarà
les exigències de Ciutadans, raó
per la qual la responsabilitat del
desbloqueig recaurà sobre el par-
tit socialista i sobre el seu líder,
Pedro Sánchez, que aquests dies
és a la Val d’Aran.
De fet sembla com si la condi-

ció prèvia –el pacte entre el PP i
C’s– ja s’hagués resolt a favor de
l’acord i el futur del govern ja si-
gui a les mans únicament i exclu-
sivament de Sánchez. Ahir la
premsa madrilenya publicava
dos articles que col·loquen el lí-
der del PSOE al disparador. El
primer del mateix Albert Rivera,
que convidava els socialistes, des
d’una tribuna publicada aEl País,
a afegir-se a una oposició que for-
çarà Rajoy a reformar en profun-
ditat el sistema institucional es-
panyol.
Un altre article, a El Mundo i

signat per l’exsecretari del PSE,
Nicolás Redondo Terreros, que
alerta contra l’entossudiment de
Sánchez amb la investidura. Un
entossudiment que, segons la se-

va opinió, pot arribar a interpre-
tar-se com una política sectària.
“El PSOE pot ser molt pur –ad-
verteix Redondo Terreros– però
incapaç de continuar transfor-
mant la societat espanyola”. Per
tot això l’exlíder dels socialistes
bascos convida Sánchez a acon-
seguir la “clau de la legislatura” i
acceptar una “abstenció condici-
onada”.
Altres militants del partit, tot i

això, comOdónElorza, exalcalde
de Sant Sebastià i avui diputat,
consideren que no ha arribat en-
cara el moment que el PSOE hagi
de prendre una decisió perquè,
segons la seva opinió, encara cal
veure com acaba l’acord entre el
PP i Ciutadans . Elorza considera
–i com ell altres barons socialis-
tes– que un fracàs d’aquest pacte
obligaria Sánchez a buscar una
alternativa a l’esquerra.
El cert és que, al mig d’aquest

creuament d’opinions, Sánchez i
els actuals dirigents socialistes
han desaparegut de l’escenari,
potser en espera del desenllaç de
dimecres, en què no tot està de-
cidit.c

Rivera convida el
PSOE a afegir-se a una
oposició que forci el
PP a assumir un
programa de reformes

OSCAR CORRAL / EFE

Relax.El president en funcions i aspirant a revalidar el càrrec ha passat aquest pont estiuenc a Pontevedra, mentre que Pedro
Sánchez, el líder socialista, passa uns quants dies de descans a la Val d’ Aran

MANU MOGA / SEGRE
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Puigdemontmarca el ritme

Una paella d’amics, una guitarra...
Aquesta setmana Carles Puigde-
monthaestatelprotagonistad’una
de les imatges de l’estiu –amb per-
mís dels medallistes de Rio–, però
mésenllàde lacompanyia i elLet it
be desafinat, la postal d’estiu no
deixadeserelreflexdeltarannàdel
president de la Generalitat. “Cada
cosa al seu temps”. L’home d’Amer
ha imposat el seu ritme. Un tempo
aliè a les inquietuds dels seus socis
d’Esquerra al Govern i a les ànsies
de laCUPper refugiar-se en ladia-
lèctica del procés sobiranista i per
eludir les obligacions pròpies d’un
aliatparlamentariestable.Elcalen-
dari polític català i les obligacions
econòmiques de la Generalitat es
creuenambels vaivens alCongrés,
però la determinació de Puigde-
mont d’avançar en l’escenari de la
preindependència és del tot inde-
pendentdelresultatdelesnegocia-
cionsper formargovernaMadrid.
Puigdemonts’hapresunsdiesde

descans actiu, però algunes de les
disputes dialèctiques dels últims
dies amb la CUP porten el seu se-
gell. El president té clar que des-

prés que els anticapitalistes tom-
bessin el seu projecte de pressu-
postos per a aquest any, la qüestió
deconfiançaagendadaperaldia28
de setembre ha d’anar més enllà
d’unavotacióquegaranteixilacon-
tinuïtat de la legislatura. Fins i tot
més enllà dels pressupostos de
l’any que ve. “Es necessita estabili-
tat parlamentària” al marge del
procés sobiranista, afirmendes del
PalaudelaGeneralitat.JuntspelSí,
i amb el grup parlamentari el Go-
vern de CDC i ERC, ha perdut un
centenar de votacions aquest any,
encara que també és cert que con-
vergents i republicans van votar
per separat en una desena d’ocasi-
ons.
No hi ha hagut una reunió espe-

cífica entre Puigdemont i el seu vi-
cepresident, Oriol Junqueras, per
abordarelpladegovernquesesot-
metràa laconfiançadelParlament,
però sí que han plantejat les línies
generals. Junqueras té previst ab-
sentar-se fins el dia 24 d’agost –el
DOGCvapublicardivendreselde-
cret de suplència de funcions– i el
pla del president és treballar en la
propostaapartirdel’últimasetma-
nadelmes.PrimerambJunqueras,
desprésambelspartitsrespectius, i
després amb la CUP. Es tracta de
“parlar i, a tot estirar, retocar” al-
gun element, “no de negociar”. Di-

mecres la consellera de Presidèn-
cia, NeusMunté, va marcar el ter-
reny seguint les indicacions del
president: “La confiança no es ne-
gocia”.Estractavadereplicarespe-
cialmentalacupaireAnnaGabrieli
les seves urgències sobre el full de
ruta. ElGovernha llaurat una rela-
ció estable amb membres del nou
secretariatde la formacióanticapi-

talista, que encapçala l’exdiputat
Quim Arrufat, i no es planteja un
escenari de rebuig de la qüestió de
confiança. “Hauria d’anar molt
malamentperquèvotinencontra”.
Tot i això, saben que “hi hamoltes
CUP” i l’“amenaça” de Gabriel so-
bre l’obligaciódesotmetrealvotde

lesbasescupairesqualsevoldecisió
sobre els pressupostos introdueix
incertesa.
Elnouenfocamentdel fullderu-

ta del procés serà “flexible” sense
renunciaralaunilateralitat–l’idea-
ri del Partit Demòcrata Català així
horecull, comlesconclusionsde la
ponència del procés constituent–
encara que hi ha dubtes sobre com
culminar-lo. “Noespot ferunrefe-
rèndum unilateral d’independèn-
cia,comdemanalaCUP,senseBar-
celona”, sostenen com a exemple
dirigents del PDC, i Ada Colau es
resisteix fins i tot a integrar-se a
l’AssociaciódeMunicipisperlaIn-
dependència. Tampoc no renunci-
arà a la seguretat jurídica i l’homo-
logació internacional. De moment
Puigdemont vol evitar qualsevol
imatge d’excepcionalitat en la reu-
nióque tépendent amb laCUPdes
que lavansol·licitar al juliol, i l’em-
marcarà en una sèrie de contactes
polítics.Totunestira i arronsa.
La negociació dels pressupostos

peral2017éstotaunaaltracosaiin-
quieta especialment ERC, ja que
torna a posar-se en joc la feina de
l’equip de Junqueras. Els republi-
cans haurien preferit accelerar els
debats, i així l’hi van fer saber a
Puigdemont després d’assabentar-

Política
La qüestió catalana

cEl president concretarà amb
Junqueras el seu pla per a la
qüestió de confiança a final demes

cElGovern reclamarà suport a
laCUPmés enllà del pressupost:
“Es necessita estabilitat”

c Inquietud a ERC per
l’absència de negociació sobre
els comptes amb els cupaires

Nou full de ruta. L’última
setmana d’agost i la primera
de setembre serviran perquè
Puigdemont i Junqueras
concretin la proposta que
sotmetran a votació del
Parlament. Es traslladarà als
partits respectius i després a
la CUP.

Resposta a Hisenda. La con-
selleria d’Economia té de
termini fins el 5 de setembre
per respondre al requeri-
ment d’Hisenda sobre el
control de la despesa i el
compliment del dèficit.

L’ANC i Òmnium han orga-
nitzat unamobilització
descentralitzada a Barcelo-
na, Lleida, Tarragona, Berga
i Salt per “respondre als
atacs de l’Estat contra Cata-
lunya”

LA DIADA

Cinc cites

El calendari
polític català

Francesc Homs al Tribunal
Suprem.El diputat al Con-
grés i exconseller ha estat
citat com a investigat per
l’Alt Tribunal per declarar el
19 de setembre per la consul-
ta sobiranista del 9-N. La
causa contra ArturMas,
Irene Rigau i Joana Ortega
està pendent de judici en el
TSJC

Qüestió de confiança. Puig-
demont va fixar el debat que
decidirà el futur de la legis-
latura el 28 de setembre. El
president necessita el suport
de la CUP per superar la
votació. Si no ho aconsegue-
ix, el president cessaria en el
càrrec i hi hauria noves
eleccions.

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

UNILATERALITAT

El pla dePuigdemont
serà flexible, però
sense renunciar
a la seguretat jurídica

“LA CONFIANÇA NO ES NEGOCIA”

La contundència
deMunté amb la CUP
estava avalada
pelmateix president

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

ÀLEX GARCIA

El president i la guitarra.Puigdemont va explicar el juny passat aLaVanguardia la seva íntima relació amb lamúsica i aquesta
setmana va demostrar que no té inconvenient a tocar la guitarra i cantar en una reunió d’amics a Cadaqués
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Puigdemont
i la CUP se citen
pel full de ruta
Els cupaires demanaran al president
que hi inclogui un referèndum unilateral
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El Govern i la CUP han iniciat els
contactes per abordar la votació
de laqüestiódeconfiançaaquè se
sotmetrà el president, Carles
Puigdemont, el 28 de setembre.
Des de Presidència confirmen
que el cap de l’executiu català ci-
taràelsanticapitalistes lasetmana
del 29 d’agost amb l’objectiu de
posar sobre la taula el pla de go-
vern que Puigdemont presentarà
davant el Parlament, una propos-
taqueexposaranal’esquerraanti-
sistemaafinald’aquestmesnoper
negociar-la, sinóperparlar-ne.
Tot i això, la CUP provarà d’in-

fluir en el “nou full de ruta” que,
segons el seu parer, ha d’impulsar
el Govern per assegurar el camí
cap a la independència. Així ho va
exposar ahir la diputada cupaire
Anna Gabriel. Els anticapitalistes
plantejaranaPuigdemont “la ido-
neïtat” de convocar un “referèn-
dum unilateral d’independència”
l’any vinent, un instrument que
serviria, segons la CUP, per mar-
car el punt de ruptura amb l’Estat

si el sí s’imposa en una eventual
votació.“Tenimganesdecompar-
tirambelpresident la idoneïtatde
celebrar aquest referèndum”, va
afirmarGabriel durant una entre-
vista aTV3.
Els antisistema havien sol·lici-

tat una trobada amb el president
quan va anunciar la seva intenció
desotmetre’sa laqüestiódeconfi-
ança. AlGovernhi ha pocs dubtes
que el tràmit se superarà amb el
suportdelaCUP.Enaquestsentit,
Gabriel va assegurar ahir que la
seva formació encara el debat del
28desetembre“ambactitudposi-
tiva” i amb la intenció ferma d’ar-
ribar aunaentesa.
El cop de porta dels anticapita-

listes als pressupostos elaborats
pel vicepresident Oriol Junque-
ras va generar una forta tensió al
bloc independentista. La forma-
cióantisistemavacarregar llavors
amb la responsabilitat d’aquest
fracàs i araprovaràd’evitarquees
repeteixi un escenari similar.
Amb tot, Gabriel va insistir que la
seva intencióés separar lanegoci-
ació sobre la qüestió de confiança
de ladels pressupostosdel 2017.c

El TC avisa Forcadell que
incorrerà en delicte si desobeeix
La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, va rebre ahir
lanotificaciódelTribunalCons-
titucional (TC) sobre la suspen-
sió de les conclusions de la co-
missió del Procés Constituent,
que preveuen la unilateralitat
per assolir la independència de
Catalunya. L’Alt Tribunal ad-
verteix Forcadell de les possi-
bles responsabilitats penals en

què incorreria si ignora la sus-
pensió de la votació de les con-
clusions al Parlament, una me-
sura acordada pel TC l’1 d’agost
que respona l’incident d’execu-
ció de la sentència que va
anul·lar la declaració rupturista
de 9 de novembre. Forcadell
s’enfronta a multes de fins a
30.000eurosoa la inhabilitació.
A partir d’ara, la presidenta dis-

posa de 20 dies per presentar
al·legacions.AmésdeForcadell,
tots elsmembres de laMesa del
Parlament ja han rebut la cor-
responent notificació del TC.
“En els estats democràtics els
conflictespolítics es resolenpo-
líticament amb diàleg i acords, i
no en el TC”, va assenyalar For-
cadell per mitjà del seu compte
deTwitter. /MaiteGutiérrez

JORDI ROVIRALTA

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, després de rebre la notificació del TC
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Salou | Tarragona
Hotel Eurosalou 3* | MP

Setembre 31€
El primer nen gratis només
en Viatges El Corte Inglés

PortAventura World
Hotel 4* + Entrada a PortAventura Park

Setembre60€ AE
2 nens 50% descompte • Inclou accés

il·limitat a PortAventura Park

PORTAVENTURAWORLD 1 nit

COSTES 1 nit

Transatlàntic al Brasil
Vaixell Costa Fascinosa | Costa Cruceros

Barcelona - Casablanca - Sta. Cruz de Tenerife - Recife
(Brasil) - Maceió (Brasil) - Salvador de Bahia (Brasil) -

Rio de Janeiro

Sortida el 2 de desembre des deBarcelona749€
Taxes d’embarcament incloses

Possibilitat de reservar el vol de tornada i trasllat des de
799 €. Preguem que ho consultin.

CREUER 17 dies | 16 nits

Las Caldas | Oviedo
Hotel Enclave 4* | MP

Setembre179€
Per a estades de diumenge a dijous, de l’1 al 30 de setembre inclosos.

Accés al centre termal “Manantial”,
centre esportiu i l’espai ecotermal

“Aquaxana”

SALUT I BELLESA 3 nits

Punta Cana I
Caribe Club Princess 4* Sup.

29d’agost850€ 12desetembre790€
Tot inclòs

És un producte de Wamos

EL CARIB 9 dies | 7 nits

EUROPA 3 dies | 2 nits
Londres I

Hotel Meliá White House 4* | A
Agost

475€
Setembre

395€
Octubre

385€

CIRCUITOS EUROPA 8 días | 7 noches
Croàcia Fascinant
Hotels 3* i 4* | AE

Istria / Pula - Rovinj - Porec - Llacs de Plitvice - Zadar
- Sibenik - Trogir - Split - Dubrovnik

29 d’agost 919€
7 sopars i 1 dinar • 9 visites

És un producte de Mapa Tours

I
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Onanismea la comissió
Havia transcorregut una mica

més d’unmes des de l’aprova-
ció de la resolució rupturista
del 9-N i el lletrat major del

Parlament ho va advertir. L’Estat havia
reciclat l’argumentari per prosseguir amb
l’estratègia d’anestesiar el desafiament
sobiranista judicialitzant-lo. Quan l’advo-
cat de l’Estat volgués curtcircuitar el des-
plegament del full de ruta, recorreria a la
sentència del Tribunal Constitucional
que anul·lava la resolució. El lletrat ho va
advertir. Les lleis del procés constituent
serien vulnerables. L’advertiment s’ha
complert fil per randa.
El conflicte, amb l’inquietant amenaça

d’inhabilitació de la presidenta del Par-
lament, l’ha activat la comissió d’estudi
del ProcésConstituent. Comque l’estiu és
temps de lectures plàcides, he estès la
tovallola alwebdel Parlament per empas-
sar-me la paperassa generada per una
comissió que, per dir-ho ràpid, ha esta-
blert el procediment que se seguirà per
elaborar la Constitució de la República
Catalana.
Inspirada en la resolució del 9-N, la co-

missió es va posar a treballar el 28 de
gener. A la sessió constitutiva la seva pre-
sidenta, la malaguanyada Muriel Casals,
va llegir un punt del reglament
per aclarir la funció d’una co-
missió d’estudi: l’anàlisi de
qualsevol assumpte que afecti
la societat catalana. Però Ca-
sals, ras i curt, va fixar la seva
aspiració: aconseguir que la
Mesa del Parlament, a banda
de prendre nota dels treballs
realitzats, els dónes una trami-
tació específica. És el que el
Tribunal Constitucional volia
impedir. Perquè, malgrat que
no sigui una comissió legislati-
va, la tramitació podria no ser,
segons el TC, innòcua: “El in-
forme y las conclusiones pue-
den dar lugar a una nueva de-
claración política o al inicio de
decisiones concretas en orden a
la consecución de un proceso
constituyente de secesión de
España” (copyright de la Briga-
da Aranzadi).
La comissió s’ha reunit onze

vegades. La majoria de les ses-
sions han consistit en l’exposi-
ció d’acadèmics –gairebé tots
favorables a iniciar el procés
constituent– i un debat poste-
rior a partir de les preguntes

formulades pels portaveus dels grups que
hi han participat. No hi han participat ni
Ciutadans ni socialistes. Per intensificar
l’estranyament, en aquesta comissió, que
tenia una transcendència potencial indis-
cutible, el representant popular hi va as-
sistir només per reiterar que res del que
estaven fent tenia cap sentit.
El més interessant ha estat el debat en-

tre Catalunya Sí que Es Pot i el bloc de

Junts pel Sí més la CUP.Malgrat que tots
els grups havien presentat conclusions
pròpies, el 18 de juliol el bloc sobiranista
va presentar les que havien transaccionat
entre ells, les que s’aprovarien. Quan l’en-
demàels comuns vanproposar el redactat
alternatiu d’un dels punts, que obria la
possibilitat d’una sortida al plet territorial
que inclogués la reforma constitucional
com a alternativa, el convergent Coromi-

nas, sobrat, va ser taxatiu: “Nosaltres en-
tenem superats consideracions com la re-
forma constitucional i altres aspectes,
plurinacionalitat, etcètera”. La continuï-
tat establerta entre la resolució del 9-N i
les conclusions de la comissió d’estudi ha
estat clara.Hohandit l’Advocacia de l’Es-
tat o Anna Gabriel quan el 27 de juliol el
ple del Parlament va decidir tramitar-ne
les conclusions.
El diàleg de sords entre Madrid i Bar-

celona torna a pendolar entre l’amenaça
punitiva i la provocació insurreccional. Es
deixa de fer política, es vol fer història.
Però la dinàmica de xoc institucional, que
genera la tensió per tal que el procés es
rescalfi, desvia l’atenció de l’aspecte que
em sembla més bèstia: la influència de-
terminant, ara i aquí, d’una força antisis-
tema en aquesta legislatura crítica. Van
tombar el candidat a president, van blo-
quejar els pressupostos, impedeixen l’ac-
ció legislativa. Però, malgrat aquesta na-
turalesa desestabilitzadora, se’ls vol se-
duir. Per això han liderat les conclusions
de la comissió. Rellegides es podria con-
venir que Lluís Rabell, talment com si
perorés a la taverna, tenia prou raó. “Això
és només per indepes convençuts, per
fer-vos plaer. Si us feu plaer, us feu plaer,

l’onanisme és una activitat le-
gítima. En política, però, és
molt perillosa”. Però Rabell,
centrat en la qüestió de la unila-
teralitat, no va denunciar un
punt de les conclusions directa-
ment revolucionari.
No em refereixo pas a l’acord

sobre lanecessitat que el procés
constituent hagi d’incorporar
“des del principi la perspectiva
de gènere” (no seriamés demo-
cràtic apel·lar a la igualtat?). El
punt en qüestió és el novè, co-
pia el setè de les conclusions de
la CUP i el podria haver signat
un deixeble de Robespierre.
El punt, totalitari, defineix

les atribucions de l’Assemblea
Constituent que tutelarà el pro-
cés d’elaboració de la Constitu-
ció. Les seves decisions, es lle-
geix, no podran ser impugna-
des per cap poder i seran de
compliment obligatori per a
persones físiques, jurídiques i
poders públics. La separació de
poders quedaria liquidada. Qui
podria impedir, si el procés
constitucional anés com s’ha
previst, una purga trabucaire?c

Hihaprimeres frases de no-
vel·la que han passat a la
història. De Moby Dick al
Quixot passant perGuerra

i pau, les primeres frases s’assaborei-
xen amb una devoció avalada pel pas
del temps. Les primeres frases d’arti-
cles periodístics, en canvi, que també
hauriendecrearexpectativesperdura-
bles, s’obliden amb facilitat. Potser se
sobreenténque l’inicid’unanovel·laha
hagut de superar una successió de fil-
tres mentre que l’arrencada d’un arti-
cledepèndefactorsmésterrenals,com
la pressa, la mandra o les circumstàn-
cies, generalment adverses, del mo-
ment. I és una llàstima perquè llegint
diaris sovint t’adones que la tracció
motora d’un article iguala la dels mi-
llors inicis de novel·la. Parlo, evident-
ment, dels articles bons, aquells enquè
laprimerafraseésimportantperò,com
deia QuimMonzó, també ho són la se-
gona, la tercera i laquarta.
¿Exemples? Si visitem qualsevol lli-

breria o hemeroteca on line, hi troba-
remperlesdignesd’unacontagiosaad-
miració. A Josep Pla li agradava co-
mençar els articles amb afirmacions
categòriques. “La Península Ibèrica és
unpaísd’ases,peròlasevareparticióés
desigual”,escriviaperactivarelsmeca-

nismesd’adhesióodepolèmicadel lec-
tor. Es tracta d’obrir la gana i les estra-
tègies per aconseguir-ho són diverses.
Francesc Pujols: “Si pudiésemos com-
parar lasdosalaspolíticasdeCataluña,
derechae izquierda,a losembutidos tí-
picosdenuestra tierra, diríamosque la
derecha es longaniza y la izquierdabo-
tifarra”.Davantd’uninici tanpromete-
dor, ¿qui pot resistir la temptació de
continuar llegint? I també s’hi valen
primeres frases líriques, com les que
feia servir Josep Maria de Sagarra:
“Aquests dies de Nadal hi ha somnis
untats demel que volenpel coixí de les
dones solteres de quaranta-tres anys”.
Encara avui no pots deixar de pregun-
tar-te per què carai va triar solteres de
quaranta-tres anys i no de, posem per
cas, quaranta-dos.
Elsecretéscrearunaexpectativaim-

mediata. Això, però, no vol dir que tots
els articles que comencen bé mantin-
guin el vigor fins al final. De lamateixa
maneraque,per sort, cadadiaespubli-
quenarticlesambunaprimerafrasein-
sulsaqueamesuraqueel lector avança
en la lecturaguanyen interès i substàn-
cia.Peròhihacasosespectaculars,com
quan la gran Dubravka Ugresic escriu:
“Mehequedadoatascadaenunode los
campanarios del Temple Expiatori de
laSagradaFamília”.L’experiènciamés
intensa de primera frase definitiva
d’article la vaig viure quan Xavier Do-
mingo dirigia el suplement dominical
deldiariElObservador.Domingovafit-
xar Francisco Umbral en una època
crepuscularde l’escriptor i li publicava
una mena de dietari incontinent que,
pel que avui es detecta en l’estil dels
dietaristes actuals, va crear escola. Un
diumengeaparentmentinnocu,els lec-
tors vam ensopegar amb aquesta pri-
mera frase: “Tengo que tirarme a Bibi
Andersen como sea”. És tan bona que
heoblidat la restade l’article.c

L’art de
començar (bé)

Davant d’un inici tan
prometedor, ¿qui pot
resistir la temptació
de continuar llegint?

‘Karoshi’
Atot arreu moren persones a

causa de la feina, no parlo, però,
d’accidents laborals, ni tan sols
de malalties laborals; encara

que en alguns casos la frontera entre
aquests i lamort per explotació laboral no
estigui clara. Però al Japó és una veritable
plaga. I això que les autoritats consideren
que només es recullen, a les estadístiques,
una mínima part dels casos.
L’any passat vanmorir al país, segons el

Ministeri de Treball nipó, 189 persones
per fadiga laboral extrema; però els ex-
perts diuen que els casos es compten per
milers. En els anys delmiracle japonès, els
setanta i els vuitanta, es calculaven unes
10.000morts l’any.
N’hi diuen karoshi, i es dóna també a al-

tres països asiàtics comCorea del Sud o la
Xina, sobre la base abonada que propor-
ciona la cultura en considerar la feina com
la responsabilitat màxima de l’individu
–fins i tot passaperdavantde la família–; i,
evidentment–aquest ésun factornecessa-
ri però no suficient–, per la manca d’es-
crúpols dels empresaris i la manca de le-
gislació i preocupació i/o atenció al pro-
blema per part de l’administració pública.
Hi ha casos que acaben en suïcidi, però

tampoc són la majoria. Parlem d’extenua-
ció. Parlem sobretot de sobrecàrrega
d’obligacions i d’horaris inhumans. D’ho-
res extres, no opcionals, de no poder de
vegades anar a dormir a casa per la sobre-
càrregade feines addicionals al llocde tre-
ball que s’ocupa i d’arribar a no tenir ni un
dia de festa en anys. Explotació i esclavat-
ge no aliè tampoc a la nostra pròpia histò-

ria –ni tan sols absent de la nostra realitat
present en determinats segments i col·lec-
tius delmercat laboral–, però, actualment,
no normalitzat com en aquests països.
L’explotació de part de la població

–normalment la majoria– en mans d’una
minoria és molt vella –no sé si tant com la
mateixahistòriade lahumanitat– i sembla
queés inherent.Aixòmalgrat que se supo-
sa que el desenvolupament econòmic i so-
cial de la nostra societat té com a objectiu
principal eradicar-la; i amb les seves rami-
ficacions de discriminació i desigualtat.
Encara que certament no acabem de sor-
tir-nos-en. I no hi ha dubte que és perquè
n’hi ha que no ho volen, atès que la seva
riquesa i el seu poder són producte preci-
sament d’aquesta explotació. A banda que
sempre n’hi ha de nous que malden per
formar part del mateix club.c

Jordi Amat Sergi Pàmies

Cristina Sánchez Miret

C. SÁNCHEZMIRET, sociòloga

Lesdecisionsdel’Assemblea
Constituentnopodranser
impugnadespercappoder i
serandecomplimentobligatori

JOMA
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C’s planteja al PPun “paquet català”
amb trilingüisme imillor finançament
Discrepàncies sobre els terminis per apartar els càrrecs públics imputats

IÑAKI ELLAKURÍA
CARMEN DEL RIEGO
Barcelona/ Madrid

Com els mals estudiants que es
guarden lesmatèriesmés compli-
cades per a l’últim moment, ahir
elsequipsdelPartitPopular iCiu-
tadans vandeixar de banda les se-
ves principals discrepàncies i van
acordar cinquanta mesures eco-
nòmiquesdelqueseràelseupacte
d’investidura.
Lavoluntatde lesdues formaci-

ons és tancar l’acord dissabte vi-
nent i tenirunmargeabansdelple
alCongrésdimartsperpressionar
elPSOEen favorde l’abstenció.
Malgrat l’optimisme que presi-

deix aquests primers dies de ne-
gociació, les diferències existei-
xen i en alguns casos, com enma-
tèria laboral o sobre quan s’han
d’apartarelscàrrecsimputats,són
sensibles.Ciutadansvolamésque
Catalunya tingui un pes específic
eneldocument resultant.
El partit que lideraAlbert Rive-

ra proposa un paquet de mesures
en les quals destaca la defensa
d’un model d’educació trilingüe
(català,castellàianglès),obligarla
Generalitat a complir les sentèn-

cies judicials que dilueixen el sis-
tema d’immersió lingüística, la
milloradelmodel de finançament
autonòmic –amb l’obertura d’una
comissió parlamentària el primer
mes de vida del nou govern del
PP– i el compromís d’impulsar en
aquesta legislatura infraestructu-
res “d’Estat” com el corredor fer-
roviaridelMediterrani,unavella i
transversal reclamació catalana.
Des de la seva fundació fa onze

anys a Barcelona, la defensa d’un
model educatiubilingüe aCatalu-
nya–ambel temps la sevapropos-
taha evolucionat cap al trilingüis-
me– ha estat un dels eixos d’acció
de C’s, i ara vol que el seu pacte
amb el PP reculli almenys el text
quevaconsensuarambelPSOEel
mesde febrerpassat.
Aquest advocava per “establir

un model educatiu trilingüe, afe-
gint l’anglès a la llengua oficial o
les llengüesoficialsdecadacomu-
nitat, respectant lescompetències
de cada autonomia per establir el
pes ponderat de cada llengua en
l’horari escolar”.
Enel seuacordambels socialis-

tes no s’esmentaven les diferents
sentències del TSJC i el Tribunal
Supremsobre la immersió, per les

quals laGeneralitat i elGovernes-
panyolmantenen una agra dispu-
ta, però els centristes esperen del
PP un compromís que vetllarà
perquèes compleixin.
També en matèria educativa,

un dels blocs analitzats ahir en la
negociació, les dues formacions
vanacordar impulsarunpactena-
cionalper l’educació, i, tot iqueno
vanparlar directament de retocar
la Lomce, van coincidir en la ne-

cessitat de revisar la revàlida de
primària ibatxillerat, amésdepo-
tenciar la formació professional
perquètinguiunamillorconnexió
amb les necessitats i demandes
delmercat laboral.
També és urgent per a C’s un

canvi en elmodel de finançament
autonòmic que “corregeixi les in-
suficiènciesdelsistemaigarantei-
xielsprincipisd’autonomia,coor-
dinació, solidaritat i igualtat”.

Als “esculls” que separen els
dos partits del pacte, com el con-
tracteúnicilapolíticad’autònoms
(que paguin impostos en funció
dels seus ingressos), s’hi va afegir
ahir la proposta deC’s d’exigir els
2.800 milions d’euros que Rajoy
va perdonar als defraudadors per
l’amnistia fiscal.
ElportaveudeC’s,JoséManuel

Villegas, va reiterar la determina-
ció de lluitar contra el frau fiscal i
va admetre que aquesta posició
pot provocar els pròxims dies
“friccions” ambelPP.

Ja van tenir una topada en la
jornada d’ahir per la corrupció
política i les condicions per apar-
tar els càrrecs públics que siguin
imputats. Aquesta discussió la va
propiciar la recent imputació del
diputat del PP per Castelló Óscar
Clavell, acusat de malversació de
fons, prevaricació i frau.
En una entrevista televisiva, el

secretari de comunicació de C’s,
Fernando de Páramo, va defensar
que Clavell sigui apartat del seu
càrrec “immediatament”, i va re-
cordar que l’acord anticorrupció
firmat pels dos partits divendres
passat així ho recull.
Les declaracions van enterbolir

la negociació i van forçar Villegas
a sortir en roda de premsa a tem-
perarlasituació.Elnúmerodosde
C’s va dir que cal estudiar el cas
Clavell perquè “no és elmateix fi-
car la pota que ficar lamà a la cai-
xa”, paraulesquevaagrairminuts
després el vicesecretari del PP,
Fernando Martínez Maíllo: “No
es tracta de fer passar per corrup-
ció el que no és; tenim l’obligació
de ser justos i cal saber distingir, i
jo crec que avui el senyor Villegas

EL CATALÀ EN L’EDUCACIÓ

Ciutadansvol
elcompromísque
escompleixinles
sentències lingüístiques

LLUITA CONTRA EL FRAU

L’amnistia fiscal que
va aprovar el PP
provoca un xoc entre
els dos partits

ACUSAT DE PREVARICACIÓ

PPiC’s s’embranquen
per la imputaciódel
diputatperCastelló
ÓscarClavell

Política
El nou escenari polític

DANI DUCH

Els equips de negociadors de Ciutadans i PP ahir en la segona i llarga jornada de reunions

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Conversa del Rei i TimKaine
]Elcandidatdemòcrataa la
vicepresidènciadelsEstats
Unitsvarevelarahirqueva
mantenirunaconversaambel
reiFelip fa tressetmanes
sobre lesnegociacionsper
formargovernaEspanya.
Desprésde l’intercanvid’opi-
nions,TimKainevatenir la
impressióqueelMonarcaveia
dificultatsperresoldreel
bloqueig ivarecordarque
seria“històric”quefacin falta
treseleccionsper formarun
executiuaEspanya.Endecla-

racionsaunaràdiocolombia-
na,vasubratllar lanecessitat
dedonarsuportaEspanya
coma“granaliatdelsEstats
Units” iamb“moltsafers
econòmics idesafiamentsper
afrontar”.Kaineestà familia-
ritzatamblapolíticaespanyo-
lacomapresidentde lapart
nord-americanadelConsell
Espanya-EUA.Al junyvaanar
a l’últimareunióaSantiagode
Compostel·la,onvaabordar la
situacióambmembresdel
Governenfuncions. 264
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EHBildu ja prepara l’estratègia per
a la possible impugnació d’Otegi
La Junta Electoral de Gipuzkoa comunicarà avui si n’accepta la candidatura

JOAN RUSIÑOL
Bilbao

A primera hora del matí, la Junta
Electoral deGipuzkoacomunica-
rà als representants legals d’Eus-
kalHerria Bildu si accepta la can-
didatura d’Arnaldo Otegi o no.
L’esquerra abertzale està prepa-
rada per encarar la batalla legal
que comença a partir d’ara. Si,
com tot apunta, Otegi no passa
aquest primer filtre, la defensa
del candidat a lehendakari recor-
rerà als diferents estaments que
marca la llei per poder ser dipu-
tat. L’última paraula la tindrà el
Tribunal Constitucional just
abans que comenci la campanya
del 25 de setembre.
Després d’un estiu farcit de po-

sicionaments polítics al voltant
d’aquesta polèmica, a partir d’ara
el rellotge comença a córrer. Un
cop formalitzades les llistes a les

eleccions autonòmiques, l’òrgan
encarregat de vetllar per la seva
validesa va prendre una decisió
en la primera reunió. Ahir almatí
va analitzar cadascun dels noms
que presenten les formacions po-
lítiques i, enel casd’Otegi, va exa-
minar la documentació que li va
enviar l’Audiència Nacional.
Hi figura la resolució per la

qual s’executava la sentència
d’inhabilitació pel cas Bateragu-
ne –l’intent de reconstrucció de
Batasuna– i fixava que el polític
independentista no podia pre-
sentar-se a unes eleccions fins al
2021. La seva defensa sosté que la
pena per a sufragi passiu, que el
faria inelegible pels ciutadans, és
accessòria a la condemna que va
complir i que, per tant, hauria
quedat sense vigència l’1 demarç,
quan va sortir de la presó. L’últi-
ma paraula la tindrà la justícia.
Avui les candidatures surten

publicades al Butlletí Oficial del
País Basc (BOPB) tal com van ser
registrades, de manera que el se-
cretari general de Sortu hi figura-
rà com a número u per Gipuzkoa.
Si la Junta enténqueno compleix
els requisits l’hi comunicarà per-
què presenti més documentació.
Tot i que tenia temps per fer
aquest tràmit fins divendres que
ve, ho farà avui mateix: hi ha una
clara voluntat d’agilitzar els
temps.
Dilluns apareixeran els noms

definitius dels 75 aspirants a ocu-
par un lloc al Parlament de Vitò-
ria i serà aleshores quan la coali-
ció sobiranista podrà interposar
un recurs contenciós-adminis-
tratiu. En cas de resposta negati-
va, el 4 i 5 de setembre pot recór-
rer al Tribunal Constitucional,
que s’haurà de pronunciar com a

màxim el dia 8. La campanya co-
mença el dia 9.
El Partit Popular i Ciutadans

–UPyD no es presenta finalment
als comicis– seguiran de prop el
procés i prendran la iniciativa si
cal per garantir que l’exportaveu
deBatasunanopugui aspirar a le-
hendakari. L’esquerra abertzale
entén que és un guió previsible,
però insisteix que el seu líder se-
rà, de facto, el candidat fins al fi-
nal i que estarà present d’alguna
manera a la nova cambra.
EH Bildu, que titlla d’“escàn-

dol” que es veti el seu aspirant, ja
ha difós propaganda preelectoral
amb la seva fotografia i la frase
“és elmoment de tornar al camp i
donar el millor”. El Partit Nacio-
nalista Basc ha elevat el to contra
els seus contrincants indepen-
dentistes, a qui responsabilitza
de la situació actual. “És evident
que l’esquerra abertzale va plani-
ficar la precampanya en aquests
termes”, va afirmar a Onda Basca
elportaveudel governautonòmic
i candidat del PNB per Bizkaia,
Josu Erkoreka.
En canvi, el popular Alfonso

Alonso acusa els nacionalistes de
tenir un programa basat en “pre-
sos, consulta i Otegi”. L’exminis-
tre de Sanitat pugna pel votant
moderat i reivindica concentrar
el vot constitucionalista a les se-
ves sigles per frenar Ciutadans,
ara que UPyD ha baixat de la
competició electoral.c

Laformaciótroba
escandalósunveto
alcandidat i jadifon
propaganda ambla
sevaimatgeiuneslògan

VINCENT WEST / REUTERS

El cap de llista de Bildu, Arnaldo Otegi, sabrà avui la decisió de la Junta Electoral sobre la seva candidatura

Arrimadas avisa el PPqueno signaran
unpacte ambel PNBd’Urkullu

Podemnoveu el PNBcoma rival
]La secretària general de
PodemEuskadi, Nagua Alba,
va assegurar ahir que l’“ad-
versari” de la seva formació
“no és el PNB” i que el seu
objectiu no és “desbancar
ningú el 25 de setembre”,
sinó “guanyar les eleccions”
i que hi hagi “un govern al
servei de la gent”. “Qui faci
política a favor de lamajoria
social ens trobarà al seu
costat”, va subratllar.
En una entrevista a Radio
Euskadi, Alba va censurar
que Euskadi hagi tingut els
últims quatre anys “el lehen-
dakari quemenys lleis ha
aprovat”. “Quan Euskadi
necessitavamés política i

posar-la al servei de la gent,
el PNB i també el PSE ens
han ofert una legislatura
més omenys perduda”, va
afirmar. “No ens podem
permetre una legislatura
similar”, va afegir.
Alba va insistir en l’eix soci-
al, i va remarcar que la can-
didata de Podem a lehenda-
kari, Pilar Zabala, té com a
prioritat la formació d’“un
govern al servei de la gent
que posi al centre de les
seves preocupacions les
necessitats d’aquestamajo-
ria social”. “Qui faci política
a favor d’aquestes qüestions
ens trobarà al seu costat”, va
concloure.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

hoha fet”.
La decisió sobre Clavell estarà

sobre la taulanegociadoraelsprò-
xims dies, com també hi serà pre-
sent la intenciódelPPde sumaral
seu possible pacte ambCiutadans
iCoalicióCanària (170 escons) els
cinc diputats del PNB, si no ara, sí
després de les eleccions basques
del 25de setembre.

ElcandidatdelPPa lehendaka-

ri, l’exministreAlfonsoAlonso, va
insistir ahir a allargar lamàalsna-
cionalistesbascos ielsvaconvidar
a demostrar que aposten per l’es-
tabilitat i per les institucions sor-
tint “del front del no” a la investi-
duradeRajoy.
“Aquesta és la prova. Un no pot

dir: ‘Sócunpartit institucionalper
l’estabilitat, però m’uneixo a la
festa de l’esquerra que bloqueja
qualsevol possibilitat de futur de
desenvolupament i govern per a

Espanya’”, va advertir. Si el PP
sumés els cinc diputats del PNB,
quedaria a un de la majoria
absoluta.
La insistència d’Alonso a atreu-

reelPNBalpacted’investidurava
provocar la rèplica immediata de
C’s. La seva presidenta a Catalu-
nya, Inés Arrimadas, va conside-
rar que la “negociació profunda”
ha de fer-se entre els partits cons-
titucionalistes i va assenyalar que
el seu partit no acceptarà que es

busqui l’abstenció del PNB o de
Convergència “a canvi d’alguna
cosa, demirar cap auna altra ban-
da” o de garantir “privilegis” als
partits nacionalistes.
En aquesta mateixa línia, José

ManuelVillegasvaadvertirqueel
PPnopot arribar a acords ambal-
trespartitsquesiguin“incompati-
bles”ambl’essènciadeldocument
d’investidura que aspiren a sege-

llar. I va afegir que, en el cas del
PNB, els afers que està tractant el
seu partit amb el PP són “difícil-
ment compatibles” amb la forma-
cióbasca.

Tot i això, fonts de la direcció
socioliberal admeten que en cas
que el PSOE continuï instal·lat en
elnoaRajoydesprésde les elecci-
ons basques i gallegues, la pre-
sènciadelPNBen l’acordd’inves-
tidura no resultaria un impe-
diment.

“Més dur per a nosaltres ha es-
tat acceptar per responsabilitat i
per sortir del bloqueig institucio-
nal votar favorablement a Ma-
riano Rajoy com a president”,
admeten des de la direcció de
Ciutadans.c

SORTIR DEL NO

Alonso(PP)demana
alsnacionalistesbascos
quedoninsuporta la
investiduradeRajoy

El nou escenari polític
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Els dirigents polítics han compaginat
les vacances amb el seguiment de l’actualitat

Negociacions
des de la piscina
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Es probable que, mentre
feia la ruta deRibaduima
a Meis amb la seva colla
d’amics –entre els quals

hi ha el marit d’Ana Pastor, José
Benito Suárez–, el president en
funcionsMarianoRajoyrumiésels
possibles escenaris dedesbloqueig
polític,oquedesprésdebanyar-se-
al riuUmia a finals de juliol el líder
delPPsortís amb les ideesméscla-
res sobre com afrontar el debat
d’investidura a què se sotmetrà a
partirdedimartsvinent.
El secretari general del PSOE,

PedroSánchez,hahagutdepensar
si cedir a les pressions omantenir-
seenelnoaRajoydesdelaplatjade
Mojácar, on va ser vist fent l’aperi-
tiualcostatdelasevaesposa,María
Begoña Gómez, en un xiringuito.

Més endavant, a banda de les jor-
nades de feina aMadrid, va fer es-
capades a laVall d’Aran i a Eivissa,
onvaoferiruna trobada informati-
va davant de la popular discoteca
Pacha.
Elsdirigentspolíticshancompa-

ginat el seguiment de l’actualitat i
les negociacions sobre la investi-
dura amb les vacances estiuen-
ques. Alguns s’han agafat més dies
dedescansqued’altres.Sánchezva
estar fora de focus diversos dies.
Tot i que el quemés temps de des-
cansaha tingutha estatPablo Igle-
sias. Diuen des del seu entorn que
elcapdePodemestavaesgotat isu-
mitenlatristesapelsresultatselec-
torals del seu partit. Va ser Xavier
Domènech, el portaveu d’En Co-
mú Podem, el que li va recomanar
que s’agafés uns dies de descans.
En sabemben poc, de les seves va-
cances. Iglesias és molt gelós de la

seva intimitat i només ha parlat
dels llibresqueha llegit. Pel queha
comentat, semblahaver tretvaluo-
ses lliçons polítiques del llibre de
Gregorio Morán, Adolfo Suárez:
ambiciónydestino.
Al cap de files de Ciutadans, Al-

bertRivera, ambproufeinesse l’ha
vistprenentunescanyesambelseu
grup d’amics, mentre que la líder
de l’oposicióalParlament, InésAr-
rimadas, ha aprofitat les vacances
per anar de viatge de lluna de mel
–unsdiuenquealJapó,d’altresque
a Suïssa. Tot i això, la imatge que
mésha impactathaestat ladelpre-
sidentCarlesPuigdemonta la festa
estivalquePilarRaholavacelebrar
a Cadaqués amb Joan Laporta i el
comissari en cap dels Mossos, Jo-
sepLluísTrapero.Totaunabarreja
depolítica ipoderpolicial.Aras’ha
acabat la distensió. A partir de di-
lluns, tornena les institucions.c

SANTI VILA. El
conseller de
Cultura prenent
una cervesa al
festival gai
Circuit de
Barcelona

PEDRO
SÁNCHEZ. El
líder del PSOE
ha optat per les
platges de
Mojácar i les de
l’illa d’Eivissa

MARIANO RAJOY. El president del Govern espanyol en funcions
ha gaudit de la natura a la seva terra natal, Galícia. S’ha banyat
al riu Umia i ha caminat amb el seu grup d’amics

INÉS
ARRIMADAS.

Després de
casar-se amb

Xavier Cima, la de
C’s se n’ha anat
de lluna demel

PABLO IGLESIAS.Només
ha informat de les seves
lectures estiuenques,
entre les quals hi ha un
llibre sobre Adolfo Suárez

CARLES PUIGDEMONT. La
festa amb Rahola, Trapero i
Laporta ha suscitat una forta
polèmica entre l’opinió pública
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profunda, i lesperspectives electo-
rals poc favorables. I a Euskadi, hi
ha enquestes que només els ator-
guen 9 diputats, fet que els relega-
riaaser laquartaforça.“Elpartités
inexistent, és un drama absolut”,
lamenten.
totiaixò,Sáncheztornaràaquest

capdesetmanaadispararlesnoves
campanyes socialistes amb dos ac-
tesonacompanyaràels seuscandi-
dats.Dissabte anirà aOroso (ACo-
ruña)ambXoaquínFernándezLe-
iceaga, i diumenge serà a Sant
SebastiàambIdoiaMendia.
Mentrestant, el debat intern

continua. El líder del PSC, Miquel
Iceta, va reiterar ahir que Sánchez
hauria de tornar a intentar un
acord amb Podem i Ciutadans
quan avui fracassi la investidura.

“És difícil, però crec que és una al-
ternativaquehade ser explorada”,
vaanimar.L’equipdeSánchez,pe-
rò, descarta aquesta opció. “Ja ho
vamvoler fer a la legislaturapassa-
da i, desgraciadament, no va ser
possible, perquè Podem i Ciuta-
dans es van excloure”, va conclou-
reahirAntonioHernando.Iunaal-
ternativa d’esquerres, al seu parer,
també s’ha d’excloure: “Els núme-
rosnosurten,és impossible”,vare-
butjar. I tot i que també va
descartardel totqueelPSOEs’abs-
tinguienunnouintentd’investidu-
ra deRajoy, la pressió universal no
escalma.Ahirvaseruneditorialde
TheNewYorkTimeselqueesvasu-
mar al Financial Times i va recla-
marqueelPSOEs’abstinguiper fa-
cilitar la formació d’un govern. El
títol era inequívoc: “Paràlisi a
Espanya”.c

LA DOBLE CARAMBOLA.. .

AFerraz s’aferren a
la hipòtesi que el PNB
investeixi Rajoy i
Feijóo perdi la Xunta

. . . I L ’AVÍS DELS CRÍTICS

“Nopassaràniunacosa
ni l’altra:elPNBno
donaràsuportaRajoyi
Feijóotindràlamajoria”

LA PRESSIÓ NO ES CALMA

‘TheNewYork Times’
també reclama
l’abstenció del PSOE
perquè hi hagi govern

ança amb participació del nacio-
nalisme que vol situar al seu can-
didat,el jutgeLuísVillares,comel
capde l’alternativa aFeijóo.
Galícia és un bastió del PP, com

Andalusia ho és del PSOE, però
mentre que el feu andalús resulta
inexpugnable, ja que no hi ha ha-
gut mai alternances, al gallec sí
que es van donar, amb dos go-
verns encapçalats pelPSOE.
Davant l’optimisme popular, al

centreesquerra gallec se’l veupoc
animat, perjudicat per les seves
divisions internes i presa d’un
passat d’hegemonia popular que
ja no existeix als ajuntaments
ni les diputacions, cosa que
indica que no hi ha certeses i l’es-
cenari està obert, encara que mi-
llorés bastant per al PP després
del 26-J, tant que vol que Galícia
representi totEspanya, comaBu-
enosAires.c

Rivera acceptaria unpactePP-PNB
si serveix per evitar les eleccions
Preocupació a C’s per l’estratègia de confrontació adoptada per Sánchez

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Ciutadans està disposat a fer
més concessions per evitar unes
terceres eleccions, previsible-
ment el dia de Nadal, que serien
“terribles” per a Espanya. Si Al-
bert Rivera, després d’intentar
que PP i PSOE obrissin una ne-
gociació per forjar una gran coa-
lició després del 26-J, va accep-
tar esborrar la que havia estat la
seva principal línia vermella du-
rant la campanya electoral, votar
favorablement la investidura de
Mariano Rajoy, ara està disposat
a no vetar un eventual acord del
PP amb el PNB després de les
eleccions basques del 25 de se-
tembre.
Els nacionalistes bascos dis-

posen de cinc diputats a les
Corts que, sumats al bloc de 170
que formenPP,C’s iCoalicióCa-
nària, deixarien Rajoy a només
un escó de la majoria absoluta i
el PSOE amb pocs arguments
per no fer una “abstenció res-
ponsable”.
Una suma que, ara com ara, i

després de la contundència a
què va recórrer Pedro Sánchez
per negar el suport a Rajoy di-
marts passat al Parlament, C’s
veu com la via més fàcil, sinó
l’única, perquè es constitueixi
un govern sense tornar a cridar a
les urnes els espanyols.
No obstant això, el plàcet de

C’s a la inclusió del PNB en
l’acord d’investidura de Rajoy
hauria d’anar acompanyat,

apunten fonts centristes, d’una
sèrie de condicions perquè sigui
entès i acceptat per la seva mili-
tància i simpatitzants. Per
exemple, evitar el traspàs de
més competències de l’Estat al
Govern basc, acostament dels
presos d’ETA o la celebració
d’un referèndum d’autodeter-
minació.
L’oposició frontal als naciona-

listes ha estat des de la fundació
de C’s fa onze anys a Barcelona
una de les seves banderes i, per
això, hi ha sectors de la direcció
que veuen amb reticències fer
aquest pas.
A més a més, Rivera va desta-

car en campanya electoral la im-
portància que la seva entrada al
Congrés posi fi al “xantatge” que
els partits nacionalistes –PNB i
CiU– havien fet als diferents go-
verns centrals que van requerir
el seu suport per governar. Tot i
això, com va assenyalar ahir el
portaveu de C’s, Juan Carlos Gi-
rauta, en una entrevista a Esra-
dio, aquesta possibilitat és sobre
la taula en espera (ells també)
dels resultats de les eleccions
basques i gallegues.
“El PNB pot canviar d’actitud,

no ha embogit, com els naciona-
listes catalans, i podria semblar-
los interessant tenir una aliança
amb el PSOE al País Basc i amb
elPPaMadrid”, va assegurarGi-
rauta. El portaveu socioliberal,
que va passar per alt la incompa-
tibilitat de Ciutadans i PNB en-
tre altres coses per la proposta
taronja d’eliminar els privilegis

fiscals bascos, es vamostrar con-
fiat que “no tothom s’hagi tornat
boig” al Congrés i siguin consci-
ents que l’actual situació de blo-
queig institucional no només
afecta econòmicament Espanya
sinó que també fa “trontollar” el
seu sistema democràtic.
Això sí, va descartar una alian-

ça de govern entre PSOE, Po-
dem i Ciutadans. “Si l’operació
que esperen alguns és que si-
guem al mateix vaixell de Po-

dem, val més que l’oblidin, això
no passarà ja sigui per la via
d’abstenció o per qualsevol al-
tra”, va afirmar.
Les paraules del portaveu de

Ciutadans sobre l’actual situació
expressen la barreja de sorpresa
i preocupació que va causar en-
tre els seus coreligionaris la in-
tervenció de Sánchez dimarts.
El rebuig socialista de la inves-

tidura de Rajoy el donaven per

descomptat, però no així un dis-
curs que, a parer seu, encadena
Sánchez al no, alhora que posa
molt difícil al PSOE intentar
qualsevol tipus de pacte amb els
populars a l’octubre.
“No entenc que Sánchez s’en-

roqui en el no quan més de cent
mesures del nostre acord amb el
PP estaven en el pacte de govern
que vam firmar amb ell”, va as-
senyalar Girauta.
Mentrestant, la líder de Ciuta-

dans a Catalunya, Inés Arrima-
das, va convidar Sánchez a sortir
del seu enroc i aclarir si està dis-
posat a explorar una alternativa
amb un altre candidat a la presi-
dència del PP o fins i tot si vol in-
tentar formar un govern amb
Podem i els partits nacionalistes.
Amb tot, a la direcció de Ciu-

tadans hi ha diferents interpre-
tacions del discurs de Sánchez al
Congrés.
Elsmés optimistes creuen que

el secretari general del PSOE va
exagerar “de manera irrespon-
sable” el seu rebuig de Rajoy en
espera de veure el que passa en
els comicis gallecs i bascos –els
socialistes ambEnMarea podria
arrabassar la presidència de la
Xunta al popular Núñez Feijóo–
i matisar la seva posició si li
convé.
“Tots aquests gestos i pressi-

ons és el que necessita Sánchez
per escenificar unpacte d’ultima
hora que facilitin l’abstenció
d’onze diputats socialistes”, as-
senyalen en aquest sentit fonts
de la direcció de Ciutadans.c

DANI DUCH

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, dimecres passat moments abans de la seva intervenció en el debat d’investidura

AMB LIMITACIONS

C’s hi posaria algunes
condicions, com el
veto a l’acostament
de presos d’ETA

MODERAT OPTIMISME

Girauta creu possible
evitar unes eleccions
perquè “no tots
s’han tornat bojos”
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Tots els grupsde laMesa avalen
que el Parlament apel·li al TC
La Cambra defensa la legalitat de la votació sobre el procés independentista

BARCELONA Redacció

El Parlament lliurarà avui l’infor-
me requerit pel Tribunal Consti-
tucional (TC) per donar explica-
cions sobre la votació de les con-
clusionsde la comissió del Procés
Constituent en el ple del 27 juliol,
en què es recullen idees per cul-
minarunprocésd’independència
de Catalunya, entre les quals la
unilateralitat. Els membres amb
dret a vot a laMesadel Parlament
vanacordarperunanimitatque la
Cambra elevi les seves al·legaci-
ons a l’Alt Tribunal com a segui-
ment del procediment judicial
obert. El Constitucional va sus-
pendre la votació de juliol perquè
considera que contravé l’anul·la-
cióde la resolució rupturistadel9
denovembre, enquèJuntspelSí i

la CUP van pactar el seu full de
ruta cap a la independència. A
més, tots els membres de laMesa
han rebut un advertència del TC i
la presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, s’enfronta a un
possible procediment penal. El
Constitucional considera que po-
driahaver incorregut enundelic-
te de desobediència permetent la
votació del ple, un argument que
avala la Fiscalia.
Amb tot, el contingut de les

al·legacions preparades pels lle-
trats del Parlament ha dividit els
grups. Ciutadans i PSC han ac-
ceptat que laCambrademani em-
para al Constitucional, ja que for-
ma part de la via judicial habitual
i a més porta implícit un reconei-
xement i l’acceptació de la legali-
tat espanyola, segons aquests.

Aquest argument, per paradoxal
que sembli, el comparteix l’es-
querra antisistema. La CUP, que
participa en els debats de laMesa
perònohi té vot, ahir es vaoposar
que el Parlament al·legui al Cons-
titucional. “No s’ha de perdre el
temps”, va assenyalar la diputada
Anna Gabriel.
El fet que Junts pel Sí hagi ac-

ceptat respondre al TC ha fet en-
fadar els dirigents anticapitalis-
tes, que ahir van difondre la seva
irritació a través de les xarxes so-
cials. En aquests missatges, els
antisistema acusaven Junts pel Sí
d’“incomplir” la declaració rup-
turista del 9 de novembre, en la
qual es feia referència explícita a
la “falta de legitimitat” de l’Alt
Tribunal.
Tot i això, elPDC(l’antigaCon-

vergència) i ERC consideren que
tenen el dret de defensar-se amb
els instruments legals al seu

abast, i amés així obren la via cap
al Tribunal d’Estrasburg, al qual
nodubtaranaanar si ésnecessari.
El vicepresidentprimerde laMe-
sa, Lluís Corominas (Junts pel
Sí), va emmarcar la decisió en la
normalitat institucional per “de-
fensar els actes propis del Parla-
ment”, una tesi que va compartir
el diputat de Catalunya Sí que es
Pot Joan Josep Nuet: “El Parla-
ment és poder legislatiu i té dret a
opinar, aprovar iniciatives i pren-
dre acords, i tots els grupshemde
defensar-lo”.
El diputat del PP Santi Rodrí-

guez,per la sevapart, esvaoposar
a l’apel·lació del Parlament da-
vant elTCperquè estan en contra
del contingut de les al·legacions
–els populars no tenen vot a la
Mesa–, que presenten uns argu-
ments que tampoc no compartei-
xen Ciutadans ni el PSC. L’escrit
dels lletrats assenyala que no és
clar que elTCanul·li la creació de
la comissió del Procés Constitu-
ent. I el Parlament pensa que si
no ha estat anul·lada, té capacitat
per emetredictàmens, acords, re-
solucions i informes.
El diputat de Ciutadans José

María Espejo-Saavedra i el del
PSC David Pérez van fer constar
que la votació sobre el procés
constituent sí que va contravenir
les sentències del TC.c

Dirigents de la CUP
acusen Junts pel Sí
d’“incomplir” la
declaració rupturista
del 9 de novembre

MARTA PÉREZ / EFE

Elsmembres de laMesa del Parlament durant la reunió d’ahir

CDCes querella contra elministre de
l’Interior per tres presumptes delictes
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

L’exalcalde de Barcelona Xavier
Trias iCDCcomaformaciópolíti-
ca van presentar ahir al Tribunal
Suprem(TS)unaquerellaper tres
presumptes delictes contra el mi-
nistre de l’Interior, JorgeFernán-
dez Díaz, i contra l’exdirector de
l’Oficina Antifrau de Catalunya,
Daniel de Alfonso. La iniciativa,
anunciada dimecres passat al
Congrés pel portaveu del PDC,
Francesc Homs, es basa en la
transcripció de les converses que

van mantenir els querellats el
2014 sobre dirigents sobiranistes,
uns enregistraments que a parer
dels denunciants reflecteixen la
comissiódelsdelictesderevelació
de secrets, prevaricació i mal-
versació.
Laquerella afirmaqueaquestes

converses posen de manifest una
“premeditació especialment insi-
diosa” per a la “revelació d’infor-
mació confidencial”, i afegeix que
en vigílies de la consulta del 9-N,
quan hi va haver els contactes en-
tre elministre i l’exdirector d’An-
tifrau, es vadur a termeuna “polí-

tica sistemàtica de revelacions i
desviació de poder a l’exercici de
les potestats investigadores que
decapmanerapot sercasual”.Per
Trias iCDC–partitqueactuaamb
les antigues sigles, com a afectat
per les revelacions– es pretenia
“de manera malintencionada”
desacreditar aquesta formació.

Afegeixen que en el cas de
l’exalcalde se’l va voler “perjudi-
carpolíticament” ambacusacions
sense proves, perquè els dos que-
rellats reconeixen en els enregis-
traments que “no tenen cap evi-
dència” que tingués un compte a

Suïssa, com es va arribar a publi-
carivadesmentirTriasmateix.La
querella–presentadaalTSacausa
de la condició d’aforat del titular
d’Interior– sosté que les trans-
cripcions que va donar a conèixer
el diari Público posen demanifest
que elministre “provoca, possibi-
lita, facilita i afavoreix activa-
ment” la revelaciód’informacions
confidencials per part de De Al-
fonso, a qui “incita” a actuar, i
l’emplaça per a una altra reunió.
Tot això faria el ministre “partí-
cip” del delicte de revelació de se-
crets.
Segons els querellants també es

vancometredelictesdemalversa-
ció per l’ús de fons públics en in-
dagacions il·lícites i de prevarica-
ció per “les decisions de dur a ter-
me les investigacions
injustificades”, en termes que van

suposar una “clara i manifesta
desviació de poder” per part del
ministre en funcions i de l’exdi-
rectord’Antifrau.
Interior, al seu torn, va subrat-

llar ahir que la Fiscalia va investi-
garelsfetsaraobjectedequerellai
va decidir no actuar contra Fer-
nández Díaz perquè no va consi-
derar que en el seu cas hi hagués
indicis delictius. El president del
Govern espanyol en funcions,
Mariano Rajoy, va esmentar
aquesta dada en el debat amb
Homs al Congrés. El portaveu del
PDC, al seu torn, va qüestionar
l’actuació de la Fiscalia en aquest
afer.Homsvadestacarquelesma-
teixes converses entre els quere-
llats al·ludeixen al fet que “això la
Fiscalia t’ho afina” en relació amb
els fets i dades que es van filtrar
posteriorment.c

“Un recurs contradictori”
]Per la líder de Ciutadans a
Catalunya, Inés Arrimadas,
és “contradictori” que la
majoria independentista de
laMesa del Parlament deci-
deixi presentar al·legacions
al TC, els mateixos que
“planten cara” per “saltar-
se les lleis” a favor del pro-
cés sobiranista. En una
entrevista a TV3, Arrima-
das va dir que “entén” que
vulguin presentar al·legaci-
ons perquè és un “dret” i
així ho permet el procedi-
ment, però va jutjar que és
“absolutament contradicto-

ri” per part de Junts pel Sí.
“Les mateixes persones de
JxSí a la Mesa que diuen
que el TC no és competent a
Catalunya i s’enorgulleixen
de saltar-se les lleis per
declarar la independència,
aquestes mateixes persones
estan preparant al·legacions
a aquest tribunal”, va de-
nunciar. La líder de l’oposi-
ció va advertir que a Cata-
lunya “hi ha polítics que
s’estan saltant la llei” i que
creuen que tenen “el
privilegi d’escollir els seus
tribunals”.
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LaCUPesvaeix dubtes i donarà suport
a la qüestió de confiançadePuigdemont
L’anunci asserena els ànims dintre del bloc sobiranista en vigílies de la Diada

JOSEP GISBERT
Barcelona

LaqüestiódeconfiançaaquèCar-
lesPuigdemontsesotmetràelprò-
xim dia 28 tindrà, finalment, un
desenllaç satisfactori. La CUP, el
soci estratègic de Junts pel Sí al
Parlament,quevaserprecisament
elpartitquevadesencadenar la si-
tuacióquanvarebutjarelspressu-
postos que elGovernhavia prepa-
ratper al 2016, aquesta vegadado-
narà suport al president de la
Generalitat, segons va anunciar
ahir la diputada Anna Gabriel.
“Tal com es planteja la qüestió de
confiança, centrada en els objec-
tius que acompanyaven la volun-
tat de culminar amb el dret a l’au-
todeterminació,nosaltres,enaixò,
hisom, i,per tant,elsdiputatsde la
CUP donaran la confiança al Go-
vern perquè la legislatura culmini
amb els objectius que es van plan-
tejar”, va subratllar la dirigent de
laCUPendeclaracionsaTV3.
L’anunci arribava després de la

reunió discreta que divendres ha-
vien mantingut Carles Puigde-
mont i les representants de la for-
maciódel’esquerraanticapitalista
Mireia Boya i Anna Gabriel per
tractar justament la qüestió, i era
lamillormostraque la trobadaha-
via resultat fructífera. “Vam tenir
l’oportunitat de parlar sense cap
tipus de pressió ni de contamina-
ció de l’entorn, vam compartir
com concebíem que havia d’aca-
baraquesta legislatura,vamparlar
de política en el millor sentit, va
ser positiu”, va reconèixer la ma-
teixa Anna Gabriel. I l’anunci es
produïa també en vigílies de la ce-
lebració de la Diada Nacional de
Catalunya, cosa que a la pràctica
contribueixadestensar la relació i
asserenar els ànims dins del bloc
sobiranista, regirats per la imatge
constant de desunió que en els úl-
tims temps han transmès els seus
protagonistespolítics.
De fet, que laCUPhagi aclarit el

panorama quan encara falten tres
setmanesperaldebatdelaqüestió

de confiança al Parlament és un
detallnomenorquepermet,d’una
banda, afrontar amb més tran-
quil·litatelsactesdelaDiadaNaci-
onaldeCatalunyaqueesdesenvo-
luparan diumenge i, d’una altra,
renovar lacohesiódeles forcesso-
biranistes, que havia quedat molt
ressentida precisament a causa de
larupturaperlesdiferènciessobre

els pressupostos del 2016. En
aquest context és especialment
significativa tant la diferència de
to feta servir llavors i ara per la
CUP com, per exemple, que Anna
Gabriel no supediti el suport a la
qüestiódeconfiançaal’assumpció
del referèndum unilateral d’inde-
pendència per part del president
de la Generalitat, o que consideri
que la negociació dels pressupos-
tos del 2017 no serà un escull. Un
canvi d’actitud evident al qual el
debat obert dinsde lamateixa for-
maciódel’esquerraanticapitalista
tampocnoésaliè.
L’anuncivaseracollitambsatis-

facció dins de Junts pel Sí, i tant el
Partit Demòcrata Català (PDC)
–l’antiga CDC– com ERC van ce-
lebrar el suport previst de la CUP,
que és la certificació, segons van
explicar fonts del Govern a La
Vanguardia,dela“voluntatdecul-
minarlalegislaturaielprocés”.En
aquest sentit, l’acostament entre

Política
La qüestió catalana
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CULMINACIÓ DEL PROCÉS

Els anticapitalistes
diranquesí encaraque
nohihagi compromís
sobreunreferèndum

COINCIDÈNCIA AMB EL GOVERN

Els cupaires volen que
la negociació dels
pressupostos del 2017
no sigui un escull

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

Albiol: “El president va directe al referèndum”
]El president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, ahir
va rebre a Palau el líder del
PP català, Xavier García Al-
biol. L’entrevista, a petició
del popular, va servir perquè
els dos dirigents analitzessin
l’inici del curs polític català i
el bloqueig que esmanté
després de la investidura
fallida deMarianoRajoy. En
una trobada que va durarmés
d’una hora, Albiol li va dema-
nar que “trenqui elmur” que
impedeix el diàleg amb el
Govern central.
Tot i això, va constatar que el
president de la Generalitat
està decidit a continuar enda-

vant amb el referèndumuni-
lateral d’independència
(RUI). “Hi ha hagut bones
paraules i formes correctes,
però de contingut veig un
presidentmolt decidit a con-
tinuar endavant amb un camí
que porta a fracturar i dividir
la societat catalana”.
Amés, Puigdemont i Albiol
van abordar el debat dels
pressupostos de la Generali-
tat del 2017. El popular va
assenyalar, en aquest sentit,
que està disposat a negociar
les partides a les comissions
sobre infraestructures,
afers econòmics i polítiques
socials. Albiol va lamentar la

voluntat del president de
tirar endavant els comptes
catalans amb la CUP, un par-
tit que “es vol carregar la
classemitjana catalana”. És
per això que va advertir que
si als pressupostos del 2017
s’inclou una partida per al
RUI el PP els impugnarà.
Sobre laDiadaAlbiol va la-
mentar que l’independentis-
me s’hagi apoderat de les
celebracions fins a convertir-
la en un “aquelarre” partidis-
ta. I va avançar que els popu-
lars catalans no participaran
en els actes oficials, i es li-
mitaran a llegir un comu-
nicat. / I. Ellakuría

TONI ALBIR / EFE

XavierGarcíaAlbiol, el líderdelPPcatalà, desprésde lasevaentrevistaambelpresidentPuigdemont
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C’s veu “inviable” qualsevol
tipus de pacte ambPodem
Rivera i Sánchez tenen previst veure’s els pròxims dies

DANI DUCH

Albert Rivera i Juan Carlos Girauta dilluns a l’executiva de C’s

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Incompatibles com l’aigua i l’oli.
Així es veu Ciutadans respecte a
Podem. Per això considera que és
“inviable” la intenció del secreta-
ri general del PSOE, Pedro
Sánchez, de construir una alter-
nativa de govern amb Pablo Igle-
siasper aconseguir els vots sufici-
ents de la Cambra, l’abstenció o
alguntipusdesuportdelscentris-
tes.
Diversos portaveus de Ciuta-

dans ja es van encarregar ahir
d’avisar els socialistes, després
que Sánchez i Iglesias especules-
sin dimarts sobre aquesta aliança
en una curta conversa telefònica:
no donaremsuport a una fórmula
que seria “molt dolenta” per aEs-
panya, van expressar.
“És una fantasia absurda, l’úni-

camanerade formarungovernés
que PP i PSOE arribin a algun ti-
pus d’acord”, apunten fonts de la
direcció taronja.
Aquesta ràfega d’advertències

es produeix en espera que
Sánchez i Rivera posin data a una
reunió cara a cara que, entre al-
tres coses, pot servir per tancar
algunes ferides obertes a la cam-

panya del 26-J i per recuperar la
sintoniapersonal ipolíticaqueels
va portar a acordar un pla de go-
vern elmes de febrer passat.
Mentre no es produeix aquesta

trobada, ajornada temporalment
per lescomplicacionsd’unaagen-
da política centrada en les elecci-
ons basques i gallegues, ahir C’s
vamarcar terreny.Enlasevadefi-
nició d’incompatibilitat amb Po-
dem, els socioliberals esgrimei-
xen els diferents projectes polí-

tics i econòmics de les dues
formacions, com per exemple el
rebuig frontal de C’s als referèn-
dums independentistes, el seu
compromís per complir el dèficit
fixat per Brussel·les o la seva ne-
gativa a tornar a apujar els
impostos.
“És impossible posar-se

d’acord en un programa de go-

verndesd’unaposició constituci-
onalista i de respecte a la Consti-
tució”, va afirmar el vicesecretari
generaldeC’s, JoséManuelVille-
gas.
La mà dreta de Rivera va dir

que “el més lògic” davant la inca-
pacitat de dialogar i arribar a
acords de PSOE i PP és que el
“bloc del no” –els 180 diputats
que van rebutjar dues vegades la
setmana passada la investidura
de Rajoy– explorin una alternati-
va de govern.
Si fos així, Sánchez hauria

d’obrir negociació amb els inde-
pendentistes catalans i naciona-
listes bascos, la qual cosa proba-
blement despertaria l’oposició de
bona part dels barons territorials
del PSOE.
Tot i que és conscient que les

seves paraules no serviran de gai-
re, Villegas va instar Sánchez a
“asseure’s a la taula i a parlar amb
el Partit Popular” per buscar una
fórmula que permeti desbloque-
jar la situació política “des dels
consensos fonamentals que a Es-
panya s’han estat constituït du-
rant els últims 30 anys”.
En espera dels pròxims movi-

mentsdelPSOEidelPP,Riverase
centraràen lescampanyeselecto-
rals deGalícia, on el seupartit op-
ta a entrar per primera vegada al
Parlament, fins i tot amb tres di-
putats, segons les enquestes, i al
País Basc, ambun diputat.
Rivera, que va viatjar a Vitòria

dissabte, protagonitzarà els pri-
mers dies de la campanya, que
aquesta setmana comença aVitò-
ria,onelpartit socioliberalpodria
obtenir millors resultats. Diven-
dres serà a Sant Sebastià, i dissab-
te, a Bilbao.
Tornarà a la capital alabesa el

diumenge 18 i el dijous 22, i el di-
vendres 23 serà aBilbao durant el
matí. En total, 6 actes de campa-
nya i un més de precampanya. El
president de Ciutadans serà el lí-
der nacional més present a la
campanya basca.c

El líder de C’s s’aboca
a la campanya de
les eleccions basques
i protagonitzarà
fins a sis actes

Les 15 propostes d’Arrimadas
]La presidenta de Ciuta-
dans a Catalunya i líder de
l’oposició al Parlament, Inés
Arrimadas, va lliurar ahir un
document al president de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, amb quinze propostes
de reformes per plantejar al
Congrés, entre les quals
destaca un noumodel de
finançament, el corredor
mediterrani omesures soci-
als en l’àmbit de la pobresa
energètica, la dependència o
l’educació. “Des de la cen-

tralitat política i amb volun-
tat d’arribar a acords es
poden aconseguir millores
per a tots els ciutadans,
també per als catalans”, va
dir Arrimadas. La trobada es
va celebrar a Palau en la
tanda de contactes que el
president hamantingut amb
els líders dels partits per la
qüestió de confiança a què
s’enfrontarà el 28 de setem-
bre. Arrimadas li va comuni-
car que els 25 diputats de
C’s votaran en contra seu.

Hihaviauna
vegadauncirc

El divendres de la setmana
passada, unes hores abans que
tingués lloc la segona votació
de la fallida investidura de
Mariano Rajoy, dues persones
van reservar l’habitació405de
l’hotel Palace de Madrid, amb
vistes a laCarrera deSanJeró-
nimo. Cap a les set del vespre,
els hostes de l’habitació 405,
acompanyats d’altres perso-
nes, van desplegar una pan-
carta a la finestra amb uns glo-
bus de colors. Per acabar de
cridar l’atenció dels vianants
vandestaparpots de fum.Fum
blau. La pancarta deia: “Hi ha-
via una vegada un circ”.
L’acció la van dur a terme

militants d’Hogar Social de
Madrid, organització feixista
de nova mena, que es distin-
geix per l’efectisme de la seva
propaganda i per la recollida
d’aliments per a persones ne-
cessitades, amb la condició
que siguin espanyols. El 26 de
juny passat, uns quants afiliats
seus van anar vestits de presi-
diaris a la concentracióquece-
lebrava la victòria del Partit
Popular al carrer
Génova de Madrid,
on tambévandesta-
par pots de fum. Al-
guns d’ells van ser
detinguts. Anteri-
orment havien llan-
çant bengales con-
tra la façana de la
mesquitade l’M-30,
després de l’atemp-
tat gihadista del
mes de març a
Brussel·les. A la se-
va pàgina a Facebo-
ok asseguren que
cada setmana do-
nenajudaalimentà-
ria a més de tres-
centes persones.
Un dels seus lemes
és “Revolta contra
el mónmodern”.
A petita escala,

Hogar Social de
Madrid té algunes
semblances amb el
grup ultradretà grec Alba
Daurada, que va arribar a tenir
21 diputats al Parlament. Fun-
dat per nostàlgics de la dicta-
dura militar grega dels anys
setanta, Alba Daurada també
fa tasques d’ajuda social, amb
una taxativa exclusió dels im-
migrants. El seu ídol és Ioan-
nis Metaxàs, antic dictador
feixista grec. A les eleccions
europees del 2014 va esdeve-
nir el tercer partit polític de
Grècia. Syriza els ha barrat el
pas. De moment. El secretari
general del partit, Nikos Mik-
haloliakos, i altres dirigents
van ser detinguts fa tres anys,
acusats de dirigir una organit-
zació criminal.
El nom d’Hogar Social de

Madrid s’inspira en el movi-
ment neofeixista italià Casa
Pound. Coneguts com els oku-

pes dedretes, aquestmoviment
va néixer el 2003 a Roma amb
una sèrie d’ocupacions que te-
nien com a objectiu reclamar
habitatges socials per als ciu-
tadans més pobres. Van triar
el nom del poeta Ezra Pound,
feixista nord-americà que va
simpatitzar vivament amb el
règim de Benito Mussolini.
Detingut pels partisans el
1945, va ser empresonat i jutjat
per traïció als Estats Units.
Brillant poeta, la seva obra va
inspirar algunes creacions de
la generació beat. Bob Dylan
esmenta Pound a la cançó De-
solation Row.

“Som els feixistes del tercer
mil·lenni”, afirmen els mili-
tants de Casa Pound, que tam-
bé duen a terme tasques d’aju-
da social. Amb seus en diver-
ses ciutats d’Itàlia, mantenen
una bona relació amb la Lliga
Nord, que intenta imitar el

Front Nacional francès, des-
prés d’haver abandonat el se-
cessionisme septentrional.
Elneofeixismeésmarginal a

Espanya. Els joves no troben a
faltar Franco. L’estètica falan-
gista provoca un gran rebuig.
Però un neofeixisme pop, amb
accent social, podria arribar a
germinar si el sistema polític
es bloqueja i la veu dels més
damnificats per la crisi acaba
sent ofegada. Després de Po-
dem, partit que accepta la
Unió Europea, l’euro i la perti-
nença a l’OTAN, pot venir una
cosa molt diferent. Els canvis
ara ja no avisen amb gaire an-
telació. Fa cinc anys, Pablo
Iglesias presentava un progra-
ma polític en un canal margi-
nal de televisió anomenat Tele
K. Avui té 71 diputats al Parla-
ment espanyol.c

Una extrema dreta
pop, amb accent
social, podria
germinar si Espanya
es bloqueja

ANÀL IS I

Enric Juliana

FACEBOOK

Pancarta al Palace, divendres passat
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L’esquerra catalana celebra el seu
11-S sense amagar les divergències
ERC i la CUP s’acosten a Podem, però aclareixen que la prioritat és la independència

MAITE GUTIÉRREZ
Sant Boi de Llobregat

La commemoració de la primera
Diada després de la dictadura de
Franco, de la qual ara es complei-
xenquarantaanys,s’haconvertiten
un exercici de presa de posicions
per marcar l’estratègia política da-
vant una legislatura de final impre-
visible. Sant Boi de Llobregat és
aquests dies un lloc freqüentat. La
ciutat acull tres actes diferents per
celebrarl’efemèride,peròcaphaai-
xecat tanta expectació, ni recels,
com el d’ahir a la nit, en el qual es
van reunir els líders d’ERC, Oriol
Junqueras; de Podem, Albano-
Dante Fachin, i la portaveu de la
CUP al Parlament, Anna Gabriel,
juntament amb representants sin-
dicals, tres aliats poc habituals fora
de l’àmbit local i la trobada dels
quals ha irritat el PDC, amb qui els
republicanscomparteixenGoverni
full de ruta. La coordinadora gene-
ral del partit, Marta Pascal, veu en
l’operació un intent de formar un
tripartit d’esquerres per marginar
l’antigaConvergència.
Tot i això, i encara que republi-

cans,antisistemaipodemitesesvan
esforçar per subratllar allò que els

uneix, vaquedar clar que l’eixnaci-
onal pesa, i molt, a l’hora de forjar
qualsevol aliança futura. Després
d’una campanya en les generals en
les quals ERC iEnComúPodemes
van atacar amb màxima hostilitat,
sobretotelsprimers, lesformacions
d’esquerraprovenderecompondre
les seves relacions, una entesa que

promouenambespecial interèsdes
de l’entorndelscomuns,oncohabi-
ten Podem, Iniciativa, BComú i
EUiA.
La trobadad’ahirvaserunamos-

tra d’aquesta voluntat d’entesa.
L’acte, celebrata laplaçaCatalunya
de Sant Boi, on es van concentrar
unes700persones,voliaevidenciar
la sintonia de les esquerres i el seu
paper en la històrica manifestació

Política
Els actes de la Diada
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El PDC va protestar
per la seva “exclusió”
de la trobada, que veu
com una operació per
formar un tripartit

GEMMA MIRALDA

Oriol Junqueras va intervenir en l’acte juntament ambGabriel, Fachin, Gallego i Ros
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Dretd’admissió

L’ombrad’unnoutripartit, artefac-
te polític capitanejat perMaragall,
primer, iMontilla,després,quedu-
rant set anysvadesallotjarConvèr-
gencia de lesmoquetes de laGene-
ralitat, va sobrevolar ahir la plaça
Catalunya de Sant Boi, on el 1976 i
amb el crit de “llibertat, amnistia i
Estatut d’Autonomia” milers de
persones van recuperar la celebra-
ció de la Diada després de dècades
deprohibició.

ERC, laCUP iPodemvan tornar
alcorde laciutaton jeuenlesrestes
deRafaelCasanovaperhomenatjar
Jordi Carbonell, un dels protago-
nistes del 1976, donar pàbul als qui
somien–despertsono–en launitat
de l’esquerracatalana i,depassada,
exercir el dret d’admissió amb el
PDC(lavellaConvergència).
Una absència forçada del partit

de Puigdemont que ha fet enfuris-
mar part de l’independentisme, i
que sumada a la foto de família
somrient i ben avinguda de Jun-
queras (ERC), Gabriel (CUP) i

Fachin (Podem), així com a les in-
tervencions de dirigents com ara
Ros (UGT) iGallego (CC.OO.), i les
crides al protagonisme de la classe
obreraenla“lluitanacional”contra
elPP,vadeixarentreveure,peruns
instants, un moviment tectònic al
mapapolíticcatalà,delqual,araper
ara,ensónalienselPSC,ColauiIni-
ciativa.
Peròmalgrat la cuidadaescenifi-

cació d’unitat entorn de l’estelada,

vanaflorar lesdiscrepàncies.
Lamés bel·ligerant va ser Gabri-

el: crítiques al “sindicalisme de
claudicació”, elogi aOtegi i afirma-
cióqueels cupairesnosomienamb
nous tripartits.
“Menysbanderesimésesquerra;

sou l’esquerra burgesa”, van ser les
consignes amb què un jove, que es
va qualificar com a indignat, va ir-

rompre a l’inici de l’acte entre el si-
lenci i la indiferència general. Com
tambévaser freda lareaccióa la re-
ferènciaqueva ferFachina“l’Estat
plurinacional” (Espanya) i a la
necessitat de sumar amb “els altres
pobles i nacions de l’Estat”
(Espanya).
Tímids aplaudiments dels pocs

podemites,moltsisonorscritsd’in-
dependència i “visca la terra lliure”
de la resta.
Va ser una mirada tranquil·la (i

sense gaire èpica) al present del
procés independentista i un futur
electoral potser no tan llunyà, però
tambéun exercici de nostàlgia: per
labandasonoraescollida–LaTrin-
ca,Llach,Bonet,Labordeta...–,pels
cabellsblancsquetenien lamajoria
del públic i per les apel·lacions
constants al règim franquista i a un
dictador que, per moments, sem-
blavaque tornésde laultratomba.
Emocionat iamblaveutrencada,

Junqueras va clausurar l’homenat-
ge a la Diada del 1976 demanant la
mobilització d’un Baix Llobregat
que,malgrat els esforços d’ERC i la
CUP,continuarebentambescepti-
cisme –tot just es van reunir unes
700 persones– els cants de sirena
independentistes.c

GEMMA MIRALDA

La plaça Catalunya de Sant Boi va reunir ahir 700 persones per homenatjar la Diada del 1976

EL MIRADOR

Iñaki
Ellakuría

del 1976. Però van obviar que en
aquellaDiada també hi van partici-
par Convergència i el PSC, no en
aquesta. Els primers perquè no hi
van ser convidats, i els segons per-
què van preferir mantenir-se al
margedel’esdeveniment,comamí-
nimdemaneraoficial.
Malgrat laconnexióentreelstres

partits, el vicepresident delGovern
vavolerdeixarclarquelasevaprio-
ritat és el full de rutamarcat des de
l’Executiu, i que no és cap altre que
aconseguir laindependènciadeCa-
talunya.“Noensconformaremamb
res més que no sigui la victòria, no
demanarem permís per decidir el
nostre futur”, vaassegurarJunque-

rasemocionat, amb laveuapuntde
trencar-se-li, i passant de puntetes
per l’oferiment que el secretari ge-
neral de Podem li acabava de llan-
çardemaneraclara.Fachinvareco-
nèixer les divergències entre el seu
espai i el dels republicans, però va
convidarJunqueras i laCUPaobrir
un diàleg “sense dependre del full
de ruta que alguns semblen haver
dissenyat per mantenir certs po-
dersencomptesd’exercir lasobira-
nia”, enuna clara al·lusió aConver-
gència. Els nous líders de Podem
semblavenelsmésfeliçosamblare-
unió d’ahir. Se sentien protagonis-
tesi,amés,l’actecontribuïaalaseva
estratègia d’inclinar el debat cap a
l’eixesquerra-dretaen llocdeld’in-
dependència sí o no. Dins dels co-

muns no hi ha unanimitat sobre ai-
xò i temen estavellar-se a les urnes
silespròximeseleccionsestornena
convocar en clau plebiscitària.
D’aquí ve l’interès per rellançar els
blocs esquerra-dreta. Però davant
d’aquestavoluntat,unadadaa tenir
encompte: la invitaciódeFachinva
ser resposta pels crits d’“indepen-
dència”del públic, queonejavende
maneramajoritàriaestelades.
Els republicans, per la seva ban-

da, i gràcies a la posició queocupen
ara, es deixen estimarpels dos bàn-
dols, tot sabentqueells serandeter-
minants per formar el pròxim go-
vern i inclinar la balança cap a un o
costatocapal’altre.PerlaCUP,toti
això, l’horitzó d’un tripartit és “im-
pensable”, va remarcarGabriel.c

Podemconvida Junqueras a
una entesa senseConvergència
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L’escenificada unitat
es va posar en dubte
amb la freda acollida a
les paraules de Fachin
(Podem)

Dirigents del
PSC volen un
pacte que eviti
les primàries
Els socialistes temen que el procés
pugui provocar noves fractures

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Un important nombre de càr-
recs de pes al PSC no volen pri-
màries.Temenqueel procés ge-
neriunanovafracturaenunpar-
tit–apunta un responsable–que
“notéossencer”,referint-setant
a la seva situació política, com a
l’econòmica. Tal és la intenció
d’evitar-les que dirigents del
PSC estan participant activa-
ment perquèMiquel Iceta i Nú-
riaParlonpactin, unaespèciede
gran taula de negociació que, ai-
xò sí, juga a contrarellotge. Si es
volenevitarlesprimàrieshihau-
ria d’haver acord amitjans de la
setmanaqueve.
Quanl’alcaldessadeSantaCo-

loma va presentar la seva candi-
datura va insistir en la “suma” i
vaallargarlamàaIceta,quetam-
bé està pel pacte: tots dos tenen
moltpresent lapeticiód’aquests
dirigentsdelPSC,entreelsquals
hi ha destacats alcaldes i alcal-
desses. Alguns no donaran su-
port públicament ni a un ni a
l’altre.D’altres,encaraquesíque
ho han fet, no volen arribar a
fer-ho a través de les urnes. “No
ens feu votar”: és elmissatge co-
mú que, en els últims dies, han

enviat tanta IcetacomaParlon.
Els dirigents contraris a les

primàriesassenyalenqueelsdos
candidats “es poden entendre
perfectament”, però que si s’en-
tra en unes primàries es poden
generar igualment tensions (són
molt recents les que va generar
la llista al 20-D, el 26-J –que va
tenir com a resultat la renúncia
deCarmeChacón– i, finsitot, les
de les passades eleccions muni-
cipals a Barcelona, que van aca-
bar amb la deserció de dos dels
quatre candidats). Els dirigents
tenenmolt present l’actual situ-
ació del PSC: feble en suports,

peròtambéenunafràgilsituació
econòmica.
I és que el deute de 12milions

d’eurosquearrossegapesa,imés
quan l’operació per reduir-lo, la
venda de la seu del carrer Nica-
ragua per 10 milions d’euros,
s’està dilatant molt més del
que es preveia, tal com va infor-
mar La Vanguardia a comença-
ments d’agost. Les veus més
pessimistes no descarten ni tan
sols ajustos “econòmics impor-

tants”abansde finald’any.
En aquest context de recerca

d’un pacte, el que Iceta hauria
plantejat a Parlon seria també
una bicefàlia. Però la proposta
de l’actual primer secretari té en
compte, això sí, que davant
d’unesnovespossibleseleccions
autonòmiques l’any que ve, ell
repeteixi com a candidat. Se-
gons asseguren fonts del seu en-

torn, l’objectiu seria evitar un
possibledaltabaixalanovalíder,
Núria Parlon, en les primeres
eleccions a què es presentaria.
MiquelIceta,amés,volcontinu-
ar, id’aquestamanera l’alcaldes-
sa disposaria de temps, sense
pressió, per consolidar el seu li-
deratgealPSC.
“Sempre he estat partidari de

lideratges plurals”, va assegurar
Iceta ahir en una entrevista en
Antena 3. “Vaig assumir la pri-
mera secretaria del PSC perquè
no hi havia voluntaris; que ara
n’hi hagi és motiu de satisfac-
ció”, vaafegir.c

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El primer secretari del PSC, a favor de “lideratges plurals”

Icetaproposaa
Parlonunabicefàlia
detransició,enla
qualell siguicandidat
unavegadamés
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Adrià Homs, un jove de la
Vall de Bianya de 24 anys,

ha inclòs en la seva volta al món
un projecte pedagògic: es con-
necta via Skype amb
alumnes de primà-
ria de la Garrotxa
permostrar-los per-
sonatges i cultures
llunyanes. VIURE

LA SEGONA

Un llarg camí

LADiadadel1976,delaqualescompleixen40anys,
vahaverdeserautoritzadapelgovernadorcivil
SalvadorSánchez-Terán.Dosdiesabans, l’autori-
tatcompetentencaranoteniaclarsidonarllum

verdaalaconcentracióquevaimpulsar l’AssembleadeCata-
lunya.L’acordfinalcomportavaquenofoselparcdelaCiu-
tadellasinólaplaça CatalunyadeSantBoiel lloctriat. Ique
elsparlamentsnos’excedissindela llibertat,amnistia iesta-
tutd’autonomia.ParlarienOctaviSaltor,MiquelRocaiJordi
Carbonell.ElsquivamanaraSantBoirecordem,especial-
ment, la direccióvibrantd’OriolMartorelld’Elssegadors,
comacloendadel’acte.
Hantranscorregutquatredècadesi laDiadahacrescuten

nombredepersonesienelsostredelesreivindicacions.De
l’Estatuts’hapassata la independència.Lademandaés
menystransversal imésarriscada.Entotcas, lesduescon-
centracionstenenunacaracterísticaencomú:desdeMadrid
sesegueixambgranatenciólamanifestacióalcarrer.En

mitjanspolíticsdelacapitaldel’Estat,esté lasensacióquehi
hacansamentenl’independentismepel llargcamíemprèsi
frustracióperlesdivisionsenl’universsobiranista.Lesen-
questessemblenindicar laprimeraimpressió i lamarginació
delPDCenlaconvocatòriadel’actedeSantBoidedivendres
reforçaria lasegona.Siguicomsigui, seria intel·ligentqueel
Governdel’Estatnoagaféselcomptadordemanifestantso
lesdissensionspuntualscomaargumentperreforçarelseu
quietisme,sinóqueentenguésquecincgransconcentracions
encincOnzedeSetembresónl’evidènciad’unproblema
pendentques’hauràd’abordar.Ambgranintel·ligència,molt
diàlegialturademires.
Elpitjorerrorseriapensarquelaqüestiócatalananomésés

unargumentperaconseguirun
governaEspanya.Ahoresd’ara
calenmésestadistesquepolítics
ques’omplenlabocadelaparau-
laEstat.Allà iaquí.

v

Elnovel·listabritànicpubli-
caVolar en cercles, un llibre

dememòries que en realitat noés
un repàs exhaustiude la seva vida
ide la sevaobra, sinó
una col·lecció selec-
tivade records.Com
el d’un pare esta-
fador que li pegava.
PÀGINA 62

v

Milers de txadians que vi-
vien a la República Centre-

africana, d’on van haver de fugir
per la guerra, malviuen en condi-
cionspenosesaprop
deN’Djamena, la ca-
pital. Déby els va
acollir amb pompa i
promeses incom-
plertes. PÀGINA 18

v

A la vicepresidenta i porta-
veu de la Junta de Castella i

Lleó, Rosa Valdeón, del PP, la va
retenirdivendres laGuàrdiaCivila
MoralesdeToro(Za-
mora) per triplicar la
taxa d’alcohol per-
mesa, amb una pro-
porció de 0,72 mil·li-
grams.PÀGINA30

v

INTERNACIONAL
Pirates en declivi
El Partit Pirata alemany celebra
el desè aniversari mantenint el
tradicional discurs en defensa
de la lliure circulació de dades i
la transparència de la informa-
ció pública, unes idees que de
moment no li han obert les
portes al Bundestag. PÀGINA 14

POLÍTICA
El Vaticà i Andorra
La Santa Seu defensa el coprinci-
pat del país pirinenc sempre
que així ho vulguin els ciutadans
andorrans. PÀGINA 34

EDITORIALS
Els temes del dia
Els quaranta anys de la primera
celebració en llibertat de l’Onze
de Setembre, i els camins a
prendre entorn del futur del
turisme barceloní. PÀGINA 36

OPINIÓ
Això no és Finlàndia
Glòria Serra rebutja la idea
d’imitar el sistema educatiu
finlandès, ja que considera que
aquest neix en un entorn socio-
econòmic on es valora l’educa-
ció per se, molt diferent del
model espanyol: “Visc en un
indret on s’ha anat matant de
l’ensenyament la música, la
filosofia i totes les manifestaci-
ons que no vagin destinades a
convertir els nens en empresa-
ris all business. Tot allò que no
sigui aparentment productiu, no
interessa.. PÀGINA 42

TENDÈNCIES
Una ruta discutida
L’accident de tren de la línia
Porto-Vigo, que va causar qua-
tre morts, ha posat en dubte el
model de gestió d’aquest recor-
regut, de titularitat portuguesa
amb trens espanyols. PÀGINA 46

CULTURA
Homenatge al punk
El festival In-Edit de documen-
tals musicals d’aquest any estarà
dedicat a la música punk, amb
motiu dels 40 anys del naixe-
ment d’aquest moviment a Lon-
dres. PÀGINA 66

ESPORTS
Pep guanya el primer
El retorn del duel Guardiola-
Mourinho ha arrencat amb
triomf del de Santpedor al ma-
teix Old Trafford, una victòria
tant en gols com en joc que
augmenta la distància entre els
dos entrenadors i converteix
els citizens en clars favorits al
títol gràcies a les característi-
ques habituals del credo guar-
diolista: possessió, toc i pressió
en tot el camp. PÀGINA 83

ECONOMIA
L’ascensió xinesa
Xina avança impassible cap al
lideratge de l’economia mun-
dial, i ha col·locat tres empreses
entre les deumés importants
del món, a les places segona,
tercera i quarta, només supera-
des per la nord-americana
Walmart. PÀGINA 91

SENSE PAPERS A LA SEVA TERRA
Milers de txadians retornats al
seu país d’origen per la violèn-
cia a la República Centreafri-
cana no poden regularitzar la
seva situació. PÀGINA 18

L’HERÈNCIA D’ISABEL SOLÀ
Lamissionera Isabel Solà va
arribar a Haití fa set anys per
deixar la seva empremta en
forma de clíniques, escoles i
dispensaris. PÀGINA 52

L’HOTEL DE LES ESTRELLES
L’Excelsior ha allotjat durant
dècades les figures del cine-
ma que visitaven Venècia
pel seu festival. PÀGINA 68

EL BARÇA DE LES TULIPES
El futbol i la història del Bar-
ça va lligat a la influència del
futbol holandès. PÀGINA 79

El casament de Garicano La Terra té un límit

Elscasaments s’han posat demoda en la direcció
de Ciutadans. Si fa unes setmanes va ser la líder
del partit centrista a Catalunya, Inés Arrimadas,
qui va contreurematrimoni amb l’exdirigent de

Convergència Xavier Cima, una cerimònia que va susci-
tar una gran expectació mediàtica, aquest cap de setmana
és Luis Garicano, cervell econòmic del partit d’Albert
Rivera i representant de l’ala més liberal, qui s’esposa. El
casament, del qual han transcendit pocs detalls, se cele-
bra al Regne Unit, on Garicano passa molt de temps per
les seves obligacions com a professor de la London
School of Economics, i entre els convidats no faltaran els
rostres coneguts. Com l’exvicepresident del govern brità-
nic i antic líder dels Liberaldemòcrates, Nick Clegg, i la
seva dona, la prestigiosa advocada val·lisoletanaMiriam
González. No és segura, però, la presència de Rivera,
aquests dies submergit en les campanyes electorals del
País Basc i Galícia.

Lasocietat de l’opulència encoratja el consum de
productes presentats amb envasos de vegades
inútils que no fanmés que augmentar el volum de

residus que generem. Les llars catalanes produeixenmés
escombraries que la mitjana de la Unió Europea, en con-
cret 493 quilos per persona i any, 18 més que els nostres
veïns. La crisi va tenir alguna conseqüència positiva: que
la gent s’ho pensés dues vegades a l’hora de llençar algu-
na cosa al contenidor, que apostés pel reciclatge i les
compres responsables. Així, entre el 2008 i el 2013, el que
enviàvem a les escombraries es va reduir fins que el 2014
es va començar a entreveure un canvi de tendència. Fins
quan podrà assumir la Terra aquestes quantitats de re-
butjos que aniran en augment al ritme de l’expansió de
les potències emergents? Encara fa falta molta, molta
pedagogia. I cal crear consciència de com n’és, de neces-
sari, separar els nostres residus, que el vidre, el cartró o el
plàstic vagin al contenidor que els pertoca.

EI web de
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Seguiu, minut a minut, el des-
envolupament de la Diada.

REPORTATGE
La difícil relació financera en-
tre Espanya i Catalunya.

MOTO GP
Seguiu en directe el Gran Pre-
mi de SanMarino.

LA VUELTA
El final de la cursa, minut a
minut.

‘SIN FILTROS’
Narcoperiodisme aMèxic.
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El director filipí Lav Diaz
(58) va aconseguir el Lleó

d’Or del festival de Venècia, el
guardó més destacat del certa-
men, que reconeix
Thewomanwho left,
melodrama morós
de quatre hores ro-
dat en blanc i negre.
PÀGINA 64

v

Lav Diaz
LLEÓ D’OR A VENÈCIA
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La qüestió catalana La celebració de la Diada

Ada Colau amb Xavier Domènech, Gala Pin, Susanna Segovia i Marcelo Expósito durant la concentració d’ahir
LAURA GUERRERO

Colau, a segona fila

AdaColaués independentista?
Lapregunta la llançavaahiruna
senyoraapostadaa lacantonada
delpasseigSantJoanambl’avin-
gudadeVilanova, justquan
l’alcaldessadeBarcelonacorria
capa lazonavipde lamanifesta-
cióde l’ANC,un lloccustodiat
perguardes i tanquesper sepa-
rar la “gent important”–com
deienelsvigilantsde l’organitza-
ció–de lamultitud.Forad’aque-
llaexclusivaàreasesentien
reflexionsmolt interessants.
Comlade la senyoraaquiens
referíemalprincipi.Les seves
amigues, vestidesambsamarreta
blanca i ambestelades,nosabien
quèrespondre: “Hihadiesque
pensoquesí, d’altresqueno...”.
SembladoncsqueColause

surtamblaseva.La líderde
l’esquerraalternativaaCatalu-
nyautilitzaambsorprenent
mestria l’ambigüitat al voltantde
laqüestiónacional.Vavotar sí-sí
a laconsultadel9-N,organitza-
dapelgovernd’ArturMas,però
comareaccióa lespolítiquesdel
PP,vadir, comsibusquésuna
justificacióparal·lela.Ahirassis-
tiaa lamanifestació indepen-
dentistade laDiada tambéper
respondrealspopulars, vaasse-
gurar, i endefensadel referèn-
dum, l’instrumentquecohesiona
elscomuns iqueelshaservitper
protegir-sedelsdesafiaments
d’un ialtrebàndol.
Permanteniraquestaambiva-

lènciade formaprolongadaenel
contextactual fan faltacertes
dosisdemalabarismepolític i
moltaautoritas.Ahiresvan
poderveure l’un i l’altre.L’alcal-
dessavaarribaraSantBoide
Llobregatalmigdiaper reivindi-
carel “catalanismepopular”.La
confluènciad’esquerrescelebra-
vaallàel seuúnicacteconjunt.El
portaveud’EnComúPodem,
XavierDomènech,esvadesmar-

cardel fullderutadeJuntspelSí
i laCUP,peròalhoravaafirmar
queel seuespainoesperarà “ni
unminut”perconstruir “la
sobiraniadeCatalunya”.El
cineastaPerePortabella, funda-
dorde l’AssembleadeCatalunya
iparticipanten lahistòricaDia-
dadel 1976, vaexercirdemestre
decerimònies.Unavegadacon-
clòs l’acte,Colauvadeixar Inici-
ativa iEUiA i se’nvaanaramb
BComúiPodema l’ArcdeTri-
omf.L’esperavenmilersd’este-
lades, critsd’“independència”,
ArturMas,OriolJunqueras,
GabrielRufián iRaülRomevaa
lazonavipdemanifestants.
L’alcaldessavaentrarmoltde

pressaacompanyadadel seu
nuclidur:Domènech,Gerardo
Pisarello,GalaPin,Marcelo
Expósito,SusannaSegovia i
AdriàAlemany,que tambéés la
sevaparella, i esvacol·locaren
unaestratègica segona fila, a
propde lapantallaperòprou
llunydeMas iJunqueras, evitant
qualsevol imatgeconjunta.Aella
no li vapassarcomal seucom-
panydePodem,Albano-Dante
Fachin, alqualdivendresa lanit
li vancol·locarunagranestelada
aldavantper fotografiar-loal
costatdeJunqueras iAnnaGa-
briel, una imatgequehadisgus-
tatmoltpartdelpodemisme.
Colauaplaudiademaneradis-

cretaelsparlamentsdeJordi
Cuixart (Òmnium),Jordi
Sánchez (ANC) iPerePortabella
–sí, eldirectordecinemava fer
doblet i si almatí eraaSantBoi
ambelscomuns, a la tarda llegia
elmanifestoficialde lesentitats
independentistes–.Unahora
més tard,Colauabandonava

precipitada l’acte.Vaserallà
sensecridarmassa l’atenció, en
contrast ambunexultantArtur
Mas,queconversavaanimat
ambaltresmanifestants.Vaser
unaespèciedesíperòno,de
juntsperònobarrejatsqueningú
noesvaatreviraqüestionaren
públic.L’alcaldessaesva intro-
duira lamecade l’independen-
tisme ienvasortir airosa.
Podràmanteniraquest joc

d’equilibrisgairemés temps?Si
secelebraunreferèndum,per
quinaopció faràcampanya?
Quinmodel territorialproposen
elscomuns?S’esperaque la
respostaarribi a lespròximes
eleccionscatalanes.

EL MIRADOR

Maite Gutiérrez

Lapresència de
l’alcaldessa a la
manifestació va ser
discreta: va arribar i
se’n va anar depressa
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Arrimadas acusa
Puigdemont
d’alimentar la
“confrontació”
C’s lamenta la falta de diàleg entre
el Govern central i la Generalitat

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Ciutadans va tornar ahir a cele-
brar el seu propi acte de la Diada,
ja que considera que l’indepen-
dentisme en els últims anys ha se-
grestat la que hauria de ser “la fes-
ta de tots els catalans”, amb una
paella popular a Premià de Mar.
L’ambient marcadament festiu de
l’acte no va evitar que la líder de
l’oposició al Parlament, Inés Arri-
madas, acusés amb duresa el pre-
sident de la Generalitat, Carles
Puigdemont, d’estar alimentant
“la confrontació” amb el Govern
central.
Arrimadas també va retreure la

falta de voluntat de diàleg que, se-
gons el seu parer, ha caracteritzat
el Govern de Mariano Rajoy en
aquests gairebé cinc anys de legis-
latura. “Els dos dirigents han de-

mostrat que no poden dialogar”,
va afirmar.
I en vista d’aquesta voluntat de

forçar un xoc institucional, i l’es-
cenari de “declaracions creuades”

entre els dos executius, la líder de
C’s a Catalunya va destacar la in-
tenció del seu partit de trobar un
espai d’enteniment i de solucions
“realistes”.
“Hem de tornar al camí del dià-

leg i la centralitat, perquè des dels
extrems no aconseguiremcanvis”,
va afegir en un dinar popular no
absent de novetats en la tradició
de C’s.
Si en els seusprimers anysde vi-

da la formació centrista havia evi-
tat que en els seus actes es mos-
tressin banderes oficials (espa-
nyola i catalana) i fos el color
taronja el gran protagonista, cosa
que va començar a canviar a partir
del 2012 amb la popularitat que va
anar adquirint el seu logo del cor i
les tres banderes (catalana, espa-
nyola i europea), ahir i per decisió
directa d’Arrimadas només hi va
haver presència de senyeres.
Aquesta nova “imatge” va generar
cert malestar entre una part dels
quadres de C’s, principalment pel
fet que no es portés a debat en els
òrgans de govern.
El líder de C’s, Albert Rivera,

submergit aquests dies en les cam-
panyes electorals del País Basc i
Galícia, també va fer referència a
la Diada. En un míting a Vigo, va
expressar la seva esperança que
undia “laDiada siguiuna festaque
celebrin tots els catalans i que no
se celebrin manifestacions per se-
parar els catalans entre si”.
Per evitar la fractura política i

social, Rivera va advocar per des-
tacar “allò que ens uneix i no el
que ens divideix”, i va lamentar en
aquest sentit que els partits inde-
pendentistes intentin “dividir en
bàndols i territoris”.c

PEDRO CATENA

La dirigent de Ciutadans, Inés Arrimadas, a la festa que el partit va celebrar a Premià deMar

La qüestió catalana Les altres festes de la Diada

Francesc-Marc Álvaro

L’interruptor
democràtic

Sialguna cosa ha fet bé el nou independentisme
català és aprofitar de manera pacífica el carrer
per expressar el desig d’una part molt impor-
tant –central i activa– de la societat catalana.

Ho ha fet de manera constant des del 2012 tot aprofi-
tant la Diada, que és una festa nacional anòmala, atès
que commemora una derrota. Aquesta estratègia co-
municativa ha estat un èxit: avui dia ningú no pot ne-
gar que el moviment partidari d’una Catalunya inde-
pendent és un fenomen social i polític que ha acon-
seguit l’atenció de l’opinió pública internacional,
especialment l’europea. Rebin o no el conseller Rome-
va en públic, els principals responsables diplomàtics
ara tenen un bon coneixement del que passa a Catalu-
nya i del que fa i no fa Madrid davant d’una demanda
vehiculada en termes d’aprofundiment democràtic.
Cada Onze de Setembre serveix a l’independentis-

me per recordar amb l’evidència de lesmanifestacions
multitudinàries que aixòno és unadèria d’una camari-
lla isolada, sinó una aspiració homologada –vegeu-hi
Escòcia o el Quebec– que vertebramilers de ciutadans
d’idees, sensibilitats i procedències diverses, vinculats
per un canvi històric de statu quo. Un canvi alimentat
per una recentralització reaccionària del model auto-
nòmic, perunespanyolismequemenysprea ladiferèn-
cia i per l’actitud inquisitorial dels mecanismes de po-
der de l’Estat, començant pel Tribunal Constitucional,
que va encendre lametxaquanva retallar l’Estatut. Al-
trament no hi hauria hagut la conversió de tants auto-
nomistes a la secessió.
Si Rajoy no fos qui és, si els dos grans partits no fos-

sin comsón, si la culturapolíticadeMadridno fos lade
l’amenaça i el copde garrot i si demonitzar els catalans

no donés vots amb
tanta facilitat, el Go-
vern del Partit Popu-
lar hauria abordat la
qüestió catalana fent
política de debò. No
ho ha fet. S’ha refiat
de la Brigada Aran-
zadi, de les contra-
diccions del bloc in-

dependentista i -sobretot– de l’eventual afebliment
del sectormés centrista de l’estelada; d’aquí ve el trac-
te estil Putin que dóna Interior al naixent PDC. Que
això –com les darreres paraules del ministre García-
Margallo– no generi les protestes dels demòcrates de
les Espanyes és més inquietant que l’arbitrarietat sec-
tària oficial.
Tinc escrit que les eleccionsdel 27-S van serunavic-

tòria important dels partits independentistes –impen-
sable fa només cinc anys–, però una victòria que va
anarmassa justa. Aquest és un punt que Junts pel Sí, la
CUP, l’ANC iÒmniumobvien.Cal recuperar el discurs
de Baños quan es van saber els resultats; va ser unmo-
ment de sinceritat que ara trobo a faltar. Les manifes-
tacions d’ahir ens diuen, un copmés, que l’interruptor
democràtic d’aquest procés no està apagat, comalguns
vaticinen. Al contrari, la gent no falla. Però els líders
–ambCarles Puigdemont al capdavant– estan obligats
a repensar amb intel·ligència com s’arriba a la meta.

Els lídersestan
obligats a repensar
amb intel·ligència
coms’arribaa lameta

P P C A TA L À

]El líder del PP català,
Xavier García Albiol, va
demanar als partits consti-
tucionalistes que abando-
nin “les debilitats i les
ambigüitats” i que s’unei-
xin per “defensar la demo-
cràcia” perquè “davant el
radicalisme de l’indepen-
dentisme l’única resposta
és idees clares”.

Albiol demanaunitat
constitucionalista
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ElGovernpromet culminar el procés
l’estiu del 2017 sense concretar com
La decisió entre referèndum o eleccions constituents es preveu a l’últim moment

JOSEP GISBERT
Barcelona

El Govern té el ferm compromís
de culminar el procés sobiranista
l’estiu del 2017, dins del termini
previst de divuit mesos, i de fer-
ho amb l’instrument que “oferei-
xi més garanties” i “sigui més
aclaridor i segur”. Si aquest ins-
trument serà un referèndum o
unes eleccions constituents és el
que queda per decidir i el que no
es decidirà fins que “tinguem
totes les vies possibles per validar
la desconnexió avaluades”, però
el que està clar és que, sigui quin
sigui, “el procés acabarà a les
urnes”.
La consellera de Presidència,

Neus Munté, va definir ahir amb
aquest relat el camí que està pre-
vist que segueixi a partir d’ara el
procés sobiranista, després de
l’anunci d’aquests últims dies del
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, en el sentit que
farà una última oferta de referèn-
dumacordat alGovern espanyol i
que si és rebutjada, com preveu,
convocarà eleccions constitu-
ents. Un esquema del qual la por-
taveu del Govern no es va apartar
ni un mil·límetre, incloent-hi la
precisió que un referèndum el
president de la Generalitat no-
més l’impulsarà si és factible i
vinculant, cosa que a la pràctica
significa rebaixar les opcions de
la via d’una consulta unilateral.
De fet, en l’habitual roda de

premsa posterior a la reunió del
Govern, Neus Munté va subrat-
llar la importància que té per al
gabinet que presideix Carles
Puigdemont el reconeixement
internacional de l’instrumentque
s’esculli finalment per culminar
el procés, i per això es va estimar
més no avançar esdeveniments
en espera de la decisió que adop-
tin de manera consensuada els
actors del bloc independentista,
Junts pel Sí i la CUP principal-
ment. El full de ruta sorgit del
27-S, que de moment és el que

continua vigent, preveu unes
eleccions constituents primer i
un referèndum d’una constitució
catalana després per validar el
procés de desconnexió, però el
Govern ha estat sempre disposat
a incorporar-hi altres ins-
truments, com el del referèndum
unilateral d’independènciaque fa
temps que preconitza la CUP, tot
i que ara la puntualització que
aquesta consulta ha d’oferir les
màximes garanties pugui ser
interpretada com un canvi de
posició.
El Govern, per descomptat, ne-

ga la major, i el president de la
Generalitat mateix va tuitejar
ahir que “somallà on érem: anant
pel millor camí cap a la indepen-
dència”. Però, per si de cas, el Go-
vern prefereix també no pronun-
ciar-se encara sobre l’instrument

de desconnexió i deixar-lo obert,
i, en realitat, es dóna de marge
fins al mateix estiu del 2017 per
escollir entre referèndum o elec-
cions constituents, cosa que a la
pràctica li permet guanyar temps
i evitar el conflicte amb la CUP.
“L’estiu que ve l’instrument esta-
rà decidit, però la decisió no es
prendrà fins que hàgim avaluat
les diferents línies de treball. El
que no farem és saltar-nos panta-
lles”, va especificar la consellera
de Presidència, mentre que des
de la CUP Benet Salellas mante-
nia el sí a la qüestió de confiança
de Carles Puigdemont precisa-
ment amb l’argumentque lesúlti-
mespropostesques’hanposat so-
bre la taula en relació ambel refe-
rèndum “no estan concretades”.
Neus Munté va veure avalada,

en qualsevol cas, la determinació
del Govern de culminar el procés
sobiranista per la novamobilitza-
ció multitudinària de l’última Di-
ada, que va definir com “la millor
expressió del civisme” davant “la
pitjor expressió de la política de
l’estruç”, en referència al silenci
de Mariano Rajoy i al “profund
menyspreu amb què el Govern
espanyol acull les veus de cente-
nars demilers de catalans”.c

Munté critica que
després d’una nova
Diadamassiva Rajoy
continuï instal·lat en la
“política de l’estruç”

ANA JIMÉNEZ

Carles Puigdemont, acompanyat per Santi Vila i Raül Romeva, ahir anant cap a la reunió del Govern

LaCUPreplica a la
Fiscalia que continuaran
cremant banderes
BARCELONA Redacció i agències

La Fiscalia de l’Audiència Na-
cional va obrir ahir diligències
per investigar la crema de ban-
deres d’Espanya, França i la
Unió Europea, així com de fo-
tos delRei i de laConstitució en
la manifestació que va celebrar
l’esquerra independentista
amb motiu de la Diada. També
tuits de la CUP i Endavant en
què ironitzaven sobre tallar-li
el coll al Rei.
La Fiscalia investigarà pre-

sumptes delictes d’injúries al
Rei i altres de connexos des-
prés de rebre l’atestat dels

Mossos d’Esquadra, que de
moment no han identificat cap
dels autors.
La CUP va replicar. El dipu-

tat Benet Salellas va assegurar
que ells continuaran cremant
banderes i fotos perquè aquesta
és una pràctica “històrica” del
partit antisistema que respecta
els “estàndards internacionals
de llibertat d’expressió”.
En to desafiador, Benet

Salellas va avisar del fet que si
una altra vegada s’acaba con-
cretant “qualsevol tipus de gest
repressiu” per la crema de
banderes i el tuits fent refe-
rència a la decapitació del Rei,

es “respondrà col·lectivament”
altra vegada.
Ara per ara, el ministeripú-

blic ha centrat la seva investi-
gació en alguns encaputxats
que van cremar les banderes,
així com en una desena de per-
sonesmés que al final de lama-
nifestació van cremar fulls amb
una fotografia del Rei i al revers
una fotocòpia de la portada de
la Constitució.
Les indagacions s’amplien, a

més, a dos missatges idèntics
que es van difondre aquell dia
als comptes de Twitter de la
CUP Capgirem Barcelona i
d’Endavant Barcelonès: “Si el
Rei vol corona, corona li darem,
que vingui a Barcelona i el coll
li tallarem”.
Per la Fiscalia aquests fets se-

rien constitutius d’un pre-
sumpte delicte contra la Coro-
na i d’un altre d’ultratge aEspa-
nya, dels articles 490 i 543
recollits en el Codi Penal, res-
pectivament.c

Calendari atapeït al Parlament
]El curs polític comença
amb un calendari ben ple al
Parlament. El debat de la
qüestió de confiança, en què
Carles Puigdemont ja té ga-
rantit el sí de la CUP, tindrà
lloc el dia 28 d’aquest mes, i
només una setmanamés tard,
entre el 5 i el 6 d’octubre,
serà el debat de política gene-
ral. Per tant, no hi haurà
plens ordinaris ni sessió de
control al Govern fins al 19
d’octubre. Amb aquestes
dates tan ajustades és molt
probable que l’aprovació
dels nous pressupostos no
arribi fins a principis de l’any
que ve, això comptant que tot
vagi sense sobresalts. De

moment, i com ja va fer en
l’anterior període de sessi-
ons, el Govern prioritza la
CUP per pactar els comptes,
malgrat que altres grups
parlamentaris estan dispo-
sats a negociar. L’esquerra
antisistema va deixar caure
el projecte de pressupostos
del 2016, cosa que va fer que
Puigdemont presentés la
qüestió de confiança, i haurà
de tornar a debatre amb el
conseller d’Economia, Oriol
Junqueras, els comptes de
l’any que ve. El vicepresident
ja ha obert contactes, molt
preliminars, amb l’oposició
per tractar els pressupostos.
S’ha reunit informalment

amb el primer secretari
del PSC,Miquel Iceta, i el
grup de Catalunya Sí que es
Pot ha sol·licitat una trobada
amb Junqueras amb el ma-
teix objectiu.
L’activitat parlamentària,
doncs, aramateix va al ralen-
tí en espera que se celebri la
qüestió de confiança, on el
president detallarà el seu pla
de govern. La portaveu del
PSC, Eva Granados, va la-
mentar ahir que el nou perío-
de de sessions comenci “par-
lant de quan seran les pròxi-
mes eleccions”, en lloc de
treballar en les polítiques
i lleis que “les persones ne-
cessiten”. /Maite Gutiérrez

Ciutadans no acceptarà
els resultats d’un
referèndum il·legal
I. ELLAKURÍA Barcelona

Nireferèndumunilateral (RUI)ni
eleccions “constituents”. La líder
de Ciutadans a Cataluya, Inés Ar-
rimadas, va avisar ahir que el seu
partit no participarà en les dife-
rentsviesforadelmarclegalqueel
Govern explora per “culminar el
procés”.
Per a la líder de l’oposició, Inés

Arrimadas, si el 2017 el president
de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, torna a convocar eleccions
anticipades, aquestes seran auto-
nòmiques i serviran per elegir un
nou Parlament; en cap cas no se-
ranelprimerpascapa la indepen-

dència.Per lasenzillaraóqueseri-
en “il·legals”.
Arrimadas, a qui van preguntar

insistentment a Catalunya Ràdio
si acceptaria els resultats d’aques-
tes eleccions suposadament cons-
tituents o el RUI, va contestar:
“per declarar la independència
evidentment no, perquè això
atempta també contra els drets
dels ciutadans de Catalunya que
novolen la independència”.
Tambées va referir a lapossible

inhabilitació de la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell. “Els
políticshemdecomplirambla llei
iamblajustíciacomqualsevolciu-
tadà”, vaassenyalar.c
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La Fundació Pasqual Mara-
gall acaba de presentar el seu

Barcelona Beta, el primer centre
europeud’investigaciósobrelapre-
venció de l’alzhei-
mer.Una tercerapart
l’han costejada les
quotesdels7.000ciu-
tadans que són socis
delprojecte.PÀG. 30

LA SEGONA

L’últim enroc

JOSEPHJoubert,queeraunmoralistafrancèsaqui li
vadurarpocelseuidealrevolucionari, soliadirque
quanelsseusamicserenbornis,elsmiravadeperfil.
Resultavaunamaneracomunaaltradeproclamar

quecalsaberveureelcostatbodelespersones, iméssisón
amigues,perquènoensdefraudin.Aixòésmésomenysel
quehafet finsal’últimmomentMarianoRajoyambRita
Barberá.Quivaser“lamilloralcaldessad’Espanya”,segons
el líderdelPP(elmalquefanleshemeroteques),vaserclau
(juntamentambCamps)perquèRajoypoguésguanyarla
pugnaalcongrésdeValència,onAznar,Aguirreicompanyia
vanintentardesbancar-lo.Elpresidentenfuncionsésun
homelleialamblasevagent,demaneraqueabansdepres-
cindirodesqualificaralgúdelseuequipcomptafinsacent.I
siconvétornaacomençar.PeròenelcasdeBarberá, laseva
amistathaarribatal límit ipocacosapotferquanelTribunal
Supremhacomençatainvestigar lasenadoradelPPpel
presumpteblanqueigdedinerscomèspelgrupmunicipal

popular.AndréMalrauxvaescriurequenoésdifícil seral
costatdelsamicsquantenenraó,sinóquans’equivoquen.
Totapuntaquequivaseralcaldessasenserivaldelaciutat
delTúriadurant24anysesvaequivocargreumentiRajoyno
potferrespersalvar-la.Encaramésquanl’oposició–iCiuta-
danselsprimers–handemanatrepetidamentelseucap.
RitaBarberá,quedimartsanavadecamícapaMadridper

assistira laconstituciódelescomissionsalSenat,vatornara
casatanbonpuntvaconèixer la interlocutòria judicialdel
Suprem.S’esperavaambimpaciènciaquèfaria l’exalcaldes-
sa,perònohihahagutdeclaracionsisíuncomunicatenquè
anunciavaquedeixavaelpartitperònol’escó(ipassavaal
grupmixt),oblidantqueelcàrrecnoelvaguanyaralesur-
nes,sinóalsdespatxos, jaqueés
senadoraperdesignació.Vaser
l’enrocdesesperatdequiadver-
teixl’escacalareinaenla jugada
següent.

v

La Comissió Europea es
planteja crear “drets rela-

cionats” a tot el continent perquè
els editors de premsa puguin
reclamar compen-
sacions per la utilit-
zació dels seus ar-
ticles en agregadors
de notícies com
Google. PÀGINA 31

v

Un equip de la Universitat
de Barcelona liderat per

JordiTorra téunpapercentralen
el processament de dades del te-
lescopi espacial Ga-
ia, que ha descobert
400milions d’estre-
lles noves en el seu
primer any d’obser-
vacions. PÀGINA 33

v

LaUniversitat deBarcelona
valliurarahirlamedallad’or

aEmilioLledó,quevadirigirelde-
partament de Filosofia des del
1967 al 1978 i va dei-
xar com a ensenyant
una empremta que
s’ha anat transme-
tent de generació en
generació.PÀGINA41

v

UnacomissiódelParlament
britànic ha criticat dura-

ment la forma com l’ex-primer
ministre David Cameron –amb
l’expresident fran-
cès Nicolas Sarko-
zy– va decidir i va
executar la interven-
ció militar a Líbia el
2011.PÀGINA3

v

Barcelona
mira al Besòs
La inauguració a Sant Adrià
de Besòs de l’Escola d’Engi-
nyeria de Barcelona Est de
la UPC pretén potenciar el
marge dret del riu en com-
plicitat amb els municipis
veïns, un territori tradicio-
nalment abandonat malgrat
que té una gran densitat
de població i un gran po-
tencial de creixement.

Entremaliadures d’estelada Un campus que trencamurs

Elvirtual tripartit d’esquerres que divendres passat
va protagonitzar unmíting a Sant Boi de Llobregat
ha causat més d’un ensurt. Primer, al PDC (ex-

Convergència), que veia en l’acte compartit per ERC, la
CUP i Podem l’avantsala d’un eventual govern d’esquer-
res. Segon, als mateixos militants de Podem. El líder del
partit a Catalunya, Albano-Dante Fachin, es va fotogra-
fiar amb Oriol Junqueras i Anna Gabriel mentre aquests
l’embolicaven amb una estelada. La imatge s’ha escampat
per les xarxes socials i alguns mitjans de comunicació i
ha fet enfadar part dels militants del partit morat a Cata-
lunya, als quals no fa cap gràcia que els seus líders “co-
quetegin” amb l’independentisme. Fachin va haver de
sortir al pas de les crítiques rebudes dilluns amb unmis-
satge intern als membres del partit. Tot havia estat, va
dir, “una entremaliadura” de Junqueras i Gabriel, alhora
que demanava als seus companys que no es deixessin
portar per les imatges i escoltessin les seves paraules.

Mésde3.500 alumnes i 400docents donaran vida
a partir de dilluns al nou campusDiagonal-Be-
sòs de laUniversitat Politècnica deCatalunya

(UPC).Unequipament que vanéixer en èpocadeprospe-
ritat i s’ha desenvolupat en tempsde crisi. Un fet que va
obligar a endarrerir-ne la posada en funcionament, pre-
vista inicialment per al 2012. Tot i així, ha pogut tirar en-
davant, convertit en l’única infraestructura universitària
construïda aCatalunya els últims anys.Noha estat un
camí fàcil, però la nova zonauniversitària de laUPC
ja és una realitat que aspira a convertir-se enunpol
d’atracció d’inversions i coneixements.Unnoumotor que
aportarà centralitat a l’àrea del Besòs, fins fa poc la cambra
delsmals endreços deBarcelona, quehistòricament havia
centrat tots els seus esforços de transformació en el costat
Llobregat. SantAdrià va viure ahir la inauguració oficial
comundia històric i n’hi per a això i per amoltmés.Una
jornada ambquè s’han trencat barreres imurs invisibles.
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INTERNACIONAL
El costat fosc de Trump
La Fiscalia de Nova York ha
iniciat una investigació sobre
certes donacions benèfiques
del magnat nord-americà Do-
nald Trump, un afer que
podria tacar la seva cursa
cap a la Casa Blanca. PÀGINA 8

POLÍTICA
L’últim baluard
El popular Alberto Núñez Fei-
jóo té l’objectiu demantenir
Galícia sota l’ala de la gavina,
una possibilitat factible, segons
les últimes enquestes. PÀGINA 18

EDITORIALS
Els temes del dia
La decisió de Rita Barberá
de donar-se de baixa del PP
sense renunciar al seu escó
com a senadora, i el dur informe
contra David Cameron per les
seves decisions en relació amb
la guerra de Líbia. PÀGINA 24

OPINIÓ
Educar en la curiositat
Francesc-MarcÁlvaro defensa
que l’ensenyament exigeix dels
professors que despertin l’inte-
rès dels seus alumnes per la
matèria que donen: “Quan aca-
bo una classe i hi ha hagut po-
ques preguntes i pocs comen-
taris sé que he fracassat estre-
pitosament i que he abaixat la
guàrdia; entre altres coses, em
paguen per crear la situació
òptima perquè les preguntes
vagin sorgint i l’acte de trans-
missió sigui –efectivament– un
diàleg i no pas unmonòleg ruti-
nari i esterilitzant”. PÀGINA 26

TENDÈNCIES
El mapa dels estels
El telescopi Gaia ha descobert
en només 14mesos 400milions
d’estrelles noves. PÀGINA 33

CULTURA
Homenatge aWalken
El Festival de Sitges homenat-
jarà un dels rostres més ve-
terans i reconeixibles del cine-
ma, l’actor nord-americà Chris-
topherWalken. PÀGINA 40

ESPORTS
La UEFA rejoveneix
L’elecció de l’eslovè Aleksander
Ceferin com a nou president de
la màxima institució futbolística
europea pot marcar un abans i
un després en el funcionament
d’aquesta anquilosada institu-
ció, sota el guiatge d’un repre-
sentant d’un país petit, advocat
de professió, que en el seu camí
cap a la presidència de la insti-
tució ha escombrat l’espanyol
ÁngelMaría Villar. PÀGINA 48

ECONOMIA
Bayer se’n va al camp
Lamultinacional alemanya
Bayer ha tancat per 59.000
milions d’euros l’adquisició
del grupMonsanto, companyia
especialitzada en química agrà-
ria, amb un historial envoltat
en la polèmica per l’ús de l’en-
ginyeria genètica en els seus
productes. PÀGINA 52
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El debat de política general i un compromís amb el referèndumd’independència seran clau per als comptes del 2017

Puigdemont i laCUP: cadenade confiança
ÀLEX TORT
Barcelona

Elquepuguidirelpresi-
dent al debat de políti-
ca general tindrà con-
seqüències enelspres-
supostos, ja sigui per

bé o per mal”. Així s’expressa un
càrreccupaireconsultatperaquest
diari.Laclaudevoltaserà,doncs,el
5 i 6 d’octubre, quan es dugui a ter-
me aquesta sessió parlamentària. I
què ha de dir Carles Puigdemont?
“Siproposamodificacionsenel full
de ruta i inclou el referèndum uni-
lateral d’independència i marca el
camí cap a la ruptura amb l’Estat,
l’aprovació dels pressupostos serà
moltmésfàcil”,assenyalendesdela
CUP.
Aquesta idea no és nova. Ja la va

expressar el diputat de la CUP Be-
netSalellasaprincipisd’agost.Però
els cupaires hi insisteixen. I així ho
van fer saber les diputades Anna
Gabriel i Mireia Boya a Puigde-
mont en la reunió mantinguda el
passat 2 de setembre. Una trobada
per “recuperar confiances perdu-
des”iquevaserlaprimerabauladel
que el president anomena una “ca-
dena de confiança” entre l’Execu-
tiucatalà i laCUP.
El Govern fa esforços per garan-

tir-se l’estabilitat parlamentària,
quepassaineludiblementperapro-

var la tramitació dels comptes per
al2017afinalsd’octubreoprincipis
denovembre.
La segona baula seria la supera-

ció de la qüestió de confiança (cosa
quedonenper feta tots dos actors);
però és en la tercera, en el debat de
política general, onels cupairespa-
raranbél’orellaaldiscursdelpresi-
dent: n’esperen una determinació
clara d’avançar cap a la ruptura i el
compromís amb el referèndum

unilaterald’independència.Segons
fontsdelGovern, elmateixPuigde-
mont n’és favorable, malgrat haver
declarat públicament que el refe-
rèndum ha de ser vinculant i reco-
negut internacionalment. Afaiço-
nar aquesta baula amb una partida
pressupostària aplanaria el camí
per a la tramitació dels pressupos-
tos, laquartabaula.
Però la confiança del Departa-

ment d’Economia vers els cupaires
haminvat. Queden lluny les decla-
racions d’Oriol Junqueras quan al
maig vaafirmarqueestavaconven-
çut que laCUPera “un soci absolu-
tament fiable”. En una entrevista a
Europa Press aquest cap de setma-
na, elmateix vicepresident esmos-
tra més escèptic: “Hi ha sintonia,
però tambén’hi havia la primavera
passada, i els pressupostos no van
tirarendavantpel seurebuig”.
El fet, però, és que a laCUPhi ha

hagut canvis notables. Quim Arru-
fat, Natàlia Sànchez i Lluc Salellas
lideren un secretariat nacional que
segons asseguren fonts cupaires,
“són favorables a l’estabilitat parla-
mentària”. A més, aquest òrgan
executiuha canviat les dinàmiques
de treball i els militants són infor-
mats en assemblees territorials

Ja fa dues setmanes que les reu-
nions van començar. La diputada
EulàliaReguantésalaprimeralínia
de les negociacions com ja ho era
peralesdelscomptesdel2016.Cas-
tillejoiBusquetahanestatsubstitu-
ïts pel diputat Benet Salellas i el

membredelsecretariatRicardTor-
né. Però cal tenir en compte que
darrere de tots tres hi ha el grup de
treball de sobirania econòmica de
la CUP, format per càrrecs i mili-
tants que assessoren i elaboren
propostes.c

PATRICIA MATEOS/ACN / ACN

Boya, Puigdemont i Gabriel després de la reunió del 2 de setembre

La sensació entre els
diputats cupaires és
que no hi haurà una
esmena a la totalitat
als números del 2017

Pendents del sostre de despesa
]El Govern del PP assegura
que com que estar funcions
no pot fixar el sostre de
despesa i la previsió d’in-
gressos, imprescindible per
elaborar un nous pressupos-
tos. Per tant, les comunitats
autònomes es troben amb
serioses dificultats per pla-
nificar els comptes propis.
L’Executiu central no no-
més s’encarrega d’establir el
topall a àmbit estatal, sinó
que també reparteix els
límits per a les comunitats
autònomes. Per tant, a hores
d’aramolts dels pressupos-
tos, com per exemple els
andalusos, estan paralitzats
perquè els governs no saben
a què atendre’s (més infor-
mació a la pàgina 19). També
és el cas de Catalunya. El
vicepresident del Govern,

Oriol Junqueras, va lamen-
tar aquest cap de setmana
en una entrevista concedida
a Europa Press que el Go-
vern central en funcions
encara no hagi decidit i co-
municat a les autonomies les
dades de previsió d’ingres-
sos, sostre de despesa, liqui-
dació de l’any 2015 i reparti-
ment del dèficit –després de
la flexibilització autoritzada
per Brussel·les– per a l’any
que ve. “Es evident que vol-
dríem que els pressupostos
fossin unamica superiors,
potser aconseguirem que
siguin unamica superiors;
tot això s’haurà de confir-
mar en les pròximes setma-
nes, no gaires”, va assegurar
Junqueras, que també va
alertar la CUP de les dificul-
tats.

amb“moltdetemps”.“S’intentaar-
ribaralconsensievitaralmàximles
votacions dicotòmiques entre un sí
iunno”, asseguren.
En aquest context, la sensació

entre els diputats de la CUP és que
nohi haurà unnou copdeporta als
pressupostos i,pertant,nohihaurà
esmenaa la totalitat,
Tanmateix, larecentrenúnciade

la diputada cupaire Pilar Castillejo
és un mal presagi per a l’equip ne-
gociador del departament d’Eco-
nomia, encapçalat per Pere Arago-
nès i JosepMariaHové, aquest cop
amb Puigdemont ben a l’aguait.
Castillejo era favorable a retirar
l’esmenaalatotalitatquevatombar
els comptes del 2016. En canvi, sí
queagradaqueelprincipalassessor
econòmic,JosepManelBusqueta, i
oposataqualsevolacordambJunts
pel Sí, hagi renunciat també al seu
càrreccoma tècnic alParlament i a
lanegociaciópressupostària.

Reguant, Salellas i
Torné sóna laprimera
líniade les
negociacionsde la
CUPpelspressupostos
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Els sondejos donen
lamajoria a Feijóo
EnMarea avançaria el PSdeG i el BNG estaria
al Parlament, mentre que C’s ho tindria difícil

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostel·la

Tots els sondejos publicats ahir auguren
que el president de la Xunta, Alberto Nú-
ñez Feijóo, conservarà diumenge vinent
la que ja és l’única majoria absoluta de
l’Espanya autonòmica, que suposaria un
toc d’alerta per a la seva futura possible
carrera a Madrid i, sobretot, representa-
ria un nova embranzida per a Mariano
Rajoy, després de la inesperadaperò insu-
ficient pujada del 26-J, per aconseguir la
seva investidura com a president del Go-
vern central. Cap de les
vuit enquestes que ahir
publicaven diversos
mitjans no situava el PP
per sota dels 38 escons,
el llindar de la majoria
absoluta. Totes li ator-
gaven entre els 38 i els
41 escons de fa quatre
anys, excepte una que
el posava en 44.
Tambéhi ha cert consens, si béno abso-

lut, a pronosticar que la segona plaça
l’ocuparà En Marea, la conjunció del na-
cionalisme gallec deXoséManuel Beiras i
el jutge Luís Villares amb el federalisme
espanyol de Podem i Esquerra Unida. Li
donen, en general, entre 16 i 20 diputats,
excepte en una en què apareixien amb 13.
D’aquesta manera, En Marea superaria
molt àmpliament els 9 escons que el 2012
va tenir el seu predecessor, AGE. Aconse-

guiria el sorpasso sobre el PSOE que Po-
dem no va aconseguir al juny i repetiria la
gesta del BNG del 1997, amb Beiras de
candidat. Els socialistes es mourien entre
13 i 17 actes, amb el risc greu d’empitjorar
el seu pitjor registre, el de les 15 del 1997, i
baixarien dels 18 del 2012.
El BNG també cauria des dels seus 7 di-

putats de fa quatre anys, però aconsegui-
ria l’objectiu de continuar al Parlament,
amb entre 2 i 4 escons, o fins i tot fins a 6.
En canvi, Ciutadans ho tindriamés difícil,
ja quepodria quedar fora, segons lameitat
dels sondejos, o aconseguir fins a 3 actes.

Però la gran qüestió
és la majoria absoluta,
la que el Partit Popular
haobtingut en6de les 9
eleccions celebrades
des del 1981. És el gran
objectiu d’un Feijóo
molt reticent a pactar
amb C’s, partit al qual
intenta impedir l’entra-
da a Galícia, malgrat

que podria ser el seu salvador.
En aquest tot o res, el PP preferia apa-

rèixer al tall dels 37 i 38 escons per tensar
el seu electorat, però el Centre d’Investi-
gacions Sociològiques va trencar aquest
joc després de donar-n’hi entre 40 i 41,
tendència que ara s’ha convertit en unàni-
me.No obstant això, als baròmetres diaris
s’observa un descens de la intenció direc-
ta de vot al PP, mentre creixen la indeci-
sió i l’abstenció.c

L’enquestadelCISva
marcarelcamí,contra
elsdesitjosdeFeijóo,
queprefeririaaparèixer
notanbensituat

ELISEO TRIGO / EFE

Alberto Núñez Feijóo, president gallec i candidat del PP

Rivera vol el vot dels electors dePSE
iPPperquè “han llançat la tovallola”
VITÒRIA Redacció i agències

Diumenge el president de Ciuta-
dans, Albert Rivera, va demanar a
Euskadi als electors del PSE-EE i
del PP que li “deixin” el seu vot
perquè el constitucionalisme “ha
llançat la tovallola” i els seus es-
consnomésserviran“perapunta-
lar” el PNB.
Per la seva banda, el candidat a

lehendakari per C’s, Nicolás de
Miguel, va fer una crida als sim-

patitzants d’UPyD, que no es pre-
sentaals comicisbascos, perasse-
gurar-los que “no queden orfes”.
Durant un acte celebrat al Pa-

lau Europa de Vitoria, Rivera va
demanar el vot “als ciutadans que
tenen dubtes i no saben a qui vo-
tar”, perquè ells, segons la seva
opinió, “inclinaran la balança”.
“Votar a favor del PP a Euskadi
–va afegir el líder de Ciutadans–
no canviarà res, és igual que tin-
guin deu escons, en perdin “dos,

tres o quatre.” “Els vells partits
van a la baixa, estan en decadèn-
ciaa totEspanya, i tambéaEuska-
di”, va vaticinar Rivera, que es va
fer acompanyar també en aquest
acte per la portaveu del partit i lí-
der de l’oposició a Catalunya, In-
és Arrimadas.
Segons el seu pronòstic, els so-

cialistes “apuntalaran” el Govern
al PNB “a canvi de no sé quins fa-
vorsaMadrid”, i fins i totelPPpot
fer-ho si necessita el suport dels

jeltzales. “L’únic vot que té sentit,
més enllà que el mapa es repetei-
xi, l’única finestra d’aire fresc al
Parlament basc és que Ciutadans
hi tingui representació”.
Rivera es va preguntar si “de

veritat els bascos que se senten
espanyols i també europeus, que
novolentapar-seelnasper lacor-
rupció dels vells partits, volen
veure que els seus vots serveixen
per ferUrkullu president”. “Hem
llançat la tovallola els constituci-
onalistes a Euskadi?”.
Inés Arrimadas es va mostrar

convençuda que “el que és bo”
peraCatalunya tambéhoseràper
a Euskadi, i va recordar la trajec-
tòria de la seva formació fins a ar-
ribar a la seva actual representa-

ció a laCambra catalana. “ACata-
lunyaho teníemtotencontra [...] i
avui dia som líders de l’oposició
enunmoment enquèno és fàcil, i
cal donar la cara. Som 25 homes i
dones valents defensant un pro-
jecte que té sentit a Catalunya i a
la resta d’Espanya”.
Arrimadas va assegurar que

Ciutadans és un partit “ple de
persones normals que saben fer
coses extraordinàries” i va adver-
tir que, tot i que “no serà fàcil en-
trar a Euskadi”, està “convençu-
da” que el partit taronja aconse-
guirà representació al Parlament
basc: “A Catalunya semblava im-
possible i ho vam aconseguir; a
Euskadi no serà fàcil, però ho
aconseguirem”.c

Eleccions a Euskadi i Galícia

El PSOE i el PP
s’enfonsen aEuskadi
El PNBmanté un fort lideratge, segons les
enquestes publicades aquest cap de setmana

JOAN RUSIÑOL
Bilbao

Si les enquestes serveixen, sobretot, per
marcar tendències, està clar que el lehen-
dakari Iñigo Urkullu pot respirar alleujat.
Lesqueesvanpublicarahir, aunasetmana
per a les eleccions autonòmiques, consoli-
den el seu lideratge. Fins i tot alguna asse-
guraque lacoalicióentrenacionalistes i so-
cialistes s’acostaria a la majoria absoluta.
Aquesta és l’única esperança del partit de
Pedro Sánchez per esmorteir una derrota
que, segons els sondejos, pot ser històrica.
Fa quatre anys, el PSOE
va obtenir 16 diputats, i
el 2009, 25. Ara es po-
driaquedaramb9o10.
El Partit Nacionalista

Basc (PNB) es mou en
unaforquillad’entre27 i
29 escons, és a dir, entre
la xifra actual i dosmés.
Bizkaia continua sent el
seu principal feu. Pel
candidat a la reelecció, sumarunrepresen-
tantmésqueel2012 ja seriaunèxit rotund.
Des d’ahir, el discurs dels nacionalistes se
centra a combatre el risc de la desmobilit-
zació: “Fins que no s’ha arribat a la línia de
metanos’haguanyatlaregata”,vaalertarel
president del partit, Andoni Ortuzar. L’ar-
gumentari del PP i Ciutadans, enarborant
la bandera de la moderació i la centralitat
(establint, fins i tot,paral·lelismesentreUr-
kullu i Artur Mas), no està calant entre

l’electorat. Els populars, capitanejats per
l’exministre de Sanitat Alfonso Alonso,
caurien fins a l’última posició. Així doncs,
sembla que perdran entre un i tres parla-
mentaris.Dimarts idivendresMarianoRa-
joy visitarà Euskadi per donar una última
empentaaunacampanyadifícilperalscon-
servadors. Totes les enquestes coincidei-
xen que els d’Albert Rivera no aconsegui-
ranelseuobjectiud’entraralaCambrabas-
ca iocupar l’espaiquehadeixatorfeUPyD.
De fet, avui tindran el suport de dos desta-
cats exmembresde la formaciómagenta, el
filòsof Fernando Savater i Francisco Sosa

Wagner, exeurodiputat
que va acabar enfron-
tant-se amb Rosa Díez.
Àlaba, tradicionalbastió
del vot constitucionalis-
ta, és on la competició
estarà més renyida, i
ahir el líder de C’s es va
desplaçar a Vitòria per
demanar als votants del
PSEidelPPqueels“dei-

xin”el seuvot, jaque, segons la sevaopinió,
el bipartidisme s’ha resignat a “apuntalar”
elPNB.Segonsel sondeigpublicatpeldiari
El Correo, l’opció preferida dels bascos és
unaaliançaentreUrkullu i els socialistes.
Podemlluitaràper liderar l’oposició,una

plaçamoltdisputadaamb l’esquerra abert-
zale.Ahirl’alcaldessaAdaColau,enunacte
a Sant Sebastià, va posar com a exemple el
canvi a Barcelona per donar ànims als seus
companysaEuskadi.c

Mariano Rajoy visitarà
Euskadi per donar una
última empenta a
una campanya difícil
per als conservadors

JAVIER ETXEZARRETA / EFE

Iñigo Urkullu en un acte que va tenir lloc la setmana passada
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IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Inés Arrimadas, dirigent de
Ciutadans i líder de l’opo-
sició al Parlament, prepara
aquests dies la qüestió de
confiança a Puigdemont,

quan se celebra un any de les elec-
cions del 27-S, i analitza a La Van-
guardia laconjunturapolíticaaCa-
talunya i al conjuntd’Espanya.

Segons alguns el procés
independentista es desinfla; se-
gons d’altres, com el ministre
García-Margallo, avança “a tota
màquina”...
Puigdemont sosté que el full de
rutadeJuntspelSí segueixcapen-
davant, però, en canvi, veiem com
diàriament hi ha rectificacions,
matisosidiscrepànciesentreelsdi-
rigents independentistes. Per una
raómolt simple: saben que no dis-
posendelsuportdelamajoriasoci-
al aCatalunya.Per això, tornena la
casella de sortida amb un referèn-
dumquedesprésdel 9-N i les elec-
cions “plebiscitàries” del 27-S van
dirqueestavasuperat.

Té una relació cordial amb
Puigdemont i ha destacat que és
mésdialogant queMas; creuque
esplantejaun referèndumunila-
teralofins i tot ladeclaraciód’in-
dependènciaperal2017?
Conduir Catalunya a aquells ex-
trems seria antidemocràtic i irres-
ponsable.Jocrecqueviuremunal-
treanyperdutpelmonotemainde-
pendentista fins que se celebrin
unesaltreseleccions.

Què dirà a Puigdemont en la
qüestiódeconfiança?
Que sigui conscient que el seu pla
no té la confiança de lamajoria so-
cialdels catalansnide les instituci-
onseuropees.

Sosté que la qüestió catalana,
el xoc institucional entre el Go-
vern central i la Generalitat re-
quereix una solució política i no
tant judicial...
Defensem el compliment de la le-
galitat i les sentències. Dit això,
considero indispensablequehiha-
gi commés aviatmillor un nou go-
vernaEspanyadisposatadialogari
buscar espais de trobada. Ara ma-
teix no hi ha ningú a l’altre costat
per ferpolítica.

Aquèesrefereixquanparlade
“ferpolítica”?
Venir a Catalunya per asseure’s a
dialogar, rebatre aquells argu-
ments fal·laçosde l’independentis-
me, reconèixer també lessevesrei-

vindicacions legítimes. Nosaltres
n’hem recollit algunes, com la mi-
llora del finançament, el corredor
mediterrani o inversions a Rodali-
es, en els nostres pactes amb el
PSOEielPP.

La part sentimental que hi ha
darrere de l’independentisme
se soluciona millorant el finan-
çament?
AquestanyalaDiadavasortirmol-
ta menys gent, però tot i així són
moltes persones i cal ser molt res-
pectuosos,nopodemtancarelsulls
davant del fet queunapart dels ca-
talans ha desconnectat ja senti-
mentalment d’Espanya. El princi-
pal responsable és el Govern de la
Generalitat, que ha alimentat el
discursdelvictimismei laconfron-
tacióambl’“Espanyaensroba”,pe-
ròtambéhihacontribuïtelGovern
centralnovolentveureel queesta-
vapassantaCatalunya.

QuèproposaC’s?
Cal trencar tòpics, comque els an-
dalusos roben als catalans o que a
Catalunya tensproblemesperpar-
larencastellà, i recuperarelssenti-
ments fraternals, destacar allò que
uneixelsespanyols,fomentant,per
exemple, el coneixement i l’ús pú-
blicdetoteslesllengüesd’Espanya.

El nacionalisme català els acu-
sa d’anar contra la immersió lin-
güística id’intentarambel trilin-
güisme diluir el pes del català a
lesescoles...
Hemdefensatqueels catalanopar-
lants i castellanoparlants tinguin
elsmateixos drets en l’ús de l’idio-
ma. Això no és ni atacar ni menys-
prear el català. Jo mateixa sóc de
Jerez i crec que pucmantenir una
conversa en un català correcte.
Aprendre català, castellà i anglès a
l’escola és molt millor que apren-
drenomésunasola llengua.

Creuquetardod’horaelscata-
lans hauran de votar la relació
que volen mantenir amb el con-
juntd’Espanya?
Ciutadans defensa una reforma
constitucional per adaptar-la al se-
gleXXI i aquest canvi haurà de ser
ratificat a les urnes pels catalans i
el conjunt dels espanyols. Vull vo-
tar per tenirmés drets imillors, no
pertrencarambEspanyaisortirde
laUnióEuropea.

En sectors del seu partit hi ha
cert malestar, i així ho han ex-
pressat alguns dels fundadors de
C’s i dirigents de primera hora,
amb l’estratègia de moderar el
seu discurs per seduir exvotants
deCDC...

El que no farem és renunciar a la
nostracatalanitat:vamnéixeraCa-
talunya, estemmolt orgullosos del
nostre origen i volem defensar els
interessosdelscatalans...Ocuparel
centre polític sempre ha estat la
nostravocació.

Creuqueenl’actualclimapolí-
ticpodenconviuresotaunesma-
teixes sigles persones que vénen
de la resistència al nacionalisme
ambexvotantsdeCDC?
La pluralitat és una de les caracte-
rístiques dels partits de centre i la
nostra vocació és transversal, com
s’ha vist amb els pactes a què hem
arribatambelPSOEielPP.

En aquests acords, alguns hi
veuenunexcésdetacticisme...
És saber cedir sense violar els nos-
tres principis. Els nostres votants
novolenqueEspanyacontinuïblo-
quejada, volen que hi hagi estabili-
tat i s’impulsincanvis.

Perònohanservit,araperara,
perquèhihagigoverns...
Hemaconseguitconstruirunespai
comú amb més de 100 propostes.
ElPP i elPSOEs’handeconvèncer
que el que fa falta és que deixin
debanda els vetos i es posi enmar-
xaelpaís.L’espai comúdeconsens
ja està construït, i només falta que
els vells partits es deixin d’egos
personals.

Lasolucióés,doncs,queRajoy
iSánchezsurtind’escena?
Siunesconverteixenunproblema
per al seu país i el seu partit hauria
dereflexionar.

Que Ciutadans no entrés als
parlaments basc i gallec aquest
capdesetmanaseriaunfracàs?
És difícil entrar en un parlament
perprimeravegada.Nohoanome-
naria fracàs.c

XAVIER GÓMEZ

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans a Catalunya

“Govern central
i Generalitat
hanalimentat
la confrontació”

L ’ESTRATÈGIA DE JUNTS PEL SÍ

“Puigdemontnoté
elsuportdelamajoria
social;d’aquívénen
lessevesrectificacions”

RAJOY I SÁNCHEZ

“Siunesconverteix
enunproblema
peral seupaís,hauria
dereflexionar”

ENTREVISTA

Inés Arrimadas, dirigent de Ciutadans

LLEGIU LA VERSIÓ COMPLETA
DE L’ENTREVISTA A
www.lavanguardia.com
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Dirigents deC’s esperen deRivera
autocrítica i un canvi de rumb
La direcció centrista relativitza els mals resultats de Galícia i el País Basc

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Els de Galícia i el País Basc no són
els primers daltabaixos electorals
d’Albert Rivera. Lesmunicipals del
2007, les generals del 2008 i les eu-
ropees del 2009 van ser tres reves-
sosquevanconduirelpartit taronja
alcairedeladesaparició,unescena-
ri, d’altra banda, gens comparable a
l’actual. En aquell moment i des-
prés de tres decepcions seguides a
lesurnesRiveravabuscarconsellal
seu voltant (va ser decisiva l’“es-
broncada” que li va deixar anar
Francesc de Carreras en un acte al
teatre de Villarroel), va assumir els
errors, va fer pinya i va rectificar el
rumbper apoc apoc anar transfor-
mataquellpetitpartitcatalà,nascut
per combatre el nacionalisme, enel
quartpartitd’Espanya.
Unexerciciquearadiferentssec-

tors iquadresdeCiutadansesperen
que Rivera torni a fer. El fiasco que
hasuposatnoposaralmenysunpeu
alsparlamentsgallecibasc,malgrat
que les expectatives no eren gaire
altes, ha estat interpretat inter-
nament com el primer símptoma
clar de desgast i pèrdua de frescor
delprojecte.
La confirmació d’“un problema”

que alguns dirigents territorials ja
van detectar en les eleccions gene-

rals del juny, quanvanpassar de40
diputats a 32, però que aleshores,
comhapassatara,Riveraielseunu-
cli dur va preferir minimitzar aga-
fant-se al fet que en tot just un any i
mig Ciutadans ha passat de tenir
nou diputats al Parlament a liderar

l’oposició a Catalunya, estar pre-
sent al Congrés i en la majoria dels
ajuntaments i cambres autonòmi-
ques, amésdelParlamenteuropeu.
Aquestargumentelsvaservirper

sortir del pas després dels comicis
deljuny,ambtotal’atenciómediàti-

caposadaenelsmovimentsperfor-
mar una majoria de govern, però
ara, segons diferents fonts del par-
tit, és vist per molts quadres i mili-
tantscoma insuficient.
“Cal ferunareflexió interna i tor-

nar a l’essència, la d’un partit útil i

que aposta per la renovació sense
casar-se amb ningú”, apunta un di-
rigent centrista, assenyalant unade
les qüestions que és present en les
reunions,trobadesisoparstaronges
aquests dies: pot passar factura ha-
verpactattantambPSOEiPPsense
aconseguir formargovern?
Altres veus de Ciutadans asse-

nyalen com una de les causes els
problemes d’organització i estruc-
tura,sobretotaGalícia,onelsmesos
previs a la campanya hi va haver
enfrontaments, dimissions i críti-
ques al secretari d’organització,
FranHervías.
“AmblamarcaielganxodeRive-

ra a Espanya ens defensem, però
necessitem una implantació terri-
torial millor i entendre la idiosin-
cràsia de cada territori”, assenyala
un altre dirigent socioliberal que

parlafins i totdecert“aïllament”de
lacúpula.
De moment, Rivera ha demanat

una informe per valorar els errors
de les campanyes gallega i basca. I
en el debat de l’executiva dilluns
passat a la seu de Ciutadans a Ma-
drid lamajoria de les intervencions
es van limitar a subratllar queel cas
gallec –on el PP des de fa anys ha
consolidat una sòlida majoria– i el
delPaísBasc–onl’oposiciódeC’sal
concert econòmic l’expulsa de la
centralitat– no són extrapolables a
l’escenari espanyol.c

Dubtes aCiutadans
de si els seus pactes
ambPP iPSOE fan
que ja no sigui vist com
unpartit renovador

SERGIO BARRENECHEA / EFE

C A TA L U N YA

]InésArrimadass’ha
convertit enundels refe-
rentsdeC’sa totEspanya,
peròtot i aixòen lesúlti-
messetmaneshacrescut
unmalestarentre lesbases
delpartit aCatalunyaper
l’estratègiacatalana.Una
partdelsdirigentsconsi-
derenqueambel seu in-
tentd’ocuparel centre i
seduirexvotantsdeCDC
s’hasuavitzat l’oposicióal
nacionalisme i s’hades-
connectatamblabase
tradicionaldeC’s.Molt
criticadavaserperpart
d’alguns fundadors idiri-
gentsdeprimerahora la
celebracióde laDiada,
dissenyadaperArrimadas.

Malestar amb
l’estratègia catalana
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L’oposició critica quePuigdemont
vulgui tornar a celebrar un 9-N
C’s pregunta si la intenció és convocar consultes “fins que surti el que volen”

RAÚL MONTILLA
ÀLEX TORT
Barcelona

L’oposició va carregar ahir con-
tra la proposta de celebració de
referèndum per part del presi-
dent Carles Puigdemont. I ho va
fer per diversos motius, però so-
bretot perquè el nou escenari,
van apuntar, recorda molt el del
9-N: el d’una consulta, que sense
estar pactada amb el Govern
central (Puigdemont va dir que
s’intentaria acordar, però no va
dir com) seria il·legal i, d’altra
banda, de validesamolt limitada.
En definitiva, tornar a una pan-
talla passada que està abocada al
fracàs. I que, segons algunes for-
macions, en comptes de solucio-
nar l’actual situació de Catalu-
nya la faria encara més crònica.
“Estem fent aquest debat per-

què el senyor Puigdemont no va

tenir el 27 de setembre el suport
de la majoria dels catalans i per-
què va elegir com a soci a un par-
tit anticapitalista i assembleari
com la CUP”, va manifestar el
portaveu de Ciutadans al Parla-
ment, Fernando de Páramo. “Ha
recuperat una solució impos-
sible per distreure l’atenció”, va
afegir De Páramo, que va recor-
dar que aquest mateix referèn-
dum que ara posa sobre la taula
Puigdemont va ser criticat desde
les mateixes files de Junts pel Sí.
“El 9-N i el 27-S ja no els val. Cal
fer un referèndum fins que els
surti el resultat que els
convingui”, va afegir el portaveu
de C’s, que va advertir que
aquesta nova proposta, igual que
tot el procés independentista, di-
videix els catalans.
“El full de ruta del senyor

Puigdemont és un full de ruta
que ens porta cap a les roques.

sident de laGeneralitat proposés
la celebració d’un referèndum
encara que la via pactada no tin-
gui el beneplàcit del Govern cen-
tral. En lloc d’això, va optar per
treure pit. “És una bona notícia,
ja que hem hagut de suportar
crítiques molt dures per part
dels partits independentistes
que ens deienque apostàvemper
una pantalla passada”, va mani-
festar.
En aquest sentit, es va referir a

alguns diputats independentis-
tes, esmentant els republicans
Oriol Junqueras, Marta Rovira i
Gabriel Rufián, que, va manifes-
tar, “els deu haver sonat molt
fort que ara s’accepti que el refe-
rèndumés l’únic puntde trobada
amb tots aquells que estem a fa-
vor del dret a decidir dels cata-
lans”. Coscubiela, això sí, va re-
clamar que la consulta ha de te-
nir efectes jurídics i polítics,
“perquè si no en té ja no és cap
referèndum”. Però va recalcar
–també ho va fer Granados de
manera més velada– les “pressi-
ons” a la CUP per part de Puig-
demont perquè es comprometi a
tramitar els pressupostos del
2017. L’ecosocialista va qualifi-
car d’“inacceptable” que el pre-
sident asseguri que la qüestió de
confiança estigui lligada als
pressupostos “quan encara ni
s’han presentat”.

El portaveu del Partit Popular,
Enric Millo, va alertar que la
proposta de “referèndum o re-
ferèndum” a les files populars
s’interpreta com a “conflicte o
conflicte”. “Aparentment ha
vingut a amenaçar a laCUP, però
el que ha vingut a fer avui és
amenaçar els catalans”, va
subratllar el portaveu dels po-
pulars, que va apuntar que el ple
d’ahir es podria haver substituït
amb una trobada en un hotel
entre membres de Junts pel Sí i
de la CUP. “És fals quan es parla
de mandat democràtic, perquè
seria un mandat de tots els ca-
talans i no només dels que volen
la independència”, va afegir
Millo, que, com la resta dels
portaveus de l’oposició, va re-
cordar que la qüestió de confian-
ça d’ahir era fruit del “fracàs” de
no aprovar els pressupostos de
l’any 2016.c

ElPSCalertaqueel full
derutaportacontra les
roques iCSQPcelebra
irònicamentque
recuperi laconsulta

DAVID AIROB

L’oposició podrà intervenir avui en la segona jornada del ple

LaCUP celebra el compromís per
la consulta i admet “plena sintonia”
À. TORT
Barcelona

Caldrà veure comserà la proposta
pressupostària del Govern, però
s’haurien de torçar molt les coses
perquè laCUPnoacabi, comamí-
nim, permetent la tramitació dels
comptes del 2017. “O referèndum
o referèndum”. Puigdemont es va
guanyar la confiança (si no se l’ha-
via guanyada ja abans) amb el seu
compromís ferm per la celebració

d’un referèndum peti qui peti. La
decisió satisfà la CUP, en tant que
la consulta és la seva principal
demanda per donar continuïtat a
la legislatura i culminar el procés
d’independència.
I, d’acord amb les paraules de la

diputada cupaireAnnaGabriel, va
quedarbenclarqueelsvaagradar:
“Laprimeravaloraciósobreeldis-
curs és que està en plena sintonia
amb el que nosaltres plantegem
quan esgrimeix ‘O referèndum o

referèndum’”, va afirmar conven-
çuda tan sols deu minuts després
de la intervenció a l’hemicicle del
president.
La intervenció inicialdeGabriel

va resultar aclaridora. Ahir es van
reunir a la seu de la formació anti-
capitalista els diputats i els mem-
bres del secretariat nacional per
definir la seva posició final res-
pecte a la qüestió de confiança i la
consulta.
Tot esperant el que pugui dir

avui laCUP,Gabriel es vamostrar
més críptica amb l’exigència del
presidentde laGeneralitat deper-
metre la tramitació dels pres-
supostos. Gabriel va assegurar en-
tendre-ho, “però també ha dit que
esnecessitenunspressupostosper
governar bé”, i per tant això sig-
nifica igualment “atendre una de-
manda social prioritària” i “actuar
enclaudedistribucióderiquesa”.
La CUP no garanteix el suport

alspressupostosinopensaatorgar
un xec en blanc. Més incisiu es va
mostrar elmembre del secretariat
nacional de laCUPXeviGeneró, a
través de les xarxes socials: “In-
diferentment de la votació dels
pressupostos, un procés de ruptu-
ra amb l’Estat no pot dependre

principalment d’uns pressupostos
autonòmics”.
Per tant, amb la qüestió de con-

fiança superada amb tota segu-
retat demà, el gran escull serà no-
vament la negociació pels comp-
tes.JuntspelSíhotéassumit.Tot i
això, laportaveuadjuntade lacoa-
lició, Marta Rovira, va celebrar la
proposta de referèndum perquè
“millora” el full de ruta indepen-
dentista afegint “legitimació” al
procés.
Roviravaaprofitarperdemanar

perenèsimavegadaaCatalunyaSí
que es Pot que s’afegeixi al refe-
rèndum, ja sigui pactat o unila-
teral. “Ara bé: és referèndumo re-
ferèndum”, va advertir la secretà-
riagenerald’ERC.c

Dir referèndum o referèndum és
dir fracàs o fracàs”, va mani-
festar la portaveu del PSC, Eva
Granados. “Sabem que no hi
haurà referèndum pactat amb el
Govern central i sabem què hi
va haver el 9-N. I que en el ma-
teix moviment independentista
molts no són partidaris d’un re-
ferèndumunilateral”, va afegir la
portaveu socialista. “Ha estat un
discurs per donar cobertura a un
procés polític que ha descarrilat
fa temps”, va sentenciar Grana-
dos.
Catalunya Sí que es Pot va por-

tar el discurs de Puigdemont al
seu propi terreny. Així, el porta-
veu Joan Coscubiela va celebrar,
amb ironia, que es recuperi la
pretensió de pactar una consulta
amb l’Estat, cosaper la qual la se-
va formació, va dir, “ha hagut
d’aguantar moltes rialles”.
El diputat va obviar que el pre-

La qüestió catalana Les reaccions

Les frases
Fernando de Páramo

Portaveu de Ciutadans

“El 9-N i el 27-S
ja no els valen. Cal
fer un referèndum
fins que els surtin
els resultats
que els convinguin”
Eva Granados

Portaveu del PSC

“El full de rutadel
senyorPuigdemontens
portacapa les roques.
Dir ‘Referèndumo
referèndum’ésdir
‘Fracàso fracàs’”
Joan Coscubiela

Portaveu Catalunya Sí que es Pot

“L’únicanovetat
ésquePuigdemontper
primeravegadaenmolt
de tempsacceptaquehi
haunpuntdetrobada:
unreferèndumpactat”
Enric Millo

Portaveu del PP a Catalunya

“És fals quan es parla
demandat democràtic,
perquè seria unmandat
de tots els catalans i no
només dels que volen
la independència”
Anna Gabriel

Diputada de la CUP

“El discurs està en
plena sintonia amb
el que plantegem quan
diu ‘O referèndum
o referèndum’”
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Via lliure de la CUP aPuigdemont
amb el pressupost pendent
El president supera la qüestió de confiança i busca complicitats amb els comuns

DAVID AIROB

Puigdemont va saludar Anna Gabriel i la resta dels líders parlamentaris després de la votació al ple

ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

La legislatura de l’excepcionalitat
segueix el seu curs superada la
qüestió de confiança gràcies a la
majoria independentista del Par-
lament i amb l’horitzó d’un refe-
rèndum. Carles Puigdemont va
sumar els 72 vots dels diputats de
Juntspel Sí i de laCUP,peròel re-
sultat no garanteix al president de
laGeneralitatuncamíderosesfins
almesdejuliol,quanelseuGovern
hauràdedecidir si faelpascapa la
declaraciód’independència.
Superat el tràmit parlamentari,

el president va sostenir a 8 al dia,
de8tv,que laconsultacomprome-
sa serà “acordada” o “acordable”,
“vinculant i tindrà conseqüènci-
es”, una nova fórmula per defugir
l’adjectiuunilateral si no s’arriba a
un pacte amb el Govern central. I,
de totamanera,vadir, serà legal, si
cal a partir de la “legalitat catala-
na”. Amb les estructures d’estat a
punt,fetesleslleis,celebratelrefe-
rèndum i gestionat el resultat,
Puigdemont manté el compromís
deposarfialseupaspelPalaudela
Generalitat.
El president va posar el seu càr-

rec a disposició de la Cambra al
juny, després del rebuig dels anti-
capitalistes als comptes del 2016, i
dimecresvalligarelvotdelscupai-
resa l’aprovaciódelspressupostos
del 2017. Ahir va rebre els seus
vots,perònounaadhesió incondi-
cional fins al final de la legislatura.
“No és una carta blanca”, i no hi
vahaveraplaudimentsnidecorte-
sia després de la votació. La nego-
ciacióentre laCUP i l’equipdel vi-
cepresident i conseller d’Econo-
mia, Oriol Junqueras, s’ha reprès,
però sembla que els obstacles que
hi ha sobre la taula són els ma-
teixos que fa tresmesos. En la for-
ma i en el fons dels comptes. De
totamanera, l’avís de Puigdemont
va ser clar: “Els pressupostos han
de ser possibles, viables i útils per
a una majoria (...) Amb minories
no s’omplen les urnes”. “Si no hi
ha pressupostos, hi haurà elec-
cions. L’avís està fet”, va insistir a
8tvdesprés.
El Govern assumeix amb nor-

malitatuncertretardenlapresen-
tació del projecte de llei dels pres-
supostos mentre va superant eta-
pes. La següent, la setmana que
també té al Parlament amb el de-
bat de política general, que posarà
a prova la fortalesa de la renovada
aliançadels independentistesmés
enllà del procés sobiranista. Però
en aquest sentit també hi ha dife-
rències. “Estemdisposats a la uni-
lateralitat i la desobediència”, va
dir la diputada AnnaGabriel, amb
l’advertència que el seu grup esta-
rà “vigilant” davant els passos de
l’ExecutiudeJuntspelSí.
El president ofereix “referèn-

dum o referèndum”, acordat amb
el Govern central o organitzat pel
seuExecutiu, però laCUPassegu-
ra quenoparticiparà “en la via del
pacte i la subordinació”. Amb els

disposats aexplorarespaisd’ente-
sa”, va plantejar Lluís Rabell, pre-
sident del grup parlamentari en
plena lluita interna de poder, amb
l’objectiu de guanyar presència
davanteldenominat“blocdelno”,
que suma els diputats de Ciuta-
dans,PSCiPP.

L’espai dels comuns que repre-
senta Ada Colau fora del Parla-
mentésestratègicperalsplansdel
Governd’ampliar la base socialso-
biranista,peròtambéperalaCUP,
que busca a les seves files suports
de l’esquerra a les seves propostes
a la Cambra catalana. Rabell
va allargar la mà i Puigdemont la
va aprofitar davant les envestides

de la resta de l’oposició i del Go-
verncentral.
La vicepresidenta en funcions,

Soraya Sáenz de Santamaría, va
garantirque,siguiquinsiguielGo-
vern a Espanya, no hi haurà refe-
rèndum a Catalunya, i el ministre
d’Afers Exteriors, José Manuel
García-Margallo, va qualificar la
proposta de Puigdemont com “el
desafiament més gran a la unitat
de la nació espanyola” des del
1934, una situació d’“emergència
nacional” a partir de la qual el Go-
verndeMarianoRajoyaugmenta-
va lapressióa l’olladelPSOE.
En aquest sentit va transcórrer

un debat soterrat a la Cambra.
Puigdemont no va obviar referèn-
ciesalasituaciódebloqueigpolític
aMadrid.Al revés.De fet, el presi-
dent va afirmar quehi hauna “op-
ció real” de pactar un referèndum
ambunaltregovernaEspanya,pe-
rò les reaccions socialistes fora de
la Cambra no obrien cap porta. El
líder del PSC, Miquel Iceta, va

compaginar els retrets a Puigde-
montper“posarenrisclaunitatci-
vil del poble català i l’autogovern”
amb la defensa del model federal,
però va anar més enllà i va dema-
nar el suport gratuït de l’indepen-
dentisme a unhipotètic govern de
PedroSánchez.ElPSOEdeCaste-
lla-la Manxa, en l’avançada dels
crítics, va posar en marxa la ma-
quinàriadenunciantun“plaocult”
del secretari general socialista per
pactar amb “els independentistes
quevolen trencarEspanya”.
AhirPuigdemont, quedimecres

va trencar una llança a favor de
Sánchez, es va limitar a replicar
que la proposta federal no suma
adeptes a capCambra i que “no hi
ha cap reforma de la Constitució
sobre la taula”. Però també va rei-
vindicar la “legitimitat” de la ma-
joria independentista i va pregun-
tar: “Aquihemde fer cas?Hemde
fer cas als de l’Ibex 35, als barons
dels nostres partits, als endollats
als consells d’administració, als
editorialistes interessats? O hem
defercasalquediu lagentambto-
ta labondata lesurnes?Josócdels
segons”.
La líderdeCiutadans, InésArri-

madas, va argumentar que els in-
dependentistes “van tenir l’opor-
tunitatdefer foraRajoy” la legisla-
tura passada, exprés, i no la van
aprofitar perquè “en el bloqueig
estan còmodes”. “Si el PPdeixade
tenir majoria absoluta, se’ls acaba
la ganga”, va dir. Arrimadas, tot i
així, també va trobar un element
sarcàsticament positiu al calenda-
ri de Puigdemont: “La part posi-
tiva és que hi han posat data de
caducitat”. El president, per la se-
va part, es va delectar amb el zero
de zero dels acords d’investidura
de Ciutadans a Madrid. “Deixin
decaçarPokémons”,vaetzibarala
capde l’oposició.
Méscruvasereldebatambel lí-

der parlamentari dels populars.
“Ni vostè ni ningú a Catalunya no
convocarà un referèndum il·le-
gal”, va sentenciar Xavier García
Albiol. I el president li va prendre
la paraula: “No serà il·legal” per-
què, va afirmar, es basarà en la le-
galitat catalana.c

La qüestió catalana

LA VANGUARDIA

Escons
135

En contra
63

A favor
72

El president supera
la qüestió de confiança

CUP

JxSí

C’s

PSC

CSQP

PP

anticapitalistes instal·lats en la
unilateralitat plena, Puigdemont
va aconseguir bastir ponts amb la
confluència d’esquerres de Cata-
lunya Sí que es Pot, i espera apro-
var alguna resolució plantejant a
l’Executiu espanyol la convocatò-
riad’unaconsultapactada.“Estem

Les claus

1Lapromesadel referèn-
dumfacilita lanegocia-
ciódelspressupostos

amblaCUP,peròsensegaran-
ties.Nos’esperengranscanvis
sobreels comptes rebutjats

2Sumar l’espaique
representaAdaColau
a lademandade la

consultaésestratègicperal
Govern. Es treballaen resolu-
cionspera la setmanaqueve

3Elpresident no concre-
ta com se celebraria
el referèndumanun-

ciat si no hi ha pacte amb el
Govern central, però el vin-
cula a la “legalitat catalana”

REBUIG DEL GOVERN CENTRAL

Margallo veu en
el referèndum el
pitjor desafiament a
Espanya des del 1934

EL FULL DE RUTA

Elpresidentdonariaper
acabatelseumandat
ambelreferèndum,que
qualificad’“acordable”

A L P A R L A M E N T

]El secretari general
del Parlament, Pere Sol,
va renunciar ahir al seu
càrrec, que ocupava pro-
visionalment des de fa
un any, per passar a exer-
cir com a lletrat ras a la
Cambra catalana. Sol va
atribuir la seva decisió a
motius “personals i fami-
liars”. Es tracta de l’únic
funcionari del Parlament
que va rebre l’advertèn-
cia del TC sobre el procés
independentista.

Renúncia del
secretari general
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Arrimadasdemana aPuigdemont
quenoporti Catalunya a “unBrexit”
La líder de C’s recorda que les institucions europees no avalen la unilateralitat

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Res de nou a l’escenari polític ca-
talà, però tot igual de greu i des-
enraonat. Així va definir la presi-
denta del grup parlamentari de
Ciutadans, InésArrimadas, el full
de ruta cap a un referèndumd’in-
dependència el setembre del
2017 que dimecres va plantejar el
president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, per aconseguir
el suport de la CUP en la qüestió
de confiança.
“Ara vostès tornen a la casella

del referèndum quan fa menys
d’un any van dir que ja s’havia su-
perat després del 9-N i les plebis-
citàries del 27-S”, va dir amb iro-
nia sobre els canvis i rectificaci-
ons en el full de ruta de Junts pel
Sí.
Una “presa de pèl” que està

allargant l’“agonia” amb “nous
terminis” i un nou referèndum
independentista a l’horitzó, el
qual –va avisar– no tindrà, com
va passar el 9-N (llavors recon-
vertit en procés participatiu),
l’aval legal ni d’Espanya ni d’Eu-
ropa.
La líder de l’oposició va recór-

rer a l’hemeroteca per demostrar

com l’independentisme, va dir,
ha reculat en els seus plans de
ruptura. Va recordar, per exem-
ple, declaracions de fa un any del
president Artur Mas (“Si arriba
unaofertade l’Estat per aun refe-
rèndum arribarà tard, ja l’hem

celebrat”) i de Carme Forcadell
(“El 27-S va ser el nostre referèn-
dum definitiu”).
En aquestes posicions contra-

dictòries amb els arguments ex-
posats per Puigdemont aquests
dies davant laCambra catalana es

va basar ahir Arrimadas per de-
manar al bloc sobiranista quebai-
xin de la “bicicleta estàtica” del
procés, en la qual “pedalen molt,
gastenmolta energia i diners, pe-
rò no van enlloc”, i assumeixin
que no tenen darrere ni el suport

de la “majoria social” dels cata-
lans ni de les institucions europe-
es.
Precisament, la dirigent de C’s

va fer un paral·lelisme entre els
plans de “desconnexió” indepen-
dentistes i el referèndum de rup-
tura amb la Unió Europea que
van celebrar els britànics l’estiu
passat. “Catalunya no necessita
un Brexit, aquest no és el nostre
model, com tampoc no ho és Ko-
sovo”, va dir Arrimadas, abans de
demanar a Puigdemont que sigui
sincer, “nomenteixi” als catalans
com ho va fer (també Nigel Fa-
rage després de la seva victòria)
la campanya a favor del Brexit,
i expliqui que la ruptura amb
Espanya suposaria la sortida de

Catalunya de la Unió Europea.
Arrimadas va recordar sobre

això que el mateix Puigdemont,
el maig passat en una entrevista
concedida a una televisió nord-
americana, va reconèixer que “la
Unió Europea ens amenaça de
fer-nos forad’Europa si declarem
la independència”.
Per aquest motiu la líder de

l’oposició el va instar a mostrar-
se “igual de sincer” sobre aquesta
qüestió en les seves interven-
cions en els mitjans públics cata-
lans.c

DAVID AIROB

La líder de l’oposició, Inés Arrimadas, ahir al Parlament

La qüestió catalana L’oposició

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

Catalunya Sí que es Pot, la conflu-
ència d’esquerres que ha fet de la
defensadel referèndumpactatuna
de les seves senyes d’identitat, va
allargar lamàalpresidentde laGe-
neralitat, Carles Puigdemont, per
treballar junts per una consulta
“útil i amb efectes jurídics i polí-
tics”.Peròtambévademanaralcap

de l’Executiu que eviti les presses i
laviaunilateral.
“El plantejament d’una descon-

nexióunilateralnisumalesmajori-
es necessàries ni té el reconeixe-
ment internacional”, va subratllar
el president del grup, Lluís Rabell,
durant la seva intervenció, en la
qualvaanunciarelvotnegatiudela
seva formacióa laqüestiódeconfi-
ança. Així doncs, va advocar per

promoure una campanya a favor
del dret a decidir que involucri la
societatciviliaquèelscontrarisala
independènciaestiguindisposatsa
participar. Sense aquesta estratè-
gia de mobilització, que hauria de
liderar la Generalitat, l’oferiment
d’un referèndum pactat fet per
Puigdemont seria poc més que un
estratagema per justificar una vo-
tacióunilateral, va incidirRabell.
El president, per la seva banda,

es va mostrar favorable a “recollir
adhesions” en aquesta “estratègia
sobiranista pel referèndum”. En-
cara que va desconfiar que el prò-
xim Govern espanyol s’avingui a
negociar.c

Rabell ofereix col·laborar
per una consulta “útil”

I. ELLAKURÍA Barcelona

ElGovernnopodràconvocarnice-
lebrar un referèndum il·legal.
Aquesta advertència va traslladar
ahir al president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, el líder del
grup parlamentari del PP català,
Xavier García Albiol. “Ni vostè ni
ningú convocarà un referèndum”
quequedi fora de la llei, va assegu-

rar Albiol, que va demanar a Puig-
demont que traslladi les seves re-
clamacions dins de les vies legals,
allargant lamà a laGeneralitat per
negociar sobre “finançament, in-
versions en infraestructures, cul-
tura...”. Albiol va acusar el presi-
dent d’estar al servei dels “nois de
l’encenedor” de laCUPper volun-
tatpròpia. “Pensa, actua i sentcom
laCUP”,vasentenciar.c

Albiol: “Nohi haurà
un referèndum il·legal”

Arrimadas veu
el Govern en una
“bicicleta estàtica”,
pedalant però sense
moure’s de lloc

284

Aina Milà Solé
LV. Article 220



DIVENDRES, 30 SETEMBRE 2016 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 19

Iceta insta el Govern a
abandonar l’enfrontament
El PSC adverteix que la “unilateralitat” no té suports

RAÚL MONTILLA
Barcelona

El líder del PSC,Miquel Iceta, va
animar ahir el president Carles
Puigdemont a treballar per mi-
llorar l’autogovern o el finança-
ment–tindria la col·laboració del
PSC–, i que abandoni la confron-
tacióperquèaquesta,vadir Iceta,
nomesgeneraràmésdivisió imés
polarització entre els ciutadans.

“Noténi legitimitat ni forçaper a
la viaunilateral”, va apuntar. “No
tédret aposar les institucions ca-
talanes, que sónde tots nosaltres,
fora de la llei”, va afegir el diri-
gent socialista, que va demanar a
Puigdemont que no condueixi
Catalunya a un “xoc de trens en
què tots sortirem perdent, po-
sant en risc la societat civil”.
El líder del PSCva posar èmfa-

si en la necessitat del que ell va

anomenar “l’empat infinit”: l’im-
mobilisme del PP i la unilaterali-
tatde l’executiudePuigdemont i,
abans, d’ArturMas (aquest va ser
el moment en què va deixar cau-
requeunexecutiudiferent aMa-
drid podria ajudar a desbloque-
jar l’actual situació).
Icetava reivindicar laproposta

dels socialistes de dur a terme
una reforma federal de laConsti-
tució i, lligadaaaquesta,unacon-
sulta. “El que separa més la seva
posició política de la nostra és la
unilateralitat”, va subratllar el lí-
der del PSC, que va insistir que la
qüestió catalana és un problema
que incumbeix al conjunt d’Es-
panya. I que, per això, s’ha
d’abordar amb “l’opinió i la deci-
sió del poble espanyol”, així com
la “participació de les instituci-
ons catalans i l’opinió del poble
català”. Un procés pactat que fi-
nalitzi amb un referèndum “que
s’ha de guanyar tant a Catalunya
com al conjunt d’Espanya” sobre
l’esmentada reforma i que acabi
amb una “constitució catalana
fruit del pacte federal”. “Nosal-
tres no creiem que estiguem en
un procés de transició nacional.
Catalunya ha estat, és i serà una
nació”, va sentenciar.c

ÀLEX TORT
Barcelona

La CUP no vol que li aixequin la
camisa: “No hi ha substitutiu del
referèndum; ni procés participa-
tiu, ni consulta, ni noves elecci-
ons plebiscitàries ni eleccions
constituents”. Carles Puigde-
mont ha deixat anar llast i s’ha
compromès a celebrar un refe-
rèndum, ja sigui acordat ono. I la
CUP s’aferra a aquesta consulta
d’autodeterminació. El camí
s’aplana per a l’aprovació dels
comptes, però aquest no serà un

camíde roses, i va avisar el presi-
dent que no té “carta blanca”.
La gran carta de la CUP és el

referèndum, ja que els permetrà
negociar els pressupostos amb
més tranquil·litat i laxitud amb
el Govern i, sens dubte, davant la
seva pròpia militància. Tot i ai-
xò, la diputada anticapitalista
Anna Gabriel, en la seva inter-
venció durant el debat de la
qüestióde confiança al president

de la Generalitat, no va aclarir
dubtes sobre si donaran llum
verda finalment a la tramitació
dels comptes. Va ser molt més
clara amb el referèndum. Es va
atrevir a formular una pregunta
binària: “Vol vostè que Catalu-
nya esdevingui una república in-
dependent?Sí ono?” “Faci el que
calgui per celebrar el referèn-
dum”, va comminar la diputada
a Puigdemont.
Gabriel va aclarir que la seva

formació no votarà a favor d’uns
comptes que encara, va assegu-
rar, no han vist –les reunions
mantingudes fins ara entre el
Govern i la CUP pels números
han estat superficials–, així com
tampoc uns pressupostos que si-
guin una còpia dels que la CUP
va rebutjar elmes de junypassat.
Això sí, Gabriel va afirmar que

avui dia no rebutgen els pressu-
postos. Malgrat això, va llançar
dues advertències: va coincidir
amb Puigdemont a qualificar els
pressupostos com “una bona ei-
na per portar la legislatura a bon
port, però no uns pressupostos
qualssevol”; i en segon terme,
després d’asseverar que “d’en-
trada” no rebutjaran la possibili-
tat d’aprovar els comptes, va avi-
sar que la confiança que li atorga
la CUP no “li dóna a vostè carta
blanca per fer pressió política”,
ja que al seu parer la “confiança
és d’anada i tornada, mútua”.c

LaCUPavisa el president
queno té “carta blanca”

DAVID AIROB

El líder del PSC va insistir que no hi ha solució sense diàleg

Gabriel adverteix
que la CUP no votarà
uns pressupostos
iguals als que ja van
rebutjar al juny

Orgullosos
de la nostra Gent
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Puigdemont s’avé a endarrerir el
referèndum si es pacta amb l’Estat
Rajoy rebutja l’oferta i li respon que “la disgregació només porta a la irrellevància”

JOSEP GISBERT
Barcelona

El referèndum sobre la indepen-
dència de Catalunya que Carles
Puigdemont s’ha compromès a
convocar per a la segona quinzena
del setembre del 2017 podria tenir
lloc el diumenge24, dues setmanes
desprésdelaDiadaNacionaldeCa-
talunya–noabanspernoincomplir
el requisit internacional que no co-
incideixi amb dates assenyalades–,
totiquedelamateixamaneraespo-
driaajornarsiespactésambl’Estat.
El president de la Generalitat es va
obrir ahir a aquesta possibilitat,
dinsde lavoluntat expressadaenel

debat de la qüestió de confiança
d’acordar-ne la celebració amb el
Governespanyolentotselsseusex-
trems, des de la pregunta fins a la
data, passant pel quòrum i lamora-
tòriaperaunasegonaconvocatòria
encasdederrota.
“Es podria endarrerir” si l’Estat

estiguésdisposat apactar-lo, vaad-
metre en declaracions a RAC1,
sempre que fos, va precisar, en un
“període raonable” i no es tractés
d’una “maniobra dilatòria”. “Quan
ensasseguemanegociarhihad’ha-
ver lavoluntatdeconvocarunrefe-
rèndum sense línies vermelles, en
un període raonable, i ens hem de
dotar d’un calendari de fites que es

puguin anar comprovant”, va espe-
cificar el cap del Govern, que va
anunciarqueelproperdia10tépre-
vist participar en una conferència
col·loqui a Madrid que aprofitarà
per explicar les seves intencions en
relació amb la culminació del pro-
cés sobiranista.CarlesPuigdemont
novaentrarenmésdetalls ivarefu-
sar, per exemple, establir una xifra
mínimadeparticipació, tot i que va
reconèixer que un percentatge
moltbaixnohidonariavalidesa, iel
quesíquevafervaserdescartarque
el referèndumes converteixi en un
nou9-N,perquèaquestavegada“hi
haurà una pregunta amb resposta
binària sobre la independència” i

“el resultat que en surti ens vincu-
la”,demaneraque“siguanyaelsí,la
conseqüència és la proclamació de
la independència”.
Aquesta tesi és compartida per

AnnaGabriel, de la CUP, que no és
partidària, en canvi, de demorar la
data de celebració i que no creu en
lapossibilitatdepactar-laambl’Es-
tat.Ladirigentdel’esquerraantica-
pitalista voldria, de fet, que el dia
del referèndum es concretés en el
debatdepolíticageneralqueesdes-
envolupa la setmana que ve al Par-
lament, tot iqueestariadisposadaa
demorar l’acord “un o dos mesos”,
entotcasabansques’acabil’any,se-
gonsvadeclararaCatalunyaRàdio.

LadiputadadelaCUPtampocnoes
va mostrar partidària de fixar una
xiframínimadeparticipacióivare-
cordar que per guanyar només cal
lameitatmésundelsvots, i elquesí
que va plantejar va ser que sigui el
Parlament el que convoqui la con-
sulta, perquè d’aquesta manera es
donaria “més força a la convocatò-
ria” i facilitaria que rebés més su-
port social i polític, com creu que
seria el cas de la confluència d’es-
querresCatalunyaSí que esPot. La
ideavaprenentcosdinsdelblocso-
biranista.
El Govern espanyol, mentres-

tant, va insistir a rebutjar els plans
dels partits sobiranistes i, especial-
ment, del president de la Generali-
tat, aquiSorayaSáenzdeSantama-
ríavatornaratancartoteslesportes
d’unaeventualnegociació. “A laso-

birania nacional no se li poden po-
sarcomesnicondicions”,varemar-
cardesprésde la reuniódelConsell
de Ministres la vicepresidenta del
Govern central, que va dir: “El que
demana el senyor Puigdemont no
ho podem negociar nosaltres ni el
Congrés ni el Senat, perquè no és
nostre, isensdubtequenoésdelse-
nyorPuigdemont”.
Totplegat eldiaqueCarlesPuig-

demont i Mariano Rajoy coincidi-
en, quaranta-vuit hores després de
l’anunci del referèndum per part
del president de la Generalitat, a
Porto ambmotiu de la inauguració
d’una exposició de Joan Miró, un
escenari en què els dosmandataris
es van saludar cordialment i es van
limitaraintercanviarunesparaules
de cortesia, si bé en el discurs final
de l’acteelpresidentdelGovernes-
panyol va aprofitarperdedicaruna
velada, però clara, referència al
procés català: “La disgregació no-
més condueix a la irrellevància,
quannoa la impotència”.c

EL CALENDARI

LaCUP vol que la
data de la consulta es
concreti com amàxim
abans que s’acabi l’any

ELS MECANISMES

Prencosla ideaque
elreferèndumel
convoquielParlament
perdonar-li “mésforça”

TONI MUÑOZ Barcelona

Lacúpula judicialvadonarper in-
augurat ahir el curs 2016-2017,
que farà seure al bancdels acusats
diversos exdirigents polítics. Al
gener començarà el cas de l’espo-
liació del Palau de la Música des-
prés de set anys d’instrucció, i
també l’any vinent està prevista la
celebració del judici pel cas de les
ITV.Però,sensdubte, lacausaque
més agitarà el panorama polític
serà el judici per la consulta del
9-N, encara sense data assenyala-
da,peròquelasetmanaqueveviu-
rà un nou capítol quan es notifi-
quin les penes que demana la fis-
calia per a Artur Mas, Joana
Ortega i IreneRigau.
En vistes a l’escenari convuls

que ve, el president del Tribunal

Superior de Justícia deCatalunya
(TSJC), Jesús María Barrientos,
vaaprofitar lapresènciaa l’actede
jutges, fiscals i els consellers de
Justícia i d’Interior –no, però, del
presidentde laGeneralitat,Carles
Puigdemont– per avisar els diri-
gents que han qüestionat oberta-
ment la tascadels jutgesenrelació
ambelprocésdel9-N.“Ésradical-
ment injust,amésdeperillóssoci-
alment, difondre sospites sobre la
independència dels jutges o eme-
tre judicis interessats predictius
de les seves resolucions”.
Una referència adreçada al Go-

vern de la Generalitat i als partits
sobiranistes,queendiversescom-
pareixencesnohandubtataquali-
ficar de “judici polític” el procés
obert per la consulta. L’últim de
fer-ho va ser el portaveu de Con-

vergència al Congrés Francesc
Homs,quesortintde ladeclaració
com a imputat davant el Tribunal
Supremvaafirmarque“lasentèn-
cia ja estavadictada”.
Elmàximrepresentantdels jut-

ges aCatalunya creuqueaquestes
forces s’aprofiten de la profunda
crisi enquè està immersa la socie-
tat “per erosionar les institucions,
incloent-hi la judicial”. I va voler
deixar clar que els “únics motors
que mouen l’activitat dels jutges”
són els valors constitucionals
d’“independència, responsabili-
tat i submissió a la llei”.
Al febrer, JesúsMaría Barrien-

tos, durant el seu nomenament
com a president del TSJC va de-
manaralspolíticsquearticulessin
“respostes imaginatives” davant
el debat català advertint que “nin-

gúnohad’anaralstribunalsa bus-
car solucions a aquest conflicte.
Barrientos ,en favor de la neu-

tralitat del TSJC, va rebutjar di-
mecres passat la medalla al mèrit
policial delMinisteri de l’Interior
perquèenténque“en lescircums-

tànciesactualsdemàximaexigèn-
cia per part de la societat d’apa-
rença d’imparcialitat i indepen-
dència resultaria poc oportuna”, i
així evitar que pogués ser inter-
pretat com un premi per haver
jutjat l’expresidentArturMas.c

ElTSJCveuperillós difondre dubtes
sobre la independència dels jutges

XAVIER CERVERA

JesúsMaría Barrientos ahir a l’acte del Palau de Justícia

GARRIDO R. / ACN

La coincidència.Carles Puigdemont iMariano Rajoy van coincidir ahir a Porto, ambmotiu de la inauguració d’una exposició
de JoanMiró, on els dos presidents es van saludar cordialment i es van limitar a intercanviar unes paraules de cortesia
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L’ex-primer ministre por-
tuguès António Guterres,

ex-alt comissionat per als refu-
giats de les Nacions Unides, ha
obtingut l’aval dels
membres del Con-
sell de Seguretat per
ser el nou secretari
general de l’ONU.
PÀGINA 9

LA SEGONA

Digestions difícils

RAJOYnovol onze abstencions ambuna agulla
d’estendre al nas, sinó el compromís del grup
parlamentari socialista. El preu de la factura
ha pujat, comel compte d’un restaurant quan

undemana cafè, copa i puro després de les postres. Si
abans era el país el que estava en un embús, ara és el
PSOEqui no troba la sortida del pàrquing. Adolfo Suárez
va dir a un periodista després de deixar laMoncloa que
unpresident no sap ben bé el que està passant, perquè
veu els embussos des de l’helicòpter. Però, tot i que és
veritat,menys ho sap el cap de l’oposició, perquè té l’heli-
còpter a terra. Javier Fernández, president de la gestora
socialista, espera poder fer presidentMarianoRajoy, la
qual cosa no equival a donar-li suport. Però el líder del PP
li ha fet arribar a l’enginyer demines que no n’hi ha prou
d’abaixar a la galeria, sinó que haurà de picar pedra. Dit
d’una altramanera, que es comprometen o es veuran a
les urnes, un fet que per al PSOEés comanar a parar a la

casella de la presó al joc de l’oca (no se’n surt fins que un
altre hi va a parar) o al cercle de l’infern de laDivinaCo-
mèdia (realment són nou cercles cada copmés terribles).
Unes terceres eleccions no serien unmal escenari per

al PP, permés que insisteixin que noho desitgen, així
que no els hi posaran fàcil als representants d’unPSOE
esquerdat. DemanaFernández unamica de temps per
passar el dol, però abans de donar-lo per acomiadat, el
president en funcions espera no només un acte de contri-
ció, sinó també que assumeixin la penitència.
El comitè federal del PSOEdel dia 15 pot ser un sagra-

mental o, si es prefereix, un viacrucis. El Partit Popular
no vol que li cedeixin el lloc al tren, sinó que compartei-
xin el seient un temps al com-
boi. Rajoy vol que s’empassin
el seu “no és no” i, amés,
que facin cara que han tingut
una bona digestió.

v

La invenció de les màquines
moleculars, les més petites

del món, ha estat reconeguda
amb el Nobel de Química 2016. El
premi ha estat per al
francès Jean-Pierre
Sauvage, el britànic
Fraser Stoddart i
l’holandès Bernard
Feringa.PÀGINA28

v

PereJordiFiguerola, cofun-
dador de The Gaudi Re-

search Institut, és un dels organit-
zadorsdel IICongrésMundial so-
bre Gaudí, que ahir
es va inaugurar a la
Universitat de Bar-
celonaambponènci-
es que fan rellevants
aportacions.PÀG. 34

v

Fira de Barcelona acull des
d’avui i fins diumenge la

primera edició de la Barcelona
Games World, una gran fira
que, dirigida per Jo-
sep Antoni Llopart,
convertirà Barcelo-
na en la capital del
videojoc a Espanya.
PÀGINA 37

v

El Partit Conservador bri-
tànic, liderat per la primera

ministra Theresa May, ha entrat
en una deriva populista i xenò-
foba. El Govern dels
tories vol obligar
les empreses a fer
públic els estran-
gers que contractin.
PÀGINA 3

v

Unes obres
molt sorolloses
L’Ajuntament ha aturat cau-
telarment les obres de reha-
bilitació de l’antiga seu de la
companyia Telefónica, situa-
da a l’avinguda Roma, per
incompliment de la normati-
vamunicipal, encara que
darrere aquesta suspensió
s’amaguen les queixes dels
veïns, farts dels sorolls i la
brutícia que causa la reforma.

Lliures, al Parlament El Ingenio sobreviu

Laconstitució del moviment Lliures, format sobre-
tot per exdirigents de CDC i Unió –Antoni Fer-
nández Teixidó, Xavier Cima, RogerMuntañola,

entre d’altres– i que aspira a formar ben aviat un nou
partit nacionalista, no independentista i de centre liberal
que ocupi l’espai de la vella Convergència, és unamostra
més dels molts i ràpids canvis que s’estan produint en
l’escenari polític català. Ahir, unes hores després de la
seva presentació en societat, els responsables de Lliures
van decidir presentar-se al Parlament de Catalunya coin-
cidint amb l’inici de la rèplica de la dirigent de Ciutadans,
Inés Arrimadas, al president Carles Puigdemont en el
debat de política general. Va ser el moment de saludar
vells companys de partit i d’hemicicle –el portaveu de
C’s, Fernando de Páramo iMuntañola es van fondre en
una sentida abraçada–, i també d’aconseguir l’atenció
dels nombrosos fotògrafs i càmeres que hi havia, ara
que estan de promoció.

Enaquests tempsdeglobalitzaciócomercial encarahi
haesperançaperalspetitsnegocis singularsdeBar-
celona.Desprésde lapèrduadedesenesde locals

emblemàtics,El Ingenio, labotigadecapgrossos id’articles
de festaquevaobrir lesportesel 1838 iquesemblavaque
teniadictada la sevasentènciademort, sobreviurà.Feia
anysque la sevapropietària,RosaCardona, removiacel i
terraper salvarelnegociquehavia fundatel seuavi.Peròno
havia tingutgaireèxit en l’intentde trobaralgúsolventque
es fescàrrecdel local sensecorrompre’l i sensequeperdés
la sevaessència.Elperill queenaquell espai s’instal·lésun
barounrestaurant sensepersonalitat li feiaperdreel son.
Al final esva ferelmiracle iunaltrenegoci centenari,
ElReide laMàgia, va respondrea la sevapeticiód’auxili.
Faunessetmanesvan firmarunacordde traspàsperquè la
botigacontinuï sentelqueés.Ahiresvacelebrarambuna
festael canvidepropietarisd’El Ingenio,quecontinuarà
venentcapgrossos i articlesde festa.
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Francesc-Marc Álvaro es refe-
reix als últims episodis del pro-
cés sobiranista: “Una probable
condemna en ferm deMas,
Ortega, Rigau i Homs ens dirà si
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presoner del seu relat naïf del
‘ja ho tenim a tocar’ o si, final-
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prou de posar-se una samarreta
de colors cada Onze de Setem-
bre ni d’organitzar molts actes
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cina Albert Einstein de Nova
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L’històric enfrontament entre
els tennistes JohnMcEnroe
i Björn Borg a la final deWim-
bledon del 1980 ha inspirat
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nord-americà i Sverrir Gudna-
son el cerebral suec, dues icones
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Amazon estrena unmagatzem
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hora. PÀGINA 63
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Arrimadas acusa
Puigdemont
de triomfalisme
C’s vol sumar forces en la defensa
d’un sistema de finançament millor

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La líder de Ciutadans, Inés Arri-
madas, continua assenyalant les
similituds que, a parer seu, te-
nenels discursos i les estratègies
dels presidents Mariano Rajoy i
Carles Puigdemont.
Si fa una setmana en la moció

de confiança al president de la
Generalitat va acusar l’un i l’al-
tre d’estar alimentant la con-
frontació institucional i l’absèn-
cia de diàleg, ahir en el debat de
política general va retreure a
Puigdemont que mantingui un
discurs triomfalista ide to “eufò-
ric”, que contrasta amb l’“emer-

gència social” que viu Catalunya
pels alts índexs d’atur, pobresa i
desigualtat, i que s’assembla al
que pràctica Rajoy amb la situa-
ció del conjunt d’Espanya.
Arrimadas va censurar que

Puigdemont combini al seuaire i
segons l’interès de cadamoment
el discurs triomfalista i el victi-
mista. “Quan les coses surten bé
vostès no s’equivoquen mai i te-
nen raó, quan vanmalament do-
nen la culpa de tot a Espanya o
bé és que la CUP no els deixa fer
res”, va afirmar.
Per la dirigent de C’s, Catalu-

nya no pot “estar fent-se la vícti-
ma tota l’estona”, ja que molts
dels seus problemes i mancan-

ces –va dir– tenen com a origen
la “mala gestió” de la Generali-
tat, per la qual cosa va defensar
un canvi de discurs i d’actitud
per liderar “les reformesd’Espa-
nya”. En aquest sentit, va sumar
un altre retret a la llista que va
dirigir a Puigdemont: el de tenir
com a únic projecte i preocupa-
ció “separar Catalunya del con-
junt d’Espanya”, mentre les se-
ves política de retallades, here-
ves i augmentades respecte a
l’etapa d’Artur Mas, estan “des-
mantellant l’Estat de benestar”.
“Amb vostè s’obren moltes

ambaixades, molts xiringuitos
polítics, però continuen els bar-
racons escolars. Quina és la seva
prioritat?”, va preguntar Arri-
madas al president, a qui va re-
cordarquehadecidit augmentar
en un 42% la partida de la Con-
selleria d’Exteriors i en un 13%
la relacionada amb el projecte
d’Agència Tributària catalana.
Va intentar sembrar dubtes

sobre aquell “model d’èxit” del
Govern que va defensar Puigde-
mont en la seva intervenció ini-

cial i la dirigent deC’s va denun-
ciar que a Catalunya avui hi ha
més de 100.000 nens que patei-
xen privacions greus o que dos
milions de catalans no poden
fer front a despeses imprevistes.
“No es quedi amb les dades
macroeconòmiques, vagi a la
dura realitat de les famílies”, va
exigir.
Malgrat el seu dur discurs, va

acabar allargant la mà a Puigde-
mont per arribar a acords en po-
lítica social i econòmica, una vo-
luntat que queda reflectida en
les propostes de resolució en
matèria econòmica que va regis-
trar ahir C’s i en les quals desta-
quen una reformadel sistemade
finançament autonòmic, perquè
siguimés equitatiu i doti Catalu-
nya de més bons recursos, i una
rebaixa del tram autonòmic de
l’IRPF, “establint una reducció
que afavoreixi les rendes mitja-
nes i baixes”. Mesures amb què
Arrimadas ofereix sumar forces
al Govern per negociar amb el
Govern central i el Congrés. En
l’apartat de regeneració demo-
cràticaC’sdemanadedespolitit-
zar els “nomenaments” al TSJ
de Catalunya i la Fiscalia.c

“Moltesambaixades
peròcontinuen
elsbarraconsales
escoles”,retreu
la líderdel’oposició

DAVID AIROB

La dirigent de C’s i líder de l’oposició, Inés Arrimadas

Iceta vol prioritzar
lesmesures socials
El PSC exigeix que s’aparqui el referèndum
i que el Govern canviï d’enfocament

DAVID AIROB

El líder del PSC durant la seva intervenció en el ple d’ahir

RAÚLMONTILLA
Barcelona

La independència, que d’altra
banda ara sembla com a mínim
molt difícil, no solucionarà tots
els problemes. I mentre la crisi
econòmica, i sobretot els seus
efectes, continuen i es croni-
fiquen, l’activitat del Parlament
només se centra en el procés de
ruptura. S’aproven resolucions,
però són tràmits que majorità-
riament no porten enlloc. No
s’actua.
Aquests van ser els eixos argu-

mentalsalvoltantdelsqualsvagi-
rar la intervenció ahir del líder
delPSC,Miquel Iceta, eneldebat
de política general. Des del faris-
tol, de manera contundent, va
carregar contra l’Executiu de
Puigdemont, “un mal govern”, a
parer seu,quehadecanviard’en-
focament i donar prioritat a les
mesures socials. “Hi ha proble-
mesquenopodenesperar a la in-
dependència”,vaassegurarIceta,
que va exigir a Puigdemont que
comenci a governar en unaCata-
lunya “que està amenaçada pel
riscd’exclusió”.
Iceta –que va iniciar la inter-

venciódeixant clarqueelPSCno
defuig dels acords, “si els acords
són possibles”– va fer un repàs
pels dèficits en educació, en polí-
tiques socials, en qüestions de
promociód’ocupació.I,enaques-
ta línia,vacarregarcontrala inac-
tivitat del Govern en tot allò que

no tingui a veure amb el procés
independentista. “Faci que el seu
govern vetlli pels interessos de
tots els ciutadans i nonomés pels
quesónalseufullderuta”,vaafe-
gireldirigentsocialista,quevare-
comanar a Puigdemont que, per
exemple, més que predicar que
en una Catalunya independent
les pensions estaran garantides i
seranmés altes, el que caldria se-
riacomençaraabordar lamanera
d’evitar que el sistema de pensi-
onsnoentri en fallida. “Enspreo-
cupa la imatge idíl·lica que té del

país, que no té res a veure amb la
realitat”, va afegir Iceta, que d’al-
tra banda va acusar Puigdemont
de“nodrir”,enpart, laideadeque
tots els mals que afecten Catalu-
nya tenen l’origen aMadrid per-
què no utilitza totes les “eines”
que téal seuabast.
El PSC va registrar un total de

18resolucions,amésdequatrede
pactades amb Catalunya Sí que
es Pot. Principalment propostes
socials i de promoció d’ocupació.
També la seva proposta de refor-
mafederal.c

“Enspreocupala
imatge idíl·licadel
país,quenotéresa
veureamblarealitat”,
vadirel líderdelPSC

La qüestió catalana Els partits de l’oposició

Generalitat i el situa, “com a molt
tard”–éslamanerad’incorporarla
voluntatdelscupairesdecelebrar-
loel juliol–,alsetembredel’anyvi-
nent.Unreferèndumquehauràde
ser “vinculant”, que s’haurà de fer
“seguint els estàndards internaci-
onals” i sobre el qual eviten utilit-
zar els termes pactat i unilateral,
tot i que precisen que se celebrarà
igualment “en absència d’acord

políticambelGoverndel’Estates-
panyol”. Junts pel Sí i la CUP han
pactat, a més, una altra proposta
que preveu fer eleccions constitu-
ents “en els sis mesos següents al
referèndum d’autodeterminació
encasque l’opció independentista
aconsegueixi més del 50% dels
vots favorables”. Un compromís
que, a lapràctica, veacompletarel
nou fullderuta sobiranista.
El bloc independentista no és,

enqualsevolcas, l’únicqueplante-

ja unaproposta de resolució sobre
elreferèndum.CatalunyaSíquees
Pot va presentar, com estava pre-
vist, la seva, en què evita parlar de
referèndum pactat, tot i que plan-
teja que el Parlament “impulsi les
iniciativesnecessàriesdavantl’Es-
tat espanyol per possibilitar-lo”
ambles“màximesgaranties”ibus-
qui el “reconeixement previ de la
UnióEuropea i lacomunitat inter-
nacional perquèd’aquesta consul-
ta se’n desprenguin efectes polí-

tics i jurídicsreals”.Lapropostava
arribardesprésque,dinsdelsequi-
libris del grup dels comuns, Po-
demassumís la gestió del debat de
política general i Albano Dante
Fachinevidenciésunanotablesin-
tonia ambel president de laGene-
ralitat en defensa de l’exercici del
dretadecidir,alaqualCarlesPuig-
demont va correspondre amb la
mà estesa per acostar posicions
justament en aquesta qüestió. En
aquest sentit, caldràveure si Junts
pel Sí dóna suport a la proposta de
Catalunya Sí que es Pot, cosamolt
probable que acabi passant sem-
pre que “no entri en contradicció i
sigui complementària”a laposició
acordada amb la CUP. Una cir-
cumstància que, si es materialit-

zés, visualitzaria la imatge de 83
diputats (el 61%) a favor del refe-
rèndum.
Més enllà dels pressupostos i el

referèndum, la proposta estrella
del president de la Generalitat en
eldebatdepolíticageneralvaserla
convocatòria de 7.000 places de
funcionaris –2.500 metges i in-
fermeres,2.000mestres,500mos-
sos d’esquadra, 150 bombers i, en-
tre d’altres, 300de personal tribu-
tari–, supeditada, això sí, a
l’aprovació dels pressupostos. La
majoriasónplacesdereposició,no
de nova creació, tret del cas dels
mossos d’esquadra i bombers, i la
ideadelGovernésanar-lescobrint
progressivament en un termini de
tresanys.c

El president i els comuns acosten
posicions sobre el dret a decidir
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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Lamarxadel 12-O
aBarcelona acusa
l’independentisme
de cop d’Estat
Albiol acudeix a la manifestació,
tot i que no estava previst que hi anés

ÀLEX TORT
Barcelona

Finalment, tot i les previsions, el
temps va respectar lamanifestació
a favor de la unitat d’Espanya a la
plaça Catalunya de Barcelona. A la
convocatòria de la celebració del 12
d’Octubre, més desinflada que al-
tres anys, hi van assistir unes tres
mil persones, unes cinc mil segons
la Guàrdia Urbana, que amb prou
feines omplien la part central de la
plaça. La pluja no va aparèixer fins
al final, per molt que l’historiador
JavierBarraycoa, quevaprendre la
paraula des de l’escenari, confessés
que havia desitjat que plogués per
“netejarlapodriduraespiritual”ala
que,alseuparer,elnacionalismeca-
talàhasotméscatalàelsciutadans.
La manifestació, organitzada pel

ComitèOficial de la FestaNacional
(Cofne), va avançar pels carrers de

Barcelona sota el lema “Espanya al
cor”, i va servir per reclamar la uni-
tat d’Espanya i per reivindicar que
“segueixiformantpartdel’Estatde-
mocràtic inaugurat el 1978”. Però,
sobretot,percarregarcontra l’inde-
pendentisme. El portaveu d’Espa-
nya i Catalans, Clemente Polo, va
denunciarel“copd’Estatquetrama
Puigdemontambl’ajudadelapseu-
doesquerra xenòfoba amb inclina-
cions totalitàries: ERC i la CUP”.
Barraycoa va anar més enllà i es va
atrevirasubratllarque“l’únicgeno-
cidi és el queestà fent el nacionalis-
me”ambelsciutadans.
Des d’una zona reservada, pocs

representants de partits polítics,
comXavierGarcíaAlbiol,Esperan-
zaGarcía iAlbertoFernándezDíaz,
tots del Partit Popular, que no s’es-
peravaqueassistissina l’acte,escol-
taveneldiscursdePoloiBarraycoa.
Tambéhihaviaelpresidentdelpar-

tit d’ultradretaVox, SantiagoAbas-
cal. Ciutadans no hi va fer acte de
presència, tot i que Inés Arrimadas
hivaanaratítolpersonalquanjaha-
via finalitzat lamanifestació.
Entre el públic, també s’hi van

veure membres del partit xenòfob
PlataformaperCatalunya, iMiguel
Bosch, el líder del Moviment Cívic
12-O, conegut perquè va ser expul-
satdelatribunadelpúblicdelParla-
mentel2014 iperquèesvaacomia-
darambunasalutació feixista.
Al costat dels clàssics “Jo sóc es-

panyol, espanyol, espanyol” o “Ca-
talunya és Espanya” també es van
sentir altresproclames com“Tots a
lapresó”,dirigitalspartits indepen-
dentistes,o“Elnacionalismeensro-

ba”. Qualsevol referència al presi-
dent de la Generalitat anava acom-
panyadad’unaxiuladasorollosa.
Polo va afirmar que la gent con-

gregada ho feia per la “necessitat
d’eradicar la pudor del nacionalis-
me[català]quehaarrelatenunsec-
tor ampli de Catalunya. Volem evi-
tarqueesconverteixienunpaísma-
nipulat i governat per minories
fanàtiques”,vasentenciar.
Igualment, el president d’Espa-

nyaiCatalans,ManuelParra,vaexi-
gir al Govern i al Parlament durant
lalecturadelmanifestque“abando-
nin les polítiques de confrontació
sistemàtica en què s’han instal·lat i
posin fi a l’il·legal i descabellat pro-
cés secessionista que amenaça amb

retallar les llibertats i el benestarde
tothom”.
La manifestació va acabar amb

l’aixecament d’un pilar casteller de
quatre persones que van desplegar
unabanderaespanyola.Aquestcop,
Societat Civil Catalana no va parti-
ciparalaconvocatòriaaplaça Cata-
lunya i va ajornar el seu acte a Can
Dragóperaquestdiumengeacausa
lesprevisionsmeteorològiques.
D’altrabanda,unescentpersones

d’ideologia d’ultradreta es van reu-
nir aMontjuïc, on van cremar este-
lades i van exhibir simbologia fei-
xista i preconstitucional. Diversos
periodistes van haver de marxar
després de ser increpats i amena-
çatspelsassistents.c

MARTA PEREZ / EFE

Xavier García Albiol moments abans de l’inici de la manifestació a Barcelona

El nou escenari polític

Renault recomienda

Sólo este mes llllééévvvvaaattteee uuunnn cccoooccchhheee cccooonnn ccconnndddiiiccciooonnnnes excepcionales

Si tienes en mente un nuevo Renault, simplemente ven porque el Plan PPPIDE tu Renault se acaba el 31 de octubre de 2016.

renault.es

¡QUE NO SE TE ESCAPE! Acércateee ya a la Red Renault.

Gama Renault Turismos (exc. ZE): consumomixto (l/100km) desde 3,3 hasta 6,5. Emisiones CO2 (g/km) desde 85 hasta 145.
*Válido del 1 al 31 de octubre de 2016 sólo en concesionarios oficiales Renault adscritos a la promoción disponibles en planpideturenault.es. Consulta condiciones en tu concesionario.

289

Aina Milà Solé
LV. Article 225



18 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIVENDRES, 21 OCTUBRE 2016

ElGovern i els comuns s’uneixen
enunacte en suport aForcadell
Les entitats independentistes convoquen un gran acte per al 13 de novembre

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El Govern i les entitats indepen-
dentistes van respondre ahir a la
querella presentada per la Fisca-
lia contra la presidenta del Parla-
ment amb un acte en suport a
Carme Forcadell. Membres de
l’executiu, diputats de Junts pel
Sí, la CUP i els comuns, amb l’al-
caldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, al capdavant, es van concen-
trar a la tarda a les portes del Par-
lament. Amb ells s’hi van aplegar
més de mil persones que van vo-
lermostrar el seu rebuig al procés
judicial a què s’enfronta la segona
autoritat de Catalunya.
La Fiscalia considera que For-

cadell va desobeir d’una forma
intencionada i plenament consci-
ent el Tribunal Constitucional
(TC) per imposar les seves idees
polítiques independentistes “per
la força dels fets”. Aquesta és la
tesi quemantenen els fiscals en la
querella presentada aquest dime-
cres contra la presidenta del Par-
lament pels presumptes delictes
de desobediència i prevaricació.

del tinent d’alcalde JaumeAsens,
va fer una forta abraçada a Forca-
dell, si bé va abandonar el Parla-
ment al cap d’uns minuts.
“Forcadell no es toca”, “No te-

nim por”, “Amb Espanya no es
pot”, “Independència”, cridaven
els concentrats. Entre els assis-
tents, predomini d’estelades i un
gran cartell amb la paraula “des-

obediència”. “Volem anar-nos-
en, que ens deixin en pau, només
volem votar, per què Espanya té
por de la democràcia?”.
Forcadell va aparèixer passa-

des les set de la tarda a saludar els
presents, que no li estalviaven
mostres d’afecte. Als diputats de
Ciutadans que abandonaven el
Parlament, especialment aCarlos
Carrizosa i Inés Arrimadas, els
van dedicar, en canvi, crits de
“feixistes”. També els diputats de
Catalunya Sí que es Pot van rebre
el rebuig de part dels manifes-
tants. Quan el cap de files del
grup, Lluís Rabell, i altres parla-
mentaris se n’anaven quan va
acabar l’acte, diverses persones
van començar a increpar-los al
crit de “Botiflers”. “Això estàma-
lament”, recriminaven altres
concentrats. “No podem tractar-

los així; als comuns cal atreure’ls
al nostre costat”, argumentavaun
grup que corejava “Rabell, defen-
sa Forcadell.” El president del
grup Catalunya Sí que es Pot va
voler deixar clar que la seva for-
mació rebutja que els problemes
polítics s’abordin “per la via judi-
cial” i que “es persegueixin inde-
pendentistes pel fet de ser-ho”.
L’executiu pensa respondre al

procés judicial obert. De mo-
ment, i per reforçar la defensa de
les institucions catalanes, l’ANC,
Òmnium i l’AMI, presents a l’acte
–Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i
Neus Lloveras– van organitzar la
concentració d’ahir i van anun-
ciar la convocatòria d’un acte per
al 13 de novembre ambmotiu del
segon aniversari del 9-N.c

Diputats de C’s
i de Catalunya
Sí que es Pot van
rebre insults de part
dels concentrats

ElTSJCdecidirà dilluns si investiga la presidenta
]LaSalaCivil iPenaldelTri-
bunalSuperiordeJustíciade
Catalunya (TSJC)es reunirà
dillunsqueveperdebatre si
acceptaa tràmit laquerella
perdesobediència iprevarica-
ciópresentadaper laFiscalia
contra lapresidentadelParla-
ment,CarmeForcadell.El
conclaveel formentres jutges
ambexperiència.L’actual
presidentde l’organisme,
JesúsMaríaBarrientos; l’ex-
fiscalCarlosRamos,quevaser

designatpelParlament, i
l’expresidentadelTJSC
MariaEugèniaAlegret.La
magistradavaserdesignada
ahir seguintel torndereparti-
mentcomaponentde laque-
rella. Serà l’encarregadade
redactar l’informesobre la
sevaadmissióa tràmit i encas
deseracceptadaesconvertirà
en la instructorade lacausa
quehauràd’ordenar lesdili-
gències idirigir l’interrogatori
a lapresidentadelParlament.

Alegret ésmembrede lacon-
servadoraAssociacióProfessi-
onalde laMagistratura iva ser
presidentadelTSJCdesdel
2004 finsal 2010.Lamagistra-
davaser laponentd’una inter-
locutòriadel setembrequeva
avalarqueArturMas, Joana
Ortega i IreneRigauanessin
a judiciper la causadel9-N.
En l’escrit,Alegretvarebutjar
quees tractésd’“unacausa
política” i varemarcarque la
prohibiciódelTCrespectede

laconsulta “erad’obligat com-
pliment”.LaFiscaliaSuperior
deCatalunyavapresentar
dimecres laquerella contra
CarmeForcadell acusant-lade
voler “dinamitar” l’Estat amb
total “menyspreua laConsti-
tució” i fentunús“malintenci-
onatdel reglamentde laCam-
bracatalana”.El text també
deixava laportaobertaa im-
putarelsportaveusdeJunts
pelSí i laCUP,JordiTurull i
AnnaGabriel. /ToniMuñoz

El procediment contra Forcadell
es va iniciar arrande la votació de
les conclusions de la comissió
d’Estudi del Procés Constituent.
“Es tracta d’una qüestió de de-

mocràcia”, repetia ahir Forca-
dell, nerviosa i emocionada, da-
vant l’atenta mirada de la vice-
presidenta Neus Munté i els
consellers Raül Romeva, Josep

Rull, Meritxell Borràs, Antoni
Comín iMeritxell Serret, i els ex-
presidents del Parlament Joan
Rigol i Núria de Gispert. La pràc-
tica totalitat dels diputats de
Junts pel Sí, Catalunya Sí que es
Pot i laCUPesvanmanifestarper
solidaritzar-s’hi i mostrar el seu
rebuig a la “judicialització de la
política”. Colau, acompanyada

ÀLEX GARCIA

Membres del Govern, de l’ANC i d’Òmnium, i l’alcaldessa de Barcelona, van participar en l’acte de suport a la presidenta del Parlament

JOSEP GISBERT
Barcelona

Catalunya tindrà la seva pròpia
agència de seguretat nacional.
Aquest és, si més no, l’objectiu de
la llei de creació de l’Agència de
Ciberseguretat de Catalunya, que
ahir va superar el seu primer trà-
mit al Parlament havent rebutjat
Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí
queesPoti laCUPlesesmenesala
totalitat presentades per C’s i PP.

ElGovernlaimpulsapersubstitu-
ir el Centre de Seguretat de la In-
formaciódeCatalunya (Cesicat).
La consellera de Presidència,

NeusMunté, va ser l’encarregada
dedefensarelprojectede llei, que
va presentar com un “objectiu de
país” i com una necessitat davant
“les amenaces de la societat digi-
tal”, una necessitat que va il·lus-
trar amb el fet que els últims anys
Catalunyahavistmultiplicats per
quinzeelnombred’atacscibernè-

tics, fins alpuntque,perexemple,
el 2015 els atacs patits només per
la Generalitat van arribar a 216
milions. “Som sensibles a aquesta
realitat i hi fem front”, va justifi-
car la titular del Departament de
Presidència, que entre els objec-
tius de la futura agència de segu-
retat nacional hi va situar “la pro-
teccióde la ciutadania, les empre-
ses i les institucions” amb “un
servei públic de ciberseguretat
que permeti planificar la gestió,

amb capacitat preventiva i reacti-
vaperpal·liarpossiblesincidentsi
emergències, i actuar com a su-
port de qualsevol autoritat com-
petent, així com investigar els ci-
beratacs i col·laborar permillorar
elsnivellsdeciberseguretatd’em-
preses, institucions i la mateixa
ciutadania”. En resum, una es-
tructura d’Estat en tota regla que
el Govern considera fonamental
per afrontar l’etapa d’un eventual
Estat català independent.
I potser per aquesta raóC’s i PP

es van oposar obertament a la
creació de l’Agència de Ciber-
seguretat de Catalunya, prin-
cipalment amb l’argument que
envaeix competències de l’Estat i
quesuposaràunsobrecostaparer

seu innecessari per a les arques
públiques, però també amb
l’advertència que no pot con-
vertir-se en el “joc d’espies” en
què consideren que va derivar el
Cesicat, posat en marxa pel
tripartit, quan va estar sota la
tuteladeFelipPuigenlasevaèpo-
ca de conseller d’Empresa i
Ocupació. Junts pel Sí va secun-
dar la iniciativa sense capmatís a
la proposta delGovern, i PSC,Ca-
talunyaSíqueesPot i laCUPtam-
bé ho van fer, però en el seu cas
amb el ferm propòsit d’aconse-
guir modificar alguns aspectes
durant la tramitació en el Parla-
ment, sobretot en la línia de la fis-
calització i el control democràtic
del nouorganisme.c

El Parlament impulsa la creació
d’una agència de seguretat nacional
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El sobiranisme fa costat aForcadell,
mentre queC’s i PP la insten a dimitir
El TSJC notifica l’admissió de la querella per desobediència i prevaricació

MAITE GUTIÉRREZ
TONI MUÑOZ
Barcelona

La presidenta del Parlament, Car-
me Forcadell, serà investigada per
desobediènciaiprevaricació.Lasa-
la Civil i Penal del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) va notificar ahir l’admissió
a tràmit de la querella de laFiscalia
General de l’Estat contra ella per
haver permès la votació de les con-
clusionsde lacomissiód’Estudidel
ProcésConstituent–enquès’advo-
cavaper launilateralitat per assolir
una hipotètica independència de
Catalunya– malgrat la prohibició
expressa del Tribunal Constitu-
cional (TC).
El procés judicial contra la sego-

na autoritat de Catalunya segueix
aixíelseucursiaviatentraràenfase
d’instrucció, demanera queForca-
dellhauràdedeclarardavantel jut-
ge. Aquest nou pas, a més, ha evi-
denciat la divisió en blocs que s’ha
instal·lat a la Cambra catalana res-
pecte al procés independentista i
les seves eventuals conseqüències
jurídiques. Mentre que indepen-
dentistes i comuns donen suport
sense fissures a Forcadell, Ciuta-
dans i el PP van reclamar ahir que
dimitís i li van retreure que “es faci
lavíctima”.
El grup parlamentari de Junts

pelSí vaqualificarde“vergonya”el
procediment judicial obert contra
la presidenta de la Cambra. “Qual-
sevol demòcrata i tribunal hauria
de rebutjar aquesta actitud antide-
mocràtica de l’Estat espanyol”, va
subratllar eldiputatdeJuntspelSí,
Roger Torrent. El parlamentari,
membre d’ERC, va qualificar tot
plegatde“persecucióde les idees” i
va lamentar que s’abordi per la via

judicial un afer de caràcter polític,
crítiquesenquèvacoincidir lacon-
sellera de Presidència, Neus Mun-
té, que va criticar el “doble tracte”
amb què, segons la seva opinió, ac-
tuen els tribunals. I aquí Munté es
vamostrardesafiadoraamblajustí-
ciaafirmantquecaptribunalni jut-
ge“nopotinhabilitarForcadell,no-
més la ciutadania”. La presidenta
de laCambras’enfrontaa la inhabi-
litaciódel càrrec.
La investigació de Forcadell, ex-

líder de l’ANC, ha acostat una altra
vegada l’espai dels comuns i l’inde-
pendentisme, que ja vanmostrar la
sevaunitatenl’actedesuportaFor-
cadelldijouspassat–tot iaixò,bona
part dels assistents a aquellamani-
festació van insultar els comuns al
critde“traïdors”i“botiflers”–.Ahir
el diputat de Catalunya Sí que es
Pot Albano-Dante Fachin va asse-
nyalar que la judicialització no
“portaacapsolució”.Eltambélíder
dePodemCatalunyava insistir que
la seva formació va votar en contra
de les conclusions de la comissió

delProcésConstituent,perònoper
això avalen que aquest tema es re-
solgui als tribunals. “Volem deba-
tre,nopodemcontinuarperaques-
tavia;araés lapresidentadelParla-
ment, dilluns un regidor de
l’Ajuntament de Vic, fa un temps
uns titellaires... Veiem una deriva
de la judicialització de la política
molt perillosa”, emparada, segons
ell,“perunGoverndelPPqueapro-
vacosescomla lleimordassa”.
Ciutadans i el PP, en canvi, van

elevar el to i van exigir a Forcadell
quedeixi les seves funcionsmentre

esresolelcas.La líderde l’oposició,
Inés Arrimadas, va demanar a la
presidenta que reflexioni sobre la
sevaactuaciói lavainstarapregun-
tar-se “quèpassaria aFrançaoAle-
manya davant un fet d’aquestes ca-
racterístiques”.“Forcadell no pot
ser la presidenta del Parlament,
perquè només defensa una ideolo-
gia; ella pot defensar el que vulgui
sent presidenta de l’ANC, però no
comapresidentade laCambra”, va
concloureArrimadas, perqui “nin-
gú no pot ser impune davant la llei,
tampoc els polítics”. “Demanem a

La presidenta
del Parlament té
fins divendres per
presentar un recurs
davant el tribunal

Forcadell que faci un pas enrere,
que se centri a preparar la seva de-
fensa i que una altra persona ocupi
el seu càrrec”, va afegir el diputat
delPPEnricMillo.“Endemocràcia
les lleis hi són per complir-les, i si
noes faésnormalquetinguiconse-
qüències”, vaafegir.
La presidenta del Parlament té

fins divendres per presentar un re-
cursdavanteljutge.Totiaixò,fonts
parlamentàries van explicar que
Forcadellencaranohadeciditsire-
correrà o no. “Defensaré allà on si-
gui que al Parlament s’hi ha de po-

der parlar de tot allò que afecta els
ciutadans. Continuem treballant!”,
va manifestar Forcadell al seu
compte de Twitter després de re-
bre la interlocutòriadelTSJC.
Pelquefaalcontingutdela inter-

locutòria,elTSJCeludeixentraren
el fons de la qüestió i es va limitar a
emetre un text en què justifica la
imputació de Forcadell perquè els
fetsquedescriulaquerelladelaFis-
calia sónversemblants i atribuïbles
a la presidenta. A més a més, la in-
terlocutòria afegeix que en aquest
moment processal “no s’han d’ofe-
rir més explicacions ni provances,
ja que l’admissió és precisament la
queobre la investigació judicial”.
La instructora de la causa serà

l’expresidenta del TSJCMaria Eu-
gèniaAlegret, que va ser designada
per tanda de repartiment i que és
l’encomanada d’ordenar les dili-
gències idirigir l’interrogatori con-
tra Forcadell. La jutgessa comuni-
carà ben aviat a la presidenta el dia
quehad’anaradeclarar.c

Font: ICEX España Exportación e Inversiones, Ministerio de Economía y Competitividad.

A Catalunya
hi ha el 60% de les
empreses nord-americanes,
el 62% de les franceses
i el 61% de les alemanyes
amb seu a l’Estat.

La força d’un
granpaís

#granpaís
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L’abstenció en la votació de Rajoy pot suposar al PSOE perdre la seva base d’esquerra i la seva condició d’alternativa

El preu de la realitat
CARLES CASTRO
Barcelona

El socialista François
Mitterrand va endra-
par electoralment els
comunistes francesos
amb un programa co-

múenelqual lesnacionalitzacions
van durarmenys que un sospir. El
socialdemòcrata alemany Kurt
Schumacher va laminar l’antiga-
ment poderós KPD combinant un
anticomunisme implacable amb
una oposició fèrria al democristià
Konrad Adenauer. I el socialista
FelipeGonzálezvafrenarl’amena-
ça electoral del PCE amb una bar-
reja de renovació política i radica-
lisme ideològic que, després de
l’enterrament delmarxisme i l’au-

todeterminació, es va transformar
en una oposició estrident; verbi-
gràcia:unamociódecensuraalgo-
vern d’Adolfo Suárez sense aten-
dreel creixent sorolldesabres.
Aquestsprecedentsnomésmos-

tren un camí: el centre no ha estat
mai un bon campament base per
créixer electoralment. Créixer des
delcentreseduintl’esquerraéspoc
menys que una missió impossible.
En canvi, créixer des de l’esquerra
cap al centre és una operació de
manual. El Partit Socialdemòcrata
Alemanyhovaferdesprésdelcon-
grésdeBadGodesbergielPSOEes
vaobrir al centreunavegadavaar-
raconarelmarxismealmuseudela
història i es va assegurar la prima-

ciade l’esquerra.
I tots aquests precedents tenien

llocquan lasocialdemocràcias’en-
frontavaaunacompetèncialimita-
da per l’esquerra, ja que els partits
comunistes es veien frenats pels
seus vincles amb el totalitarisme
soviètic. Ara, en canvi, el socialis-
me (i no només l’espanyol) s’en-
fronta auna competència pel flanc
esquerre que no carrega amb
aquestesdificultatsexplícites ique
té una dimensió electoral inèdita:
mésdel20%delssufragis.Alaqual
cosa cal afegir que bona part
d’aquestsvotsqueararecalenenel
conglomerat Units Podem proce-
deixen del PSOE. I són molts més
delsquesemblenaprimeravista.
Per començar, la factura electo-

ral que va deixar als calaixos del
PSOEelrealismesobrevingutdela
política d’ajust de Rodríguez Za-
patero va superar de llarg els qua-
tre milions de vots en els comicis
del 2011. D’aquesta xifra, gairebé
un30%de les pèrdues se’n va anar
al’abstenció,mentrequelarestaes
va repartir en proporcions diver-
ses entre IU,UPyD, els nacionalis-
tes i fins i tot el PP. El problema
per als socialistes és que la reacti-
vació dels abstencionistes el 2015
noelsvareportarcapguany.I tam-
poc no van recuperar un sol vot
delsquequatreanysenrerehavien
recalataIU,UPyDoelsnacionalis-
tes, formacions que el 2015 van
perdregairebédosmilions imigde
paperetes.
Molt al contrari, el 2015 els soci-

alistesvancedirmésd’un20%dels
sufragis del 2011 que, d’acord amb
els sondejos, van anar a parar Po-
dem. Tot i això, en realitat les pèr-
dues retrospectives del socialisme
van sermés grans si el seu resultat
del 2015 es compara amb el del
2008. En aquest cas, el PSOE hau-
ria extraviat gairebé sismilions de
votants. I el més rellevant: la gran
majoria d’ells hauria apostat per
Podemel2015desprésderegistrar
diversoscomportamentsenelsco-
micis intermedisdel2011.
Finalment, la repetició de les

eleccionsgeneralsel junypassatva
oferir un resultat enganyósper a la
socialdemocràcia espanyola. Va
perdre cinc vistosos escons, però
menys del 2% dels sufragis que va
aconseguir el desembre del 2015
(tot just unes pèrdues de 100.000
votantsmentre que l’abstenció su-
mava un milió llarg). I el més im-
portant:elseucompetidorper l’es-

querra –Units Podem– va extravi-
ar un milió d’electors que van
lliscarcapaquestaavantsalaqueés
l’abstenció,ontornavenaestardis-
poniblesper auncanvi de signe en
futurscomicis.
Tot i això, una lectura interessa-

dament errònia dels resultats va
posar més èmfasi en el retrocés
–per carregar-lo sobre l’esquena
de Pedro Sánchez, un líder de ca-
risma limitat segons els sondejos
delCIS–queenaquestmiliódevo-
tantsd’esquerraquealgunavegada
vanfercostatalPSOEiquearator-
navenaestaralmercatelectoral.
A partir d’aquí, els rèdits electo-

rals de l’aposta socialista per la go-
vernabilitat i el “realisme tèrbol”
sónmésaviatincerts.Sobretotper-
què aquesta aposta suposamante-
nir enelpoder–ambel suportpas-
siu del PSOE– al PP de Mariano
Rajoy, símbol d’una etapa que ha
exacerbat l’anterior política
d’ajust deZapatero i contra la qual
es van rebel·lar els electors d’es-
querra el 2015 (molt singularment
elsquevandonarsuportaPodem).

Per això l’estratègia centrista del
PSOEsemblapoc eficaçper atreu-
re un altre cop els votants que el
2016 van abandonar la formació
d’Iglesias en vista de la ineficàcia
d’aquest vot per desallotjar el PP
delpoder.
Ara bé, el més inquietant per al

PSOE és l’impacte que pugui tenir
lasevaabstenciósobreelnuclimés
fidel dels seus votants: els cincmi-
lions llargsquevanmantenirelseu
suport el desembre del 2015 i juny
del 2016. Doncs bé, si elmarç pas-
satun53%d’ellsconfessaven“amb
tota seguretat” que no podrien vo-
tarmai el PP, almaig aquesta xifra
suposavamésdel76%.Ésadir,no-
més un de cada cinc votants del
Partit Socialista sembla disposat a
acceptar l’abstenció incondicional
que ha decidit el seu comitè fede-
ral. La resta podria trencar amar-
resambelpartitquesemprehavo-
tat i fer bona una paradoxal frase
del camaleònic Tony Blair: “El li-
deratgenoconsisteixadirsí, sinóa
dirno”.c

El debat d’investidura

GENERALS 2008
11.289.335

VOTS: GENERALS 2011
7.003.511

GENERALS 2015
5.545.315

La descomposició del vot del PSOE

LA VANGUARDIAFONT: CIS

IU UPyD PP CiU Altres
nacionalistes

Abstenció

Podem C’s

L’EVOLUCIÓ DELS ESPAIS ELECTORALS

ÍNDEX DE REBUIG DEL PP ENTRE ELS VOTANTS DEL PSOE

El vot absolut. En milers
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970 11.289 1.832 306 10.278

2008

Gener-març 2016. Vots en percentatge

52,9

21,5 5,4 4,2 3,6 4,9 2,3 1,0 1,0 - 0,8

NS/NC 2,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amb tota seguretat no el votaria mai Amb tota seguretat el votaria sempre

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amb tota seguretat no el votaria mai Amb tota seguretat el votaria sempre
Maig 2016

NS/NC 2,1

76,3

3,8 3,8 2,8 2,0 5,4 1,1 0,8 1,0 0,3 0,5

Quina és la probabilitat que voti el PP utilitzant una escala del 0 al 10 i sabent
que el 0 significa que ‘amb tota seguretat no el votaria mai’ i el 10 que ‘amb tota seguretat,
el votaria sempre’

EL COST DE LA INVESTIDURA

Fins a un 76% dels
electors socialistes no
votarienmai el Partit
Popular, segons el CIS

EL PRECEDENT HISTÒRIC

El PSOEva consolidar
el seu espai durant
la transició ambuna
dura oposició a laUCD

ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT

Elsocialismevaexhibir
radicalitat ideològica
el 1977perrestarvot
d’esquerresalPCE

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La líder de Ciutadans Inés Arri-
madas va rebre ahir una allau de
crítiques, procedents majoritàri-
ament de partits i sectors inde-
pendentistes, per unes declaraci-
ons dijous a la nit a 13 TV en què
vaexplicar el fet queporti escorta
“pel que passa aCatalunya”.
En vista de l’enrenou provocat

–elportaveudeJuntspelSí, Jordi

Turull, la va acusar de superar-se
en les seves“mentides”–,Arrima-
das va explicar les seves paraules
a RAC1 i Catalunya Ràdio: “No
vaig parlar del procés indepen-
dentistanivaigdirquefosviolent.
No hi ha una crisi de convivència
als carrers de Catalunya. Només
vaig fer referència a la gravetat
política delmoment”, va afirmar.
Arrimadas va recordar que el

fet que porti escorta dels Mossos
és una decisió del Govern que

l’afectaaellaper les sevesrespon-
sabilitats coma líder de l’oposició
i altres dirigents polítics catalans,
si bé va recordar que els últims
anys diversos membres de C’s,
entre els quals Albert Rivera, han
rebutamenaces i, fins i tot,hanes-
tat agredits.
“Vivim moments de tensió

política, i hi ha persones que
pateixen determinades situa-
cions de tensió que no podem
negar; jo mateixa he rebut ame-

naces”, va subratllar Arrimadas.
Una “realitat” desagradable,

com el fet que alguns diputats ta-
ronges rebessin insults i escopi-
nades a la sortida del Parlament
quan van coincidir amb l’acte de
suport a la presidenta de la Cam-
bra, Carme Forcadell, que “hi ha
gent interessada a amagar”.
Precisament ahir la seu deCiu-

tadans de l’Hospitalet de Llobre-
gat va viure el cinquè atac en dos
anys quan va ser ruixada aquesta
vegada ambpintura vermella.
“Són molt ‘pacífics’ fins que no

penses com ells. Feixistes. A Ciu-
tadans no ens faran callaran. Lli-
bertat”, va escriureAlbert Rivera
al seu compte de Twitter després
de l’atac a la seu.c

Arrimadas nega que porti escorta
pel procés independentista

EL TRANSVASAMENT

Podemvaatreure
el2015cincmilionsde
votsde l’espaielectoral
deZapateroel2008

FERNANDO ALVARADO / EFE

Inés Arrimadas
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ElGovern i la
CUPmantenen les
seves diferències
pels pressupostos
Endavant veu en el Gabinet de Junts
pel Sí “poc interès” a pactar els comptes

ÀLEX TORT
JOSEP GISBERT
Barcelona

Malgrat que el termini perquè el
Govern porti al Parlament els
pressupostos del 2017 és cada ve-
gada més petit, les diferències
amb la CUP sobre la qüestió con-
tinuenexistint.El gabinetdeCar-
les Puigdemont manté el mes de
novembre que avui comença com
el límit per a l’aprovació de
l’avantprojecte de llei –que fonts
del Govern situen al voltant del
dia 15– i la seva presentació al
Parlament,mentre la formacióde
l’esquerra anticapitalista haurà
de dilucidar més aviat que tard si
permet o no la tramitació
d’aquests comptes, i no tots els
col·lectius que la integren estan a
favor de fer-ho.
És el cas d’Endavant, una de les

organitzacions més influents de
la CUP, que ja es decanta clara-

ment pel no, com va passar amb
els pressupostos del 2016. En una
comunicació feta pública al seu
web, el nucli dur de la formació
anticapitalista acusa elGovernde
Junts pel Sí de tenir “poc interès”
a consensuar els comptes del
2017 i de mostrar, en canvi, “una
clara voluntat d’aconseguir que
els pressupostos no siguin assu-
mibles per a l’esquerra indepen-
dentista”, la qual cosa convertiria
la negociació, segons l’organitza-
ció, en un “teatralització” i un
“xantatge” que entén que la CUP
no pot acceptar.
La comunicació, amb el títol

Reflexions sobre la situació políti-
ca actual al Principat de Catalu-
nya, arremet contra el PDECat i
ERC. Endavant, sempre oposada
a assolir qualsevol acord amb els
exconvergents, acusa el Govern
d’augmentar la pressió contra els
cupaires amb “la mentida inte-
ressada” que sense pressupostos

per guanyar-la”.
Els cupaires voldrien que el

procés sobiranista s’accelerés i el
col·lectiu Endavant entén al res-
pecte que, una vegada superada
la qüestió de confiança i després
del debat de política general, el
Govern ja hauria d’haver convo-
cat una reunió al màxim nivell de

partits i entitats favorables al dret
d’autodeterminació per treballar
en la preparació del referèndum.
La CUP, de fet, ha denunciat pú-
blicament aquest retard, però
aquesta és una qüestió en què el
Govern, malgrat ser perfecta-
ment conscient que la resolució
aprovada en el Parlament l’insta-
va a convocar-la de “forma im-
mediata”, no té intenció de cedir.
Tant és així que, en realitat, no
pensa convocar la reunió com a
mínim fins que tingui la garantia
que els pressupostos del 2017 no
tornaran a ser objecte d’una es-
mena a la totalitat per part de la
CUP comho van ser els del 2016 i
que, per tant, la seva tramitació
serà possible.
Una mesura que s’emmarca

dins de l’advertència expressada
per Carles Puigdemont en el de-
bat de la qüestió de confiança que
sense pressupostos no hi hauria
referèndum, i que si no s’aprova-
ven els comptes avançaria les
eleccions, i sobre la qual el Go-

no podrà celebrar-se el referèn-
dum d’independència que Carles
Puigdemont va situar, a tot tar-
dar, en la segona quinzena del
mes de setembre de l’any que ve.
“Un altre cop s’utilitzen els pres-
supostos, uns pressupostos auto-
nòmics, per reproduir privilegis i
salvaguardar interessos partidis-
tes que s’anteposen a la primera
prioritat d’aquesta legislatura,
l’exercici del dret a l’autodeter-

minació”, lamenta de forma con-
tundent aquest col·lectiu de la
CUP, que al Parlament està re-
presentat per la diputada Anna
Gabriel i la recent incorporació
de Carles Riera. Endavant consi-
dera que Junts pel Sí és immobi-
lista i que “només un poble orga-
nitzat a través d’uns moviments
populars actius” serà capaç de
forçar una consulta i “activar les
transformacions imprescindibles

DAVID AIROB / ARXIU

Carles Puigdemont i Anna Gabriel en el debat de política general

Muntépreveuportarel
projecteaquestmesal
Parlamentiesperaque
laCUPestigui“alcostat
delmandatdemocràtic”

CASTELLS A RAC1

rac1.cat

Dimarts, 1 de novembre, a les 12 h,
Diada de Totsss Sants a Vilafranca
@castellsrac1 · #crac1

Ho patrocina:
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ElGovern i laCUParriben aun
principi d’acord sobre el pressupost
La proposta sobre pressió fiscal no inclou canvis ni en l’IRPF ni en successions

ÀLEX TORT
Barcelona

Ni el Govern ni la CUP volen par-
lar específicament de preacord,
però el cas és que han tancat, des-
prés de setmanes de negociaci-
ons, una proposta fiscal per als
comptes del 2017 que ha de per-
metre tramitar-los al Parlament.
No obstant això, encara no es pot
parlar d’acord amb totes les lle-
tres, ja que, a banda que el text és
obert a possibles modificacions,
la militància cupaire ha d’avalar
la proposta en un consell polític
(màximòrgan decisori per darre-
ra de l’assemblea general) que es
reunirà dissabte a Artés, si no hi
ha canvis de darrera hora.
Prèviament, les assemblees

territorials de la CUP hauran de
debatre el text. Ahir dimecres ja
es van celebrar les primeres, i en-
tre avui i divendres hi haurà les

següents. Les propostes haurien
d’encabir-se en la llei de mesures
fiscals i financeres, altramentdita
llei d’acompanyaments dels pres-
supostos. Si s’accepta la tramita-
ció alParlament, els límitsdedes-

mació sobre el contingut del do-
cument, fonts coneixedores de
les negociacions asseguren que,
en principi, ni la reforma de
l’IRPF, ni l’impost sobre el patri-
moni, ni el de successions es mo-
dificaran.De totesmaneres, fonts
d’Economia confirmen que
l’Executiu català i la CUP han
pensat una nova càrrega imposi-
tiva sobre les grans fortunes.
El que sí que és segur és la in-

clusió de tributs amb “externali-
tats negatives”, com ara els que
gravaran l’impacte mediambien-
tal. En aquest paquet hi hauria,
per exemple, l’impost a les nucle-
ars pels residus que produeixen,
o l’impost sobre grans superfícies
comercials per la quantitat de
desplaçaments que causen en ve-
hicles. O l’impost sobre begudes
ensucrades, ambel qual elDepar-
tament d’Economia, que dirigeix
Oriol Junqueras, espera recaptar

prop de 35milions d’euros.
En tot cas, una cosa és tramitar

els pressupostos i una altra apro-
var-los. Si el consell polític de la
CUP n’acaba admetent la trami-
tació alParlament, se superaràun
primer estadi en les negociacions
que donaria pas al debat en co-
missióperquè s’aprovi definitiva-
ment, que promet ser molt més
dur que l’etapa anterior. I és que
els cupaires faran tot el possible
perquè es reflecteixi l’esforç fis-
cal enmesures de caràcter social.
No obstant això, des de l’anun-

ci el 8 de juny de la qüestió de
confiança perCarles Puigdemont
i el canvi de secretariat nacional
de la CUP a l’agost, els anti-
capitalistes han mostrat més
predisposició a l’acord. Puigde-
mont va reclamar forjar “una ca-
dena de confiances” que de mo-
ment sembla que es compleix.
Abans-d’ahirNeusMunté, porta-
veu del Govern, ja va deixar en-
treveure amb un “van a tota mà-
quina” que les negociacions esta-
ven encarrilades. I, de fet, en un
document intern de la CUP que
LaVanguardia va detallar dissab-
te passat, els cupaires admetien:
“Continuem entenent que les
premisses d’excepcionalitat po-
den donar lloc en determinades
condicions a un suport als pres-
supostos presentats per JxSí”. I
hi assumien que la CUP pot arri-
bar a donar suport als números
“si són eina de ruptura”.c

Elconsell polític
dels cupaires téprevist
decidirdissabte
si avalaelprojecte
decomptesdel 2017

MARTA PÉREZ / EFE

NeusMunté, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont durant el ple del Parlament de Catalunya celebrat ahir

ElParlament torna a tramitar la llei
electoral, però sembla que sense acord
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El Parlament tornarà a tramitar
una llei electoral per a Catalunya,
l’única comunitat autònoma que
no disposa d’una normativa prò-
pia sobre això. Serà la quarta le-
gislatura consecutiva en què s’in-
tenta, però, segons el que es va
sentir ahir en el ple, és molt pro-
bable que l’esforç torni a quedar
en no res. La Cambra va donar

llum verda a la tramitació d’una
proposició de llei del grup Cata-
lunya Sí que es Pot basada en el
text quevan consensuar els grups
la legislatura passada sobre una
llei electoral. Llavors el debat de
la normativa va quedar paralitzat
en una de les seves últimes fases
perquè els diputats no es posaven
d’acord enunpunt fonamental: el
sistema electoral. És a dir, com es
comptenels vots i comes traduei-
xen en escons.

Sí que es Pot recupera el treball
anterior per partir d’un consens,
va dir la diputada Marta Ribas,
però incorpora una proposta de
sistema electoral, basat en el mo-
del holandès de circumscripció
única i que asseguri la represen-
tació territorialmitjançant les ve-
gueries. “Ara el vot d’unapersona
de Barcelona val la meitat que el
d’una persona de Lleida, i el vot
d’un habitant de Berga la meitat
que el d’un de Solsona”, va expli-

car Ribas. La diputada de Sí que
es Pot va assenyalar que Catalu-
nya no disposa de llei electoral
pròpia a causa dels “interessos
electoralistes d’alguns”, els quals
el sistema actual “beneficia”. I va
recordar les eleccions autonòmi-
ques en les quals el PSC va gua-
nyar en vots però no en escons.
“No ens podem permetre acabar
una altra legislatura sense llei
electoral”, va reclamar.
Tot i això, la iniciativa no té el

vistiplau de Junts pel Sí, per la
qual cosa ésmolt probable queno
arribi a veure la llum –es necessi-
ten dos terços de la Cambra per
aprovar-la–. El diputat Roger
Torrent va retreure aRibas que el
seu grup no hagi negociat prèvia-

ment la presentació d’aquesta
proposició de llei i, en tot cas, va
assenyalar que “arriba tard”, per-
què respon a una “lògica autonò-
mica” i Catalunya està “en una
etapa postautonòmica”. La llei
electoral pròpia arribarà, va asse-
nyalar Torrent, amb l’eventual
república catalana. I va avisarque
el seugrupnocomparteixel siste-
ma electoral proposat per Sí que
es Pot. “No respecta prou la re-
presentació territorial”, va sub-
ratllar Torrent.
Ciutadans, PSC, PP i la CUP es

van mostrar disposats a intentar
unacord.SíqueesPotesperaque,
si s’arriba a cert consens, Junts
pel Sí hagi demourepeça.Demo-
ment, sembla difícil. c

Iceta retreu a Puigdemont que no compleix
]Elprimer secretari delPSC,
Miquel Iceta, va carregar ahir
contraCarlesPuigdemont
per la sevanegativa aacudir a
la sisenaConferènciadePre-
sidentsAutonòmicsquecon-
vocaràel presidentdelGo-
vernespanyol.El socialista va
instar el presidentde laGene-
ralitat a rectificar i afegir-s’hi,
tot recordant-li que represen-
ta “nonomésels independen-
tistes”. “No tédret adeixar

els catalans senseveu i faltar a
les sevesobligacions fixades
per llei”, li va retreure Iceta,
ja que, aparer seu, el presi-
dent “hadedefensar els inte-
ressosdels catalanson faci
falta”.A la crítica s’hi vaafe-
gir la líderdeCiutadans, Inés
Arrimadas, quevaassegurar
quealGovern“se li veuel
llautó”, perquè“vivienmillor
ambelPPde lamajoria abso-
luta, peròaraque s’inicien

reformes i diàleg, nohi assis-
teixen”.Puigdemontva tor-
nar a confirmarquenoanirà a
la reuniódepresidents auto-
nòmics i va recriminar aMa-
rianoRajoyque, “abansde
parlardenous compromisos,
elGoverncentral hauriade
pagar el quenos’ha satisfet
del sistemade finançament
caducat”. “Que l’Estatpagui
abans tot el queha incomplert
aquests anys”, va reblar.

peses i d’ingressos no es poden
modificar, un fet que en l’anterior
negociació, la dels pressupostos
del 2016, va esgrimir la CUP per
no retirar l’esmena a la totalitat.
Les negociacions han arribat a

un punt en què els cupaires han
rebaixat notablement les seves
pretensions i en què el Govern ha
accedit a presentar i modificar
alguns impostos ja existents.Tot i
que noha transcendit gaire infor-
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Lamort deBarberá reobre al PP el
debat de la responsabilitat política
Rajoy revela que va parlar amb l’exalcaldessa dilluns, quan va declarar al Suprem

Finsonhadeportarlaresponsabili-
tat política, i quan s’ha d’assumir.
Amblasimplesospita,ambl’inicide
la investigació, amb la imputació,
amb l’obertura del judici oral, amb
la sentència. L’acumulació dels ca-
sos de corrupció, que afecten el PP
però també el PSOE, van obligar
tots dos partits a secundar les posi-
cions defensades per Ciutadans i
Podem, que volien que l’assumpció
de responsabilitats es produís en el
moment de la imputació i no pas,
com passava fins ara, després de
l’obertura de judici oral. La cursa,
enquèningúnovoliasermenys,per

qui enarborava la bandera de la re-
generació va portar els partits a
avançar aquestes mesures al mo-
mentde la imputació.
Lamort ahir de l’exalcaldessa de

València,RitaBarberá,quenosesa-
bràmai si erapenalment culpableo
innocent perquè el Suprem arxiva-
rà les actuacions adreçades contra
ella,hareobert,sobretotalPP,elde-
bat, o la reflexió, sobre quan s’ha
d’assumir aquesta responsabilitat
política. Creix el sentiment d’injus-
tícia que ara creuen que van come-
tre amb Rita Barberá, que vamorir
proscritade les filesdelPP, senseel
carnet que tenia des del 1977, el nú-
mero4delaComunitatValenciana,
i sense l’escalf dels seus companys
departit, que l’evitaven.
Almenys en públic, perquè en

privat Rajoy mateix va reconèixer

garelPPaexigir-liqueeneltermini
de24horesdeixésl’escódesenado-
ra o se l’expedientaria. Al final Bar-
berávapreferirmantenirel seu lloc
a laCambraAlta i renunciara lami-
litància en el partit, on feia gairebé
40 anys quemilitava. D’allà va pas-
saralgrupmixt, i en lessessions,els
parlamentarisdelPP,comtambéva
passar en la sessió solemne d’ober-
turade lesCorts, dijouspassat, l’es-
quivaven, tot i que ella continuava
refugiant-se en els seus companys,
sobretot valencians, que continua-
ven mirant per ella. Però Mariano
Rajoy, llavors, al setembre, ni tan

sols va voler parlar ambella perde-
manar-li que deixés l’escó, i va dei-
xar al vicesecretari d’organització,
FernandoMartínezMaíllo, i a lase-
cretària general, María Dolores de
Cospedal, que prenguessin la deci-
siómés dura per a la senadora “per
la pressió política i dels mitjans de
comunicació”, perquè aquest era
ahireldebata les filesdelPP.
Ho van expressar en públic i en

privat. Ho va fer qui va ser elegida
alcaldessa de Màlaga al mateix
tempsqueBarberádeValència,Ce-
lia Villalobos, i fins i tot el portaveu
del PP al Congrés, Rafael Hernan-
do;elcoordinadordelPPdeCatalu-
nya, Xavier García Albiol; el minis-
tre de Justícia, Rafael Catalá: “Ca-
dascú tindrà sobre la seva

Política
La mort de l’exalcaldessa de València

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

DANI DUCH

Rajoy, visiblement impressionat, ahir al ple del Congrés

LA NOTA DISCORDANT

Podemno assisteix
al ple del Congrés
per no guardar el
minut de silenci

MALESTAR INTERN

AlbertoFabracreu
quealPP“avuin’hiha
quepotsernotenenla
consciènciatranquil·la”

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

LA CRÒNICA

Carmen del Riego
Madrid

ahir, visiblement afligit, amb la veu
trencada i elsullshumits, quehavia
tingut ocasió de parlar amb qui va
ser el seu referent com a alcaldessa
amb motiu de la seva declaració
davant el Suprem aquest mateix
dilluns.
PeròalspassadissosdelCongrés,

onahir esvanassabentarde lanotí-
cia lamajoria dels dirigents del PP,
s’obria la reflexió sobre l’actuació
que havia tingut el partit amb Rita
Barberá al setembre, i que ahir
molts confessavenque si nohagués
estatpendent la investiduradeMa-
riano Rajoy després de les segones
eleccions potser s’hauria actuat
d’unaaltramanera.
Enaquellsmoments,lainvestiga-

ció iniciada pel Tribunal Suprem
pel presumpte blanqueig en la seva
última campanya electoral va obli-

Les reaccions
Podem

Pablo Iglesias

“No s’han de fer
homenatges al
Congrés als que han
estat marcats per
la corrupció”
Esquerra Unida

Gaspar Llamazares

“La crítica política
i l’exigència de
responsabilitats no
poden estar renyides
amb la humanitat”
PSOE

Susana Díaz

“Quanmor algú cal
tenir sempre respecte
i no es pot confondre
això amb altres
qüestions”
ERC

Gabriel Rufián

“ERC ja va dir a Rita
Barberá, en vida, el
que havia de dir-li.
Ara hamort i cal
afegir-se al dol”
CIUTADANS

Inés Arrimadas

“Hemestatmolt ferms
contra lacorrupció,
peròavuinoméspodem
lamentar lasevamort” 295
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LaCUPcritica el
Govern per incomplir
el full de ruta

Economia rebutja
les propostes fiscals
dels comuns

JxSí intenta tancar les
disputes amb laCUP
perpremsa iMossos

Nou atac contra la seu deCiutadans
de l’Hospitalet de Llobregat

CS L'HOSPITALET

L’entrada de la seu de C’s, tacada amb excrements

wLa CUP va denunciar ahir el
que considera el “primer in-
compliment” del Govern de
Junts pel Sí a les resolucions
pactades en el debat de política
general, ja que no s’ha constituït
abans del dia 18 la comissió de
seguiment del procés constitu-
ent. En un article publicat al
web que va crear per fer el se-
guiment del procés sobiranista,
Observatoridelproces.cat, la
formació anticapitalista insta el
Govern a “crear la comissió
abans de finals d’any”, i reclama,
tant al Govern com al Parla-
ment, que es vagin “cremant
etapes de cara a convocar el
referèndum abans que acabi el
mes de setembre del 2017 i
aprovar de les lleis de descon-
nexió”. Segons els cupaires, el
termini s’ha incomplert per-
què, com a màxim, s’hauria
d’haver creat la comissió el
18 de novembre passat, ja que
la publicació de les resolucions
va tenir lloc el 18 d’octubre,
dotze dies després que les
aprovés el ple del Parlament
de Catalunya. / Redacció

wAhir la seu de Ciutadans de
l’Hospitalet de Llobregat es va
despertar impregnada un altre
cop d’excrements i amb una de
pintada en què es podia llegir:
“Cs=neofascistas”. Comença a
ser habitual. Es tracta del setè
atac en dos anys i arriba després
de l’agressió física fa pocs dies al
seu portaveumunicipal, Miguel
García, que va rebre una bufeta-
da i un cop de puny propiciats
per una persona que ja ha estat
identificada pelsMossos. En
roda de premsa davant de la seu
que desprenia una desagradable
pudor, la líder de C’s al Parla-
ment, Inés Arrimadas, va expli-
car que ha sol·licitat una trobada
amb el conseller d’Interior, Jordi
Jané, per tractar aquest tema i

traslladar la “preocupació”
del seu partit davant la reiteració
d’atacs. “La predisposició ha
estat molt bona i tindrem aques-
ta reunió els pròxims dies”, va
explicar Arrimadas. “Que s’in-
vestigui i es posi llum a aquests
fets, perquè a ningú no se li esca-
pa que això afecta un partit
polític i una idea, i que el que
es pretén és intimidar Ciuta-
dans”, va reclamar. Arrimadas
va reivindicar viure en una
Catalunya on “es respectin
les diferents idees i no s’ataqui
ningú en funció del que pensi”.
Per la seva part, l’Ajuntament
de l’Hospitalet, liderat per
NúriaMarín (PSC), va fer
públic un comunicat condem-
nant l’agressió. / Jose Polo

wElDepartamentd’Economiava
rebutjarahir lespropostes fiscals
deCatalunyaSíqueesPot, va
lamentarelportaveude laconflu-
ènciad’esquerres, JoanCoscubie-
la, i ladiputadaMartaRibas.Els
dosparlamentaris esvanreunir
ambel secretari generalde la
Vicepresidència iEconomia,
JosepMariaJové, i el secretari
d’Economia,PereAragonès,per
analitzarelprojectedepressupos-
tosdelGoverndesprésqueSíque
esPot sol·licitésuna trobada for-
mala travésdecartaamblaconse-
lleriaquedirigeixOriolJunque-
ras.Coscubielavaassenyalarque
elGovern“renuncia”a reformar
el tramautonòmicde l’IRPFoels
impostos sobreelsquals técom-
petències, fetque“allunya” les
dues formacions. /Redacció

wJunts pel Sí ha registrat al
Parlament unaproposta de reso-
lució sobre la llibertat de premsa
que busca tancar unapolèmica
que es va obrir fa dues setmanes
per unamoció de laCUP sobre el
mateix tema. En el ple del Parla-
ment del 10 denovembre Junts
pel Sí va votar contra unpunt
d’unamoció de laCUPque insta-
va elGovern a garantir el lliure
exercici de premsa i la llibertat
d’expressió “prohibint alsMos-
sos requisar càmeres de fotos i
vídeos als periodistes”. En la
resolució, el grupmajoritari
tambédefensa el cos delsMossos
d’Esquadra,molest per lamoció
que els antisistema vanportar a
l’últimple. /Redacció

PANORAMA

JO TALLO AMB

El millor residu
és el que no generes.
Compra i consumeix
en la mesura justa
i estalviant envasos.

PER AIXÒ UTILITZO

LA CARMANYOLA

Informa-te’n a
www.barcelona.cat/residuzero
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El País Basc espera que el PSOE esmogui
]Euskadi té clarqueCatalu-
nyapassaperunapantalla
diferent i queés improbable, a
curt termini, unpactedego-
verncomelquehansignat el
PNB ielPSE.Noobstant això,
algunspartits bascos esperen
que serveixi perobrir esclet-
xes aMadridqueajudina
trobaruna sortidadialogada
al procés català. Podem,de-
fensorde laplurinacionalitat
de l’Estat, ja avisaquepressio-

naràels socialistesbascos
perquè influeixinenuncanvi
d’actitudenel conjuntdel
PSOE.El fet queelPSEs’obri
adebatre sobreel dret adeci-
dir –senseassumir-lo coma
propi– s’ha interpretat com
unpas rellevant. Lanovaes-
querra creuqueels socialistes
catalans i bascos, quevan ser
els granspuntalsdePedro
Sánchez, es veuranobligats a
mantenir i reforçar launitat

d’acciópels equilibrisdepo-
der interndinsdel partit.Una
de les incògnites és saber fins a
quinpunt l’exsecretari gene-
ral estàdisposat a revisar el
discurs territorial si pugnaper
tornara liderar la formació.
ElPNBcreuqueels termesdel
pacte ambelPSEsuposen la
normalitzaciódeconceptes
que, fins fapoc, eren tabúper
aalguns sectors.Dirigentsde
la formacióafirmenqueen

aixòhiha tingutmolt aveure
el procés català, el pla Ibarret-
xe i, fins i tot, les conversesde
Loiolade l’any2006entre
socialistes, nacionalistes i
Batasuna. Segonsaquestes
fonts, hi hahagutuncanvique
hade servirperquèaMadrid
s’entenguique la situació
catalananoespot resoldrea
travésdels “advocatsde l’Es-
tat, sinó fentpolítica”. /Joan
Rusiñol

Euskadi,mirall per aCatalunya?
L’acord entre el PNB i el PSE planteja un nou escenari per al sobiranisme

DAVID RAMOS / GETTY

Fins fa pocs anys el nacionalisme català ha anhelat l’autogovern dels bascos; avui la situació sembla que ha canviat

Durant molts anys el
nacionalisme català
ha mirat Euskadi
ambcertaenveja sa-
na pel seu autogo-

vern.Lestornespotserhancanviat
actualment si s’atén l’admiració
que diversos sectors nacionalistes
bascoshanexpressatmoltes vega-
des respecte al procés sobiranista
català.
Arabé,el recentpactedegovern

entre el PNB d’Iñigo Urkullu i el
PSEd’IdoiaMendiaha fetunaltre
pasmés.Aquellnacionalismebasc
d’Arzalluz i Ibarretxe ha quedat
enrere i ara hi ha qui presenta el
nou acord com el model a seguir
peraCatalunya.Sobrelataula,Ur-
kulluplantejaunareformadel’Es-
tatut d’Autonomia, considera la
possibilitat del dret a decidir i
planteja una consulta “habilitant”,
rebutjant, això sí, la unilateralitat.
No obstant això, l’acord entre na-
cionalistes i socialistes semblaque
ja és una pantalla passada per a
l’independentisme català, una
idea que no comparteixen els par-
tits catalansde l’oposició.
En aquest sentit, el Govern no

considera que l’acord sigui un
exempleaseguir,perquè“lesdife-
rències entre Catalunya i el País
Basc són notables”, segons la seva
portaveu,NeusMunté,que,amés,
recorda la “mala experiència” que
téCatalunyapelquefaalareforma
d’estatuts.
El PDECat també constata que

elscaminsescollitsperCatalunyai
Euskadi no són idèntics, “perquè
es tractadedues realitats i contex-
tos polítics diferents”, en paraules
de la coordinadora general del
partit, Marta Pascal, que celebra
que un “partit amic” com ara el
PNBcontinuïalcapdavantdelGo-
vern basc. La dirigent del PDECat
subratlla, en tot cas, que “la refor-
made l’estatutbasc i la sevaremis-
sió a unes Corts espanyoles sense

majoria absoluta del PPplantegen
un escenari francament interes-
santperseguir”.
ERC no vol ni sentir-ne parlar,

d’una reforma estatutària. Pels re-
publicans la política catalana ha
sobrepassat la basca. “L’Euskadi
d’avui és la Catalunya d’ahir; avui
són ells que ens observen, a dife-
rència d’altres temps”, assegura el
portaveud’Esquerra, Sergi Sabrià.
A més, ERC critica que mentre la
societat demanda canvis i “repen-
sar el sistema”, els nacionalistes
bascoshantancatunacordambels

que s’ha dit és que d’això s’haurà
deparlar”.
EldiagnòsticdelPPaCatalunya

és semblant al de C’s. Així, la seva
diputadaalParlament,AndreaLe-
vy, sostéqueal seupartit li agrada-
ria arribar a un acord “d’aquest ti-
pus” a Catalunya “amb els partits
constitucionalistes”, explica. Amb
tot,Levyqualificade“sorprenent”
que els socialistes s’hagin llançat
als braços del PNB quan va estar
setmanes negant-se a negociar la
investiduradeMarianoRajoy.Le-
vy, en canvi, celebra l’aposta d’un
PNB que “hagi après dels actuals
errorsdeConvergència”perhaver

renunciata laviaunilateral ihaver
moderateldiscurs.
Encanvi,perXavierDomènech,

portaveu d’En Comú Podem,
l’acord subscrit entre el PNB i el
PSE, en què reconeixen el dret a
discrepar sobre la qüestió nacio-
nal, indicaque totes les “líniesver-
melles” queSusanaDíaz i el comi-
tè federaldelPSOEva imposar so-
bre les negociacions de Pedro
Sánchez per formar govern “eren
pura ficció”. La defensa del reco-
neixement de la nació basca no ha
impedit ara als socialistes donar
suport aUrkullu. “Si això significa
que el PSOE està disposat a parlar
amb els partits pro referèndum,
benvingutsigui”,afirma.Encarahi
ha una altra derivada del pacte a
Euskadi. Domènech considera
que la decisió dels socialistes bas-
cospodriainfluirsobreelPSC,que
en l’últim congrés van rebutjar la
via del referèndum sobre la inde-
pendència. “Éspossible que els fa-
ci reflexionar i se sentin inter-
pel·lats”, considera.c

socialistesper“ferallòdesempre”.
Per als republicans, parlar de re-
formaconstitucionalésunafotesa,
jaque“sabenquenoes faràmai”.
Més contundent és la CUP, que

lamenta que els seus aliats abert-
zales al País Basc s’hagin quedat
foradejoc.Ladiputadaanticapita-
lista Anna Gabriel assegura que el
d’Urkullu i Mendia “és un pacte
per negar el dret a l’autodetermi-
nació”.Amés,perGabriel, eviden-
cia les contradiccions ideològi-
ques del PSOE: “A Catalunya de-
nuncien la CUP per pactar amb la
burgesia catalana i en canvi al País
Basc ells pacten amb el PNB”. I
ataca també el PNB: “Fa el que
semprehan fet: ser unpuntal de la
governabilitat de l’Estat i treballar
per la reforma estatutària en lloc
de fer-ho pel dret a l’autodetermi-
nació”.
En canvi, les formacions que es-

tan a l’oposició a Catalunya veuen
el pacte PNB-PSE amb més bons
ulls,algunsambreserves.Perladi-
rigent de Ciutadans, Inés Arrima-
das, l’acord, al marge d’un contin-
gut que no comparteix pel suport
dels socialistes al “dret a decidir”,
demostra que és possible arribar a

acords “entre partits que malgrat
les seves diferències busquen
punts de consens”, una cosa que
creu que s’hauria de traslladar a
Catalunyaper intentar formaruna
alternativa a l’independentisme
ambC’s,PSCiPP.
Tot i així, Arrimadas, amb refe-

rència a l’assumpció del PSE en el
pacte amb el PNB del full de ruta
del nacionalisme basc, assevera
quenolisemblamalamentelpacte
del País Basc, sinó elcontingut:
“NoentenccomelPartitSocialista
defensaunacosaalCongrés i en fa
unaaltraa lesautonomies”.
Per contra, perMiquel Iceta, lí-

derdelPSC, l’acordés“unanotícia
magnífica” i creu positiu que es
vulgui aprofundir en l’autogovern
enelmarcdelalegalitat.“Emsem-
bla bé el fons de la qüestió que és:
consens, acord, però tot dins de la
llei, per tenirmés autogovern, així
comquehi hagi tambéuna reivin-
dicació concreta de la pròpia re-
forma de la Constitució”. Tot i ai-
xò, Iceta lamenta les lectures “una
mica interessades”, ja que segons
el seuparer “allànohihahagutun
acordsobreeldret adecidir, ni tan
sols sobre nació. Senzillament el

PANTALLA PASSADA

El Govern recorda la
“mala experiència” de
la reforma de l’Estatut
que té Catalunya

ELS NACIONALISTES BASCOS

ElPDECat veu en el
PNBun “partit amic”;
ERC iCUP l’acusende
ser unpuntal de l’Estat

MODEL PER A CATALUNYA

Per C’s i el PP l’entesa
basca és unmodel
d’alternativa contra
l’independentisme

REFERÈNDUM CATALÀ

Icetadiuqueelpacteés
“magnífic”;Domènech
esperaqueinterpel·liel
PSCsobrelaconsulta

Text elaborat per IÑAKI ELLAKURÍA, JOSEP
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Rivera, inquiet, insta el PP a
no dilatarmés els pressupostos
C’s confia a acordar el sostre de despeses, però sospita que els comptes van per llarg

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Que el Partit Popular no tractaria
amb gaires deferències Ciuta-
dans malgrat a l’acord d’investi-
dura ho va advertir Mariano Ra-
joy en el seu discurs al Congrés
poc abans de ser reelegit presi-
dent. Va agrair sense escarafalls
el suport centrista, va assenyalar
que la suma de PP i C’s no era su-
ficient per garantir una legislatu-
ra estable, i vamostrar clarament
el seu interès per arribar a una
entente cordiale amb un PSOE
que, ja sense Pedro Sánchez al
capdavant, començava a des-
muntar les trinxeres.
Albert Rivera i els seus en van

prendre llavors bona nota, però
noesperavenque les primeres di-
ficultats sorgissin tan aviat, amb
la negociació dels pressupostos...

La dilació de les negociacions
–el PP encara no ha nomenat
l’equip que s’ha d’asseure ambels
negociadors de C’s, si bé els mi-
nistre Guindos iMontoro han in-
tercanviat informació amb Luis
Garicano i l’equip econòmic ta-

ronja– i la falta de concreció co-
mença a inquietar C’s, que els úl-
tims dies ha llançat diverses ad-
vertències públiques als
populars: el seu suport als nous
comptes no està garantit.
“Com a molt els pròxims dies

podríem acordar el sostre de des-
pesa”, lamenta un dels dirigents
del grup parlamentari centrista.
A l’equip de Rivera ésmajoritària
la convicció que el Govern ja ha
optat per la prorroga dels pressu-
postos uns cinc mesos i tenir així
temps per, a més dels possibles
suports de C’s i PNB, sumar el
dels socialistes, els barons terri-
torials dels quals volen un acord
que insufli liquiditat a les malpa-
rades arques de les autonomies.
Per intentar reconduir la nego-

ciació entre el PP iC’s, la vicepre-
sidenta del Govern, Soraya Sá-
nenz de Santamaría, i el vicese-
cretari d’organització de C’s,
JoséManuel Villegas, es van reu-
nir divendres passat a la Mon-
cloa. Una trobada, dins del diàleg
que mantenen puntualment per
telèfon els dos polítics, en el
qual Villegas, a més de lamentar
el retard del procés, es va queixar
formalment de les dificultats
que estaven tenint per acarar
informació i propostes per la
“guerra”quemantenenGuindos i
Montoro.
“Així és impossible arribar a

cap mena d’acord”, va ser el la-
ment de la mà dreta de Rivera.
Un enfrontament entre dos

dels ministres amb més pes a
l’Executiu del PP que des de C’s
qualifiquen de “sorprenent” i del
qual d’alguna manera no són del
tots aliens:Garicano i el seuequip
tenen una bona sintonia amb el

(“liberal”) Guindos, i profundes
discrepàncies, principalment en
matèria fiscal, amb el (“interven-
cionista”) Montoro.
En aquesta pugna pel model

econòmic que ha d’impregnar els
nous pressupostos de l’Estat, C’s
advoca per no apujar ni l’IVA ni
l’IRPF, malgrat la retallada de
5.000 milions que exigeix Brus-
sel·les, i aconseguir nous ingres-
sos a través de l’impost de socie-
tats. No elevant els tipus, apun-
ten, sinó eliminant aquelles
exempcions que, en el moment
més dur de la crisi, van permetre
a nombroses empreses gaudir de
privilegis fiscals.
Una altra via seria la de l’estalvi

de 1.000 milions d’euros elimi-
nant duplicitats administratives i
xiringuitos.
Amb tot, les diferències enma-

tèria econòmica amb Montoro i
l’estratègia dilatòria del PP no
són els únics elements que tensen

la relació entre les dues formaci-
ons: hi ha les crítiques del PP a la
política de “tolerància zero” amb
aquells polítics que siguin impu-
tats per presumptes casos de cor-
rupció, que C’s va incloure en el
seu acord d’investidura.
Imentre això passa aMadrid, a

Catalunya Xavier García Albiol
va qualificar ahir de “traïdora”
Inés Arrimadas per haver plante-
jat una reunió conjunta de C’s,
PSC i PPC amb Rajoy que ell, va
assegurar, ja havia proposat “fa
dies”. c

Els Reis inicien
a Porto la seva
visita d’Estat
a Portugal
Cinc-cents dies després de la se-
vavisita d’Estat aMèxic, la sego-
nadelseuregnatdesprésde lade
França, elReiva tornarahirare-
brehonorsdecapd’Estatenl’ini-
ci del seu viatge a Portugal. El
bon veïnatge i proximitat física i
políticaentreelsdospaïsosmar-
ca una visita que va començar a
Porto, la segona ciutat del país,
una decisió personal del presi-
dentdelaRepúblicaPortuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa, la fa-
mília del qual és originària del
norddePortugal.ElsReisvanser
rebuts pel president portuguès
alpeude l’escalinatade l’Ajunta-
mentdePortoambelseualcalde,
on se’ls van retre honors. Ja a la
seu municipal van rebre la clau
delaciutat i,a lanit,vanassistira
un sopar de gala al palau dels
Ducs de Bragança, a Guimarães,
on van coincidir amb Iker Casi-
llas i Sara Carbonero (a la foto).
Durant el sopar elRei va afirmar
que “Espanya es reconeix en
Portugal”. /MariángelAlcázarJOSE COELHO POOL / EFE

‘ENGANXADA’ MINISTERIAL

Les diferències entre
Guindos iMontoro
distorsionen la
negociació ambC’s

DURESA A CATALUNYA

Albiol acusa de
“traïdora” Arrimadas
per haver proposat
una reunió ambRajoy

Catalá advoca pel diàleg
]Elministre de Justícia,
Rafael Catalá, va allargar
ahir la mà al Govern de la
Generalitat per arribar a
acords dins del marc de la
Constitució i sempre que les
pretensions siguin assumi-
bles financerament. En una
visita al Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona (ICAB), el
titular de justícia va avisar,
tot i això, que les converses
amb l’Executiu català s’han
de fer sense imposicions.
“Nosaltres no imposem res a
ningú i tampoc no volem
que ens imposin res”, va dir
Catalá en referència al full
de ruta de la Generalitat de
dur a terme un referèndum

“sí o sí”. La porta del Govern
només s’obrirà si és per
atendre qüestions legítimes
dins de les competències
pròpies de la Generalitat.
“Aquí sí que ens trobaran”,
va asseverar el ministre.
El Govern d’Espanya conti-
nuarà vigilant l’evolució dels
esdeveniments a Catalunya
per “fer complir la legalitat
vigent”, ja que la nova oferta
de diàleg no invalida que
s’hagi de complir la llei i
va instar la Generalitat a
elaborar uns pressupostos
per a l’any que ve que no
vaginmés enllà del límit
de les seves “competències
pròpies”. /ToniMuñoz

TONI ALBIR / EFE

ElministredeJustíciaambEnricMillo ielpresidentde l’ICAB
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Havel, noFidelCastro
S’hamort Fidel Castro i jo penso

en Václav Havel. El polític i es-
criptor txec, comel cubà, vaen-
frontar-seaunatirania iva lide-

rar una revolució, però no va convertir-se
en dictador, sinó en president democràtic
de Txecoslovàquia. Castro va fer la guerra
a un dictador per acabar creant una nova
dictadura, mentre que Havel va lluitar
contra un règim dictatorial per portar un
sistema de llibertats, pluralisme i respecte
als drets humans. Havel, nascut a
Praga el 1936, deu anysmés tard
queCastro, va serun revoluci-
onari de debò, que no va per-
petuar-se en el poder ni va
perseguir ni va eliminar els
quenopensavencomell.Ha-
vel és un dels meus referents,
noCastro.
Diuen que Castro forma part

de l’educació sentimental d’algunes
generacions. I jo penso enHavel. En-
tenc perfectament que el guerriller bar-
but que va aconseguir derrocar el dictador
Batista el 1959 provoqués entusiasmes en-
treel joventde l’època.Ell ielsseusvanen-
carnar l’èpica d’una revolta admirable
contra un autòcrata que governava amb el
beneplàcit de l’imperi. Però després, quan
la revolució esdevé un règim d’opressió,
aquella ànsia de justícia i audàcia juvenil
es fossilitzen, i l’alegria d’una nova pà-
tria lliure es transforma en tristesa, exili
i paranoia.
DiuenqueCastrovaserdictadorperquè

no va tenir altra opció, perquè l’hostilitat
nord-americana ielbloqueigelvanobligar
a governar amb el garrot, perquè la culpa
de tot sempre és dels EUA. I jo penso en
Havel. Des dels temps antics, l’argument
de l’enemic exterior és la gran coartada
delsquevolenunpoderabsolutsobre lavi-
dade lagent.La lògicaperversade laguer-
ra freda va xocar contra les aspiracions
d’unaCubaquevolia determinar el seu fu-
tur, però això no justifica un sistema de
partit únic, fonamentat en el culte al líder i
la supressiódequalsevoldiscrepància.Per
exemple,elRegneUnitnovadeixarmaide
ser una democràcia quan –entre el 1940 i
1941– va haver de suportar cada dia les
bombes dels avions de Hitler sobre Lon-
dres i altres ciutats.
Diuen que Castro ha fetmolt per als cu-

bans i esmenten com a prova concloent

l’educació i la sanitat. I jo penso enHavel.
Moltes dictadures –recordeu la de Fran-
co– combinen la manca de llibertats amb
uns serveis socials que pretenen reforçar
elconsensde lapoblacióalvoltantd’unor-
dre injust. La Txecoslovàquia comunista
–la que va empresonar Havel, la que va
prohibir les seves obres– tenia bons met-
ges i formavaexcel·lents enginyers, cientí-
fics imúsics.Permetenelsresultatseduca-
tius i sanitaris obtinguts per les autoritats

GerardoPisarelloha fetunapiuladaque
diu: “Fidel Castro impulsó la revolución
quehizodeCubaelpaísmenosdesigualde
América Latina. Su reto ahora es conquis-
tar más democracia”. I jo penso en Havel.
Segonselprimertinentd’alcaldedeBarce-
lona, Cuba és una democràcia, però no ho
és prou, aquest és el problema. Hauria dit
el mateix de la “democràcia orgànica” del
franquisme? L’expressió “més democrà-
cia” indicaambclaredatquinéselrerefons
i el punt departidade l’esquerrapopulista

que avui pretén regenerar les insti-
tucions. D’altra banda, em sor-
prènque el fill d’undesapare-
gut de la dictadura argentina
exhibeixi tan escassa empa-
tia amb aquells que patei-
xen altres dictadures. Cas-
tro, com els membres de la
Junta Militar argentina, va

ordenar l’empresonament, la tor-
tura i l’execució demilers de persones.
Anna Gabriel fa unes declaracions des

de l’Havana–onhaviatjat comarepresen-
tantoficialde laCUP–iparladelcastrisme
com d’una “democràcia social i econòmi-
ca”. I jo penso enHavel. I penso enelsmés
de 330.000 votants que els cupaires van
aconseguir el 27-S, i penso en el Govern
Puigdemont, que depèn de deu diputats
queadmirenambfervorelparticularsiste-
ma de Castro, igual que la consellera de
Treball. Sota les samarretes dels anticapi-
talistes hi ha això, també. La frivolitat
d’una part de la societat catalana explica
que la fascinació pel totalitarisme no passi
factura, malauradament. Farien bé els cu-
paires de tenir present que qualsevol dic-
tadura –també si es fa dir “democràcia po-
pular”– és corrupta per definició. Per en-
tendre’ns: una comissió com la presidida
per David Fernàndez per investigar els
Pujol és inimaginable al paradís caribeny
que reivindica Anna Gabriel. I a Madrid,
per cert.
Hamort Castro i penso en el que ens va

dir Havel. Totes les dictadures –comunis-
tes o no– se sustenten en la mentida. És la
mentida allò que primer podreix les pa-
raules i, després, podreix l’ambient i la vi-
da de la gent. Els que ataquen el castrisme
de manera furibunda però relativitzen el
franquisme o aplaudeixen la Xina capital-
comunista són també part de la mentida,
encara que ells potser noho saben.c

Francesc-Marc Álvaro

El senador per Arizona John
McCain, de vuitanta anys, té
unabiografiaextensarelacio-
nada amb les forces aèries

americanes,presonerquatreanysalVi-
etnam, candidat republicà a la presi-
dència davant Barack Obama el 2008 i
actualmentunade lesveusmés tempe-
rades del republicanisme en l’era de
DonaldTrump.
Quan s’assoleix certa edat, un s’obli-

da del políticament correcte i recupera
la llibertat que va estar encotillada en
temps en què la carrera personal podia
veure’s truncada per una relliscada o
una paraula pronunciada a deshora. El
senadorMcCainnoésunentusiastade
la figura i les formes de Trump. El va
criticar severamenten lacampanya.
Lapremsa lidemanaquecomenti els

impetuosostuitsqueelpresidentelecte
llança a raig des del seu àtic a la torre
Trump deManhattan. Un tuit ben cu-
rióselvampoder llegirdimartssobre la
crema de banderes als Estats Units. El
missatgedeiaque“noespotpermetrea
ningúquecremilabanderaamericanai
si ho fa ha de tenir conseqüències, pot-
ser la pèrdua de la ciutadania o un any
depresó”.
McCain, cansat de tants missatges

improvisats de Trump, va contestar
quenonecessàriamenthaviadereacci-
onar a totes les paraules del president
electe. Cremar una bandera als Estats
Units, segons sentència del Tribunal
Suprem, és legal i forma part de la lli-
bertatd’expressió.
La tendència de molts polítics que

utilitzen un llenguatge populista rein-
cident és actuar comsi no existissin les
institucions que comporten els contra-
pesos en un sistema de divisió de po-
ders. La incontinència a les xarxes so-
cials dels presidents ésmolt impactant
però resulta moltes vegades banal. No
esgovernadesdeltuitsinódesdelesac-
cions polítiques que han de passar pel

sedàs de les institucions que garantei-
xenel correcte funcionamentdel siste-
ma.Espodenguanyareleccionsimpor-
tunant milions de votants ambmissat-
ges falsos o mig certs, amb mentides i
altresvariantsdesenfocadesde lareali-
tat. Però governar exigeixmés serietat
i, sobretot, complir la llei per part de
l’Estat.Anunciarquesesaltaràlalegali-
tat des d’un tuit presidencial és una te-
meritat.
Ésunavella qüestió.Quan li vanpre-

guntaraCiceróenquèconsistial’ordre,
va contestar que “en el fet que el poble
obeeixi els governants i que els gover-
nants obeeixin les lleis”. En l’era del
pensament fràgil i improvisat és molt
convenient recordar queunade les de-
bilitats dels sistemes autoritaris, de
dreta i d’esquerra, és la subestimació
del dret, que és considerat com una
simple subestructura o un formalisme
desfasat. Les garanties jurídiques són
imprescindibles per garantir els drets i
elsdeuresde tots.
Sielspresidentsrecorrenalesxarxes

socials amb precipitació i frivolitat, la
confusió anirà creixent perquè en el
fons es tractarà demaquillar la realitat
amb mentides obertes o camuflades
ambmissatges irresponsables.c

Governar a cop
de tuit

Laincontinènciadels
presidentsa lesxarxes
socialsésmolt impactant
peròmoltbanal iperillosa

Lluís Foix

Causa estupefacció compro-
var quanta gent preparada és
capaç d’aniquilar d’una re-
volada els objectius assolits

per un dirigent de l’envergadura de Fi-
del Castro i, amb ells, el valor d’un pro-
jecte revolucionari sòlid que ha resistit
amb una bona dosi de dignitat passar
de l’estat oníric dels somnis a l’estat
real.
Parlen de la relativa pobresa a Cuba

com si el més just fos comparar Cuba
amb Califòrnia i no amb Haití, Guate-
mala, Hondures, Paraguai o el Salva-
dor, països on la misèria i la violència
són ubiqües i on, per cert, hi ha elecci-
ons...“democràtiques”. Parlen com si
Fidel hagués estat un hipnotitzador de
masses, com si la revolució cubana fos
un capritx atroç, un miratge.
Parlen com si no fos una dada con-

trastada que Cuba ha aconseguit una
de les mortalitats infantils més baixes
del seu hemisferi. Com si no fos cert
que, malgrat el bloqueig de gairebé
mig segle, el país ha estat capaç d’era-
dicar l’analfabetisme, a diferència de la
resta depaïsos d’AmèricaLlatina.Com
si fos una insignificança haver aconse-

guit que qualsevol criatura tingui la
possibilitat d’estudiar des del preesco-
lar fins al doctorat sense pagar ni un
centau. Com si no tingués importància
que sigui un dels països amb més met-
ges per càpita, com si no fos res que
tots els ciutadans tinguin dret a segu-
retat social. Com si no tingués cap im-
portància que sigui un país sensemen-
dicitat, sense violència racista, sense
màfies, sense forces paramilitars ni es-
quadrons de la mort, sense la corrup-
ció del narcotràfic que ha desgraciat

Mèxic, sense llistes de desapareguts.
Convé llegir o rellegir la transcripció

de les cent hores amb Fidel que Igna-
cio Ramonet va passar amb Fidel Cas-
tro entre el 2003 i el 2005. Sota el títol
Biografía a dos voces, hi veiem desfilar
al llarg demés de set-centes pàgines la
història dels últims decennis: la de Cu-
ba, però també la nostra.Gràcies a l’ex-
tensió del text, els matisos flueixen en
aquesta conversa interminable entre
dues intel·ligències lúcides, i Castro no
defuig parlar de les injustícies ni de les
corrupteles que el sistema ha propiciat
(o potser algú pot pensar que els som-
nis es materialitzen sense trencar cap
plat?).
Diuen que lesmentides tenen les ca-

mes curtes, però no: això era abans.
Ara viatgen a velocitat supersònica. La
veritat, en canvi, no arriba perquè gai-
rebé ni es mou, sempre parapetada en
textos llargs que conviden a la reflexió.
Per parlar amb propietat del que va
passar, per rebatre falòrnies, contra la
mentida, contra la postveritat, cal anar
als textos,més quemai, encara que tin-
guin més de set-centes pàgines.
O precisament per això.

Parlen com si...

Parlen com si
la revolució cubana
hagués estat un capritx
atroç, unmiratge

E L R UM - R UM
Imma Monsó

cubanes relativitzar les execucions, depu-
racions i empresonaments dels conside-
rats “enemics” de l’Estat? “El castrisme et
porta a l’escola i després et diu que hi ha
molts llibres que no pots llegir”. Aixím’ho
va explicar Ramón Colás, fundador de les
“biblioteques independents”, dissident i
lluitador pels drets humans exiliat als Es-
tatsUnits.

JORDI BARBA
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El responsable de neuro-
ciències de l’hospital del

Mar lidera un grup investigador
que ha demostrat que un com-
ponent del te verd
millora les capaci-
tats intel·lectuals de
persones adultes
amb síndrome de
Down. PÀGINA 42

LA SEGONA

Els llibres com a pista

NOresultatranquil·litzadorqueelsecretaride
DefensadelsEstatsUnitselegitperDonald
Trumpsiguiunpersonatgeaquianomenen(iho
acceptadebongrat)MadDog, ésadir,gosboig.

JamesMattishaestatgeneraldelsmarines ielsexpertsasse-
gurenquelasevapersonalitatésméscomplexadelquehan
deixatentendrealgunesbiografiesprecipitades.Entotcas, la
sevacol·lecciódefrasesterriblesnotéfinal,començantper
“hihaunsquantscarallotsalmónquenecessitenqueels
disparinuntret” iacabantper“noméshihaunpladejubila-
cióperalsterroristes”. PeròtambééscertqueMattisvarec-
tificarTrumpquan vaenaltir latortura, finsalpuntqueliva
etzibarqueaixònofuncionaiqueésmillorunscigarrets i
unescervesespertreureinformacióalspresosperquèper-
metenconnectaremocionalmentambells.Unaltreelement
peraunacertaesperançaésqueMattisésunbonlectorde
llibres,capaçd’analitzar laguerradel’Iraqapartirdelacam-
panyadePàrtiad’AlexandreelGran,segonsllegeixo.Enaixò

tambédifereixdeTrump,queasseguraquenotétempspera
lectures,senseatendreelconselldeJohnKennedy,queva
explicarquanerapresidentquesinoteniatemps, intentava
trobar-ne:“Estimarla lecturaéstransformarleshoresdetedi
encompanyiadeliciosa”.
UmbertoEco,aNadieacabaráconlos libros,deiaquel’és-

serhumàésunacriaturaextraordinària,capaçdedescobrir
el foc,edificarciutats,escriurepoesiesoinventar lamitolo-
gia,peròalhoranohadeixatdefer laguerra,d’enganyar-seo
destruir l’ambient:“Lasumaalgebraicaentrevigor intel·lec-
tual i idiotesadónaunresultatgairebénul”.Iafegiaqueels
llibrestradueixennecessàriamentaquesthonorivergonya.
Als llibreshiéstot, iqueMattis llegeixiésbo,peròhauríem
desaberquèllegeixperarribara
algunaconclusió.PeraixòUna-
munoadvertiaqueno tots’hival
ique,commenysesllegeix,més
malfaelqueesllegeix.

v

L’associació d’Amics de Jo-
sepPuigiCadafalchimpulsa

la reivindicació de la figura del
gran arquitecte modernista i la
recuperació d’algu-
nesdelessevesobres
menys conegudes,
sobretot lesubicades
a la comarca delMa-
resme.VIURE

v

Igual com ha fet la ciutat
d’Amsterdam, Londres ha

arribataacordsambAirbnbperquè
aquestaplataformadelloguerd’ha-
bitatges entre parti-
culars compleixi uns
mínims legals i de
serveis que no afecti
negativament la ciu-
tadania.PÀGINA82

v

Des de l’any 2008, el Cer-
vantes ha recaigut en qua-

tre escriptors catalans que es-
criuen en castellà. Hi ha relleu
generacional? Sònia
Hernández, Jenn
Díaz, Gonzalo Tor-
né, Miqui Otero,
Víctor Balcells...
PÀGINES 52 I 53

v

Aquest pare d’una nena
malalta d’una rara malaltia

genètica, que no té cura, ha ordit
un enorme engany i, gràcies a
articles i visites a
platós, ha obtingut
153.000 euros en
donacions per a uns
tractaments inexis-
tents. PÀGINA 44

v

INTERNACIONAL
Santuaris anti-Trump
Nombroses ciutats dels Estats
Units, conegudes com a Santua-
ris, han anunciat el seu total
suport als immigrants que Do-
nald Trump pretén expulsar del
país, enfrontant-se si és neces-
sari a les decisions que prengui
la Casa Blanca. PÀGINA 12

POLÍTICA
L’enemic a casa
La líder catalana deC’s, Inés
Arrimadas, pateix les crítiques de
companys que la veuen tova amb
l’independentisme. PÀGINA 22

EDITORIALS
Els temes del dia
El futur de Cuba després de la
mort de Fidel Castro, i la cele-
bració del 40è aniversari del
Teatre Lliure. PÀGINA 32

OPINIÓ
No es casa amb ningú
Els atacs patits pel cineasta
Fernando Trueba per no consi-
derar-se espanyol serveixen a
Llucia Ramis per preguntar-se
pel sentit, si és que en té algun,
de prendre partit en els múlti-
ples debats maniqueus que es
desenvolupen diàriament: “No
puc empegueir-me de ser espa-
nyola perquè, com Trueba, no
me sent espanyola. Tampoc puc
enorgullir-me de ser catalana
perquè nome sent catalana. Has
de sentir-te alguna cosa, insis-
teixen alguns. No és com si et
demanen qui prefereixes, si el
pare o la mare. És com enamo-
rar-se. Hi ha persones que no
s’enamoren”. PÀGINA 36

TENDÈNCIES
Els peus més salvatges
Dos joves viatgen a Costa Rica
per estudiar els peus de la co-
munitat bribri. PÀGINA 43

CULTURA
Pensar és resistir
El pensador Ramón Andrés
presenta dues noves obres on
recull les seves reflexions al
voltant dels problemes de la
vida actual, com l’alienació del
proïsme, la subordinació a la
tecnologia o la pèrdua d’autono-
mia com a conseqüència de la
mala educació i la manipulació
informativa. PÀGINA 54

ESPORTS
Un buit a la graella
Lamarxa de Nico Rosberg dei-
xaMercedes amb el problema
de reemplaçar el campió del
món, una delicada tasca per
a la qual, però, no li faltaran
candidats, perquè nombrosos
pilots, amb i sense cotxe actual-
ment, s’han ofert per reempla-
çar l’alemany, essent Vettel i
Alonso els favorits. PÀGINA 79

ECONOMIA
Esforços, no imposats
Laministra Fátima Báñez afir-
ma que el Govern no ha apujat
els impostos a les empreses,
sinó que els ha demanat “un
esforç addicional en l’àmbit
dels ingressos”. PÀGINA 82

CONTRA ATEMPTATS, PROGRÉS
El barri d’on van sortir els
terroristes suïcides de Casa-
blanca ha viscut una profun-
da millora per combatre així
el gihadisme. PÀGINA 16

CÀMERES A TOTA VELOCITAT
La tecnologia permet seguir
les curses de motociclisme
com si estiguéssim al lloc
del copilot. PÀGINA 46

HOMENATGE A GLORIA STEWART
Una exposició recorda la
cantant, que va guanyar fama
amb les seves actuacions al
Jamboree. PÀGINA 62

TOT PER UNA ENTRADA
Malgrat els esforços de l’en-
titat, la revenda d’abona-
ments del Barça es manté
com a negoci. PÀGINA 77

Les citacions del portaveu Restriccions de trànsit

Noéselprimerministre quecompagina elMinisteri
deCultura amb la representaciódelGovern, Ja-
vier Solanahova fer entre el 1985 i el 1988, però

ÍñigoMéndezdeVigohadecidit aprofitar la tribunaque li
ofereix cadadivendres la rodadepremsadelConsell de
Ministresper ferpublicitat de la cultura espanyola. Les
citacions constants, les al·lusions culturals i esportives, els
llibres enels quals s’inspira i lesmillors frasesdels grans
autors, adornenara les explicacionsdelministre.Méndez
deVigovaprometrepedagogia el primerdiaqueva exer-
cir deportaveudel gabinet deMarianoRajoy, la qual cosa
noés incompatible, deupensar elministre, amb lapoesia,
encaraqueesparli d’Economia. “Avui és sempre encara”.
Així va citar elministreMachadodivendresperposar en
relleu l’apostapel diàleg. I va rematar la rodadepremsa
ambLorca.Va recordarqueera l’aniversari de laposada
de llargdeLaBarraca, la companyiadel poeta granadí, i va
aprofitar per animar els espanyols a anar al teatre.

Madrid ha posat enmarxa aquest cap de setmana
unes fortes restriccions de trànsit en ple centre
de la ciutat que es repetiran en diverses ocasi-

ons durant la temporada nadalenca. La decisió de l’alcal-
dessaManuela Carmena d’arrabassar espai al vehicle
privat per cedir-lo al vianant ha provocat una encesa
polèmica a la capital d’Espanya. En els propers anys els
habitants de les grans ciutats europees hauran d’anar
acostumant-se, per imperatiu comunitari, a la limitació
de l’ús del cotxe. Tot i això, en casos com el deMadrid, o
com en algunes iniciatives com les que es plantegen tam-
bé a Barcelona, cal preguntar-se si la ciutat està prou
madura com per imposar dràsticament un canvi cultural
i d’hàbits d’aquestes dimensions. Qualsevol mesura que
s’adopti haurà d’anar precedida d’un ampli debat que
tingui en compte totes les parts, no només les més afins
als governs de torn. La recerca de consensos, encara que
resulti complicada, és necessària.

EI web de

ESPECIAL FIDEL CASTRO
Seguiuelsactesdel funeralde
l’expresidentcubà.
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Alguns dels fundadors de Ciutadans i sectors de la militància acusen la política de ser tova amb l’independentisme

Foc amic sobre Arrimadas
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Com una pluja fina que
amb el pas dels dies
amenaça tempesta,
des de l’estiu, després
del seu matrimoni

amb Xavier Cima, exdirigent de
CDC i en altre temps independen-
tista declarat, sectors de lamilitàn-
cia de Ciutadans, a més d’alguns
delsfundadorsdelpartit,comArca-
di Espada, Félix Ovejero o Albert
Boadella, han censurat amb més o
menys contumàcia l’estratègia tra-
çada per Inés Arrimadas a Catalu-
nya, perquè la consideren clau-
dicant amb l’independentisme. Pa-
radoxalment, aquesta reprovació
pública coincideix amb el fet que
Arrimadas s’hagi convertit en una
de les dirigents de Ciutadans més
benvaloradapelsmilitants, habitu-
alment reclamadaperparticiparen
actes del partit per tot Espanya i
ambunganxomediàticquesegueix
deprop la líniad’AlbertRivera.
Les crítiques des de cercles ta-

ronges (foc amic?) a “la tebiesa
d’Arrimadas”, que li retreuen que
intenti ocupar un espai central del
tauler polític per seduir els votants
que ha perdut CDC des de la seva
aposta independentista, s’hanmul-
tiplicat i endurit les últimes setma-
nes. I en part això passa pel procés
congressual que afronta el partit
que lidera Albert Rivera, amb un
conclaveelmesdefebrerenquèC’s
hadedissenyarunanovaestructura
interna d’acord amb el seu creixe-
ment territorial i amb la irrupcióde
l’eurodiputada Carolina Punset,
que reclama tornar a “les essències
del partit i no diluir el discurs anti-
nacionalista” com a referent dels
crítics (les crítiques a Arrimadas
són també una censura al “viatge al
centre” dissenyat per Rivera). Però
l’ofensiva contra Arrimadas també
responals intentsdelPPdedesgas-
tar un partit que lidera l’oposició a
Catalunya.
Tampoc no s’ha d’ignorar el fac-

torpersonal, jaquepermoltqueAr-
rimadas hagi intentant mantenir la
seva relació amb Cima –ara vincu-
lat a la plataforma/partit Lliures,
d’Antoni Fernández Teixidó– fora
de l’escenapública, el seucasament
l’estiu passat a Andalusia, tractat
com un esdeveniment social per la
premsa, ha donat “arguments” a
aquellsqueassegurenquehainteri-
oritzat per via marital alguns dels
mantres del nacionalisme català,

assumint-ne el marc mental res-
pecte al “maltractament” de l’Estat
aCatalunya.
Molt controvertida entre un

sector de lamilitància de C’s va ser
la sevadecisió, una aposta personal
que no va ser debatuda inter-
nament, de celebrar la Diada amb
una paella popular a Premià de

Mar, amb la senyera com a símbol.
Totuncanviradicalperaunafor-

mació que feia gala de no utilitzar
lesbanderesenelsseusmítingsiac-
tes, amb l’excepció del cor amb les
tres insígnies (espanyola, catalana i
europea), que després de les elec-
cions al Parlament del 2012 es va
convertirenunsímbolperaC’s.Un
partit que enunpassat no gaire llu-
nyà havia criticat aquesta festa per
la “manipulació històrica” per part
del nacionalisme català (al web del
partit encara hi ha una nota de per
quènocelebra laDiada).
Malgrataixò,vaserunaentrevis-

ta concedida per Arrimadas a
aquest diari (29/IX/2016) el que va
desencadenar definitivament les
“hostilitats” contra la dirigent cen-
trista. En aquella entrevista la líder
del’oposicióalParlamentvaferuna
cridaaldiàleg ivaacusar laGenera-
litat de “principal responsable ali-
mentant el victimisme i la confron-
tació amb ‘l’Espanya ens roba’”, pe-
rò també al Govern central, perquè
no volia veure “el que estava pas-
santaCatalunya”,d’haverpropiciat
elxoc institucional.
Arcadi Espada, persona decisiva

perquèaquellesxerrades informals
que un grup d’intel·lectuals cele-
bravenalTaxidermistadeBarcelo-

na finalment cristal·litzessin el
2005enunpartitpolític,vaescriure
pocdesprésal seuarticledominical
d’ElMundo: “Arrimadas, líder par-
lamentàriad’unpartit,quehaviafet
del postnacionalisme la seva estra-
tègia, ja parlava com una catala-
nista”.
Per aquelles dates també va ex-

pressarlasevacontrarietatAntonio
Robles, que va estar en els inicis de
C’s i que acaba de fundar el Centre
EsquerraNacional. “Arrimadas re-
peteix el discurs nacionalista sense
ni tan sols adonar-se’n”, vaescriure
aLibertadDigital.
Més recentment, unes declaraci-

onsaCatalunyaRàdiod’Arrimadas,
en què va assegurar que participa-
ria en un referèndum d’indepen-
dèncianomés si aquest fos “absolu-
tament legal i tinguésvalidesa”,van
avivar les crítiques. Algunes de
molt àcides, com les del dramaturg
Albert Boadella, un altre dels pares
intel·lectualsdeC’s, enundebatce-
lebrat la setmanapassada aMadrid
sotael títol “Elnacionalisme ielpo-
pulisme”, i que va estar presidit per
Carolina Punset –qui va dimitir fa
pocde l’executivadeCiutadansper
discrepàncies ideològiques–, i amb
presènciaderepresentantsd’UPyD
(Gorka Maneiro) i PP (Borja Sém-
per). “Arrimadas celebra la Diada
ambunapaella col·lectiva, i no pas-
sa res enunpartit que va ser fundat
peralcontrari”,valamentarBoade-
llaenaquellavetllada.
Davant aquestes veus, la direcció

de C’s nega que hi hagi un canvi
d’estratègia i recorda que Arrima-
das es va presentar a les eleccions
“plebiscitàries” del 27-S amb una
aposta per ocupar el centre –el seu
lemadecampanyavaser“Unanova
Catalunya per a tots”– i amb 25 di-
putats va obtenir els millors resul-
tats de la història del partit socioli-
beral.
“En general, la nostra militància

ésalienaaaquest tipusderenyines i
té molt clar que no hem rebaixat la
nostra oposició frontal a l’indepen-
dentisme”, manifesta el portaveu
parlamentari, Carlos Carrizosa.
Per Carrizosa darrere de les críti-
quesaArrimadashihalamàdelPPi
l’“intentd’Albioldedesgastar-nos”.
Mentrestant, Arrimadas, qüesti-

onadaal seudiaper aquestdiari so-
bre la polèmica, va respondre: “No
renunciarema lanostracatalanitat.
Vam néixer a Catalunya, estem
molt orgullosos d’aquest origen i
volem defensar els interessos dels
catalans”.c

DAVID AIROB

La líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, en un ple al Parlament

Garicano, a
l’equip dels

liberals europeus
]L’AliançadelsLiberals i
DemòcratesperEuropa
(ALDE),elpartiteuropeua
quèestàadscritCiutadans,
vaelegirahirel responsa-
bled’Economia, Indústria i
ConeixementdeC’s,Luis
Garicano,comavicepresi-
dentdurantelcongrés
celebrataVarsòvia (Polò-
nia), segonsvaanunciarel
mateixpartitenuncomu-
nicat.Finsara, ladirecció
d’ALDEtenianoumem-
bres: elpresident, l’holan-
dèsHansvanBaalen; set
vicepresidents–unade les
qualsésMartaPascal,del
PDECat–, iuntresorer,
quesónelegitscadados
anys.Peròal setembrees
vadecidirampliaramb
duesnovesvicepresidènci-
es iescollir tambéunnou
tresorer i renovaruna
altravicepresidència.

VEUS CRÍTIQUES

Espada,Ovejero,
BoadellaoRobleshan
qüestionat laposició
deC’saCatalunya

L ’ESTRATÈGIA

Ciutadans recorda
que amb aquesta
estratègia van obtenir
25 diputats el 27-S

LA PARADOXA

Arrimadas és una
de les dirigentsmés
populars entre els
simpatitzants de C’s

Ciutadans pressiona el PP perquè
el president deMúrcia dimiteixi
REDACCIÓ Múrcia

El Govern autonòmic de Múrcia
està en l’aire després que una jut-
gessa de Lorca hagi sol·licitat al
TSJ de la regió que investigui el
president de la Comunitat, el po-
pular Pedro Antonio Sánchez,
pels presumptes delictes de frau
contra l’administració pública,
prevaricació continuada, falsedat
endocumentoficial imalversació
de cabals públics, dins de l’ano-

menat cas Auditori. El jutjat veu
“indicis racionals de criminali-
tat” en l’actuació de Sánchez du-
rant la seva etapad’alcalde dePu-
erto Lumbreras, però serà el TSJ
deMúrcia el que decideixi en úl-
tima instància sobre la seva in-
vestigació, ja que té la condició
d’aforat.
Mentrestant Ciutadans ja ha

començat a pressionar el PP per-
què el presidentmurcià dimiteixi
en cas que acabi sent imputat. “Si

el Tribunal Superior de Justícia
deMúrcia decideix cridar el pre-
sident com a imputat per corrup-
ció política, li demanarem que
abandoni el càrrec finsque s’acla-
reixi”, va afirmar ahir el secretari
general de Ciutadans, José Ma-
nuel Villegas. El PP governa a
Múrcia després d’haver subscrit
un acord amb el partit taronja en
què es recull l’obligació de dimi-
tir per als càrrecs públics investi-
gats per la justícia.

Els populars intenten contenir
la pressió i de moment no s’han
pronunciat sobre si compliran o
no el pacte de govern amb Ciuta-
dans. Divendres Sánchez va evi-
tar pronunciar-se sobre això i
simplement va comentar que es-
pera que tot “s’aclareixi” com
més aviat millor. El portaveu del
Partit Popular alCongrésdelsDi-

putats, Rafael Hernando, ho va
atribuir a una campanya d’“asset-
jament en els tribunals” impulsa-
da pels rivals polítics de Pedro A.
Sánchez, malgrat que la jutgessa
ha detallat que hi ha indicis rao-
nables de delicte. Hernando va
al·ludir veladament al quehapas-
sat amb Rita Barberà demanant
de fer una reflexió “sobre el que
ha ocorregut en el passat”.
Malgrat això, Ciutadans no

pensa renunciar a una mesura
que consideren necessària per a
la regeneració política que enar-
boren.AhirVillegas va ser clar i el
partit no dubtarà a forçar la di-
missió del president murcià si els
populars volen mantenir el pacte
de governabilitat.c

ElGoverndelaregió
estàenl’airepels indicis
dedelictequepesen
sobreelseupresident,
PedroAntonioSánchez
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Ciutadans avala el sostre de despesa,
però no la pujada d’impostos
Rajoy i Rivera pacten 3.850 milions per a polítiques socials i econòmiques

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

L’acord assolit sobre el sostre de
despesa entre el PP i el PSOE di-
jous passat va tensar de talmane-
ra el pacte dels populars amb
Ciutadans que diumenge a la nit,
després que diversos portaveus
centristes haguessin avisat du-
rant el cap de setmana de la seva
predisposició a votar en contra
del sostre al Congrés, van haver
de ser el president del Govern
central, Mariano Rajoy, i el líder
de C’s, Albert Rivera, els qui per
telèfon trobessin una solució
d’urgència.
Malgrat les diferències perso-

nals que els distancien, Rajoy i
Rivera van tancar a última hora
una complexa negociació i van
acordar una inversió de 3.850
milions en despesa social i dina-
mització econòmica al llarg del

2017. Magrat tot, es tracta d’una
xifra sensiblement inferior als
5.000 dels 28.500 previstos per a
aquesta legislatura que Ciuta-
dans exigia fins ahir.
El grup parlamentaria de C’s

s’abstindrà en la votació del de-
cret de reformade l’impost de so-
cietats i de pujada d’impostos es-
pecials, cosa que ara per ara li
permet ser fidel a la seva prome-
sa electoral que en cap cas no do-
naria suport a elevar la pressió
fiscal amb pujades de l’IVA i
l’IRPF.
Amb aquesta “cessió” de 3.850

milions, que s’allunya dels crite-
ris del ministre d’Hisenda, Cris-
tobal Montoro, erigit en bèstia
negra de C’s en aquest procés,
Rajoy calmamomentàniament el
malestar del partit socioliberal,
que es veu desplaçat com a prin-
cipal suport delGovernpels soci-
alistes.

“És un pacte acceptable”,
apuntaven ahir sense gaire entu-
siasme fonts de la direcció socio-
liberal, que sembla decidida, des-
prés dels últims esdeveniments,
a no donar suport als pressupos-
tos si no inclouen les partides re-
collides en el pacte d’investidura
per a Sanitat, Educació, Depen-
dència, R+D+I i Justícia.

La interpretació que ahir va
fer Rivera dels 3.850milions pac-
tats després de la negociació ex-
pressa ambRajoy va ser unamica
més optimista. Va dir que estava
“satisfet”, i sobretot va posar l’ac-
cent en el fet que C’s no donarà
suport a l’extensió d’impostos
acordada pel PP i el PSOE.
“El Govern s’ha compromès a

no apujar l’IVA i l’IRPF, a no re-
tallar la Sanitat, l’Educació, ni el
pressupost de Dependència”, va
destacar Rivera en la roda de
premsa després de l’executiva

que va celebrar el partit a la seva
seu de Madrid. “Nosaltres no es-
tem d’acord a ficar la mà a les
butxaques dels espanyols”, va in-
sistir.
El líder de C’s també va llançar

ràfegues d’advertència sobre els
pressupostos, ja que la sevanego-
ciació amb el PP està en una fase
d’indefinicióperquèRajoynode-
signa l’equip que ha d’asseure’s
amb els centristes. “No donarem
suport als pressupostos del 2017
si no inclouen les partides que
proposem per a la classe mitjana
i treballadora”, va declarar Al-
bert Rivera.
Amb tot, l’aproximació del PP

al PSOE, afegit almenysteniment
que Rajoy acostuma a fer del pa-
per de C’s, inquieta la direcció
del partit, conscient de la seva
posició de debilitat: necessita ser
vist com a oposició, però, alhora,
marcar el pas de l’Executiu amb
acords puntuals.
“El que no té preu no té valor;

ells novalorenel nostre suport, al
qual ja donen per descomptat”,
assenyalen fonts de la direcció
taronja.
Per això, són cada vegada més

nombroses les veus que dema-
nen dins de Ciutadans marcar
distàncies amb els populars i po-
sar molt car el seu possible su-
port als comptes de l’Estat per a
l’any 2017, que calculen que po-
drien aprovar-se entre l’abril i el
maig.c

C’s amenaça de no
aprovar els
pressupostos si no
compleixen amb
el document pactat

EMILIA GUTIÉRREZ

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ahir en la conferència de premsa després de la reunió de l’executiva del partit

Catalá proposa de suprimir els jutges
nomenats per cambres autonòmiques
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El ministre de Justícia, Rafael Ca-
talá,vaadvocarahirpersuprimir la
possibilitat que els parlaments au-
tonòmics proposin magistrats per
formar part dels Tribunals Superi-
ors de Justícia de les comunitats
autònomes.Lamesuravaserexpo-
sada en el context d’un ampli pro-
gramade reformes de les estructu-
ra judicial a Espanya, el punt prin-

cipal de la qual seria la creació
d’“unfiscal investigador”queassu-
mís la instrucció dels processos,
com en la majoria dels països del
nostre entorn. En aquest cas, els
jutges durien a terme les funcions
relatives a la garantia dels drets fo-
namentals dels ciutadans i les rela-
cionadesambl’adopciódemesures
cautelars.
La compareixença de Catalá per

exposar els plans del seu ministeri
per a aquesta legislatura va posar

demanifestqueelconsensentreels
grups no és impossible, però que
sónmoltes les reserves i recels dels
grups parlamentaris sobre les pos-
sibilitatsquel’Executiuincrementi
la seva capacitat d’influència sobre
elpoderjudicial.Lapropostadesu-
pressió dels jutges autonòmics va
alarmar especialment els grups so-
biranistes.
L’instructor de la querella del

9-N, JoanAbril, tenia aquesta pro-
cedència autonòmica. En el seu

moment, el ritmede la investigació
va ser considerat excessivament
lentenmitjansdelacúpulajudicial,
que després va promoure el canvi
en la presidència del TSJ de Cata-
lunyaquanesvahaverderenovar.
En resposta a l’exposició delmi-

nistredeJustícia, ladiputadaEster
Capella (ERC) es va mostrar en
contra de la supressió dels magis-
trats dels tribunals superiors pro-
posatspelsparlamentsautonòmics
i va demanar un “traspàs complet”
decompetènciesenmatèriade jus-
tícia a la Generalitat. Lourdes Ciu-
ró (PDECat) esvapreguntar, al seu
torn,quinsmotiushihaperquèCa-
talá hagi defensat ara el dret a la
presumpció d’innocència de Cris-
tiano Ronaldo i no el mateix res-

pecte a Artur Mas o Xavier Trias
quan es va saber que estaven sent
investigats. Catalá va respondre
que defensa la presumpció d’inno-
cència sempre.
Pràcticament tots els grups van

mostrar preocupació per l’autono-
mia dels fiscals. JaumeMoya (Po-
dem) va preguntar si es retiraran
les querelles del 9-N, per la repeti-
da voluntat de diàleg del Govern.
Juan Carlos Campo (PSOE) es va
mostrar receptiu, però va subrat-
llar que el consens no és una finali-
tat,sinóunmitjà.Catalá,alseutorn,
va ser especialment obert respecte
al PSOE i C’s, al portaveu del qual,
José Ignacio Prendes, li va dir que
el pacte subscrit pel seu partit amb
elPPtébonasalut.c

DeCarreras, ambArrimadas
]En unmoment en què
alguns dels fundadors de
Ciutadans, com Arcadi
Espada i Albert Boadella,
han criticat públicament
l’estratègia traçada per
Inés Arrimadas a Catalu-
nya, entenent que és com-
plaent amb els independen-
tistes, la participació de
Francesc de Carreras –un
altre dels pares intel·lectu-
als de Ciutadans– avui
amb Arrimadas, en l’acte
del partit pel dia de la Cons-
titució, pot ser interpretat
com una clara mostra de
suport. Preguntada per
les crítiques que ha rebut,
Arrimadas va ironitzar ahir

sobre la seva suposada com-
plaença amb el sobiranisme:
“Que a mi em diguin que
m’he tornat nacionalista
és una cosa que no se la
pot creure ningú que
conegui la nostra activitat
a Catalunya”.
Per la líder de l’oposició al
Parlament, que va reiterar
que Ciutadans es continua
oposant i s’oposarà al refe-
rèndum d’independència,
darrere de les crítiques
d’alguns dels fundadors
del partit hi ha un cert
seguidisme del Partit
Popular i –va dir– de
l’intent de Xavier García
Albiol de desgastar-los.
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Com una irònica rèplica als seus
crítics, entre els quals hi ha alguns
delsméscèlebres(imordaços)fun-
dadors de Ciutadans, com Albert
Boadella i Arcadi Espada, que tant
li han censurat que celebrés l’últi-
ma Diada amb una paella popular,
ahir Inés Arrimadas va optar per
commemorar el 6-Dambuna fide-
uà constitucionalista, amb més de
50 quilos de sípia i calamar per a
400comensals.
Va ser l’epíleg d’una festa de la

Constitució queC’s ha adoptat des
dels seus inicis comunamanerade

reivindicarunpatriotismecivil, ar-
relat en els valors d’“igualtat, lli-
bertatisolidaritat”,itambédemar-
car distàncies amb altres dates as-
senyalades, com el 12 d’Octubre o
l’OnzedeSetembre, de sentiments

encesos idominide lesbanderes.
Tot i que el CCCBha acollitmés

d’una vegada l’acte constituciona-
lista deC’s, ahir el partit va decidir
traslladar-lo al poliesportiu Sergio
Manzano, al barri de Bellvitge de
l’Hospitalet.
Va ser també una mos-

trade suport a l’agrupació
local, la seudel qualhaes-
tatatacadasetvegades, ial
seuportaveu,MiguelGar-
cía, controvertit expresi-
dent del club de futbol de
laciutat agredit al carrer.
“Alguns es pensen que

atacant-nos les nostres
seus ens faran callar;
s’equivoquen: si hi ha una
cosaqueens sobraaC’s és
gent valenta”, va procla-
marArrimadas.
No va ser aquesta, però,

l’única ni la principal rei-
vindicació d’un míting
d’ambient fred que va es-
tar mediatitzat per les
creixents crítiques que al-
guns dels pares intel·lec-
tualsdeC’s–BoadellaiEs-
pada, però també Félix
OvejeroiAntonioRobles–
, a més de l’eurodiputada Carolina
Punset, fan a l’estratègia traçada
per Arrimadas, considerant-la tè-
biaambl’independentisme.
Aquest mar de fons comença a

incomodar la direcció centrista,

quemantéunarelacióambels “pa-
resfundadors”(elsseusparticulars
gerros xinesos) complexa, i que
ahir va presentar Arrimadas com
una “lluitadora diària” contra l’in-
dependentisme.

“Li estem molt agraïts, ningú
com ella no pot explicar el nostre
missatge d’igualtat i unitat”, va dir
el jove regidor de Tarragona Ru-
bén Viñuales, en tasques de pre-
sentador i vestit amb l’uniformeri-

verista per a dies festius i festes de
guardar: americana entallada, ca-
misablanca, texansoxinesos.
Peròmésenllàd’aquestesparau-

les, va ser la presència d’un altre
dels fundadorsdeCiutadans, el ca-

tedràtic de Dret Constitucional,
Francesc de Carreras, qui amb
Espada van lluitar perquè les con-
verses entre estovalles d’un grup
d’intel·lectuals cristal·litzessin el
2005 en l’actual partit, el gran aval

simbòlicquevarebreArrimadas.
Sorprès per la bel·ligerància

d’algunselsseusvellscompanysde
tertúlia, amb qui no comparteix
queC’shagidecentrarlasevaacció
política exclusivament en el com-

bat a l’independentisme,
De Carreras va evitar,
malgrat això, polemitzar
públicament.
La seva intervenció,

que va arrencar amb un
sentitrecorddelperiodis-
ta Iván Tubau, un altre
dels fundadors de C’s, re-
centment mort, va ser un
elogi sense complexos
dels “200 anys del consti-
tucionalismeespanyol”.
El catedràtic va qualifi-

car la Carta Magna de la
veritable “pàtria” de tots
els espanyols perquè en
garanteix la seva“igualtat
i llibertat”.
Per aquesta raó va cri-

daradefensar-ladelesse-
ves dues grans amenaces:
d’una banda, els indepen-
dentistes, que “volen se-
parar Espanya i posar fi a
la solidaritat” entre els

seus ciutadans; de l’altre, el “popu-
lisme” de Podem, que vol enviar a
l’embornal de la història els “prin-
cipis” constitucionals i esborrar
que ladel 1978vaserunaConstitu-
ció“deconsens”.c

Fideuàconstitucional

ÀLEX GARCIA

La líder de C’s Inés Arrimadas saluda el catedràtic Francesc de Carreras

Lapresènciade De
Carrerasésunsimbòlic
aval aArrimadas
davant lescrítiques
d’Espada iBoadella

EL MIRADOR

Iñaki
Ellakuría

Regidors dePDECat, ERC iCUPvan
a treballar el dia de laConstitució
Els independentistes es mobilitzen sota el lema “res a celebrar”

REDACCIÓN
Barcelona

Al voltant d’un terç dels ajunta-
ments de Catalunya, segons dades
de l’Associació de Municipis Inde-
pendentistes (AMI) uns 350, es van
convertir ahirenelsmúltiplesesce-
naris on els partits independentis-
tes (PDECat, ERC i laCUP) van ce-
lebrarlasevanocommemoraciódel
dia de la Constitució. Dirigents so-
biranistes esvandeixarveureenal-
guns d’aquests consistoris on càr-
recs electes independentistes van
anaratreballar,encaraqueelsedifi-
cis estiguessin tancats al públic i no
acudís ningú més al seu lloc de
treball.
En aquest sentit, la coordinadora

del PDECat, Marta Pascal, es va
traslladar a Vic per reunir-se amb
l’alcaldessa d’aquesta ciutat, Anna
Erra, que ahir va treballar per deci-
sió política –encara que el mercat
medieval que celebrava aquestmu-
nicipi potser tampoc no li hauria
deixat una alternativa–. Pascal, de
fet, va assegurar que els càrrecs
electes del seu partit treballen els
365 dies a l’any, però que ahir no
tenien “res a celebrar”, ja que el dia
de la Constitució implica comme-
morar “l’ordenament jurídic
espanyol”.
Pascal va instar el delegat delGo-

vern central a Catalunya a “canviar
la tendència”de lasevapredecesso-

ra, Llanos de Luna, apuntant que la
millormanerad’abanderareldiàleg
seria demostrar-ho obrint-se a par-
larde tot.
La presidenta del Parlament,

Carme Forcadell, es va traslladar
fins a Celrà, consistori gironí que
ahir va obrir per cinquè any conse-
cutiu i que té com a alcalde el

cupaire Daniel Cornellà. Forcadell
va participar en el canvi del nom
d’unaplaça: la de laConstitució, re-
batejada com a Maria Mercè Mar-
çal. “S’ha de respectar el que deci-
deixi cada consistori, i els alcaldes i
regidors han de fer allò que els dic-
tin les seves conviccions”, vadefen-
sarForcadell.

Almarge de càrrecs electes, en el
cas d’aquest consistori ahir tan sols
hivananaratreballarquatreemple-
ats de la trentena que té l’adminis-
tració local. “Hanvingutmenys tre-
balladorsper l’efecte judicialqueva
tenir la denúncia contra l’Ajunta-
mentdeBadalona.Aixòhaatemorit
algunespersones,quenohanvingut

perpordeserexpedientadesperve-
niratreballar”undiacomaquest,va
manifestar l’alcalde.
A Barcelona, regidors d’ERC i la

CUP van mantenir una reunió a
l’Ajuntament i també va anar a tre-
ballar el primer tinent d’alcalde,
Gerardo Pisarello, d’En Comú. A
Girona representants d’ERC, la
CUP i PDECat van entrar junts al
Consistori.AMataró, regidorsde la
CUPvanassegurarque l’alcaldedel
PSC, David Bote, no va permetre
obrir l’edifici.
“Avuinohihacapmotiuperdes-

preocupar-se de l’economia i dels
serveis socials”, va assegurar el vi-
cepresident del Govern, Oriol Jun-
queras que almatí va voler visualit-
zar que “no hi havia res a celebrar”,
visitant amb la consellera d’Afers

Socials, Dolors Bassa, un geriàtric
deBarcelona.
Junquerasvaaprofitaraquestac-

te per descriure les bondats dels
nouspressupostos,peralsqualsne-
cessita el vot favorable de la CUP.
“Són els pressupostos més socials
possibles; incrementen la despesa
social: el 74,7% es destina a políti-
ques socials”, va assegurar el vice-
presidenteconòmiccatalà.
La presidenta de l’AMI, Neus

Lloveras, va manifestar que l’acció
dels regidors independentistes du-
rant la jornadad’ahirpreténdenun-
ciarunaConstitucióque “s’estàuti-

Forcadell participa
a Celrà en el canvi
de nomde la plaça de
la Constitució pel de
MariaMercèMarçal

PERE DURAN / NORD MEDIA

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ahir al costat de l’alcalde de Celrà, Daniel Cornellà

El nou escenari polític

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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œEl comissari d’Economia avisa del “gran
problema” dels contractes dels jugadors

œEl fiscal actua contra exmadridistes,
però no contra Ronaldo ESPORTS 39

! Uns investigadors de l’IRB de Barcelona identifiquen la proteïna CD36,
que permet avançar en la lluita per frenar el desenvolupament del càncer
Nou avenç en la lluita contra el
càncer. Científics de l’Institut
de Recerca Biomèdica (IRB),
amb seu aBarcelona, han identi-

ficat la proteïna CD36. Desacti-
vant-la, els investigadorspodran
progressar en la lluita contra la
malaltia, tant en la fasepreventi-

va com en la del tractament, evi-
tant l’expansió per metàstasi o
bé frenant el creixement dels tu-
mors. TENDÈNCIES 22 i 23

Una troballa científica
obre noves estratègies
contra lesmetàstasis

! El ja ex-primer
ministre italià, líder
del Partit Demòcrata,
no aclareix el seu futur

L’habitatge
noupuja
un 17%en
tres anys

Unavegada aprovat el pressupost,
Matteo Renzi va dimitir ahir for-
malment després del seu fiasco en
el referèndum de diumenge. Ren-
zi va proposar al president de la
República un govern d’unitat na-
cional o, amb menys èmfasi, elec-
cions. INTERNACIONAL 3

! En el cas català,
la falta d’oferta
eleva un 28%

el preu dels pisos
per estrenar
ECONOMIA 45

Trump, home
de l’any a ‘Time’,
fa fora un càrrec
abans de començar
INTERNACIONAL 6

DIJOUS, 8 DE DESEMBRE DEL 2016

Alerta deBrussel·les per
l’evasió fiscal en el futbol

Renzi dimiteix
i proposa
un govern
d’unitat
nacional

Fundada el 1881 per Don Carlos i Don Bartolomé Godó

.cat

Santamaría
busca
complicitat
per a
l’“operació
diàleg”
Només19dies
desprésdel’últi-
mavisitaaBarce-
lona,SorayaSáenz
deSantamaríahi
vatornardisposa-
daabuscarcom-
plicitatsperalque
jaesdenomina
“operaciódiàleg”.
Amésdeveure’s
ambeldelegatdel
Govern,Enric
Millo(elsseus
“ulls imans”a
Catalunya,segons
ellamateixa),es
vaentrevistar
ambels lídersde
C’s idelPSC,
InésArrimadas
iMiquelIceta.
POLÍTICA 13 A 15

RAFA GARRIDO / ACN

TENDÈNCIES 24

ElsMossos
detenen
els pares
de laNadia
TENDÈNCIES 24

Nines connectades
a internet amenacen
la privacitat
delsmenors

Todos tenemos
algo especial.
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Diàleg fins al referèndumEl 1961 Luther King i
47 manifestants van ser
detinguts per agenollar-
se i pregar davant l’Ajun-

tament de Birmingham; incompli-
en les prohibicions de manifestar-
se. L’endemà King va llegir a la
presó la carta de vuit importants
religiosos blancs no racistes: “Re-
coneixem la natural impaciència
de la gentque sentque les seves es-
perances triguen a fer-se realitat.
Però estem convençuts que aques-
tes manifestacions són errònies i
inoportunes. Quan un creu que
vulneren els seus drets, hi ha un
procediment establert i cal dialo-
gar, abandonar els carrers”. King
hi va respondre: “Tenenmolta raó
de cridar al diàleg. En realitat,
aquest era l’objectiu de tot el nos-
tre moviment. La no-violència de
les nostres actuacions ha provocat
una crisi tal i tanta tensió que els
qui havien refusat constantment
el diàleg ara es veuen impel·lits a
demanar-lo”.

Com es connecta aquesta histò-
ria amb la Catalunya actual? La re-
sistència a admetre el referèndum
com a solució sembla que ja no és
tan unànime. Van apareixent de-
claracions que són escletxes, com
les veus amb influència queqüesti-
onen l’statu quo negacionista del
referèndum, la incomoditat quasi
insostenible al PSC, les declara-
cions d’Inés Arrimadas i l’ofensiva
dels dirigents polítics espanyols
volent apropiar-se el relat del dià-
leg. De fet, em diuen que en certs
ambients de la capital de l’Estat
s’ha instal·lat el pessimisme pel
que fa a les seves expectatives de
veure com en el seu llenguatge
es desinfla el “suflé català”. Sem-
bla, doncs, que a Madrid toca rec-
tificar.
Laparadoxaésquementrestant,

a casanostra, alguns articulistesno
parendedir que a l’independentis-
me li sobra estètica, li manca lide-
ratge, que improvisa, i que no té
unaestratègia.Enresum,ensvolen

dir que encara no estem a punt.
Discrepo. Comapresident de l’As-
semblea Nacional Catalana, volto
cadasetmanaper totelpaís, en tota
mena de conferències i actes i per-
cebo un convenciment en una part
molt important de la societat cata-

lana que dóna per descomptada la
desconnexió.
Els contraris a la independència

volen treure partit d’aquestes con-
tradiccions. Aquesta estratègia no
és nova. Recordo, per citar el dar-
rer exemple, els dubtes que es van
voler amplificar arrandel fracàsde
la tramitaciópressupostària. I tam-

bé quina va ser la reacció, a inicis
de juny, davant la proposta de fer
un referèndum d’independència.
A final de setembre, el panorama
havia canviat: la mobilització mul-
titudinària de l’Onze de Setembre
va impulsar definitivament el refe-
rèndum. I mobilitzacions i refe-
rèndum van acabar sacsejant al-
guns fonamentsde lapolítica espa-
nyola, un cop es va fer evident
realitats i fets quehavien negat sis-
temàticament.Així doncs, guanyar
relat i espai perdut pot estar en la
base de les escenificacions dels
darrers dies a favor del diàleg.
Hihaunapressióexterna i inter-

na que l’Estat espanyol ja no pot
ocultar. A les evidències que arri-
ben de Catalunya –hauríem d’afe-
gir-hi ladarreramobilitzaciódel 13
de novembre amb desenes i dese-
nes de milers de persones fent
costat a les institucions del país–
cal sumar-hi ara l’interès pocdissi-
mulat de l’exterior. La conferència
del president Puigdemont i dies

després de l’expresident Mas amb
presència de més d’una desena
d’ambaixadors a cadaunaésun se-
nyal inequívoc. Un ambaixador no
hi va sense consultar el seu govern
ni saber que el que s’hi dirà va en la
línia de defensar el referèndum
coma solució política òptima, pos-
sible i inevitable per l’Estat espa-
nyol i la Unió Europea. Qui posa la
mà al foc, doncs, per la intangibili-
tat del president espanyol? Qui
creu que a la cimera recent deBer-
lín nova sentir veus que li recorda-
ven que convé diàleg? Qui no pot
imaginar que la seva rigidesa inco-
moda molts mandataris europeus
pel risc de generar un problema
més a la Unió Europea?
La bastida alçada aquests últims

anys per desacreditar el diàleg per
al referèndum comença a enfon-
sar-se. De moment els gestos del
Govern espanyol són encara buits
de contingut, amb excés de retò-
rica i absènciade fets. Simiremen-
rere, però, el punt present ens fa
ser optimistes. Pot ser la prèvia
d’una rectificació. Si arriba, serà
molt benvinguda. En serem els
primers valedors. Som-hi, el refe-
rèndum espera.c

La bastida alçada
aquests últims anys per
desacreditar el diàleg
per al referèndum
comença a enfonsar-se

Jordi Sànchez

J. SÀNCHEZ és president de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC)

QUIQUE GARCÍA / EFE

Miquel Iceta arribant a la delegació del Govern espanyol ahir

IÑAKI ELLAKURÍA
RAÚL MONTILLA
Barcelona

A la presa de possessió d’Enric
Millo com a delegat del Govern
central a Catalunya la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santa-
maría va insinuar, després d’ofe-
rir “diàleg”, que al Palau Monta-
ner, noble seu de la delegació al
centre de Barcelona, aviat li hau-
rien d’habilitar un despatx per-

què seriamolt present a la capital
catalana.
Va ser un avís de la voluntat de

Sáenz de Santamaría d’abordar
des del començament d’aquesta
legislatura la qüestió catalana, un
encàrrec directe del president
Mariano Rajoy, a fi de desactivar
l’independentisme o, almenys,
recuperar la normalitat institu-
cional amb la Generalitat.

Ahir, pocs dies després d’aque-
lla posada de llarg de l’“operació
diàleg”, la vicepresidenta i minis-
tra d’Administracions Públiques
va estrenar el seu despatx barce-
loní amb sengles reunions amb la
líder de Ciutadans, Inés Arrima-
das, i el primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, per abordar la situ-
ació política de Catalunya.
Va ser una visita que no estava

recollida a l’agenda oficial de la
número dos de l’Executiu del PP,
amb l’esperança de ser discreta,
però després que al matí trans-
cendís als mitjans va aixecar una
gran expectació.
En el seu diàleg amb Iceta i

Arrimadas, Santamaría va trans-
metre la intenció de l’Executiu
populard’obrir viesdediàlegmés
directes amb els polítics i institu-
cions catalanes i implicar-los en
aquesta buscada “nova etapa”.
No només seran la vicepresi-

denta iMillo els que utilitzaran la
delegació del Govern central a
Barcelona com a espai per fo-
mentar el diàleg.Rajoyvol queels
ministres i alts càrrecs tinguin
una presència continuada aCata-
lunya i que utilitzin aquesta seu
per a les seves trobades i reunions
amb polítics i representants de la
societat civil catalana.
Entre les entrevistes pendents

hi ha la de Santamaría i el vice-
president del Govern, Oriol Jun-
queras, i la dels presidentsMaria-
no Rajoy i Carles Puigdemont.
Sobre la primera trobada, que

es podria concretar en els prò-

xims dies, Santamaría va explicar
que fa dies que el seu equip ana-
litza les 46 demandes que Puig-
demont va lliurar a Rajoy l’abril
passat en la visita a laMoncloa.
La predisposició al diàleg i a

donarrespostaaaquestpaquetde
mesures és total, amb una excep-
ció: el punt sobre el referèndum
d’independència de Catalunya.
La reunió amb Arrimadas ve

precedida del clima d’enfronta-
mententreCiutadans i elPPcata-
là, sobretot després que Xavier
García Albiol la titllés de “traïdo-
ra” per haver proposat una
reunió de C’s i PSC amb Rajoy i
que diversos portaveus populars
l’acusin públicament d’haver as-

sumit com a propis axiomes del
discurs independentista.
Tot i així, el climava ser cordial

i Santamaría va convidar Arrima-
das a mantenir una relació fluida
amb Millo, que va definir com la
sevamà dreta a Catalunya.
Les dues dirigents van ana-

litzar lesmesures que afectenCa-
talunya i que estan en el pacte
d’investidura que van firmar PP i
C’s, com lamillora del sistema de
finançament, l’impuls del corre-
dor mediterrani i la reforma
Constitucional.
En aquest sentit, van coincidir

en la importància de tenir certa
“unitat d’acció” al Congrés sobre
la qüestió catalana.

A la roda de premsa posterior
Arrimadas va dir que C’s està
oberta al diàleg ambelGovernes-
panyol, però també amb la Gene-
ralitat i la resta de les formacions
catalanes. I va fer una doble peti-
ció: a Puigdemont, que reconsi-
deri la seva negativa a assistir a la
conferència de presidents auto-
nòmics i accepti el diàleg sobre fi-
nançament, i al Govern de Rajoy,
que “posi mesures i reformes
concretes” sobre la taula.
Iceta vaqualificar la reunióque

vamantenir amb Sáenz de Santa-
maría de “cordial”, en què la vice-
presidenta va prendre “moltes
notes” sobre tots els temes de què
vanparlar, que van sermolts, tot i

ElGovern central
prova de sumar
Ciutadans i PSC
a la “nova etapa”
Sáenz de Santamaría es reuneix
a Barcelona amb Arrimadas i Iceta

EN ESPERA DE REFORMES

LadirigentdeC’sespera
queelGoverndelPP
posisobrelataula
“mesuresconcretes”

NOU TEMPS

El líder socialista
reconeixel “canvi
d’actitud”, peròapunta
quenon’hihaprou
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LaGeneralitat
lamenta que el
diàleg comenci
amb l’oposició
Munté retreu a la vicepresidenta que
no s’hagi reunit abans amb Junqueras

JOSEP GISBERT
Barcelona

Que les primeres reunions que
la vicepresidenta del Govern
espanyol, Soraya Sáenz de
Santamaría, mantingui a Cata-
lunya i sobre Catalunya siguin
amb els representants de
l’oposició i no del Govern no
és, per al gabinet de Carles
Puigdemont, precisament la
millor manera de plasmar la
voluntat de diàleg. “És un bon
indici la seva iniciativa de ser
més present a Catalunya, so-
bretot per l’enorme incompa-
reixençade l’Estat aCatalunya

que hi ha hagut fins ara, però
nodeixade ser sorprenent que
es reuneixi amb l’oposició
abans que amb el Govern”, va
lamentar ahir la consellera de
Presidència, NeusMunté.
Al Govern li causa especial

“estranyesa” que la primera
reunió a Barcelona no hagi es-
tat amb el vicepresident i con-
seller d’Economia, Oriol Jun-
queras, que el passat 21 de no-
vembre la va convidar per
carta a mantenir una trobada
precisament a la capital deCa-
talunya que, de moment, no té
ni tan sols data fixada. Com
tampoc no la té l’entrevista

també pendent entre Carles
Puigdemont iMarianoRajoy, i
queNeusMuntédesitjariaque
fos “ben aviat” i “amb contin-
gut”. El Govern valora, en tot
cas, el “canvi d’actitud” que
suposa la presència de Soraya
Sáenz de Santamaría a Barce-
lona per “prendre el pols a la
realitat política i social” deCa-
talunya, encara que considera
que “si es tracta d’una estratè-
gia premeditada –veure’s
abans amb l’oposició–, no és
un bon senyal”. El mateix que
pensen els partits que l’inte-
gren, com el Partit Demòcrata
Europeu Català (PDECat), la
coordinadora general del qual,
MartaPascal, nodubta aquali-
ficar de “gesticulació” i “ope-
ració de màrqueting” les reu-
nions de la vicepresidenta del
Govern espanyol, mentre des
d’ERC es resta importància al
fet perquè “no n’esperem res
de l’escenificació del diàleg
amb el Govern espanyol”.
La consellera de Presidèn-

cia, enaquest contextdecoses,
va recordar, a més, que la re-
forma de la Constitució que
ara sembla que tenen a l’agen-
da els partits espanyols no és
en cap cas una proposta que
tingui gaires adeptes a Cata-
lunya. “A Catalunya no hi ha
cap demanda ciutadana ni
cap clamor al carrer per una
reforma de la Constitució”, va
subratllar en declaracions a
l’Agència Catalana de Notí-
cies, enquèva remarcar que és
com “la cançó de l’enfadós a
la qual recorren quanno tenen
cap altra proposta per oferir a
Catalunya”.c

que tots sobre l’encaix de Catalu-
nya a Espanya.
“L’actitud ha canviat, les coses

com són”, va valorar Miquel Ice-
ta, quealhoravaadvertir queamb
un canvi d’actitud no n’hi ha
prou. “Estem arribant tard. Hi ha
un problema que s’ha anat com-
plicant i que requereix propostes
i actuacions”, va afegir el líder
dels socialistes catalans.
A la reunió, de propd’unahora,

Iceta va posar sobre la taula la re-
forma federal de la Constitució i
que s’hi comenci a treballar im-
mediatament a partir de meca-
nismes que permetin veure
“quins són els punts que susciten
més acord i quins sónels punts en
què hi ha més distància”, perquè
en el moment en què es pugui
abordar el debat “portem tots els
deures fets”.
També la demanda d’un nou fi-

nançament o les inversions que
són necessàries a Catalunya, que
depenen del Govern central i que
no arriben –cas, per exemple de
Rodalies–. Iceta va incidir en la
necessitat que els dos governs, el
català i el central, recuperin el di-
àleg, una cosa en què pensa que

els socialistes poden ser “útils”.
En aquest sentit, el líder del

PSCtambéva tornara reclamaral
cap de l’Executiu català, Carles
Puigdemont, que assisteixi a la
conferència de presidents que
Rajoy convocarà ben aviat per-

què, si no ho fa, “Catalunya es
quedarà sense veu”. Es tracta
d’una qüestió, va dir Iceta, que
també va plantejar a Sáenz de
Santamaría: “A veure si entre tots
el convencem”, va apuntar.
Sobre la polèmica pel fet que la

vicepresidenta es va reunir abans
amb ell i amb Arrimadas, el líder
del PSC va apuntar que va ser ell
qui va demanar cita a Santamaría
quan tots dos van coincidir en
el nomenament de Millo com a
delegat del Govern.
“Jo li vaig demanar una reunió,

i el cert és quem’ha donat cita ra-
pidíssim; crec que totes les forces
que vulguin parlar podran par-
lar”, va subratllar el líder dels so-
cialistes catalans, que va apuntar
que després de la reunió la seva
impressió és que la vicepresiden-
ta ha agafat la carpeta catalana
“ambmolt d’interès”.c

SOBRE EL NOU FINANÇAMENT

El PSC i C’s volen que
Puigdemont assisteixi
a la conferència
de presidents

“Si és una estratègia
premeditada,
no és un bon
senyal”, remarquen
fonts del Govern

QUIQUE GARCÍA / EFE

La líder de Ciutadans Inés Arrimadas abans de la reunió d’ahir amb la vicepresidenta del Govern central
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Suïcidi constitucional
Tenen raó els independentis-

tesquanassegurenqueresul-
ta inversemblant que la
Constituciódel1978incorpo-

ri unmecanisme que pogués permetre
la secessió i, fins i tot, una consulta so-
breaquestahipòtesi.EncaraquelaCar-
taMagna no consagra una democràcia
militant, com l’alemanya o francesa, el
seu fonament és la “nació espanyola”
que s’adjectiva d’“indissoluble” i la so-
birania resideix en el “poble espanyol”
del qual emanen els poders de l’Estat.
Aquestes declaracions es contenen als
articles 1r i 2ndel títol
preliminar de la
Constitució i confor-
men un dels aspectes
essencials del seu nu-
cli dur. De tal manera
que alterar-ho amb la
incorporació de nous
conceptes tals com
nació de nacions o
Estatplurinacionalno
consistiria en un pro-
césdereformasinóen
l’abrogació de l’actual
Constitució i en l’inici
d’un procés consti-
tuent.Ésperaixòque,
quan els independen-
tistesperunesraons, i
Podem, per d’altres,
reclamenque laCarta
Magna reflecteixi
d’una altra manera la
pluralitat territorial
d’Espanya –superant
l’expressió “naciona-
litats i regions”–, el
que en realitat dema-
nen és posar fi a la
norma constitucional
que va fer aflorar la
transició espanyola.
En termes més clars:
es demana, ni més ni
menys, que les Corts
Generals suïcidin la
Constitució del 1978 i se n’elabori una
altra sostinguda en fonaments comple-
tamentdiferents.
Aquesta hipòtesi no es produirà per-

què les cambres legislatives reflectei-
xenunamajoriaaclaparadoraquedóna
suport a l’actualConstitució.Però tam-
poc les circumstàncies polítiques i la
correlaciódeforcesactualnopermeten
unprocés solvent per abordar-ne la re-
forma. La irrupció de Podem i les pre-
tensions independentistes juntament
amb d’altres de més morigerades però
també de caràcter identitari per part
del nacionalisme basc frenen gairebé
en sec l’obertura d’un debat reformista
perquè no obtindria ni de bon tros el
consens parlamentari que va obtenir el

text del 1978 i és possible que procurés
una divisió en l’electorat que reduís el
suportpopularaunanormaconstituci-
onal reformada.Ambuna altra compo-
sició del Congrés dels Diputats –per
exemple: la de la X legislatura, sense
Podem– hauria estat possible una re-
forma –fins i tot una simple addició–
quesatisfés enpart les aspiracionsd’un
sector moderadament secessionista a
Catalunya. Ara tampoc aquesta variant
no seria assenyada perquè n’hi hauria
prou que un 10% dels diputats sol·lici-
tés una consulta vinculant perquè

aquestapossibleprevisiófavorableales
reivindicacions del catalanisme s’ha-
gués de sotmetre a un referèndum del
conjuntdelsciutadansque,moltproba-
blement, la rebutjaria.
Com mostra l’últim baròmetre del

CIS, la majoria dels espanyols consul-
tats es mostren satisfets amb l’actual
Estat autonòmic. No hi ha demanda

majoritària de canvis constitucionals
fora de Catalunya i, amb menys força,
d’Euskadi, iaquellesmésfreqüents(su-
pressióo reformadelSenat, redistribu-
ció de competències entre l’Adminis-
tració i les autonomies, aspectes deter-
minats del títol II referents a la
monarquia parlamentària) no són les
que es reclamen des dels independen-
tismes i nacionalismes diversos. El
PNB i els partits que donen suport a la
secessió catalana ja han explicitat que
noparticiparienenunareformaconsti-
tucional queno incidís demanera radi-

cal en el model terri-
torial remetent-se a la
necessitat de recollir
declaracions dogmà-
tiques tals com el re-
coneixement de les
“nacions d’Espanya”.
El Tribunal Constitu-
cional ha declarat, a
més, que la Constitu-
ció no “coneix cap al-
tra nació que l’espa-
nyola” i que lamenció
nacionaldel pròlegde
l’Estatut del 2006 ha
d’interpretar-se con-
forme als criteris
d’aquell òrgan de ga-
ranties, és a dir, sense
que la denominació
tingui rellevància ju-
rídica o política. Es
podria, així, parlar de
nacions culturals o
lingüístiques però no
de nacions sense
adjectivacions per-
quèésla“indissoluble
nació espanyola” el
fonament de la Cons-
titucióvigent.
El meló constituci-

onal –per a una refor-
ma– s’hauria hagut
d’obrir entre el 2012 i
el 2015 com a

procediment de solució, parcial, de la
qüestió catalana. Ara caldrà intentar
pal·liar-la sense cap incisió a la Cons-
titució, valent-se el Govern espanyol i
els interlocutors a Catalunya que s’hi
avinguin de procediments que puguin
materialitzar-seenacordspolítics, lleis
ordinàries i, eventualment,orgàniques.
El “principi d’efectivitat” –la indepen-
dència aconseguida a través dels fets
consumats– és una aposta possible pe-
rò massa arriscada. I així, quan només
esresisteixamblapretensióqueelsim-
ple transcurs del temps solucioni els
problemes, és fàcil trobar-se que
aquests s’han convertit en immaneja-
bles. Potser Rajoy se n’hagi adonat ja
tard.

Inés Arrimadas
Si es fa un repàs als discursos i intervencions de la líder
de Ciutadans a Catalunya, es conclourà que no hi ha cap
heterodòxia respecte dels criteris que sobre l’indepen-
dentisme té establerts el seu partit. García Albiol (PP)
l’ha anomenada “traïdora” i en cercles mediàtics i polítics
de Madrid, Arrimadas és acusada de “desviacionisme”,
opinió que no comparteix ni Albert Rivera ni el seu
equip. Sembla que interessa colpejar sobre la coherència
del discurs de Ciutadans i fer-ho sobre la seva dirigent
a Catalunya. Es fa, en ocasions, recorrent a arguments
familiars totalment improcedents i intrusius. No ho està
passant bé el partit taronja. Rajoy no els ho està posant
fàcil. Hi ha una operació en marxa contra els de Rivera.
L’explicarem.

Jean-Marc Ayrault
El ministre d’Exteriors francès va aprofitar dimecres
passat un acte amb el seu homòleg Alfonso Dastis per
reclamar “respecte” a la sobirania de França a propòsit
de les repetides mencions dels independentistes cap als
territoris de parla catalana al país veí. En el seumoment,
el Govern gal es va pronunciar de la mateixa manera quan
creixia el discurs de la unificació d’Euskadi amb el terri-
tori anomenat Iparralde (País Basc francès). No s’han
de confondre les coses. El fet que als ambaixadors acre-
ditats aMadrid els interessi conèixer de primera mà les
tesis secessionistes no vol dir –potser, al contrari– que
els donin suport o els complaguin. Entrar en una dinà-
mica de postveritats seria un símptoma d’impotència
en l’independentisme.

Alterar el fonament
nacional espanyol
a la Constitució obriria
un procés constituent

José Antonio ZarzalejosL’ÀGORA

Avegades fa força fàstic tenir raó.
Ho pensava aquesta setmana en
veure que la Unió Europea ha
obert expedientaEspanyaperno

haver sancionat Volkswagen en el
Dieselgate. Fa uns mesos vaig escriure en
aquestamateixacolumnaunareflexiósobre
l’afer que era tot un exercici de predicció.
Feia de sibil·la, vaja. Em preguntava en què
quedaria a Espanya la investigació i lesmés
que lògiques sancions al gegant automobi-
lísticVolkswagenarran l’escàndolde lama-
nipulació dels motors d’una part dels seus
models dièsel. Si ho recorden, la trampa va
ser descoberta fa un any als Estats Units: la
multinacionalalemanyahaviaretocatel sis-
tema informàtic d’alguns models perquè
enganyessin les anàlisis d’emissions de
fums. D’aquesta manera els indicadors de
contaminacióerenmésbaixosqueelsreals i
aconseguien una millor qualificació en el
rànquingdevehiclesmenys contaminants.
Les conseqüències primeres de l’afer van

serladimissiófulminantdeldirectorexecu-
tiu de Volkswagen, la pèrdua d’una quarta
part del valor de la companyia a la borsa i
unaprovisióde fons força importantperpa-
gar el canvi de software en tots els models
afectats a tot el món. Jo ja he rebut la meva
carta,perquèelmeucotxeésundelsmodels

trucats, i ben aviat passaréperquème’l con-
verteixinenunvehiclequejaséqueperdes-
gràcia és més contaminant, però més ho-
nest. Als Estats Units, on va esclatar tot, la
investigació s’ha acabat amb un acord amb
lamarca per evitar una onada de demandes
massiva que amenaçava d’ofegar el gegant
del motor en indemnitzacions milionàries.
VolkswagenhauràdepagaralGovernnord-
americà 15.000milionsdedòlars.
A Espanya, l’intrèpid ministre Soria,

abans de fer un sonormutis empastifat pels
papers de Panamà, va passar primer del to
sever exigint explicacions a Volkswagen,
anunciant investigacions i prometent san-
cions exemplars a posar-se com a estora de
porta als peus de l’empresa. N’hi va haver
prouque lacompanyiaamenacésderetallar
les inversions en nous models a les plantes
que té a Espanya, començant per la de
Martorell, perquè desapareguessin les
exigències de devolució dels ajuts del pla
PIVE usades fraudulentament, per exem-
ple. Un any després, no sabem res dels re-
sultats de la promesa investigació ni de cap
hipotètica sanció. De moment, el Govern
espanyol, davant l’amenaça que Brussel·les
elsacabisancionant,s’haposatdeperfil idiu
que ho investigarà. Molta investigació per
no res, vaja.
I aquestes eren justament les meves

pessimistes prediccions: que Espanya seria
dels països on a Volkswagen enganyar i
mentir li sortiria absolutament gratis. En fi.
Potser és aquesta estranya setmana, una
pluja escocesa de festes i dies laborables.
Potser és l’excés de temps lliure o els colors
grisos i apagats d’aquest mes de desembre
que m’inspiren un estat d’ànim malen-
coniós. Però avui em sento unamica com la
mítica sibil·la grega, Cassandra, dotada pels
déus amb el do de la profecia, però amb la
maledicciódenosermaicreguda.Enelmeu
cas, la maledicció és haver estat afavorida
amb el do del “pensa malament, i l’encer-
taràs”. Per cert, la possible sanció que posi
Europa a Espanya per no investigar i cas-
tigarVolkswagen, calqueelsdiguiqui l’aca-
baràpagant?c

Volkswagen
i Cassandra

El Govern espanyol, davant
l’amenaça que Brussel·les els
acabi sancionant, s’ha posat de
perfil i diu que ho investigarà

Glòria Serra

RAÚL
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LaCUP tensa la relació amb el Govern
i exigeix la dimissió del conseller Jané
La detenció d’anticapitalistes pelsMossos per ordre judicial desferma la polèmica

JOSEP GISBERT
Barcelona

Larelacióentre laCUPielGovern
torna a fer saltar espurnes.Aques-
ta vegada a propòsit de nous actes
de desobediència i de les deten-
cions practicades pels Mossos
d’Esquadra, per ordre judicial,
dels activistes de la formació de
l’esquerra anticapitalista que es
van negar a declarar a l’Audiència
Nacional per la cremade fotos del
rei Felip VI l’Onze de Setembre
passat. Una situació que, després
del precedent de l’alcaldessa de
Berga,Montserrat Venturós, posa
més llenya al foc de la difícil con-
vivència que la CUP i el Govern
mantenen aquesta legislatura i
tensa la relació en vigílies del
debat de totalitat dels pressupos-
tos de la Generalitat del 2017 que
se celebra la setmana que ve al
Parlament.
El cas és que les detencions, or-

denades pel jutge de l’Audiència
Nacional Fernando Andreu des-
prés de la plantada de la setmana
passada, van desencadenar una
tempestapolítica al si de la forma-
ció de l’esquerra anticapitalista,
que va sortir en bloc en contra del
fet en simateix i en contra de l’ac-
tuació dels Mossos d’Esquadra,
fins alpuntd’exigir sense reserves
la destitució del seu màxim res-
ponsable, el conseller d’Interior,
Jordi Jané. En una compareixen-
ça a la sala de premsa del Parla-
ment, Mireia Vehí, acompanyada
delstambédiputatsBenetSalellas,
Eulàlia Reguant, Gabriela Serra,
AnnaGabriel i JoanGarriga i de la
portaveu del secretariat nacional,
Núria Gibert, va subratllar que,
davant la “mà dura” de l’Estat es-
panyol contra el procés indepen-
dentista, la CUP “no pensa fer ni
un pas enrere” i va lamentar que,
“una vegada més”, el conseller
d’Interior“nohaestatal’alturadel
moment democràtic excepcional
que viu Catalunya”. El desafia-
ment de la dimissió de Jordi Jané
quedavadamunt la taula.

Les queixes contra els Mossos
d’Esquadra venien motivades so-
bretot pel fet que, segons es de-
nunciava a travésde lesxarxes so-
cials, aquesta vegada l’actuació de
l’Audiència Nacional era conse-
qüència d’una investigació inicia-
da d’ofici per la policia catalana
després de l’Onze de Setembre.
“Fa falta més valentia, no només
per fer front a la repressió de l’Es-
tat sobre l’independentisme, sinó
també per revisar la política fiscal
actual”, va recriminar la diputada
anticapitalista, en un missatge
adreçat als socis del Govern, el
PDECat i especialment ERC, i di-
rectament vinculat, amés, a la ne-
gociació dels pressupostos. Els
membres de la CUP van estripar
lesfotosdelreiFelipVIquedurant
tota la compareixença al Parla-
ment havien exhibit de cap per
avall, com a mostra de la seva vo-

luntat de continuar desobeint, de
la qual va quedar constància així
mateix en les concentracions de
protesta convocades en diversos
municipis deCatalunya.De fet, en
algunes es van tornar a cremar
més fotos del monarca, com va
passar en la de Barcelona, en què
vanparticiparalgunsdelsdiputats
i regidors de la formació de l’es-
querraanticapitalista.
El Govern, davant de tot plegat,

va optar per la prudència i per
mantenir una actitud de silenci,

tot i que fonts del Departament
d’Interior van recordar que el Ga-
binet no pot tenir cap intervenció
davantunaordreemanadadel jut-
jat que no va dirigida a ell, sinó di-
rectament als Mossos d’Esquadra
comapoliciajudicial, iqueaquests
estanobligatsacomplir la legalitat
vigent. Des del Govern, en tot cas,
s’atribueix la reacció de la CUP
a la “gesticulació per a la pròpia
parròquia”, amb l’esperança que
no afecti l’aprovació dels pressu-
postos del 2017, tot i que s’adver-
teix que aquest tipus d’incidents
s’aniran reproduint. Els socis del
gabinet de Carles Puigdemont
també confien que els comptes no
esensurtinafectats–perbéqueen
privat temen que quan el debat
arribi als números del Departa-
ment d’Interior hi haurà dificul-
tats per tirar-los endavant–, però
enel seu cas sí quevanapujar el to

Política
La qüestió catalana

TONI
BATLLORI
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MARIA BELMEZ / ACN

LesdiputadesEulàliaReguant,MireiaVehí iGabriela Serra estripant fotosdelRei ahir alParlament

Els cinc acusats
]Els detinguts pels Mossos
d’Esquadra per ordre de
l’Audiència Nacional per no
haver anat a declarar dime-
cres passat, acusats d’un
delicte d’injúries a la
Corona per la crema de
fotos del rei Felip VI l’últim
Onze de Setembre, són
Jordi Almiñana, tècnic de
medi ambient de l’Ajunta-
ment de Navàs, governat
per la CUP; Aitor Blanc,
regidor i portaveu del grup
municipal Som Gramenet,
coalició formada per Po-
dem i la CUP a Santa Colo-
ma de Gramenet, i Ivan
Altimira, regidor de distric-

te de la CUP al barri de
Sant Andreu de Barcelona.
Dos activistes més de la
formació de l’esquerra
anticapitalista sobre qui
també pesa ordre de deten-
ció pel mateix motiu són
NoraMiralles i Roger
Santacana, aquest últim
candidat de la CUP a
Manresa. Els detinguts van
ser traslladats pels Mossos
d’Esquadra a la comandàn-
cia de la Guàrdia Civil a
Sant Andreu de la Barca,
des d’on seran conduïts a
Madrid perquè prestin
declaració davant el jutge
Fernando Andreu.

ESTRATÈGIA

El PDECat i ERC fan
pinya amb la policia
catalana i retreuen
la reacció als cupaires

PROTESTA

Diputats anticapitalistes
estripen fotos del Rei
al Parlament i cremen
imatges al carrer
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Fernando
Ónega

Elmateix, una
altra vegada

Segonsque es veu, la suspensió del
Constitucional dels acords del
Parlament del 6 d’octubre passat
ha sorprès bastants agents polí-

tics. Prou que ho entenc! Efectivament,
ningú, ni Puigdemont, no podia suposar
que aquella resolució independentista
innocentxocariad’algunamaneraambla
legalitat vigent de l’Estat.Ningúno espe-
rava que el Govern Rajoy la considerés
més que una anècdota sense transcen-
dència legal. Ningú no esperava que el
Governespanyolpresentésrecurscontra
un full de ruta que anuncia ni més
ni menys que el referèndum per al
2017. Ningú no esperava tampoc que el
Tribunal l’admetés a tràmit. I, natu-
ralment, ningú no podia saber que aque-
lla admissió a tràmit inesperada supo-
saria la suspensió temporal, però auto-
màtica, de l’acord parlamentari. Els que
se sorprenen potser ens prenen per xim-
ples, als altres.
O sigui que, de sorpresa, cap. Tot va

funcionar segons les previsions i el guió
del costum. I arribarà el dia que la sus-
pensióseràdefinitivaambsentènciapro-
bablement acordada per unanimitat del
TC. Ihihaurà incompliment. I es trauran
lesurnesalcarrer. Ihihauràunaaltra im-
pugnació. I anirà a votarmolta gent,mal-
grat els avisos i les prohibicions. I als dia-
ris s’escriurà que la consulta no té valor
jurídic. I veurem polítics cridats a decla-
rar i sancionats, potser inhabilitats. I el

discurs continuarà sent que el problema
catalànoes resolnomésambaplicacióde
la llei. El mateix de sempre: els mateixos
tràmits, els mateixos circuits, les matei-
xes faltes de solució. Peròhi haurà gent, i
gent important, que dirà que es continua
sorprenent.
De totamanera, desd’ahir hi ha alguna

cosa que canvia. Canvia per complicar la
situació. L’Estat utilitza els seus poders, i
a més a més no pot fer altra cosa, però
provocarà reaccions imprevisibles, per-
què fins i tot PilarRahola percep símpto-
mes de més radicalisme i confrontació.
L’Estat defensa la seva legalitat, evident-
ment, però les organitzacions cíviques
sobiranistes pensen que hi ha una legali-
tat superior, que és la del poble català ex-
pressada al seu Parlament. I l’esforçada i
benintencionada Soraya Sáenz de Santa-
maría téel somriureunamicamés forçat,
perquè no és igual parlar de diàleg sense
recursos judicials pel mig que parlar de
diàleg brandant amb les dues mans la
Constitució i elCodiPenal.
I les conclusionsmés dures, però tam-

bé previsibles: queda tancada qualsevol
viade sortida tranquil·la queno sigui sot-
metre’s a les lleis de l’Estat. Per a l’inde-
pendentisme només hi ha una alternati-
va: o retirada dels seus projectes o des-
obediència.Peralspodersde l’Estatnohi
ha ni alternativa: només pot complir i fer
complir la llei, encara queprovoqui la in-
submissió. No sé què dirà ara el senyor
Aznar, perquè la seva filípica contra So-
raya ens va deixar sense saber les seves
propostes d’actuació sense complexos.
De complexos, va anar aparlar aRajoy!

Elmateix de sempre:
els mateixos tràmits,
els mateixos circuits,
lesmateixes faltes de solució

L’Alt Tribunal assumeix nous
mitjans per evitar un altre 9-N
Els jutges podran ordenar mesures d’execució de les seves decisions

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) es va
dotar denousmitjansper evitar situaci-
onscomlaqueva tenir llocenocasiódel
9-N, en què no es van prendre mesures
concretes per assegurar l’execució de
lessevesdecisions,queenaquellcas im-
plicaven la suspensió de la consulta. El
TC va ordenar llavors paralitzar el pro-
césparticipatiu convocatper laGenera-
litat, però no va prendre capmesura es-
pecífica per assegurar que la seva reso-
lució s’executés. I si no ho va fer va ser
perquè, al marge que els magistrats no
estableixen cap inclinació a actuar en
matèria d’execució de les seves pròpies
sentències, el fet és que en aquell mo-
mentnodisposavend’atribucionsclares
sobreaixò.
ElGovern central, en tot cas, va pren-

drenotadelquevapassar ienpromoure
la reforma de la llei que va donar noves
atribucions sancionadores al Constitu-
cional va incloure determinats precep-
tes que faculten els magistrats per ga-
rantir directament l’execució de les se-
vesresolucions, senseesperarquealtres
institucions o organismes prenguin la
iniciativa. Aquests canvis legals van ha-

bilitar el TC, en suma, perquè pugui as-
segurar-se que una mesura com la sus-
pensió de determinats acords –per
exemple, la convocatòria i organització
d’unreferèndumdeclarat il·legal–,esdu
efectivamenta terme.
Aquesta nova capacitat del TC va ser

recorreguda per la Generalitat quan va
impugnar la reforma que dóna noves
competències als magistrats. En la seva

primera decisió sobre aquesta qüestió,
en resposta al recurs del Govern basc,
elConstitucional no va entrar en aques-
taqüestióperquèlaimpugnacióconcre-
ta no va incloure al·legacions contra
aquests extrems. Per tant, el TC haurà
de pronunciar-se ara, quan resolgui la
iniciativade laGeneralitat.
La nova sentència del Constitucional

noserà,pertant,unasimplerepeticióde
l’anterior, perquè en aquesta segona

hauran de preveure problemes parcial-
ment diferents. I el que es preveu al
mateixConstitucional és que elsmagis-
trats avalin la possibilitat, prevista en la
nova llei, de prendre mesures d’execu-
ció immediates de les seves ordres de
suspensió.
Per fixar les conseqüències pràcti-

ques d’aquesta nova competència cal
entrarenelcamídelesespeculacionsra-
onables. Si el Constitucional pot donar
instruccions concretesperquè s’executi
unamesuradesuspensió,resnoimpedi-
ria, per exemple, que prevegi la possibi-
litat d’ordenar una retirada d’urnes, per
exemple.Lalleinopreveusituacionses-
pecífiques, però l’habilitació al Consti-
tucional té un sentit indubtable, sobre-
totenvistade l’experiènciadel9-N.
EnaquellaocasióelTCvadiscutir so-

brecoms’haviadeferefectivalasuspen-
sió de la consulta. El context era el de la
continuació dels treballs per dur-la a
terme. Es va proposar d’obrir un inci-
dentd’execuciódesentència.Perònoes
vaferperquètramitar-lorequeriatemps
perquè les parts formulessin al·lega-
cions. La conseqüència va ser que es va
produir la consulta. La reforma que el
TCavalaràpersegueixevitarque torni a
tenir llocunasituació similar.c

INMA SAINZ DE BARANDA / ARXIU

Cues de votants en la consulta del 9 de novembre del 2014

Lasentènciadonarà
méscompetènciesalTC
perquènoespuguin
esquivar lessevesdecisions

La qüestió catalana

MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

Junts pel Sí i la CUP van impedir ahir
que el Parlament designi candidats per
ocupar una plaça demagistrat al Tribu-
nalConstitucional (TC) ivandeixarCa-
talunya sense la possibilitat d’estar re-
presentada en aquest òrgan. Es tracta
d’un fet inèdit des que els parlaments
autonòmics poden suggerir aspirants a
través del Senat. El veto va tenir lloc
aquest dimecres a la comissió d’Afers
Institucionals, on es va votar l’única

propostaregistrada, ladelgrupdelPSC.
Els socialistes van defensar dos candi-
dats, el catedràtic de Dret Constitucio-
nal de la UB Xavier Arbós i el jurista
Félix Vicente Azón. Ciutadans, Catalu-
nya Sí que es Pot i el PP van desistir de
suggerir candidats davant el veto anun-
ciat dies abans per Junts pel Sí i laCUP.
LadiputadadelgrupmajoritariAdriana
Delgado va justificar en la comissió la
posició de la seva formació pel “veto
constant icontinuperpartdelTC”ade-
cisions del Parlament i del Govern de la

Generalitat.Per la sevapart, ladiputada
anticapitalista Anna Gabriel va argu-
mentar que seria “absurd que la CUP
intentés legitimar qualsevol candidat
a un tribunal que impugnem en la seva
totalitat”.
La proposta del PSCva ser rebutjada,

doncs,ambelsvotsencontradeJxSí i la
CUP, el vot favorable de PSC i Sí que es
Pot, i l’abstenció de Ciutadans i el PP
–tot i que van censurar la decisió de la
coaliciódegovern idels antisistema–.
El diputat del PSC Ferran Pedret va

lamentar que el Parlament “hagi des-
aprofitat l’ocasió de proposar dues per-
sones que no només eren idònies, sinó
quepodrienhaveraportatunasensibili-
tat al TCmolt necessària en el moment
actual”. “La política de la cadira buida
delGovernésirresponsable”,vaafegir.c

JxSí i laCUP impedeixenquehi
hagi candidats del Parlament alTC
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Lapinça i l’estil
Una pinça tenalla el Govern de

Catalunya. D’una banda, hi ha
l’operació Diàleg promoguda
per Rajoy i executada per la vi-

cepresidenta Santamaría; de l’altra, hi ha
la gesticulació de la CUP, que alterna la
(suposada) col·laboració parlamentària
amb Junts pel Sí amb constants atacs a
l’ExecutiupresiditperPuigdemont, casde
les recents demandes de dimissió del con-
seller de l’Interior. Aquesta pinça impe-
deix que Junts pel Sí difongui el seu dis-
curs,perquèhadededicar totselsesforços
a contrarestar els missatges de dos ex-
trems que –paradoxalment– són minori-
taris dins la societat catalana:
la dreta centralista i l’inde-
pendentisme anticapitalista.
La tasca dels que governen
avui Catalunya queda desdi-
buixada per la necessitat de
desmentir la faula mediàtica
del diàleg i per la necessitat
de mantenir l’acord amb uns
socis dedicats tothora a apa-
rèixer com a campions d’una
desobediència pueril, més ri-
tual que real.
Tot això passa en un mo-

ment delicat. Els pressupos-
tosdelGoverndeJuntspel Sí
són en mans de la CUP. A la
llum dels darrers esdeveni-
ments, no sembla que els cu-
paires tinguin gaire interès a
aprovar-los, però ja se sap
que el suspens forma part de les seves as-
semblees. Paga la pena recordar que, en
cas que els comptes elaborats per Jun-
querasnoaconsegueixinel suport impres-
cindible, la legislatura s’acabarà –el presi-
dent Puigdemont ho ha deixatmolt clar– i
anirem a unes eleccions “autonòmiques”
(ni plebiscitàries ni constituents) a les
quals ja no es presentarà Junts pel Sí per-
què la coalicióhauràdeixat d’existir. Ales-
hores, l’independentisme –més dividit
quemai– haurà de competir contra els co-
muns, que aspiren (impulsats perColau) a
serprimera força tambéenunscomicisca-
talans. Les enquestes –les publicades i les
que no– indiquen que els comuns i ERC
vanendavantmentreque laCUPrecularia
i el PDECat experimentaria una forta cai-
guda, sobretot sense Puigdemont de cap
de llista. D’altra banda, si la CUP no vota

els pressupostos, no hi haurà referèndum
decapmena i quedariaprovat queel pas al
costat deMas va ser un gest inútil, que no-
més va servir per posar una majoria en
mans d’una minoria antipolítica i sense
cap sentit d’Estat.
L’agitprop que la CUP practica cremant

iestripant fotosdelReinoajudaa feravan-
çar la causa de la independència perquè
distreu d’allò prioritari que és el referèn-
dum, perquè transmet un estil que no té
res a veure amb els esforços diplomàtics
del Govern català, i perquè –de retruc–
mostraqueERCfa l’exercici impossiblede
ser alhora un partit d’ordre i un partit que

esmanifestaambaquellsquetitllenelcon-
seller Jordi Jané de botifler. El vicepresi-
dent Junqueras va deixar-se fotografiar al
costat del president i del titular d’Interior
per donar una imatge d’unitat, però els si-
lencis republicans sobre els fets són elo-
qüents. Segons la teoriamésbàsica, les de-
cisions d’un Govern sempre són col·legia-
des, per tant el que fan elsMossos no és un
capricid’unconsellerconvergent; fins i tot
en un context rupturista cal seguir una

jerarquia i unes regles de joc per evitar el
caos. I cal saber controlar els temps amb
visió de conjunt.
Sempre anem a petar al mateix punt.

Junts pel Sí necessita la CUP, però la CUP
no respon a cap altra lògica que no sigui la
seva,queésreforçar-secomaorganització
amblamobilitzacióalcarrer ielsdiscursos
dexoc frontal.Aquest és el seu terreny i en
això hi té lamà trencada.Ni fer el referèn-
dum ni ampliar la majoria social per gua-
nyar-lo són prioritats dels cupaires, que
menyspreenel valorhistòricque téque les
classesmitjanesmoderades hagin abraçat
l’objectiu d’una Catalunya independent,

un país que –per cert– lama-
joria que es manifesta cada
Diada vol que s’assembli a
Dinamarca, no pas a Cuba.
Les paraules d’Anna Gabriel
sobre elsMossos i certes pin-
tades de to amenaçador con-
traJané iMartaPascal no fan
res més que intoxicar l’am-
bient, generar desànimen les
bases del sobiranisme i pro-
vocar autogols. És innegable
que el concepte de llibertat
d’expressióa l’Estatespanyol
és lluny,perexemple,delque
trobem als Estats Units, on
cremar la bandera nacional
no és delicte, som una demo-
cràcia amb tics autoritaris.
Per què laCUPparla, en can-
vi, més de la policia autonò-

mica que de la justícia espanyola? A qui
afavoreix aquesta polèmica?
Si el Govern de Junts pel Sí permet que

els cupairesmarquin els ritmes i els estils,
una meta que és complicada esdevindrà
absolutament irrealitzable. No n’hi ha
prou de repetir que les coses es faran bé,
cal posar fi a certes actituds autodestructi-
ves. Algú em pot replicar que els vots van
donar laclaudelprocésaunaminoriadog-
màtica, i que no hi ha altra opció que con-
viure-hi.La “cadenadeconfiances”queva
demanar Puigdemont partia de la convic-
ció –suposo– que els cupaires van esgotar
el seu dret de veto quan van cobrar-se el
cap de Mas. Aquest observador és menys
optimista que el president: el veritable
processisme, el que posamés bastons a les
rodes, és el dels que juguen cada dia
a assaltar el palau d’Hivern.c

Francesc-Marc Álvaro

L’‘agitprop’ que practica la
CUPcremant i estripant fotos
del Rei no ajuda a fer avançar
la causa de la independència

Mai s’havien improvisat
tantes paraules per ex-
pressar conceptes ambi-
gus o per amagar vells er-

rors.Compteamblesparaulesmultiusos
i les seves aplicacionspràctiques a situa-
cionsconcretes,passatgeresenmoltsca-
sos. En els tempsde la guerra freda exis-
tiendesenesdedemocràciespopularsde
les quals em sembla que només queda la
República Popular Democràtica de Co-
rea. Les democràcies populars han des-
aparegut perquè no eren sinó etiquetes
queamagavendictadures.
Lademocràcianoésuna finalitat ensi

mateixa, sinó un instrument perquè els
governs se sotmetin als poders legislatiu
i judicial que serveixende contrapèsper
evitar els abusos als quals qualsevol po-
der sempreés temptat.
Larepeticiódesmesuradade laparau-

lademocràciadesvirtua el seu significat.
El mateix passa amb el diàleg o amb la
dignitat, ambel patriotismeo ambel na-
cionalisme. Si les paraules no s’omplen
de contingut, queden buides. Era fre-
qüent al començament de la transició
que molts es definissin com a demòcra-
tes, una referència del tot innecessària
alspaïsosenelsqualseraunacondicióde
normalitat.
Les paraules utilitzades en excés, la

democràcia entre elles, poden adquirir
unarigidesaquenoencaixaamblanatu-
ralesade lapolíticaqueés la resolucióde
conflictes per vies de negociació i d’in-
tercanvi d’interessos, d’acords i discre-
pàncies. Mentre aquí s’estan estripant
fotos borbòniques, l’Estat nacionalitza
les autopistes perifèriques de Madrid
amb un desemborsament de 5.000 mi-
lionsd’euros. Comaquellqui res.
Aquestaésunacausaquemereix totes

les protestes i que evidencia el greuge
comparatiu amb les infraestructures de
l’àrea metropolitana barcelonina, que
sóndel tot insuficients comparades amb
lesdespeses tanvoluminosesqueespro-

diguen en zones d’Espanya que aporten
moltmenysa l’economiadelpaís.
El Govern de Catalunya evita criticar

la CUP per salvar els pressupostos. Em
permeto dir-ho més clar: la tolerància
envers els cupaires és per no perdre el
govern i no haver d’anar a unes altres
eleccions anticipades. La realitat és que
Catalunya està en mans de la CUP per-
quèJuntspelSíolesformacionsquesor-
tissin en unes eleccions pròximes sospi-
ten que aconseguirien un resultat infe-
rioralquearateneniperdrien lamajoria
i, per tant, elpoder.
La CUP va forçar la sortida del presi-

dentMasacomençamentsd’aquestanyi
pot arrossegar igualment Puigdemont si
no segueix les exigències dels deu dipu-
tats anticapitalistes i antieuropeus que
volenlarupturaambEspanyatantsícom
no, tant si es vol com si no es vol. Dubto
que Puigdemont obri una confrontació
amb l’Estat sense abans esgotar totes les
possibilitats legals.Peròelquelamajoria
delGovernnovoldriahopodenexigirels
deu diputats cupaires que el sustenten.
Així em sembla que estan les coses, amb
osensePacteNacionalpelDretaDecidir
convocat per al dia 23 de desembre,
l’endemà que s’aprovi el primer tràmit
pressupostari.c

Així veig
les coses

Elrelatdelapolítica
catalanaavuiésquelaCUP
vol forçarunarupturaa
termini fixambEspanya

Lluís Foix

També en això de la credulitat
anem d’un extrem a l’altre.
Que tan aviat resulta que ens
passem una setmana buscant

informació per comprar una torradora
(no sigui cas que paguem dos euros més
quan ens els podem estalviar), com dei-
xemanarcentxavosenunimpulseixele-
brat per una causa que no té ni cap ni
peus. O potser és que els desconfiats
(aquests que veuen conspiracions arreu)
són més desconfiats que mai i els que es
refiendetotsempreiquanelstoquinlafi-
bra sensible són també més crèduls que
mai. En qualsevol cas, molt crèdul calia
ser per empassar-se la increïble història
explicada pels pares de la Nadia Nerea.
Del paper escabrós dels grans mitjans
que els han avalat prefereixo no parlar-
ne: japrouquese’lsharecriminataquests
dies la manca de professionalitat (si és
que de debò s’ho van creure) o la manca
d’escrúpols (si és que, tot i sospitar, van
optar pel circ d’estimular, com de cos-
tum, el pathos de l’audiència). Centrem-
nos,doncs, en lanostrapròpianafra: som
beneits.Icomquelesplataformesmedià-
tiques no canvien gaire permolts retrets
queels fem,potserencanvinosaltrespo-

dem aprendre alguna cosa mentre espe-
remlapròximaaixecadadecamisa.
Aprendre que el proper individu que

ens intenticommoureexplicantquepor-
tarà la seva filla a l’Afganistan per curar-
se (no per suïcidar-se sota les bombes)
pot ser un farsant. Aprendre a malfiar-
nos de tractaments que “posen el cervell
a zero”, com explicava el pare que li fa-
rien a la nena “en una cova de l’Afganis-
tan”. Aprendre que és una obscenitat
passejar una nena pels platós (fins i tot
quan és cert); aprendre que hi ha altres

canals per denunciar els casos en què la
sanitatpúblicanopresta l’atencióquecal
(quenoerael cas).
En canvi, cecs a tota aquesta obsce-

nitat, milers de ciutadans carregats de
bones intencions han fet això que tant li
costa al ciutadà mitjà: afluixar la mosca
per una suposada bona causa. I elmínim
quepodemdirésqueésalarmant.Perquè
el paper dels estafadors és repulsiu, però
persortgentcomaquestsparessóncasos
aïllats que suposen una mera anècdota.
Arabé,milersdeciutadansempassant-se
unaobscenitatcomaquesta janosónuna
anècdota: sónunsímptoma.
Símptoma de la ceguesa que ens porta

a cedir a la mentida mediatitzada per
l’emoció sensedonarcapoportunitat a la
veritat. Símptoma de la nostra falta
d’educacióenl’escepticisme,de lanostra
desconfiançaenelsmecanismesdelaraó
i el discerniment. Símptoma, segura-
ment,quemainollegimla lletrapetita:és
així com decidim, impulsivament, a qui
ajudar, a qui votar o a qui odiar. En la so-
cietatméssobreinformadaquemainoha
existit (“vendrán más años malos y nos
harán más ciegos”, que va dir el savi),
continuemenmigd’unaboiraespessa.

La credulitat

En el cas de la nena
Nadia Nerea, convindria
pensar unamica en
el paper dels estafats

E L R UM - R UM
Imma Monsó
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IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

EllíderdelPPcatalàalPar-
lament,XavierGarcíaAl-
biol, continua esperant
queel partit celebri el seu

congrés i poder optar a substituir
Sánchez-Camacho a la presidèn-
cia. Mentrestant, s’ha d’adaptar a
l’operació diàleg llançada pel Go-
verndeRajoyia lasevacohabitació
ambeldelegatEnricMillo.

Després de prendre les regnes
del PP català va llançar una ad-
vertència als independentistes:
“S’haacabatlabroma”.Araeldis-
curs del Govern central és un al-
tre: diàleg i diàleg. Se sent còmo-
deambaquestcanvi?
Parlem de dues situacions dife-
rents. Abans hi havia un bloqueig
clar de la Generalitat a la seva rela-
cióambelGoverncentral;aral’eco-
nomia i la situació social permeten
mésmarge d’actuació alGovernde
Rajoy per asseure’s a parlar amb la
Generalitat i acordar les qüestions
queestiguindinsde la legalitat.

La Generalitat continua en la
sevaviaunilateral capal referèn-
dum.Quèhacanviat?QueelPPja
nogaudeixdemajoriaabsolutaal
Congrés?
QueelGoverndePuigdemont con-
tinuï ambel referèndumfamoltdi-
fícil asseure’s amb ells en una taula
per negociar des de plantejaments
realistes. A Catalunya no se cele-
brarà cap referèndumper separar-
se de la resta d’Espanya. Puigde-
mont sap que té dues opcions: as-
seure’s a parlar amb el Govern
central per resoldre les principals
preocupacions dels catalans o con-
tinuar amb la kale borroka de la
CUP.

Podenrepetirunaltre9-N?
La Generalitat és conscient que

nopot tornar a situacionsde tensió
social. Està en un atzucac, i té una
oportunitat amb la porta del diàleg
que li ofereix el president Rajoy. A
més a més, amb el temps s’ha de-
mostrat que el 9-N només va tenir
una conseqüència: la imputació
d’ArturMas ielsaltres implicatsen
l’organització.

AlapresentaciódeMillocoma
delegat del Govern, la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santama-
ríaelvapresentarcomelsulls i la
veu del Govern del PP a Catalu-
nya. Es va sentir desautoritzat?
Quinpaper liquedaavostè?
Elplantejamentdelavicepresiden-
ta és el que hem defensat durant

anysalPPcatalà:quehihaguésmés
presència institucional del Govern
central a Catalunya. No era raona-
ble que el PP català s’hagués con-
vertit en el portaveu del Govern
central aquí. Aquesta és una tasca
que correspon a Enric Millo. El
partitsecentraràenl’agendapolíti-
cacatalanail’activitatalParlament.

Una de les queixes habituals al
PPC és que se’ls ha pontejat des
deGénova,13,ambelsseuspactes
ambCiU.Araespotrepetirlama-
teixahistòria?
Durant una època hi va haver la
sensació que s’havia passat per so-
bre,peròaral’acciói l’estratègiadel
GovernespanyolaCatalunyaesba-
sa i secentraa travésdelPPcatalà.

Fapoc Sáenz de Santamaría es
va reunir amb la líder de Ciuta-
dans,InésArrimadas,iellíderdel
PSC,MiquelIceta,persumarfor-

ces.Hahagut devenir la vicepre-
sidenta perquè els tres partits
parlessin?
Hi ha hagut moments puntuals en
què hem compartit una visió d’Es-
tat, malgrat que els últims mesos,
sobretot per part del PSC, hi haha-
gutuncertdesmarcatge.Tot i això,
notincdubtesquelareacciód’Arri-
madasiIcetaenunmomentdeten-
sióestaràa l’altura.

Vostè acusa Arrimadas de ser
tèbiaambl’independentisme,pe-
rò quina és la diferència entre
l’ofertadediàlegd’Arrimadasala
Generalitat i la que fan ara Sáenz
deSantamaría iMillo?
A nosaltres el que ens preocupa de
C’s a Catalunya és l’ambigüitat
puntual però constant que té amb
determinats temes essencials que
formaven part de la seva doctrina.
Unacríticaqueneixdedinsdelma-

teix C’s i dels seus fundadors. El
problema no és el diàleg, el proble-
ma és quan tu no defenses amb la
força i l’ímpetu necessaris les teves
conviccions.

Una tebiesa respecte a l’inde-
pendentismeque, per cert, ha re-
tret l’expresident Aznar al PP a
travésde laFAES...
Aznar es mereix tot el nostre
respecte i tota la nostra atenció,
però compartim ambelGovern es-
panyollaideaqueésnecessaritren-
car amb el bloqueig institucional
que ha fet la Generalitat. Acordar
dinsde la lleinosignifica renunciar
a res.

Diàlegperquè?AlseudiaMillo
va presentar una proposta de fi-
nançamentsingularperaCatalu-
nya.Larecuperarà?
El concepte singular enaquestmo-
mentestàpervertitperlescircums-

tàncies polítiques deCatalunya. La
meva proposta és un model de
finançament que respecti la solida-
ritat territorial i que permeti a les
comunitats més dinàmiques veure
reconegut el seu esforç i la seva
aportació.

TantPPcomPSOEdefensenel
concertbasc i laquotanavarresa.
Lapeticiódesolidaritatnoafecta
aquests territoris?
Elnostreprojecteéspera totEspa-
nya,necessitemsumar inopascre-
armésconflictes territorials.

Vostè seràelnoupresidentdel
PPC en substitució de Sánchez-
Camacho?
N’estaréencantatsielsmilitantsho
decideixen.

Unsectorde ladirecciódeMa-
dridvasondejaraquestestiupos-
sibles candidats alternatius amb
unperfilmés“moderat”...
Noemconsta.TincelsuportdeRa-
joy i la direcció del partit. Però no
em sembla malament que, si hi ha

un militant que creu que té més
projecció i credibilitat que jo, faci
unpasendavant i espresenti.

Merkel, Rajoy, Fillon, May,
Trump... Vivim una nova revolu-
cióconservadora?
Els ciutadans volen partits amb
plantejaments clars i sense ambi-
güitats.ElPPcatalàtélapossibilitat
deserunreferent.

De vegades la claredat es con-
verteixenpopulisme...
Sócpartidaridelpopulismebenen-
tès,d’unpopulismepositiuquesig-
nifica tenir capacitat per entendre
com a pròpies les inquietuds i els
problemes de la societat. Crec en
aquest tipus de populisme, i el vaig
aplicar quan vaig ser alcalde de
Badalona.c

XAVIER GÓMEZ

El president del grup parlamentari del PP, Xavier García Albiol, en el Parlament

“Crec en un
populisme positiu”

LA COHABITACIÓ

“LaveudelGoverndel
PPaCatalunyaésMillo;
elpartits’encarregarà
delParlament”

CANDIDATS ALTERNATIUS?

“No em consta que
la direcció del PP
hagi sondejat
possibles candidats”

ENTREVISTA

Xavier García Albiol, líder del PP al Parlament

VEGEU EL VÍDEO
D’AQUESTA ENTREVISTA A
http://bit.ly/2h9lXtG
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Quinacrisi aCiutadans?
Elpartit que presideix Albert

Rivera és un dels pocs casos
d’èxit regeneratiu del siste-
ma polític espanyol. N’hi va

haver d’altres d’encomiables però
frustrats com el Centre Democràtic i
Social d’Adolfo Suárez i Unió, Pro-
grés i Democràcia, de Rosa Díez. Fins
i tot assajos interessants i fracassats
com el Partit Democràtic Reformista,
que es va conèixer com operació Ro-
ca (1984). A Ciutadans es dóna la pe-
culiaritat que, fundat a Catalunya en
resposta a unes circumstàncies políti-
ques i socials concretes, ha sabut ex-
pandir-se a la resta
d’Espanya –encara
amb una implantació
no homogènia– i s’ha
convertit en el quart
grup parlamentari al
Congrés dels Dipu-
tats (32 escons), ha
aconseguit 93 dipu-
tats autonòmics –de-
cisius a Madrid, An-
dalusia i altres comu-
nitats– i ha obtingut
1.527 regidors. En les
eleccions europees
del 2014 –la seva pri-
mera compareixença
electoral en el con-
junt d’Espanya– va
assolir dos escons
que li han servit per
integrar-se a l’Alian-
ça dels Liberals i De-
mòcrates per Europa.
El seu paper polític a
Catalunya és, a més,
decisiu. En les elec-
cions del 2105 va ser
la segona força políti-
ca amb 25 escons (el
PSC i el PP en van su-
mar 27) ambel suport
de més de 730.000
vots. Tot un èxit sota
el lideratge aquí
d’Inés Arrimadas, que ambAlbert Ri-
vera, és un dels grans referents de
l’organització. Aquest balanç s’ha
anat consolidant en poc més d’una
dècada.
Pot un partit tan jove i exitós estar

sumit ja en una crisi segons es de-
duiria d’algunes informacions i anàli-
si? Les crisis dels partits són endòge-
nes i no haurien de confondre’s amb
les discrepàncies –de més o menys
envergadura– ni amb les naturals crí-
tiques externes. Ciutadans no està en
crisi, però la seva pròpia expansió ge-
neramoviments crítics interns i exte-
riors i, sens dubte, una indissimulada
però també natural hostilitat dels
seus competidors polítics. En la crò-

nica titulada “Foc amic sobreArrima-
das”, firmada per Iñaki Ellakuría en
aquest diari (4/XII/2016), s’explica
molt bé comalguns dels fundadors de
Ciutadans i petits sectors de la mili-
tància –sensemés cap visible que Ca-
rolina Punset i un grup que diu aban-
derar una nova transparència però
que es presenta en els mitjans sense
nom ni cognoms– retreuen a la líder
catalana que fluixeja en el seu discurs
davant el nacionalisme. S’està confo-
nent, potser dolosament, una estratè-
gia d’expansió social i electoral que
requereix gestos i llenguatges deter-

minats amb una heterodòxia doctri-
nal o ideològica que no existeix. Arri-
madas no ha de picar aquest ham
com Rivera, tampoc l’ham que li po-
sen alguns perquè el partit s’inquieti
amb les tècniques enredaires en les
quals Rajoy es mou de sempre amb
mestria. Ciutadans no disposa de cap
més alternativa que anar fent amb el

Govern cas a cas perquè el seu pacte
ho va ser d’investidura però no de le-
gislatura. I desenvolupar una estratè-
gia parlamentària reconeixible en el
seu programa i en les mesures pacta-
des amb els populars. No s’hauria
d’oblidar que pinçar Ciutadans seria,
a més, una operació a què s’apunta-
rien el PSOE i Podem perquè el partit
de Rivera fa frontera amb els tres,
dels quals pot extreure nous recursos
electorals o, al contrari, perdre’ls.
Unade les crítiquesmés apocalípti-

ques al president de Ciutadans con-
sisteix en la suposada errada de no

haver entrat a formar
part del Govern de
Rajoy. Aquesta consi-
deració, que els que
l’apadrinen suposen
que serà decisiva per
a Ciutadans, parteix
del convenciment
que el partit taronja
és el receptacle, reac-
tiu i transitori, d’elec-
tors defraudats d’al-
tres partits, especial-
ment del Partit
Popular. Consisteix,
en definitiva, en la
percepció de Ciuta-
dans com una ano-
malia que des de
Podem o ERC es ver-
balitza de manera
pretesament ferido-
ra: Rivera seria un
“alferes” (Iglesias) a
les ordres de Rajoy i
la seva organització
la “marca blanca” del
PP (Rufián). O sigui,
Ciutadans com el
partit bombolla a es-
cala espanyola lamis-
sió del qual s’ha ex-
tralimitat perquè va
néixer per guerrejar a
Catalunya contra el

nacionalisme, negant-se-li així cre-
dencials per enarborar –a més dels
valors de la cohesiónacional– els pro-
pis d’un espai espanyol centrista, li-
beral i laic.
I aquest sembla ser l’estat de la

qüestió al qual caldria afegir que l’èxit
atreu com lamel a lesmosques i es vol
cavalcar sobre ell amb elmateix desig
d’apartar-sedel fracàs i la dificultat. A
Ciutadans no li passa gran cosa i el
seu dèficit és de desenvolupament:
necessita rematar el discurs sobre la
seva identitat ideològica.Una esquer-
ra desconcertada, un populisme crei-
xent i un independentisme feréstec
són el frame per a un bon relat liberal
i de progrés. I justament en això està.

Sense reforma
No hi haurà reforma constitucional. En les condicions
actuals ni PP, ni PSOE, ni Ciutadans no estan per la feina.
Consideren que aquest pas resultaria temerari, desestabi-
litzaria la legislatura, no satisfaria els independentistes i
obriria a Podem les portes per plantejar un procés consti-
tuent. Carles Viver i Pi Sunyer ja li va avançar al president
que la veia “improbable”. I sense un canvi constitucional
l’exvicepresident del Tribunal Constitucional tampoc no
endevina de quina manera podria celebrar-se un referèn-
dum. Passa que a Catalunya hi ha una perfecta previsió
jurídica i política de les reaccions del Govern espanyol i
del Congrés. Es gesticula amb la sorpresa però els fracas-
sos constants de la gestió del procés sobiranista estan
descomptats. Encara que no ho sembli.

Sense consulta
La consulta “legal i pactada” és un altre desideràtum. No
és possible constitucionalment i també l’hi ha advertit
Viver i Pi Sunyer a Carles Puigdemont: “Veig més difícil
poder fer un referèndum pactat que fer la independèn-
cia”. Tampoc no és possible políticament. Les dues im-
possibilitats van quedar reflectides en la votació del Con-
grés de dijous passat: PP, PSOE i Ciutadans –tots tres
junts, un altre cop– van rebutjar crear un grup de treball
sobre la manera de celebrar aquell referèndum qualificat
d’ajustat a la legalitat i pactat amb l’Estat. La proposta va
ser d’Homs, que va advertir que hi tornarà a haver urnes
secessionistes. Un altre “procés participatiu” com el del
9-N del 2014 el suportaria l’Estat, però no la molt fatigada
i cada vegadamés escèptica societat catalana.

C’s necessita rematar
la seva identitat ideològica
amb un discurs liberal,
laic i de progrés

José Antonio ZarzalejosL’ÀGORA

Lahistòria de la Nadia, la sevama-
laltia i de com, presumptament,
els seus pares l’han utilitzat per
aconseguir diners de la solidari-

tat davant el seudrama, seràunade les pit-
jors d’aquest any que està a punt d’acabar.
No per la gravetat: inqüestionablement la
guerra a Síria i el drama dels refugiats té
conseqüències pitjors i més dramàtiques
per a milers i milers de persones i, de re-
bot, per a tots nosaltres. La història de la
Nadia i els seus pares és terrible perquè
mata en nosaltres un element indispensa-
ble per construir una societat justa i ho-
nesta: la bondat i el compromís.
Em trenca el cor llegir que, arran del

descobriment i la investigació del frau
presumptament comès per aquests pares
demanant diners per a tractaments fanta-
siosos que, en realitat, no existien, han cai-
gut en picat les donacions per a la recerca.
La irritació per haver estat enganyats, la
indignació i l’escàndol davant un compor-
tament immoral no ens poden fer pitjors
persones. Si nosaltres, fastiguejats, deci-
dim pensar que rere cada llàgrima d’un
pare o una mare desesperats, rere cada
campanya solidària queens ve al pashi pot
haver un engany, haurem caigut en la
trampa dels estafadors.

Tinc dues amigues. Una pediatra minu-
ciosa va detectar una ombra estranya a
l’ull de la filla d’un any d’una d’elles. A
l’hospital van confirmar que era un càn-
cer, amb elevat risc de mort. Va estar a
punt d’haver d’emprendre el viatge fora, a
Suïssa o als Estats Units, únics llocs on es
podia fer la revolucionaria operació que li
podia salvar la vida a la menuda. Per sort,
finalment, a l’hospital Sant Joan deDéu es
va poder operar. I es va salvar.
La meva altra amiga no va tenir tanta

sort. El seu fill, operat primer també d’un
tumor, en aquest cas al cervell, quan era
pocmés que un nadó, va veure com es tor-
nava a reproduir pocs anys després.
Aquesta segona operació només es podia
fer als Estats Units. I això suposava una
quantitat de diners tan fora de l’abast de la
nostra economia que ens va glaçar el cor
de desesperació. Però els diners van apa-
rèixer. I l’operació es va fer i, mesos des-
prés, aquest nen era a casa meva menjant
croissants de xocolata a dues mans.
Els diners van aparèixer a les mans de

tots els que ens vam posar al costat de la
família. De la solidaritat de companys que
regalen hores perquè els pares puguin
faltar a la feina. Dels que escuren guar-
dioles comptant diners per poder ajudar.
De l’empatia i del compromís d’entendre
que, si ens passés a nosaltres, voldríem
sentir-nos igual d’acompanyats. La solida-
ritat no és una almoina. I tant de bo el di-
ner públic servís per a tots els casos deses-
perats. Però la realitat és que hi ha molts
nens i nenes que no poden esperar que el
món canviï.
Ara ve Nadal. I amb les festes, campa-

nyes com LaMarató de TV3, el torró soli-
dari deRAC1 i TorronsVicens, el CapNen
Sense Joguina que compleix 50 anys a Rà-
dio Barcelona... I moltes més que apel·len
a la nostra solidaritat, al nostre compro-
mís. Mirin els seus webs i la seva publici-
tat: hi especifiquen com, quan i on van a
parar els nostres diners. Fem-los cas. No
perquè ve Nadal, sinó perquè no ens po-
dem permetre canviar a pitjor.c

De la solidaritat
i la bondat

La solidaritat no és una
almoina; i tant de bo
el diner públic servís per
a tots els casos desesperats

Glòria Serra

RAÚL
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Des de que se sap
que les enquestes
no l’encerten, són
més interessants.

La d’El Periódico ha esperonat
lectures pròpies d’una
d’aquestes càmeres de 360º,
que incorporen tants punts de
vista queprovoquenunmareig
addictiu. Ladiversitat departi-
daris del referèndum iguala la
dels formatges francesos: a fa-
vor però només acordat; a fa-
vor però només unilateral;
a favor però només si guanya
el sí; a favor però només si gua-
nya el no. ¿I els que hi estan
en contra? Com deia la Trinca,
que els donin pel xubidu-
biuauà.
Discutir sobre enquestes

–aquesta o qualsevol altra– in-
corpora hàbits serièfils: no es
pot explicar el final i has de te-
nir un personatge preferit. Un

dels personatges reals de la
història és Carme Forcadell,
que, després de declarar en un
context molt emocional, ahir
va ser entrevistada a Els
matins de TV3. Se la va veure
cansada però digna, incòmoda
amb la mutació que li ha tocat
viure de l’eufòria dels mítings
a una exigència institucional
que li tensa el somriure i li en-
tristeix la mirada quan li toca
pronunciar paraules com, sic,
interlocutòria. “És un judici
polític”, va afirmar, i va afegir
que els problemes polítics
s’han de solucionar política-
ment, com si la legalitat no for-
més part de la política i fos el
caprici d’uns malvats neona-
zis. “No contemplo la inhabili-
tació”, va repetir. I s’entén, so-
bretot veient amb quina frivo-
litat es parla de com hauria de
gestionar la desobediència. És

unesport habitual entre els ad-
dictes a exigir coherència i sa-
crificis des de la comoditat del
sofà. Amb els diners i els sacri-
ficis dels altres és fàcil ser ge-
nerós i patriota.
De la legitimitat democràti-

ca dels partidaris i detractors

de la independència o del refe-
rèndum se’n parla poc, potser
perquè això obligaria a desco-
brirmatisos enunpaisatge que
tendeix a la simplificació. En-
tre els detractors del referèn-
dum hi ha C’s, que ha viscut

una setmana mediàticament
expansiva. A La Sexta, Albert
Rivera va reivindicar la seva
influència en la nova política
del PP, i Inés Arrimadas ha
passat per una infructuosa
entrevista a TV3 i, ahir, per
Antena 3. “Son cosillas que van
cambiando”, li va dir a Susan-
na Griso amb la convicció del
dissenyador (?) del nou logotip
(?) del PDECat. Per sort, ha
quedat inaugurada la prèvia
més llarga de la història, que
ens ocuparà durant mesos
abans de Vistalegre 2, que no
és el títol de cap comèdia sinó
el nom d’un congrés. ¿Quin se-
rà el missatge de Pablo Iglesi-
as? Ahir li va tocar suportar el
cinisme d’Eduardo Inda a Te-
lecinco i, fa uns dies, va deixar
clara la densitat ideològica del
seu credo: “Yo no quiero que
me votéis por mi cara bonita”.

Haquedat
inaugurada laprèvia
d’uncongrésmés
llargade lahistòria

L’APARADOR

Sergi
Pàmies

Per no
parlar
d’Iceta

disfressat
de Belushi

El xoc pel procés es trasllada al TSJC
amb els testimonis del cas Forcadell
C’s i PSC diuen a la jutgessa que van advertir la presidenta que incomplia la llei

TONI MUÑOZ
Barcelona

Eldebatpolíticdelprocésindepen-
dentista es va traslladar ahir alTri-
bunalSuperiordeJustíciadeCata-
lunya(TSJC)apropòsitde lacausa
que instrueix contraCarmeForca-
dell. Els membres no independen-
tistesde laMesadelParlamentvan
testificar ahir davant la jutgessa
d’instrucció i li van traslladar els
mateixos arguments que ja van es-
grimirenelpledel27dejuliol,enel
qual es van votar les conclusions
del procés constituent, tràmit pel
qual s’investiga la presidenta per
desobediència iprevaricació.
Ciutadans ielPSCvandeclarara

la jutgessaqueaquelldiavanavisar
la presidenta del Parlament que la
votació no es podia fer perquè in-
complia elmandat del TC. En can-
vi, Catalunya Sí que es Pot, que al

juliol va votar en contra de les con-
clusions del procés constituent,
ahir va defensar l’actuació de For-
cadell perquè entén que es va ce-
nyiral reglamentdelParlament.
El 27 de juliol, amb el ple de la

Cambra ja començat, el portaveu
de Junts pel Sí, Jordi Turull, va in-
terrompre la sessió per demanar a
la presidenta una alteració de l’or-
dredeldiaperdonarcabudaalavo-
tació del full de ruta sobiranista,
ambunes conclusions que advoca-
venperlaunilateralitatd’unahipo-
tètica independència. La portaveu
delaCUP,AnnaGabriel, livadonar
el seu suport en virtut d’un article
del reglament del Parlament que

permet modificar l’ordre del dia si
hoproposendosgrups.
Tot i això, aquella intenció, que

es va acabar consumant, va desen-
cadenar una picabaralla de 45 mi-
nuts en què els contraris a la inde-
pendència van expressar el seu re-
buigfrontaldelquevaninterpretar
comundesafiamentalTC.Aquesta
posició va ser manifestada pels
membres de la Mesa José María
Espejo-Saavedra (C’s) i David Pé-
rez (PSC).Uncapítol apartmereix
laposiciódeCQSP,queatravésdel
secretari tercerde laCambra, Joan
JosepNuet, va acusar de “sectaris-
me” els independentistes pel pro-
cediment que havien fet servir per
dura terme lavotació.
EldebatqueesvaoriginaralPar-

lament va versar sobre si Forcadell
tenia potestat i capacitat per “im-
pedir o paralitzar” la votació o bé
“el ple era sobirà”, precisament la
mateixaqüestióquemiradediluci-
darlajustíciaenlacausapenalcon-
tra lapresidenta.
Amb l’ambient parlamentari en-

rarit, el 27de juliol el vicepresident
segon, de C’s, Espejo-Saavedra va
baixaral faristolperadvertirelple-
nari que s’havia “de paralitzar
aquesta iniciativa” i que no fer-ho
era“unfraude llei”.Ahir, citatcom
atestimonienlacausapenalcontra
la presidenta es va expressar en els
mateixostermesdavantlajutgessa,
Maria Eugènia Alegret. “Jo vaig
advertir Carme Forcadell que co-
metia un frau de llei”, va declarar.

EldiputatdeC’svaremarcarquela
interlocutòriadelTCera“proucla-
ra” per saber que no es podia dur a
terme lavotació.
En la mateixa línia però menys

contundent es va expressar el se-
cretari segon de la Mesa i diputat
delPSC,DavidPérez.El27dejuliol
també es va situar al faristol per
suggerir que abans de la votació
s’haviadereunir laMesadelParla-
mentperdiscutir-ho.Segonsel seu
parer, hi havia un altre article del
reglament que assenyalava que
“cap discussió no pot començar si
com a mínim dos dies abans no se
n’ha distribuït documentació”,
comeraelcas.Ahir livamanifestar
alajutgessaque“nohihaviadubtes
que la votació del procés constitu-
entnoespodia fer”, iquehauriaes-
tat preferible invocar l’altre article
perdiscutir-ho.
NomésCSQPvadefensar l’actu-

ació de la presidenta davant el
TSJC.EldiputatJoanJosepNuet i
secretari tercerde laCambravare-
cordarqueel27dejuliolvavotaren
contra d’alterar l’ordre del dia i en
contra de les conclusions del pro-
cés constituent com una “qüestió
política” de desacord, però no per-
què s’incomplís el mandat del TC.
Segons fonts jurídiques, ahir la jut-
gessa es va mostrar insistent du-
rant l’interrogatori, però el diputat
de CSQP va asseverar que “Forca-
dell va complir amb el reglament
delaCambraperquè“lapresidenta
nomanaenelple, sinóqueéselple
elquealtera l’ordredeldia”.
El diputatNuet, a qui avuiprevi-

siblementliserànotificatqueelTC
li té obert un incident d’execució
per haver avalat la votació del pla
per convocar el referèndum del
2017, va ser acompanyat fins al
TSJC pels màxims dirigents del
seu grup, com Albano Dante
Fachín, Xavier Domènech, Lluís
Rabell i Joan Coscuebiela. “Jo no
sóc independentista”, però “no tot
s’hi val perderrotar unes idees que
nosón les teves”, vaafirmarNuet.c

CSQPdefensa la
presidenta del
Parlament advertint
que “no tot s’hi val per
derrotar unes idees”

TONI ALBIR / EFE

Nuet, secretari tercer de laMesa del Parlament, flanquejat per Coscubiela, Fachin, Rabell i Domènech

T E S T I M O N I

]Elvicepresidentprimer
delParlament,LluísCoro-
minas,declararàdivendres
comatestimoniapetició
de l’advocatdefensorde
Forcadell,Andreuvan
denEynde.Corominas
hauràd’explicardavant
elTSJCelprocediment
utilitzatperalterar l’ordre
deldiadelpledel27de
juliol i lesadvertènciesdels
serveis jurídics.

La defensa cita
Lluís Corominas

Ciutadansvaacusar la
presidentadecometre
un“fraude llei” i elPSC
“novatenirdubtes”
quenoespodia fer

La qüestió catalana
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Xavier Montalban dirigeix
el Centre d’Esclerosi Múl-

tiple de Catalunya, amb seu a
l’hospital Vall d’Hebron, que ha
participat en els as-
sajos clínics d’un
nou fàrmac que
aconseguix frenar la
progressió d’aques-
ta malaltia.PÀGINA 36

LA SEGONA

Separació, més que divorci

MÉSqueun divorci, és una separació. No
ha estripat el carnet del partit, però ha
tallat les amarres. JoséMaría Aznar
va dir en una ocasió que el poder és com

elmallot groc del ciclista: permet que els altres et perce-
binmillor del que ets i facilita que puguis aconseguir
resultats impensables. Però avui qui porta la samarreta
del líder ésMariano Rajoy, i Aznar sap que qui va al da-
vant és com el contrarellotgista, fa la cursa tot sol encara
que disposi d’un bon equip. Així doncs, ambRajoy de
groc, ha acumulat silencis enmig d’un grapat de retrets
implacables. No encaixava en el paper de president d’ho-
nor, que, com escrivia precisament José Antonio Zarza-
lejos en aquest diari, li limitava la independència i dotava
les seves crítiques al Govern central d’una càrrega addi-
cional de suposada deslleialtat que ell no desitjava.
L’aznarisme és cosa d’una altra època i avui el que

s’imposa és el rajoyisme. Europamira aquest registrador

de la propietat que esmou poc i sense presses, però que
precisament per això no ensopega ni es precipita, comun
bastió de seguretat en un continent carregat d’incerteses.
Aznar s’aparta amb la pretensió de ser la consciència
moral de la dreta espanyola, el valedor d’una Espanya
sense concessions a la galeria ni complaences amb els
nous temps. El Jepet Grill d’un PP que busca el seu perfil
més liberal. Amb la FAES disposarà d’una plataforma per
fabricar pensament, i la victòria deDonald Trump per-
met pensar que no li faltarà de res, ni en el terreny ideo-
lògic ni en elmaterial. Aznar no vol ser el dinosaure del
conte que, quan es va despertar, encara hi era, sinómés
aviat la serpKaa d’El llibre de la selva, astuta i precisa,
que hipnotitzava les seves
víctimes amb lamirada. Aznar
no farà un nou partit, però
mantindrà un discurs ideològic
que a Europa els sona.

v

El físic Lluís Torner, direc-
tor de l’Institut de Ciències

Fotòniques, ha estat guardonat
amb el premi Nacional de Recer-
ca que atorguen la
Generalitat de Cata-
lunya i la Fundació
Catalanaper a laRe-
cerca i la Innovació
(FCRi). PÀGINA 36

v

La gran soprano nord-ame-
ricanaSondraRadvanovsky

ofereix avui un recital al Liceu.
Interpretarà cançons i àries
d’obres molt lliga-
des personalment a
ella, inclosaRusalka,
una de les seves fa-
vorites, en honor al
seupare. PÀGINA 40

v

IAG, grup propietari de
Vueling i Iberia, operarà vols

low cost de llarga distància des del
Prat a partir del juny. L’aposta del
grupquelideraWillie
Walsh inclou rutes a
Tòquio, San Francis-
co, Los Angeles, San-
tiago, l’Havana i Bue-
nosAires.PÀGINA67

v

Mentre l’Ajuntament de
Tultepec assegurava re-

centment en una nota oficial que
el mercat pirotècnic de la ciutat
tenia les màximes
mesures de segure-
tat, una explosió en
cadenavademostrar
ahir justament tot el
contrari. PÀGINA 10

v

UnAVE
molt llunyà
L’estacióde l’AVEdelCamp
deTarragonanogaudeix
delmateixcreixementen
usuarisque la restadeparades
catalanesde l’alta velocitat,
conseqüènciade la sevaubi-
cació llunydels granscentres
urbans, fet quedesanimaels
viatgersquevanaBarcelona,
que s’estimenmés fer servir
els lents trens regionals.

Cita de joves diputats ‘Operació diàleg’: la cara B

Elsgrups deWhatsApp al Parlament de Catalunya
són d’allò més variat i no responen precisament a
la divisió entre independentistes i contraris a la

independència que s’evidencia en les votacions sobre el
procés sobiranista. Hi ha des de la passada legislatura un
grup que sota el nom Young deputies encara reuneix
parlamentaris i exparlamentaris de diferents partits i
que ahir es van citar per celebrar el Nadal aprofitant
l’aturada al migdia del ple. La trobada va ser en un fre-
qüentat restaurant al costat del Centre Cultural del Born
i hi van assistir Inés Arrimadas (C’s), el seu marit Xavier
Cima (exdiputat de CDC); Marta Pascal (PDECat); Alicia
Romero i Óscar Ordeig (PSC); Fernándo Sánchez (PP);
Agnès Russiñol (exdiputada d’ERC), i RogerMontañola
(exdiputat d’Unió). El dinar va ser d’allò més cordial,
deixant de banda les diferències ideològiques i amb
l’únic objectiu de passar una bona estona entre joves
parlamentaris.

L’operació diàleg anunciada pel nou Govern de
Mariano Rajoy per a Catalunya hauria de tenir
molt en compte el paper de motor de la ciutat

de Barcelona i la seva àrea metropolitana, que suporten
el pes majoritari de l’economia catalana. L’Ajuntament
està atent al canvi de rumb publicitat des de la Moncloa
i prova d’aprofitar el nou clima de relacions polítiques
promès per l’Executiu espanyol per desbloquejar algu-
nes qüestions pendents que requereixen una solució
immediata, especialment en l’àmbit de les grans
infraestructures viàries i ferroviàries i en la gestió de
mobilitat. Aquest tomb en la relació entre l’Estat i les
institucions catalanes ha de permetre, per exemple,
que les obres de la gran estació intermodal de la Sagrera
no s’eternitzin. Deixar de banda les grans diferències
ideològiques que separen populars i comuns i anar al
gra en benefici dels ciutadans de Barcelona sembla
una sàvia decisió.

EI web de

E-KONOMIA
L’impacte sobre la banca de
les clàusules terra.

LOTERIA DE NADAL
Seguiu, minut a minut, l’evo-
lució del sorteig de la loteria
de Nadal i consulteu tots
els números premiats.

LOCAL
Badalona rep una única oferta
per construir el futur hotel
del port.

EL DIVAN
Com podem celebrar el Nadal
si falta un ésser estimat.
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DickVanDyke
torna ambPoppins
Elnonagenari
actorapareixe-
ràen la seqüela
de MaryPop-
pins, encara
que l’edatno li
permetrànete-
jardesutge les
xemeneies.

SUMARI

INTERNACIONAL
Les xarxes i el terror
Tres famílies de víctimes de la
matança del club Pulse d’Orlan-
do (Florida) han presentat una
demanda judicial contra Face-
book, Twitter i Google perquè
consideren que promouen
el terrorisme. PÀGINA 9

POLÍTICA
Simpaties estrangeres
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, exhibeix al
Parlament el suport internacio-
nal contra la judicialització del
procés sobiranista. PÀGINA 16

EDITORIALS
Entre el cel i el terra
El cop que ha rebut la banca per
haver fixat límits a la baixa en
els interessos de les hipoteques;
i la decisió de JoséMaría Aznar
de renunciar al seu càrrec hono-
rífic al PP. PÀGINA 26

OPINIÓ
Desafiament a la raó
Francesc-Marc Álvaro es refe-
reix a l’atemptat de Berlín: “El
terrorisme cerca una reacció
molt determinada dels poders
democràtics i colpejarà fins
aconseguir-la. És la reacció que
més s’assembli –tard o d’hora– a
la negació dels valors que infor-
men les societats obertes. El
terrorista vol que la política
democràtica es traeixi a si ma-
teixa. Llavors, si això s’acabés
produint, el nostre principal
problema no seria el terror sinó
els nostres governs”. PÀGINA 28

TENDÈNCIES
Masclisme assassí
Laministra de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, DolorsMont-
serrat, es fixa com a prioritat
assolir un pacte d’Estat contra
la violència masclista. PÀGINA 37

CULTURA
Celebració musical
El festival BarnaSants engega
la 22a edició amb l’èmfasi posat
en el feminisme, la celebració
del centenari de la revolució
bolxevic i el recordatori de
l’obra de la cantant xilena Viole-
ta Parra, del naixement de la
qual es compliran també cent
anys. PÀGINA 45

ESPORTS
Podem fer un bon futbol
Pablo Iglesias interpel·la en el
ple del Congrés el Govern de
l’Estat sobre el presumpte frau
fiscal de les estrelles del futbol,
“moltes d’elles pertanyents a
clubs espanyols, i que no fan
sinó dibuixar una tramamafiosa
internacional que estafa simul-
tàniament les hisendes públi-
ques europees”. PÀGINA 54

ECONOMIA
Companyies de bandera
El Tribunal de Justícia de la
Unió Europea sentencia contra
les bonificacions fiscals conce-
dides pel Govern central a les
empreses amb seu a Espanya
per afavorir la seva expansió
internacional. PÀGINA 63
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El sobiranismeexhibeix unitat política
i social per un referèndumpactat
Puigdemont eludeix la unilateralitat i Junqueras insisteix en la vigència del full de ruta

JOSEP GISBERT
Barcelona

Consens polític i social del sobi-
ranisme per celebrar un referèn-
dum sobre la independència de
Catalunya pactat amb l’Estat es-
panyol.Aquestaés laconclusióde
la reunió constitutiva del Pacte
Nacional pel Referèndum cele-
bradaahiralParlament, convoca-
dapel president de laGeneralitat,
entre institucions, partits, enti-
tats sobiranistes, entitats socials,
cíviques i culturals, i patronals i
sindicats. Una reunió que es va
acabar amb una imatge potent
d’unitat del bloc sobiranista –més
devuitanta persones assegudes al
voltantd’unagran taulaquadrada
i Carles Puigdemont significati-
vament flanquejat per Carme
Forcadell i AdaColau–, en la qual
independentistes i comuns, d’una

banda, i classe política i societat
civil, per l’altra, van fer pinya sen-
se fissures en defensa de l’exerci-
ci del dret a decidir.
El consens, després de gairebé

tres hores de reunió, va ser possi-
bleperquèaquestavegada les for-
ces independentistes i el mateix
president de la Generalitat van
eludirplantejar la celebraciód’un
referèndum unilateral i es van
centrar exclusivament en la ne-
cessitat de buscar, almenys de
moment, l’acord amb l’Estat es-
panyol. I això va fer possible que
els comuns, amb l’alcaldessa de
Barcelona al capdavant, secun-
dessin sense problemes la inicia-
tiva. Carles Puigdemont, així, va
fer un plantejament en defensa
de la democràcia, no de la inde-
pendència, i va evitar parlar de
dates sobre la celebració de la
consulta, encaraquedinsde la re-

repetir capmés 9-N.
La idea de celebrar un referèn-

dum pactat, amb garanties i amb
reconeixement internacional, co-
mençarà a posar-se en pràctica
amb un manifest per sol·licitar-
ne la celebració que encara s’ha
de redactar i per al qual es posarà
en marxa una campanya d’adhe-
sions, a la recerca del màxim de
suports sobretot fora de Catalu-
nya, a Espanya i fins i tot a Euro-
pa, segons la proposta del mateix
Carles Puigdemont, que va ser
ben acollida per la resta de parti-
cipants. D’aquesta tasca se n’en-
carregarà un comitè executiu,
que també serà el responsable de
vetllar pel bon funcionament del
Pacte Nacional pel Referèndum i
que, a proposta així mateix del
presidentde laGeneralitat, estarà
format per l’exdiputat del PSC
Joan Ignasi Elena, l’exalcaldessa

DAVID AIROB

L’auditoridelParlamentvaacollir ahir la reunióconstitutivadelPacteNacionalpelReferèndumambrepresentantsd’institucions, partits i entitatsde la societat civil

unió sí que va deixar clar que el
Governmantéel seucalendari, en
al·lusió a l’acord entre Junts pel
Sí i la CUP de dur a terme el refe-
rèndum, com a màxim, la segona
quinzena de setembre del 2017. I
AdaColau, per la seva part, va ex-
pressar que el millor era no fixar
dates ni terminis, a fi d’aconse-
guir el màxim suport possible.
El resum de la situació podria

ser que hi va haver un pas enrere
dels independentistes per facili-
tar la reincorporaciódels comuns
al consens, encaraque, desd’ERC
i la CUP, Oriol Junqueras i Anna
Gabriel es van afanyar a deixar
clar queels plans esmantenen, de
manera que “tard o d’hora” cal-
drà fixar data per a la consulta.
“Ara nosaltres els acompanyem
en la petició del referèndum
acordat, però quan l’Estat digui
que no, esperem que ells ens

acompanyinanosaltres”, vanem-
fatitzar tant la dirigent de la CUP
com el president d’ERC. La im-
pressió generalitzada era, per
tant, que resultava lògic que en
aquesta reunió constitutiva del
Pacte Nacional pel Referèndum
–que recull l’herència del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir i en
recupera l’esperit– el president
de la Generalitat aparqués la uni-
lateralitat per sortir-ne amb la fo-
to de la màxima unitat, però que
en cap cas no significava una re-
núncia, segons fonts del Govern.
Sigui com sigui, la sensació era
que en aquesta ocasió els criteris
dins de Junts pel Sí no semblaven
els mateixos. El problema, en tot
cas, serà veure quant de temps és
possiblecompaginar ladoble idea
de la consultapactada i launilate-
ral, perquè el que sí que va ser
unànime és que ara no es pot
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LaCUPveu impossible l’entesa amb
l’Estat i empeny a la via unilateral
ÀLEX TORT
Barcelona

A l’assemblea general d’Esparre-
guera que es va celebrar almaig, la
CUP va aprovar “forçar” un refe-
rèndum unilateral d’independèn-
cia que hauria de celebrar-se, com
a molt tard, al gener del 2017. No
obstantaixò,posteriormentelscu-
paireshanmatisat aquestaexigèn-
cia i han estovat lleugerament el
seu pensament. Ahir van formar

part de la reunió del Pacte Nacio-
nal pel Referèndum, conscients
quelaconvocatòriadeCarlesPuig-
demont serviria per parlar prime-
rament i únicament d’un referèn-
dumpactatambl’Estat.Aixívaser.
A la cimerahi vaacudir, perpart

de la CUP, AnnaGabriel, acompa-
nyadaper la tambédiputadaMire-
ia Boya i elmembre del secretariat
nacional cupaire, Quim Arrufat.
Gabriel va assegurar que Catalu-
nyajatélalegitimitatperferlacon-

sulta, per tant, un cop “es confirmi
definitivament” que el referèn-
dumacordat no és possible, va dir:
“Esperem que la resta de partits i
entitats estiguin amb nosaltres i
que ens acompanyin per complir
l’objectiu de referèndum o refe-
rèndum”.Elmissatgeanavadirigit
alscomunso,enparaulesdeGabri-
el“aqualsevol formacióquecregui
que els drets democràtics com el
d’autodeterminació s’exigeixen i
quenoesclaudicadavantd’ells”.

Tanmateix, el referèndum, pac-
tatono,promèspelpresidentde la
Generalitat per al setembre de
l’anyvinentacontentaelscupaires.
Lacimerad’ahir,que laCUPrecla-
mava des de juliol, havia de servir
per demostrar “la unitat que gene-
ra la convocatòria del referèndum
d’autodeterminació”. Així ho va
expressar Gabriel abans d’entrar a
la reunió. Tot seguit va anticipar:
“De la cimera sortirem amb el
mandat de seguir buscant una via
pactada” per celebrar el referèn-
dum,“i, tot iquenoconfiemenella
i tenim indicis suficients per pen-
sar que no passarà, som aquí, do-
nant suport a les formacions i
agents socials que sí que hi
confien”.c

deBadalona, tambédelPSC,Mai-
te Arqué, l’exregidora del PSC a
BarcelonaItziarGonzález, els ex-
diputats d’ICV Jaume Bosch i
Francesc Pané, l’exconsellera de
CDC Carme-Laura Gil, l’exdipu-
tada d’ERC Carme Porta i l’acti-
vista cultural FrancescdeDalma-
ses. Joan Ignasi Elena actuarà de
coordinador.
A la reunió, i dins de l’àmbit

institucional, el Govern va estar
representat, a més de Carles
Puigdemont, pel vicepresident
Oriol Junqueras i els consellers
Neus Munté, Raül Romeva, Me-
ritxell Borràs i Carles Mundó; el
Parlament, per la presidentaCar-
me Forcadell; les diputacions de
Barcelona,Girona,Lleida iTarra-
gona, pels seus presidents –Mer-
cè Conesa, Pere Vila, Joan Reñé i
Josep Poblet–, i l’Ajuntament de

Barcelona, per la seva alcaldessa,
Ada Colau, que va ser la principal
novetat de la reunió. Juntament
amb ells també hi van assistir
l’expresident de la Generalitat
Artur Mas i els expresidents del
Parlament JoanRigol, Ernest Be-
nach i Núria de Gispert. Entre els
partits hi van ser presents el
PDECat, ERC, la CUP, Demòcra-
tes de Catalunya, el Moviment
d’Esquerres, Catalunya Sí que es
Pot, ICV, EUiA i Podem, així com
els màxims responsables dels
grups d’aquestes formacions al
Congrés –a excepció de Xavier
Domènech–, el Senat i el Parla-
ment Europeu.
I entre els representants de la

societat civil hi va haver les enti-
tats sobiranistes (Assemblea Na-
cional Catalana, Òmnium Cultu-
ral i Associació de Municipis per
la Independència), entitats soci-
als, culturals, cíviques, veïnals i
esportives, sindicats (UGT,
CC.OO.,UniódePagesos) i patro-
nals (Cecot, Pimec, Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya).
Una representació àmplia i trans-
versal que caldrà veure quina ca-
pacitat de resistència té.c

ESPERIT TRANSVERSAL

L’independentisme
afegeixelscomuns
alconsensacostade
rebaixarplantejaments

SUPORT EXTERIOR

ElPacteNacionalpel
Referèndumimpulsarà
unmanifest iuna
campanyad’adhesions

Colau avisa el Govern que només
avalarà una consulta acordada
L’alcaldessa adverteix que la qüestió “no és la independència, és la democràcia”

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau,ielsaltresmembresdel’es-
paidelscomunsvansortirdelaci-
mera del referèndummoderada-
ment satisfets: amb la constatació
que la seva proposta de consulta
pactada i amb garanties quedava
reforçada, d’acord ambel queha-
vienexpressata lareunióelpresi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i la presidenta del
Parlament,CarmeForcadell.
Als comuns els va agradar es-

coltar com Forcadell començava
la seva intervenció deixant clar
que la trobada anava més enllà
dels partidaris de la independèn-
cia i que l’objectiu de la cimera és
fer un “referèndum vinculant”,
no assolir la independència. El
president i el portaveudeCatalu-
nyaSíqueesPot,LluísRabell iJo-
an Coscubiela; els líders d’Inicia-
tiva, Podem i EUiA,Marta Ribas,
AlbanoDanteFachiniJoanJosep
Nuet, i Colau van escoltar amb
atenció aquestes paraules, que
avalaven les seves tesis polítiques
sobreeldretadecidircomaargu-
ment polític que té el suport més
ampli entre la població catalana.
Aquesta és la jugada política dels
comuns i ahir els esdeveniments
vangirarenaquestadirecció.
No s’ha d’oblidar, a més, que

aquesta cimera organitzada ahir
se celebrava sota l’empara jurídi-
cad’unade lesresolucionsdelde-
bat depolítica general quenovan
acabar suspeses davant el Tribu-
nal Constitucional, malgrat que
defensava que les institucions ca-
talanespodenihandedesenvolu-
parpolítiquesenbeneficid’unre-
ferèndum.
Aquesta resolució, la número

dos de les aprovades després del
debat, porta la firma del grup de
Catalunya sí que es Pot i va ser
transaccionada amb Junts pel Sí
mentre laCUPla rebutjava.
Just després de la intervenció

delpresidentCarlesPuigdemont,

es va produir a la cimera la inter-
vencióde l’alcaldessa deBarcelo-
na. Colau va recordar que encara
queelGoverndelPPrebutjaelre-
ferèndum, Espanya “és més plu-
ral”iqueeldretadecidirtéaliatsa
totelpaís,enal·lusióalsseuscom-
panysd’UnitsPodem.
Així va reivindicar especial-

ment el paper de l’alcaldessa de
Madrid,ManuelaCarmena.La lí-
der deBComúva recordar també
que el seu espai ha defensat sem-
pre un referèndum útil, de majo-
ries, que interpel·li tota la societat
i amb reconeixement estatal i in-
ternacional.Peròtambévaadver-
tir del fracàs que suposaria repe-

tirunaltre9-Nque,encaraquese-
ria un acte “legítim”, “no seria un
referènduminoseriaútil”.Perai-
xò l’alcaldessa va insistir en lane-
cessitat d’una consulta “amb ga-
ranties i pactada”, que “no com-
prometi els funcionaris” i que
interpel·li “tota laciutadania”.
En aquest sentit, Colau va de-

manar al Govern que es prescin-
deixi de calendaris prefixats a
“curttermini”,ambreferènciaala
data de setembre, “ja que pot ge-
nerar frustració” si no es com-
pleix, i que es treballi en la línia
d’ampliar les aliances pel dret a
decidir a l’Estat. “L’element cen-
tral no és la independència, és la
democràcia”, va reiterar l’edil en
la seva intervenció posterior a la
cimera.Lessevesparaulesvanser
secundades per la resta dels co-
muns.Éselcasdelacoordinadora
nacional d’ICV,Marta Ribas, que
vareclamarqueelPacte“respecti
lapluralitatdeCatalunya”.
Colau i els comunsvanmostrar

més sintonia amb la posició de-
fensadaperPuigdemontqueamb
la del vicepresident, Oriol Jun-
queras.El líderd’ERCvaprendre
la paraula dins de la cimera i va
assegurar que el seu partit “mai”
condicionarà el referèndum “al
permís” del Govern central,
donant ales a la via unilateral
que rebutgen les confluències
d’esquerra.c

DAVID AIROB

Colau,Puigdemont,Forcadell iJunquerasa lacimera

P A R A U L E | C I M E R A |
Reunió, conferència, etcètera, d’alt nivell o al més
alt nivell.

PÀGINA 18

| N A I X E M E N T |
Acció de néixer, de venir al món. Moment, indret,
en què una cosa comença. Representació de la
naixença de Jesucrist al portal de Betlem.
PÀGINA 20

| A M A R G A R |
Fer esdevenir amarg. Afligir moralment, llevar el
goig. Tenir un gust amarg.

PÀGINA 21
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ElGovernno renuncia a la consulta
unilateral si nohi hapacte amb l’Estat
LaCUP es fixa un límit de “dos o tres mesos” per donar per tancada la via de l’acord

JOSEP GISBERT
Barcelona

Després que a la reunió de consti-
tuciódelPacteNacional pelRefe-
rèndum feta divendres al Parla-
ment el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, eludís
referir-se públicament a la via
unilateral i apostés per una con-
sulta acordada amb l’Estat per
aconseguir sumar els comuns al
consens, el Govern s’ha vist obli-
gataaclarirquenoestractadecap
renúncia i que, sigui com sigui, es
durà a terme, tal comestà previst,
el 2017. “Som a l’escenari que el
2017 hi haurà referèndum o refe-
rèndum,ningúnohaditelcontra-
ri”, va precisar ahir el conseller
d’Afers Exteriors, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, Raül
Romeva.
Elmembre del Govern intenta-

va d’aquesta manera sortir al pas
delaimatgequehaviaquedatdela
cimera que l’independentisme
havia fet alguns passos enrere
amb una rebaixa de planteja-
ments per afavorir la foto d’unitat
amb les confluències d’esquerres
que lidera l’alcaldessadeBarcelo-
na, Ada Colau. Raül Romeva, en
aquest sentit, va deixar clar que,
permolt que ara la consigna sigui
centrar-se en el referèndum pac-

tat com a “opció preferible” de la
majoria, encara que “una altra co-
saésquealgúconsideriqueésmés
o menys factible”, el Govern “no
harenunciat”aconvocarunacon-
sulta sense l’aval de l’Estat en cas
que “no es pugui fer de manera

acordada”. “La possibilitat del
pacte amb l’Estat és vigent, però
això no vol dir que no estiguem
treballant també en l’escenari en
què l’acord no sigui possible”, va
subratllar en declaracions a
RAC1, amb la voluntat de calmar

els ànims i superar les diferències
que semblaven haver-se obert
dins del bloc independentista
amb el desenllaç de la reunió de
divendres.Unatesiqueennomde
Junts pel Sí va compartir Jordi
Turull, per a qui l’oferta de pacte

“és l’última oportunitat”, segons
vamanifestar en el seu cas aCata-
lunyaRàdio.
La vigència del full de ruta pac-

tat precisament entre Junts pel Sí
i la CUP, que preveu la celebració
d’un referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya, com a
molt tard, en la segona quinzena
delmesdesetembredel2017, lava
reafirmar també la dirigent de la
formaciódel’esquerraanticapita-
listaAnnaGabriel, per a qui la de-
cisió de buscar adhesions a Espa-
nya i Europa per poder dur a ter-
me una consulta pactada “no ha

deservircomaexcusaperdilatar”
ladatade lacita.Ésmés,AnnaGa-
briel va considerar que si el Go-
vern espanyol es nega a negociar
la convocatòria del referèndum,
“endosotresmesos”lesforcesso-
biranisteshandedonarpertanca-
da la via pactada i preparar la uni-
lateral. “Ésmoltprobablequeben
aviat hi hagi una negativa formal
de l’Estat, i si tenim com a data
màxima setembre, no és difícil

RAC1

El conseller Raül Romeva va ser entrevistat la vigília de Nadal a RAC1

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

COMPROMÍS

Romeva nega passos
enrere i aclareix que
“hi haurà referèndum
o referèndum el 2017”

FULL DE RUTA

Gabriel adverteix que
el consens sobiranista
“no és excusa per
dilatar” el calendari

El cinema és un regal. Obre'l per Nadal!

CINESA DIAGONAL, CINESA DIAGONNAL MAR, CINESA HERON CITY, CINESA LA MAQUINISTA, CCCOMEDIA, GRUP BALAÑÁ ARIBAU CLUB,

GRUP BALAÑÁ ARENAS DE BARCELONAA MULTICINES, GRUP BALAÑÁ ARIBAU MULTICINES, GRUP BAAALAÑÁ BALMES MULTICINES V.O. 12 SALAS,

GRUP BALAÑÁ BOSQUE MULTICINES, GGRUP BALAÑÁ GLORIES MULTICINES, GRUP BALAÑÁ GRAN SSSARRIA MULTICINES, GRUP BALAÑÁ PALAU

BALAÑÁ MULTICINESS, MÉLIÈS CINEMES, RENOIR FLORIDABLANCA, VERDI, VERDDDI PARK,YELMO ICARIA.
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ElGovern reafirmael referèndum
per al setembre iColau volmés temps
Munté evita posar termini a l’acord amb l’Estat per preservar el consens sobiranista

JOSEP GISBERT
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La reunió de divendres de cons-
titució del PacteNacional pelRe-
ferèndum es va saldar amb una
potent imatge d’unitat dels inde-
pendentistes i els comuns a favor
de la celebració d’una consulta
sobre la independència de Cata-
lunya pactada amb l’Estat. Però a
mesura que passen els dies es va
evidenciant que aquell consens
tenia molts matisos i que, en el
fons, cadascuna de les parts es
manté de manera més o menys
inflexible en les seves posicions:
els independentistes disposats a
tirar endavant sigui com sigui el
referèndum el setembre del
2017, i els comuns contraris a
comprometre’s amb una consul-
ta que tingui la més mínima apa-
rença d’unilateralitat.
“Pel Govern no hi ha cap con-

tradicció entre buscar l’acord so-
bre el referèndum i mantenir-se
ferm en la determinació de cele-
brar-lo, com a màxim, la segona
quinzena de setembre del 2017”,
va subratllar ahir la consellera de
Presidència, Neus Munté, per
deixar molt clara la posició del
gabinet de Carles Puigdemont.
El president de la Generalitat, de
fet, havia eludit en la reunió de

divendres tota referència a la
unilateralitat, cosa que va donar
peu a interpretacions d’una certa
rebaixa de plantejaments que
dissabte ja es va veure obligat a
matisar el conseller d’AfersExte-
riors, Relacions Institucionals i
Transparència, Raül Romeva, re-
afirmant la vigència del full de
ruta pactat entre Junts pel Sí i la
CUP, i que ara el Govern ha vol-
gut aclarir amb tota rotunditat
després de l’habitual sessió dels
dimarts. “El Govern no s’aparta
de la consigna de referèndum o
referèndum, de democràcia o de-

tant la líder de BComú centrarà
els seus esforços a fer possible la
celebració d’aquesta consulta
acordada, per a la qual no veu
prudent posar dates. “El referèn-
dum s’ha de celebrar quan hi ha-
gi les condicions adequades, sen-
se prefixar terminis”, diu, coinci-
dint amb l’alcaldessa, el
coordinador d’EUiA, Joan Josep
Nuet.
Fonts pròximes a Ada Colau

insisteixen, a més, que desconei-
xen els plans del Govern per con-
vocar un referèndum unilateral i
que, en tot cas, correspon a l’Exe-
cutiu català explicar en què con-
sistiria una consulta sense acords
estatals ni internacionals. I avi-
sen, això sí, que repetir un altre
9-N “seria legítim, però no seria
un referèndum”, en la línia del
que ja va expressar l’alcaldessa
de Barcelona en la reunió de di-
vendres al Parlament.
Joan Josep Nuet es mostra

contundent sobre aquest punt en
concret i assegura que si el Go-
vern convoca una votació sobre
la independència “sense les con-
dicions necessàries” que recla-
men els comuns –reconeixement
internacional i efectes polítics i
jurídics–, “no hi participarem”.
El referèndum unilateral, per
tant, no entra en els plans de les
confluències d’esquerres.c

Política
La qüestió catalana

XAVIER GÓMEZ

Carles Puigdemont i NeusMunté ahir al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, anant cap a l’última reunió del Govern del 2016

mocràcia” llançada per Carles
Puigdemont ni del compromís
marcat pel Parlament de cele-
brar el referèndum “com a molt
tard la segona quinzena de se-
tembre”, va reafirmar Neus
Munté.
La portaveu del Govern va re-

cordar, com havia expressat el
president de la Generalitat ma-
teix en una conferència aMadrid
el mes d’octubre passat, que la
voluntat ha estat sempre negoci-
ar els termes del referèndum
amb l’Estat i que aquesta inten-
ció noha variat actualment, però,
en tot cas, “sense renunciar a la
voluntat inequívoca de fer el re-
ferèndum el setembre del 2017”.
La consellera de Presidència,
malgrat tot, va refusar fixar un lí-
mit a la possibilitat d’arribar a un
acord amb l’Estat, al contrari del
que ha fet la CUP –“Dos o tres
mesos”, segons Anna Gabriel–,
en un evident gest per no inco-
modar els comuns –que no posen
data a la celebració del referèn-
dum–, i tampoc no va voler en-
trar a valorar què passaria si les
confluències d’esquerres es des-
pengen del consens sobiranista
quan es constati que el pacte és
impossible. “Ara estem en el mo-
ment d’aquesta amplíssima ma-
joria, transversal, no governa-
mental, i confiem que tothom

Si el Govern
convoca un referèndum
sobre la independència de
Catalunya sense les
condicions necessàries
–reconeixement
internacional i efectes
polítics i jurídics–,
nosaltres no hi
participarem”

“
. . . I EL DELS COMUNS

C’s demana aturar
el tràmit de les
lleis de ruptura

]Ciutadanshasol·licitata
laMesadelParlamentque
paralitzi la tramitacióde
les tres lleisderuptura,
desprésqueelTribunal
Constitucional (TC)
anul·lés lesponènciesper
prepararaquestesnormes
lasetmanapassada.L’Alt
Tribunalconsideraquees
vanvulnerarelsdretsdels
diputatsconstituint les
ponènciesperredactar les
lleisdeRègimJurídic,de
l’AgènciaCatalanadeSegu-
retatSocial ide l’Adminis-
tracióTributària, aquestes
duesúltimesregistrades ja
comaproposicióde llei.El
TCtambévasuspendre
tota la feinaderivadade les
ponències.Elportaveude
C’s,CarlosCarrizosa,va
anunciarqueel seugrupno
participaràen lescomissi-
ons ihademanatquetam-
pochofacinels lletratsdel
Parlament.

Ara estem en el
moment d’aquesta
amplíssimamajoria,
transversal, no
governamental,
i confiem que tothom
treballarà al màxim per
aconseguir-lo (el
referèndum), també
l’espai dels comuns”

“
EL CRITERI DEL GOVERN.. .

treballarà al màxim per aconse-
guir-ho, també l’espai dels co-
muns”, es va limitar a dir.
Els comuns, per la seva banda,

no volen efectivament entrar en
el debat del referèndum unilate-
ral, que, al cap i a la fi, consideren
que forma part exclusivament
del pacte d’estabilitat entre Junts
pel Sí i la CUP i del full de ruta
del Govern, però de ningú més.
En l’entorn de l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, recorden
que a la cimera de divendres al
Parlament només es va parlar
d’un referèndum pactat, i per
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ritàriaper a ‘País Informat’”.
Vistqueleszonesprioritàrieses

concentren al voltant de Barcelo-
na, l’ANChafetunacridaaaquells
que anomena “supervoluntaris”:
tots aquells associats, residents en
espais no prioritaris, disposats a
col·laborar i desplaçar-se allà on
faci falta.
“Recordeuqueunade les forces

d’aquest projecte és la solidaritat
entre territoris i tenir els recursos
redistribuïts en els llocs priorita-
ris per guanyar vots”, asseguren
eneldocument.

L’estudi de l’òrgan directiu de
l’Assemblea també preveu àm-
bits d’actuació comarcal. En
aquest sentit, n’hi ha sis de llista-
des: Baix Llobregat, Barcelonès,
Maresme,Tarragonès,VallèsOc-
cidental i Vallès Oriental. En
aquestes comarques el barem és
de més 14.000 vots per als socia-
listes i de més de 7.000 vots per
alsComuns, amésdel 10%del to-
tal de vots emesos per a cadascu-
nade lesdues formacions. Ienca-
ra més: el document també té en
el punt de mira cinc districtes de

Barcelona (Horta-Guinardó,
Nou Barris, Sant Andreu, Sant
Martí i Sants-Montjuïc) i 23 bar-
ris de la capital. També estan re-
collits vuit barris de l’Hospitalet
de Llobregat i quatre deCornellà
deLlobregat.
La temàtica dels articles que les

territorials de l’ANC enviaran a la
premsa serà mensual. D’aquesta
manera, per al gener es preveuen
articles sobre infraestructures i
mobilitat –amb el corredor del
mediterrani, Rodalies i les auto-
pistes i peatges com a subtemes–,
al febrer sobre lamillorade l’Estat
de benestar, al març sota l’epígraf
“Unpaísperatothom”,al’abrilso-
bre la reactivació econòmica que
significaria la independència, al
maig els articles versaran sobre la
regeneració democràtica, i al juny
parlarande“trencar lapordeper-
dre lespensions”.
Paral·lelament a aquests sis

grans temes, l’ANC explicarà
“com es farà la transició” i “tran-
quil·litzarà la població” amb te-
mescomles lleisdedesconnexióo
el manteniment del patrimoni. I
per a la confecció d’aquests arti-
cles, l’entitat ha creat cursos de
formació d’activistes al carrer,
d’equips de redacció i de relació
amb lapremsaper als associats.
El 15 de gener la campanya s’in-

augurarà oficialment a la plaça de
laViladeSantFeliudeLlobregata
les 10.30 h. Amb el títol “Hi ha
trensquenoméspassenuncopala
vida”, l’ANCdisposaràun trenet a
laplaça tipusatracció infantil,una
carpa de cinema on es projectarà
unvídeoambel temadelmes, una
màquina de crispetes gratuïtes en
entraralcinema,actuacionsmusi-
cals,xocolatada, i finsitotplanteja
ferunmannequinchallenge–enre-
gistrar un vídeo amb tothom im-
mòbil,excepte l’operadordelacà-
mera, que es va movent entre la
gent–.c

MITJANS LOCALS

L’ANC vol publicar als
diaris articles sobre
com “trencar la por”
de perdre les pensions

SANT FELIU DE LLOBREGAT

La iniciativas’inaugura
el 15degenerambun
‘mannequinchallenge’,
entrealtresaccions

El sobiranisme esmobilitza per la
detenció d’un regidor de laCUPaVic
Joan Coma declara avui a l’Audiència per presumpta incitació a la sedició

ÀLEX TORT
JOSÉ MARÍA BRUNET
Barcelona/Madrid

La detenció del regidor de Vic
JoanComava tornar amobilit-
zar veïns de nombroses pobla-
cions catalanes davant els seus
respectius ajuntaments, com ja
va passar fa una setmana quan
vanserdetingutscincactivistes
que,comComa,haviendesobe-
ït lacitaciód’un jutgede l’Audi-
ènciaNacional.
El regidor de la CUP està in-

vestigat per suposada incitació
a la sedició i haver cridat a la
desobediència des del ple de
l’Ajuntament defensant la de-
claració rupturista del 9 de no-
vembre del Parlament. Amb
tot, Coma va ser detingut ahir
peragentsdelsMossosa lesde-
pendències municipals per no
haver anat a declarar davant el
jutgeel24d’octubrepassat.
El gruix de la representació

políticaencontrad’aquestade-
tenció es va concentrar a Vic.
Hi havia la presidenta del Par-
lament,CarmeForcadell;Jordi
Turull i Francesc Homs, del
PDECat;Marta Rovira, d’ERC;
les diputades cupaires Anna
Gabriel,GabrielaSerraiEulàlia
Reguant, i JordiSànchez, Jordi
Cuixart i Neus Lloveras, presi-
dents de l’ANC, Òmnium i
l’AMI respectivament. Encara
quealgunsd’ells no compartei-
xeneldiscursdedesobediència
de la CUP, van mostrar el seu
suport amb una pancarta amb
el lema “Per les llibertats, ni un
pas enrere” i es va desplegar
una lona a la plaça de l’Ajunta-
ment amb la imatge de Coma i
la inscripció “Mai caminaràs
sol”.
Lamobilització per Coma va

ser multitudinària, però no va
fer tant d’enrenou com la de-
tenció de l’alcaldessa de Berga,
Montse Venturós, també de la
CUP, o dels cinc anticapitalis-
tes investigats per cremar foto-
grafiesdelRei.Defet, ladataiel
lloc de la detenció semblaven

pactades, i el regidor ja tenia
preparat un enregistrament en
vídeo que es va difondre just
després de traslladar-lo la poli-
cia amb cotxe a les casernes de
Sant Andreu de la Barca. Al ví-
deoComaafirmaquedeclararà
davant el jutge “perquè hi ha
moltes coses per dir” i dóna les
gràciespel suport.
Anna Gabriel, en declaraci-

ons a Europa Press, va tornar a
exigir la dimissió del conseller
d’Interior, Jordi Jané, i va con-
siderar que elsMossos haurien
de deixar d’actuar “contra l’in-
dependentisme”. Per la seva
banda,elGovernvadesaprovar

novament l’acció judicial. També
vanmostrarelseusuportdirigents
delscomuns,comel líderd’EnCo-
múPodem,XavierDomènech.
Coma serà posat avui a disposi-

ciódel jutgede l’AudiènciaNacio-
nal IsmaelMoreno.Des de la seva
negativa a declarar, es va especu-
laral’Audiènciaamblapossibilitat
que s’ordenés detenir-lo, encara
que la Fiscalia, que l’acusa d’un
presumpte delicte d’incitació a la
sedició, no semblava que tingués
unaurgènciaespecial.
Lesprimeres impressions sobre

la possibilitat queComa fos detin-
gut es van convertir pràcticament
encertesaarrandel’arrestdelsmi-
litants de la CUP acusats de cre-
mar fotos del Rei. Ells tampoc no
vancomparèixerdavantdel’Audi-
ència quan se’ls va cridar. Llavors
es va estendre la idea que si per
unes suposades injúries al Rei es
feiendetencions,tambés’aplicaria
la mateixa mesura per presumpta
incitació a la sedició, que ésunde-
licte més greu, d’acord amb les
previsionsdelCodiPenal.c

LAURA BUSQUETS / ACN

Centenarsdepersonesesvanconcentrarahira laplaçaMajordeVic

Unapancartaamb
el lema“Perles
llibertats,niunpas
enrere”vaencapçalar
laprotestaaVic
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LaGeneralitat preveu demanar
7.392milions al FLAdurant el 2017
El Govern calcula que continuarà depenent del fons autonòmic fins l’any 2026

JOSEP GISBERT
Barcelona

LaGeneralitat téprevistdemanar
7.392 milions d’euros al Fons de
Liquiditat Autonòmic (FLA) du-
rant l’exercici del 2017. Aquest és
el càlculque figuraa l’últimdocu-
ment presentat pel Departament
d’Economia als inversors inter-
nacionals, en què es detallen les
estimacions sobre les necessitats
de finançament de l’any vinent
distribuïdes en tres apartats:
5.953 milions per atendre venci-
mentsdedeute, 1.314per fer front
al dèficit autoritzat del 0,6% del
PIB i 125 per cobrir liquidacions
negatives dels anys 2008 i 2009.
De tota manera, els 7.392 mili-

ons estimats per al 2017 són infe-
riors enmés d’un 16% a la quanti-
tat sol·licitada per al 2016, que va
ser de 8.884 milions, segons da-
des del mateix Departament
d’Economia. La disminució de la
petició coincideix amb la reduc-
ció tant de l’objectiu de dèficit,
queel2017seràdel0,6%davantel
0,7%del 2016, comdel percentat-
gededeute,queperprimercopes
preveuque baixi en el projecte de
pressupostos de la Generalitat
per al 2017 presentat pel vicepre-
sident del Govern, Oriol Junque-
ras, i que s’estima que passarà del
35,8%delPIBdel 2016 al 35,4%el
2017.
Des de la implantació del FLA

el 2012, la Generalitat ha sol·lici-
tat un total de 41.816,5 milions
d’euros, segons dades del Minis-
teri d’Hisenda. I la previsió del
mateixGovernésqueelscomptes
públics de Catalunya continuïn
depenent del FLA fins l’any 2026,
d’acord amb la projecció de repa-
gamentdeldeuterealitzatpelDe-
partamentd’Economia i que figu-
ra a l’esmentat document presen-
tatals inversors internacionals.Al

text nohi ha cap referència explí-
cita a un escenari d’independèn-
cia, però, segons mitjans del Go-
vern, als inversors estrangers sí
que se’ls plantegen futurs escena-
ris d’independència, però en do-
cuments que no sónpúblics.
En tot cas, la concreció de les

xifres per al 2017 està pendent de
l’aprovació definitiva dels comp-

exemple, una rebaixa del 19% de
les retribucions complementàri-
esd’alts càrrecs i càrrecsdeconfi-
ançaperdedicar-la íntegramenta
la renda garantida de ciutadania.
Elsprincipalspartitsde l’oposi-

ció –C’s, PSC iPP– centren, per la
seva banda, les esmenesmés des-
tacades en l’eliminació de la dis-
posició addicional trenta-unena
que preveu habilitar les partides
necessàriesperorganitzarelrefe-
rèndum sobre el futur polític de
Catalunya i dels 5,8milions fixats
per a processos electorals, con-
sultes populars i participació ciu-
tadana. IC’s fins i tot planteja que
s’impedeixi que cap quantitat del
fons de contingència no pugui

destinar-se a la celebració del re-
ferèndum.
Pel que fa a la consulta d’inde-

pendència, precisament, la rela-
ció d’esmenes publicada al
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) inclou l’adver-
timent dirigit pel lletrat de la co-
missió d’Economia als membres
de lamesa d’aquesta comissió so-
bre l’existència de la providència
del Tribunal Constitucional (TC)
que suspèn la resolució del debat
depolíticageneralrelativaalrefe-
rèndum i la seva possible conne-
xió amb la disposició addicional
trenta-unena i sobre “la necessi-
tatde tenirpresents, durant elde-
bat i la votació en la comissió
d’Economia, les esmenes que els
grups parlamentaris han presen-
tat a aquestadisposició”.L’adver-
tència va ser formulada durant la
reunió d’ordenació de les esme-
nes i la resposta dels membres de
la mesa de la comissió –dos de
Junts pel Sí (Antoni Castellà i Jo-
sep Maria Forné) i un de la CUP
(Eulàlia Reguant)– va ser consi-
derar que les resolucions del TC
“no són rellevants per a la trami-
tació del pressupost”, segons
consta almateixBOPC.c

El lletratde lacomissió
d’Economiadel
Parlamentavisaque la
partidadelreferèndum
potcontravenirelTC

XAVIER GÓMEZ

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont en unmoment de la reunió del Govern de dimarts

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

Qualsevol que ahir haguéspogut
escoltar parcialment la conversa
que van mantenir a l’Audiència
Nacional el jutge, el fiscal i el re-
gidor de la CUP Joan Coma
s’hauria pogut pensar que es
tractava d’un fet preparat per la
data, 28 de desembre. Però no.
L’interrogatori va girar al vol-
tant d’una frase pronunciada
per Coma. Per provar de de-
terminar millor quin tipus de
delicte havia comès el regidor,
l’Audiència Nacional va voler
saber amb detall a què es referia
el regidor quan va dir que “per
fer una truita, cal trencar els
ous”.
Tot i que a vegades pot sem-

blar-ho, el dret penal no és ca-

pritxós. Era necessari debatre
sobre els requisits per confecci-
onar la truita, ja que l’Audiència
Nacional havia de saber per què
Coma havia pronunciat aquelles
paraules. En definitiva, quin era
el seu propòsit o voluntat. Se
l’acusa de rebel·lió i incitació a la
sedició. Cal cridar a la revolta
amb apel·lacions culinàries? No.
Tampoc no és això. El fiscal en-
carregat del cas, Vicente Gon-
zález Mota –un professional de
llarga trajectòria, últimament
especialitzat en terrorisme giha-
dista– volia establir si frases
com l’esmentada posaven de
manifest una voluntat de deso-
bediència, en particular al Tri-
bunal Constitucional (TC).
Coma, al seu torn, va deixar

molt clar que en el verb trencar
no s’ha de veure cap al·lusió a

cap comportament violent. El
regidor va declarar durant una
hora a l’Audiència. Va intentar
explicar que la seva conducta
obeeix al convenciment que les
lleis vigents són injustes, en con-
cret per a Catalunya, un poble
que no pot expressar-se lliure-
ment sobre el seu futur. L’advo-
cat de Coma, Benet Salellas

da, el lletrat va dir que l’edil va
qüestionar la legitimitat de l’Au-
diència Nacional, ja que, segons
el seu parer, no defensa el reco-
neixement dels drets polítics.
Un cop acabada la declaració,

la Fiscalia va demanar que, com

a mesura cautelar, a Coma se li
retiri el passaport. El magistrat
així ho va acordar i va justificar
la mesura per la seva incompa-
reixença a l’anterior citació. Di-
verses desenes de persones van
rebre amb aplaudiments i mos-
tres d’afecte la posada en lliber-
tat de l’edil. Entre elles, diversos
parlamentaris de la CUP i ERC.
El regidor de Vic, al seu torn, va
dir: “Continuaré fidel a una lògi-
cadesobedient per aconseguir el
dret a autodeterminar-nos lliu-
rement”.c

El jutge deixa lliure i
sense passaport Coma,
el regidor de la CUP

FERNANDO ALVARADO / EFE

Coma abraçat per la seva companya a la sortida de l’Audiència

L’interrogatori al
detingut es va centrar
en una frase que havia
dit: “Per fer una truita
cal trencar els ous”

–avui diputat de la CUP i que se
les ha hagut d’heure més d’una
vegada amb el fiscal, també en
assumptes de gihadisme, com
en el cas Dixan–, va manifestar
que el regidor va defensar da-
vant el jutge Ismael Moreno la
dignitat de les conductes de
desobediència civil perquè les
veia com una lluita. D’altra ban-

Gabriel proposa avançar el referèndum
]Arrandelsprocessos judici-
alsobertsadiversoscàrrecs
sobiranistesperal2017,Anna
Gabriel,diputadade laCUP,
demanaaCarlesPuigdemont
queavanciel referèndum.En
unaentrevistaaEuropaPress,
lacupaireconsideraquehiha
proumotiusquepalesenqueel

Governcentral “notécap
voluntatd’obrirunataulade
diàleg”,per laqualcosacreu
justificada la idead’avançar la
consulta.Desprésde ladeten-
ciódel regidorde laCUPdeVic
JoanComaidavantd’aquests
processos judicials,Gabriel
subratllaqueseria lamillor

resposta. “Elsmecanismes ja
hi són, la logísticahadepoder
estargarantida i tenimtotallò
queesnecessita:unGovern i
unamplíssimsuportpolític i
social”, assegura ladiputada,
quetotseguitafirmaqueper
celebrarel referèndumnocal
esperar finsdesprésde l’estiu.

tes de la Generalitat per al nou
any. Ara que ja s’ha superat el de-
bat de totalitat de la setmana pas-
sada al Parlament, ahir es van co-
nèixer les esmenes a l’articulat
presentades per les diferents for-
macionspolítiques: 2.413en total,
de les quals 1.209 són del PSC;
568, de Catalunya Sí que es Pot;
381, del PP; 151, de la CUP; 97, de

C’s, i 7, de Junts pel Sí. Les esme-
nes de la CUP, que té a les seves
mans la clau de l’aprovació dels
pressupostos –ho decidirà el dia
28degener–,persegueixendonar
una altra utilitat a 760 milions
d’euros que actualment ja figuren
al projecte de comptes. La CUP
vol destinar aquests diners a polí-
tiques socials, i proposa, per
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Què ens diuen els líders catalans amb les seves expressions corporals
i la sevamanera de parlar? A l’era de la postveritat ho analitzen experts

El que no diuen
els polítics

ELIANNE ROS
Barcelona

Al’era de la postveritat,
en la qual importa
menys la veracitat de
les paraules que la for-

ma en què s’expressen, quina
credibilitat transmeten els polí-
tics? Emma Rodero, professora
de la Universitat Pompeu Fabra
especialista en oratòria i veu, i
Joan Francesc Cánovas, assessor
de comunicació per a directius,
analitzen per a La Vanguardia el
parallenguatge dels líders cata-
lans. Com utilitzen gestualitat,
ritme, to i intensitat en les seves
al·locucions i el grau d’efectivitat
que atorguen aquests elements al
seu discurs.

CARLES PUIGDEMONT
Domini del silenci i tensió a les
espatlles
Una de les característiques del
president és, segons Cánovas,
que “expressa moltes coses amb
les mans i amb la cara” malgrat
que el poblat serrell i unes màni-
gues de camisa excessivament
llargues “dificulten” la lectura.
“El seu parallenguatge és alta-
ment variat -commés variat més
efectiu- i treballa especialment
bé els silencis. El resultat és que
transmetmolta seguretat i credi-
bilitat”, acaba.
Rodero, en canvi, detecta “ten-

sió a les espatlles” durant les se-
ves al·locucions, la qual cosa no
comunica tranquil·litat. Consi-
dera també que de vegades acce-
lera massa el ritme. Els dos ex-
perts observen que utilitza amb
freqüència l’índex per assenya-
lar, encara que ho fa sense agres-
sivitat –una mica a l’estil Barak
Obama– i en concordança amb la
mirada. Dada important, ja que
quan cada un va per una banda
diferent constitueix un clar signe
de falsedat.
També destaquen un gest par-

DAVID AIROB

DAVID AIROB

DAVID AIROB

NÚRIA JULIÀ / ACN

DAVID AIROB

ticular: “Formaun cercle ambels
dits, que és una forma de subrat-
llar el que diu però que també
denota una voluntat de control.”
El somriure és undels seus punts
forts. “Busca la interacció, l’em-
patia amb l’interlocutor, i això
funciona a favor de la seguretat,
igual que saber jugar amb la mi-
rada”, resumeix Cánovas.

ORIOL JUNQUERAS
Pròxim però mancat
d’expressivitat
Segons Mark Knapp, guru del
llenguatge no verbal, la comple-
xió física juga un paper notable

en la dimensió oculta de la co-
municació. Distingeix tres clas-
ses de cossos: endomorf (perso-
nes rodones), mesomorf (robus-
tes) i ectomorf (primes i
estilitzades). Sense fer res, les
primeres tendeixen a transmetre
“tranquil·litat, proximitat i dis-
tensió”, mentre que les últimes
generen d’entrada “arrogància i
distància”. Així que, quan agafa
la paraula, el vicepresident del
Govern i líder d’ERC té una part
guanyada.
“Esmoubé a l’escenari, es nota

que té taules i s’expressa de for-
ma pedagògica”, analitza Cáno-
vas. Però la seva “falta d’expres-

sivitat facial i el seu to de veu
massa monòtona, que és el ma-
teix quan parla de polítiques so-
cials que quan es refereix al refe-
rèndum”, són factors que li “res-
ten credibilitat”. Rodero observa
que “la seva posició és correcta”,
però els seus gestosmassa “repe-
titius” i les seves contínues puja-
des de to “mostren poca segure-
tat”. Jutja també contraproduent
que, per exemple en el recent de-
bat del pressupost, parlés amb
un bolígraf a lamà. “Quan neces-
sites ajudar-te d’un objecte do-
nes la sensació quenodomines la
situació. Resultes poc convin-
cent. Obama no parla mai amb

un bolígraf a la mà”, argumenta.

INÉS ARRIMADAS
Comunicació eficaç i actitud
enfadada
Cánovas destaca l’“alta capacitat
discursiva, naturalitat, contun-
dència, llenguatge net -sense ar-
rossegar paraules ni utilitzar fal-
ques- i rica gestualitat” de la cap
de l’oposició al Parlament. Per
això, considera que és una “bona
comunicadora” i transmet “se-
guretat”. Rodero, al contrari,
opina que la part gestual -especi-
alment lesmans- és “bastant tan-
cada”, la qual cosa revela una ac-
titud “encotillada”. Segons el
seu parer, la posició de la porta-
veu de Ciutadans quan agafa el
micro és massa inclinada i en ge-
neral la seva veu “transmet poca
credibilitat”.
El taló d’Aquil·les el situen els

experts en el seu to. “Té una veu
aguda, i això és unhandicap, per-
què si crida deriva en l’estridèn-
cia. Hauria de treballar un to i un
volummés baixos”, subratlla Cá-
novas. “Si fos una directiva li di-
ria que busqués altres registres”,
indica també en al·lusió a una
imatge que veu molt “clàssica”.

JOAN RUSIÑOL
Bilbao

Canvi a la Delegació del Govern a
Euskadi.MarianoRajoyva substi-
tuir ahir Carlos Urquijo, forta-
ment qüestionat pels nacionalis-
tes, pel fins ara president del PP a
Àlaba, JavierDeAndrés.Unperfil
més polític per a una etapa sense
majories absolutes que requerirà
més flexibilitat.
El relleunoésuna sorpresa.Ur-

quijo havia estat molt bel·ligerant
contra els eventuals actes contra-
ris a laConstitució,de formaespe-
cial en la denominada guerra de
banderes en els ajuntaments. La
sevaapel·lació constant al compli-
mentde la legalitat xocaambunes
fotografies recents en les quals
apareixiaamblaseva famíliacom-
prant en un parada del topmanta,
unes imatges que van servir a la
majoria dels partits bascos per re-
treure-li unadoblemoral.

Sense tenir ladimensió simbòli-
cade l’operacióMilloaCatalunya,
aquest gest consolida la teoria que
s’obre un nou temps en les relaci-
onsentreelspopulars ielPNB.Els
nacionalistes poden ser claus en
l’aprovació dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat, malgrat que ahir
mateix el seu president, Andoni
Ortuzar, va assegurar que lanego-
ciacióencaranohacomençat ique
els últims recursos contra iniciati-
ves autonòmiques “no aplanen el

camí de l’entesa”. Fonts de l’exe-
cutiu d’Iñigo Urkullu confien que
elnomenamentdeDeAndrés,que
va ser diputat general d’Àlaba,
“contribueixi a la necessària nor-
malitzacióde les relacions institu-
cionals entregoverns”.
El polític popular treballarà per

a “establir una bona relació” entre
les diferents administracions i
creuquelasevatrajectòria–ésbon
coneixedor del complex entramat
al País Basc– l’ajudarà en aquesta
tasca. El PP basc també va avalar
implícitament la tesi del punt i a
part.Vavalorar lagestiód’Urquijo
en qüestions com la defensa dels
“marcs de convivència”, però diu
queelrelleu“reforçaelpaperpolí-
tic” de la Delegació del Govern en

un moment en què és necessària
“una interlocució directa i fluida”
entreMadrid iVitòria.
El nou càrrec ha obligat De An-

drés, un dels dirigents conserva-
dors més destacats a Euskadi, a
deixar les seves responsabilitats al
Parlament autonòmic, les Juntes
Generalsalabeses–oneraelporta-
veudel seu grup–, així comal par-
tit. Ahir mateix va proposar Iñaki
Oyarzábal, persona de la màxima
confiança d’Alfonso Alonso, per
presidir elPPal territorihistòric.
L’oposició d’esquerres, EH Bil-

du i Elkarrekin Podem, van cele-
brar l’adéud’Urquijo.La formació
lila espera que el seu substitut ac-
tuï amb “més tolerància i tarannà
democràtic”.c

ElGovern central col·loca unperfilmés
polític en la sevaDelegació aEuskadi
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Els dos experts li aconsellen uti-
litzar més el somriure. “Del con-
junt del seu llenguatge del cos es
desprèn que està enfadada, pot-
ser és un paper, però això no be-
neficia la seva imatge”, puntua-
litza Cánovas.

MIQUEL ICETA
Naturalitat, simpatia i mala
posició
Com moltes persones de morfo-
logia rodona, Iceta “transmet
tranquil·litat abans d’obrir la bo-
ca”. “Témoltes habilitats, és des-
envolupat i treballa bé el registre
de la naturalitat. La seva expres-
sivitat facial és alta, i en aquest
sentit la calvície juga al seu fa-
vor”, analitza Cánovas. El seu
llenguatge no verbal és “ric i
net”, fet que li permet treure bo-
na nota pel que fa a credibilitat.
Per Rodero, el seu punt fort és

“la simpatia” i l’“espontaneïtat”.
En canvi, considera que “no sem-
pre resulta convincent pel que fa
a la forma”. La posició del líder
socialista deixa a desitjar. “Ten-
deix a posar les espatlles cap en-
davant, a baixar unamica el cap i
no sempre mira als ulls al seu in-
terlocutor, una regla bàsica”, ob-
serva l’experta. Cánovas valora
l’estil informal del polític –ame-
ricana i corbata però no vestit–,
que encaixa amb el seu tarannà.
Els dos especialistes assenya-

len la seva veu comun factor que
resta efectivitat al discurs. “El
seu to no transmet gaire segure-
tat perquè no és gaire greu”, pre-
cisa Rodero. “Encara que la seva
pronunciació és bona, hauria
d’acompanyar-la ambgestosmés
contundents, que subratllin el
que està dient. En conjunt,
transmet més naturalitat que
convicció”, opina.

LLUÍS RABELL
Transmet dubte i preocupació

No es pot dir que el llenguatge
del cos sigui el seu fort. “És poc
natural, té una veumassa engola-
da, que genera distància amb la
gent. La seva manera d’expres-
sar-se és plena de sorolls –gestos
incongruents, com posar-se la
mà al pit o agafar-se la corbata-
que ofereixen una imatge de po-
ca seguretat i credibilitat–”, sen-
tencia Rodero. L’experta consi-
dera que el portaveu de Catalu-
nya Sí que es Pot “no té una veu
dolenta, al contrari, però no res-
pira bé”.
Per Cánovas, malgrat una

morfologia favorable a generar
empatia, Rabell no ho aconse-
gueix. Utilitza les mans de forma
molt esporàdica i la seva manera
de parlar, plena de repeticions i
paraules arrossegades, “trans-

met dubte”. “La gestualitat per
ser efectiva ha de ser simètrica i
harmònica. La sensació que ge-
nera és de tensió, de persona
sempre preocupada”, acaba l’ex-
pert.

ANNA GABRIEL
El somriure que descol·loca

Plena coincidència a l’hora de
valorar les “altes capacitats dis-
cursives” de la líder de la CUP.
“Hi ha una contradicció entre la
seva estètica, la seva forma de
vestir, i la manera de parlar. Físi-
cament sembla rude, en canvi
s’expressa amb dolçor. Té molt
bona veu, la qual cosa la fa atrac-
tiva. Transmet molta seguretat i
credibilitat”, analitza Rodero.
Els experts atribueixen també a
la veu –factor determinant en la
percepció de l’inconscient– la
“convicció” que comunica.
Cánovas en destaca el vestuari.

“Els de la CUP són els que estan
més pendents d’aquest aspecte,
el treballen moltíssim. Trencar
amb la formalitat és part del seu
missatge, i per al seu públic fun-
ciona a la perfecció”, acaba. Per
això jutja “molt efectiva” el tallat
de cabells deGabriel, que combi-
nat amb la veu i “la utilització del
somriure” converteixen el seu
llenguatge del cos en unamàqui-
na comunicativa. “Una boca
gran, com la de Julia Roberts,
amplifica l’efecte. Però per ser
efectiva el somriure ha de cami-
nar cap als ulls. Si només rius
amb la boca no ets creïble”, sen-
tencia.

XAVIER GARCÍA ALBIOL
Seguretat combinada
amb rigidesa
Malgrat una morfologia que de-
nota “distància i arrogància”, el
llenguatge del cos del portaveu
del PP al Parlament obté bona
puntuació. “És l’únic que utilitza
dues classes de gestos: els que
il·lustren el que dius –per exem-
ple fer tremolar la mà quan parla
de tremolor– i els que subratllen
el discurs”, afirma Rodero. “Es
veu que té taules, parla de forma
relaxada, transmetent la sensa-
ció que domina la situació. A
més, la seva postura és correcta
per fer arribar el seu missatge
amb convicció i mira directa-
ment l’interlocutor”, constata.
Cánovas destaca l’alta expres-

sivitat de la seva cara i també la
seva imatge de rigidesa, que atri-
bueix en part a la seva morfolo-
gia. “Les persones altes, com els
jugadors de bàsquet, tendeixen a
ser rígids i una mica maldestres.
Tenen un cos que no és harmò-
nic des del punt de vista de la co-
municació”, afirma l’expert.c

J.M.ª BRUNET Madrid

El jutge Santiago Pedraz va envi-
ar ahir a presó Edrissa Ceesay i
Samir Sennouni, a qui van trobar
dimecres passat cinc carregadors
i 37 cartutxos d’un fusell d’assalt
kalàixnikov, també conegut com
a AK-47. La Policia busca l’arma,
que els dos presumptes gihadis-
tes haurien comprat al mercat
negre, en reunions que van tenir
lloc en un solar anomenat La Ca-

baña, al barri madrileny de Val-
debernardo. En aquell lloc es van
trobar les peces del kalàixnikov,
però no la unitat completa.
L’ordre de presó del jutge Pe-

draz subratlla que els arrestats
–de nacionalitat espanyola i des-
cendents de famílies delMarroc i
Gàmbia– van gravar vídeos en els
qualsmostraven “frasesde tall gi-
hadista” i “atributs de l’Estat Islà-
mic”. També se’ls relaciona amb
grups de delinqüència comuna.c

LaPolicia busca un fusell
comprat per gihadistes

INSTITUTMUNICIPAL D’HISENDA DE BARCELONA
ANUNCI

CALENDARI DE COBRAMENTS DE 2017
1. El cobrament de les exaccionsmunicipals de l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2017 es realitzarà
segons el calendari següent:

IMPOSTSOBRE BÉNS IMMOBLES
a) Rebuts domiciliats (pagament en quatre terminis):
1a fracció: 3 de febrer
2a fracció: 3 de maig
3a fracció: 4 de setembre
4a fracció: 4 de desembre

b) Rebuts no domiciliats (pagament anual): de l’1 de febrer a l’1 d’abril, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 3 de juliol.

IMPOSTSOBRE VEHICLES DE TRACCIÓMECÀNICA
a) Rebuts domiciliats: 6 de juny.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 de març l ‘1 de maig, ambdós inclosos.
c) Data de pagament padró electrònic: 3 de maig.

IMPOSTSOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
a) Rebuts domiciliats: 4 de desembre.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 22 de desembre.

TAXA DE GUALS
a) Rebuts domiciliats: 11 de maig.
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril, ambdós inclosos.

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DELDOMINI PÚBLIC (TERRASSES)
a) Rebuts domiciliats: 11 de maig.
b) Rebuts no domiciliats: del 15 de febrer al 15 d’abril, ambdós inclosos.

TAXAPERL’APROFITAMENTESPECIALDELDOMINIPÚBLICMUNICIPALMITJANÇANTCAIXERSAUTOMÀTICS
D’ENTITATS FINANCERES,OBERTES A LA VIA PÚBLICA
Hauran de ser objecte d’una autoliquidació anual de l’1 al 30 de juny, ambdós inclosos.
En el supòsit que l’inici de l’aprofitament especial es produís ambposterioritat a lafinalització del període
d’autoliquidació anual, s’haurà de presentar, en el termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’inici de
l’aprofitament, una autoliquidació pel període comprés entre la data d’inici i el 31 de desembre.

PREU PÚBLIC PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS I INDUSTRIALS
a) Rebuts domiciliats: 4 de desembre.
b) Rebuts no domiciliats: de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, ambdós inclosos.
c) Data pagament padró electrònic: 22 de desembre.

IMPOSTSOBRE L’INCREMENTDE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)
a) 30 dies hàbils a partir de la data de la transmissió.
b) 6 mesos a partir de la data de defunció (herències) prorrogables a 1 any si es sol·licita per escrit dins
dels 6 primers mesos.

2. Els terminis de declaració i pagament de les exaccions no assenyalades en l’apartat 1r. es subjectaran
a allò establert a les ordenances corresponents durant l’exercici.

3. Els subjectes passius que tinguin domiciliat el pagament dels rebuts de venciment periòdic de l’impost
sobre béns immobles (solament les persones físiques), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i
del preu públic per a la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables
alsmunicipals dels generadorsmínims,petits,mitjans o importants,gaudiran d’una bonificació del 2%
de la quota municipal.

4. Els rebutsdecobramentperiòdic espodendomiciliarfinsdosmesosabansde l’inici del període voluntari
de cobrament. Fora d’aquest termini, i fins el final del període voluntari de cobrament, les sol·licituds
de domiciliació rebran el següent tractament:
- La primera vegada es farà un únic càrrec bancari en el compte informat pel contribuent.
- El primer any, en el seu cas, no gaudiran del 2% de bonificació.

Ladomiciliació tindrà validesa indefinida,mentre l’ordenantnon’indiqui l’anul·lació, la devoluciódel càrrec
bancari o el trasllat a un altre compte o Entitat.

En aquest casos, les dates del càrrec en el compte corrent bancari o d’estalvi seran les següents:
- Impost sobre Béns Immobles: 3 de maig
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: 6 de juny
- Impost sobre Activitats Econòmiques: 22 de desembre
- Taxa de guals: 11 de maig
- Taxa per utilització privativa del domini públic (terrasses): 11 de maig
- Preu públic del servei de recollida de residus: 22 de desembre

Es recorda als contribuents els avantatges d’utilitzar la domiciliació del pagament. Les domiciliacions
es poden tramitar per Internet, al web (htpp://ajuntament.barcelona.cat/hisenda), o trucant al telèfon
gratuït 900226226.

5. Les modalitats per poder pagar els diferents rebuts seran les següents:
- Per Internet a través del web htpp://ajuntament.barcelona.cat/hisenda, en l’apartat “pagaments”
(veure condicions al mateix web).

- Per telèfon, trucant al 900 226 226 (gratuït), de 8 a 24 hores.
Condicions:
· Només amb targeta bancària.
· Import màxim per rebut 3.000€.
· El tràmit s’ha de fer abans de les 14.00 hores de l’últim dia de termini de pagament.

- Des del quiosc de tràmits i serveis, ubicats en algunes seus municipals.
- A través del mòbil a les aplicacions mobileID i serveis al mòbil.
- A través dels bancs següents:
· Banc Sabadell
· Bankia
· Banco Popular Español
· Banco Santander
· BBVA
· La Caixa (CaixaBanc)

Si és client d’alguna d’aquestes Entitats, també a les seves pàgines webs de banca electrònica.

6. Transcorreguts els esmentats terminis d’ingrés en període voluntari, els deutes seran exigits pel
procediment de constrenyiment i es meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els
interessosdedemora i,enel seucas lescostesqueesprodueixin,d’acordamb l’article 24èdelReglament
general de recaptació.

7. Els rebuts de cobrament periòdic quan l’últim dia de pagament és festiu, el termini s’allarga fins al
primer dia hàbil següent.

Apartir de l’1 de febrer cal demanar Cita Prèvia per fer consultes o qualsevol tràmit a l’InstitutMunicipal
d’Hisenda de Barcelona, excepte per registrar documentació.

bcn.cat/
hisenda
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L’oposició lamenta
queel president
noméspensi en
el referèndum
C’s, PSC i PP li retreuen que no
s’ocupi del finançament i l’atur

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El balanç polític ofert pel presi-
dent de la Generalitat, Carles
Puigdemont, en el missatge de
Cap d’Any ha decebut els grups
de l’oposicióparlamentària, tant
enelplanacional comenel soci-
al. Ciutadans, el PSC i el PP han
coincidita lamentarqueelpresi-
dent “només estigui pendent”
del referèndum sobre la inde-
pendència i de satisfer les exi-
gències de la CUP, mentre que
“no s’ocupa” de qüestions ur-
gents per a Catalunya com el fi-
nançament, el nivell d’atur i la
desigualtat social.
Els comuns, en canvi, sí que

coincideixen amb Puigdemont
en la necessitat de celebrar una
consulta d’autodeterminació,
sempre que tingui “efectes jurí-

dics i aconsegueixi el suport in-
ternacional”, encara que l’acu-
sen de desentendre’s de la crisi
social que bona part dels cata-
lans viuen.
Perlasevapart, la líderdeCiu-

tadans, Inés Arrimadas, veu un
president que no avança i que és
responsable d’una gestió que ha
paralitzat Catalunya. “Acaba
l’any com el va començar, sense
pressupostos, depenent de la
CUP” i amb l’única aspiració de
“repetir un altre 9-N”, una con-
sultaqueno“va servirper a res”,
va declarar dissabte la cap de
l’oposició des de la seva ciutat
natal, Jerez de la Frontera (Ca-
dis). “No té cap projecte per als

catalans”, va afegir. SegonsArri-
madas aquesta predisposició al
diàleg exhibida per Puigdemont
enel seudiscursdedivendresno
és veraç, perquè quan arriba el
moment de dialogar no ho fa. La
líder de C’s es referia a la seva
anunciada absència a la confe-
rència de presidents, en què
s’abordaran temes com el finan-
çament autonòmic de les comu-
nitats ienquèCatalunyanoesta-
rà representada per decisió del
presidentde laGeneralitat.
Des del PSC, la portaveu al

Parlament, Eva Granados, tam-
bé va acusar Puigdemont d’“a-
magar” les necessitats socials de
Catalunya rere el procés d’inde-
pendència. “El president està
obsessionat amb un full de ruta
que no porta enlloc”, va afirmar
Granados,alhoraquevadescon-
fiar del seu oferiment de diàleg:
“Marquen la data del referèn-
dum i parlen d’una llei que ama-
guen i no volen negociar; no ve-
iem la via del diàleg a què
apel·la”.
Al seu torn, el coordinadordel

PartitPopulardeCatalunya,Xa-
vier García Albiol, es vamostrar
preocupat per la relació del Go-
vern amb els antisistema. “Puig-
demont és presoner dels radi-
calsde laCUP;el 2017nohihau-
rà cap referèndum”, va vaticinar
Albiol.
Elsúnicsquevandonarsuport

a la determinació del cap de
l’Executiucatalàafavordelrefe-
rèndum van ser els comuns,
sempre que no sigui unilateral.
EldiputatdeCatalunyaSíquees
PotJoanGinerva instarelpresi-
dent a treballar perunaconsulta
que tingui “efectes jurídics” i
“reconeixement internacional”,
cosa que per als comuns signifi-
ca que ha de ser pactada. D’altra
banda, la confluència d’esquer-
res al Parlament es va mostrar
molt crítica amb la feina del Go-
vernenmatèria social.c

Francesc-Marc Álvaro

El que ningú no sap

Després del missatge
deCapd’AnydePuig-
demont, queda clar
que el president de la

Generalitatvolcomplirdurantel
2017ambelseucompromísd’or-
ganitzar un referèndum sobre el
futur de Catalunya. A la vegada,
Rajoy ha reiterat que aquest as-
sumpte no serà unmotiu de dià-
leg ni de canvi de consideració
perpartdelGovernespanyol.De
rerefons,hihaelsprocessosjudi-
cials contra diversos dirigents
delspartitscatalansimpulsorsde
la independència, i també el de-
bat sobre els pressupostos de la
Generalitat, que necessitaran els
vots dels diputats de la CUP per
ser aprovats.Mésenllàde les vo-
luntatspersonals,delsfullsderu-
ta ide lesdeclaracions solemnes,
entrem en un escenari en què
ningú no sap què acabarà pas-
sant.Perquèés tandifícil feruna
previsiósobreelprocéscatalà?
En primer lloc, perquè una

part important del futur del pro-
cés depèn d’un factor essencial
però complicat de calcular. Em

refereixo al nivell de resposta al
carrerquelesbases independen-
tistes puguin exhibir davant les
reiterades prohibicions i repre-
sàlies judicials que els poders de
l’Estatvagindesplegant.L’ANCi
Òmnium han demostrat una ex-
cel·lent capacitat d’organització
a lesmanifestacionsde l’Onzede
Setembre, però ara no parlem
d’això. Si Madrid tanca totes les
vies perquè es pugui votar sobre
la independència, la protesta pa-
cífica a gran escala seria un ins-
trument més que probable per
posar en evidència que el refe-
rèndum s’ha convertit en un ta-
bú.Peròaixòexigeixunaactitud
quevamés enllà deposar-se una
samarreta i demana també una
estratègia i un gran consens, per
evitar gestos contraproduents,
accionscontradictòries iconcur-
sospersaberquidesobeeixmés.
Ensegonlloc,nosabemdequi-

na manera influirà la pressió de
l’Estat sobre la sempre precària
unitatindependentista.Unacosa
és fer-se la foto acompanyant al-
gú a declarar davant del jutge i

una altra és dominar seriosa-
ment les pulsions partidistes i
personalistes que converteixen
la rereguarda del procés en un
boscderumors,malfiances ima-
niobres estranyes. El fet que
Puigdemont s’hagi posat data de
caducitatésalhoraunproblemai
un avantatge en aquest sentit. És
un punt feble però també limita
certesimposturesd’altresactors.
En tercer i darrer lloc, és una

incògnita el paper exacte que en
aquest nou tram del conflicte
adoptaranelscomunsi, sobretot,
AdaColau.Enlamesuraques’in-
crementi la pressió punitiva so-
bre l’independentisme, lesambi-
güitats d’aquest sectorpolític se-
ran més difícils de repetir i
d’argumentar. D’altra banda, les
divisions a la cúpula de Podem i
les sensibilitats diverses sobre
Catalunya que mostren els seus
dirigents són factorsque,d’unao
altramanera,impactenenlespo-
sicions d’un àmbit que enguany,
amés, crearà un partit nou, pen-
sant justament en els futurs co-
miciscatalans.

Elscomunsinsten
Puigdemontaacordar
unaconsultaamb
“efectesjurídics”i
reconeixementextern

Urkullu aposta pel diàleg
]El lehendakari, IñigoUr-
kullu,vamostraral seumis-
satgedeCapd’Anyelcom-
promísdelGovernbascamb
el“diàleg i l’acord”coma
fórmulaperevitar la“judi-
cialitzaciópermanentde la
vidapolítica”.Vaprometre
quedemostrarà“laseva
capacitat”peroferir“soluci-
onspolítiques”en ladefensa
i l’actualitzacióde l’autogo-
vern.Urkullupronuncia
aquestesparaulesenun
momentenquèsóncontínu-
es lesapel·lacionsdelGovern
basca l’Executiucentral

perquècessinels recursos
contra lesseves lleis idecisi-
ons.Al seutorn,elGovern
delPPs’hamostratreceptiu i
disposatanegociaruna
retiradaderecursosacanvi
del suportdelPNBalspres-
supostos.Menysprocliual
diàlegsemblaelpresidentde
Castella-laManxa,Emiliano
García-Page,quial seumis-
satgedeCapd’Anyvaevitar
parlarde“l’egoisme”dels
quivolen“rapinyar” i “volen
sermésqueelsaltres territo-
rialment”,unaal·lusió implí-
citaaCatalunya. 324
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Junqueras ja assumeix la renúncia de
Puigdemont i prioritza el referèndum
El Govern mira de restar importància a l’anunciada marxa del president

IÑAKI E LLAKURÍA
Barcelona

L’anunci del president de laGene-
ralitat, Carles Puigdemont, que no
serà president el 2018 i tampoc no
encapçalarà la candidatura del
PDECat a les pròximes eleccions
catalanes ha engegat en orris les
esperances de destacats dirigents
del seu partit que davant els mals
sondejos intentaven que ell fos el
candidat, i ja ha obert sense mati-
sos ni dissimulacions la cursa suc-
cessòriaa lavellaConvergència.
Però no només això. També ha

servit com a recordatori per a la
restadepartitsde l’incert calenda-
ri polític català, amb un referèn-
dumqueels independentistespre-
tenen celebrar a la tardor i l’ame-
naçade l’enèsimavançelectoral.
La sortida de Puigdemont d’es-

cena per decisió pròpia, una cosa
que el president ja havia comentat

abans,peròsenselacontundènciai
laclaredatambquèhovaferdijous
passat, és un element d’incertesa
afegit (reforça, per exemple, els
sectors d’Esquerra Republicana
queanhelenelsorpassoalsconver-
gents) que ahir des del Govern es
va intentar limitar.
El vicepresident del Govern i lí-

der republicà, Oriol Junqueras,
amb el vent dels sondejos favora-
ble, vamirarde restar importància
a la futura marxa de Puigdemont.
Va dir que sentia “tot el respecte
del món” per la decisió de l’actual
president de la Generalitat, i im-
mediatament després va demanar
que res no distregui de l’objectiu
que té l’actual Executiu català: ce-
lebrar un referèndum d’indepen-
dència la pròxima tardor i, tot se-
guit, convocar unes eleccions
“constituents”.
Junquerasvaesquivarqualsevol

menció que es pogués interpretar

en clau electoral, negant-se a dir si
serà el candidat d’ERCenunes hi-
potètiques eleccions, i es va cen-
trar a lloar la feina del Govern de
JuntspelSí jaque,vadir, “està fent
bé les coses en unes circumstànci-
esmolt adverses”.
“Estem pensant en el referèn-

dum, a convocar-lo, guanyar-lo i
aplicar-lo”. Junqueras va afegir
que el referèndum es farà perquè
“som gent d’ordre, treballadora i
lluitadora”.
També en clau successòria es va

preguntar a la portaveu del Go-
vern, NeusMunté, ben posiciona-
da en totes les llistes de possibles
candidats del PDECat, una situa-
ció que va admetre i que afronta
“ambmolta normalitat”, i que està
“justificada”perlasevaproximitat
a Puigdemont en l’ estructura de
comandamentdelGovern.

Malgrat això,Munté va cridar a
aparcareldebatsuccessori, les tra-

vesses i el ball denoms, convençu-
daqueal seupartithihamolts “ac-
tius” que arribat elmomentpoden
ser candidats –l’expresidentArtur
Mas és un altre dels que està pre-
sent en totes les càbales–, i va de-
manar de centrar tots els esforços
en el compliment del full de ruta
independentista.
Mentrestant,elspartitsdel’opo-

sició es van prestar majoritària-
ment a interpretar l’anunci del
president com un clar símptoma
de debilitat del projecte indepen-
dentista i del mateix Puigdemont
dinsde l’Executiucatalà.
“Respecto la seva decisió però

demostraquenotéunprojecteper
a Catalunya més enllà de repetir
el 9-N”, vadeclarar la líderdeCiu-
tadans, Inés Arrimadas. “Sembla
que té poques forces i potser està
cansat pel procés”, va dir Matías
Alonso, secretari generaldelpartit
centrista.
Per la seva banda, el coordina-

dor general del Partit Popular de
Catalunya,XavierGarcíaAlbiol,va
lamentar que amb les seves decla-
racions Puigdemont estigui gene-
rant “més inestabilitat” enel japer
si mateix complicat escenari polí-
ticcatalàobrinteldebatsuccessori
al PDECat. “El 2017 viurem mo-
ments de certesa, com que el Go-
vern espanyol no permetrà que se
celebri un referèndum indepen-
dentista, i d’incertesa, com la que
ha provocat el president amb les
sevesdeclaracions”, vadirAlbiol.c

L’oposició veu en les
paraules del president
un símptoma de
debilitat del procés
independentista

QUIQUE GARCÍA / EFE

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a l’últim Consell Executiu

Millo demana aERC iPDECat que se
sumin a la negociació pressupostària
BARCELONA Efe

El delegat del Govern central a
Catalunya,EnricMillo, va fer ahir
una crida al PDECat i a ERC per-
quès’“impliquin”enlanegociació
i posterior aprovació dels pressu-
postos de l’Estat per al 2017, que,
assegura, reflectiran amb “fets” la
voluntat de diàleg del Govern
espanyol ambCatalunya.
En una entrevista a l’agència

Efe Millo va lamentar, tot i això,

que laGeneralitat “obviï” inversi-
ons que l’Executiu duu a terme a
Catalunya. Així, Millo va avançar
queelspressupostosdel’Estatper
al’anyqueacabadecomençar“se-
ran un reflex d’aquesta voluntat
dediàleg i de fets” i que, “evident-
ment, posarannúmeros a l’execu-
ció d’accions per millorar la vida
delscatalansendiferentsàmbits”.
Per això, confia que seria una

“bona mostra de confiança” que
els grups que “tenenunpaper im-

portant a Catalunya” hi contribu-
eixin “amb una actitud positiva i
constructiva”. Per Millo, “la mi-
llor prova que poden donar les
forces catalanes que estan inte-
ressadesamillorar lescosesésim-
plicar-se en lanegociació”.
En aquest sentit, va lamentar

l’“escepticisme” del Govern, com
vaexpressarel consellerdeTerri-
tori i Sostenibilitat, Josep Rull,
desprésdelareuniód’aquestaset-
manaaBarcelonaambelministre

de Foment, Íñigo de la Serna, en
quèMillo va serpresent.
Així, el delegat del Govern cen-

tral va recordarque ja s’estanpro-
duint “fets”, com la inversió en
l’aeroport del Prat de 20 milions
d’eurosdestinats amillorar la pis-
ta central, obres que s’efectuaran
entre el 9 de gener i el 5 de febrer
per renovar el paviment, modifi-
car l’abalisament iuncanvi tecno-
lògic que suposarà un estalvi
energètic del 40%: “Inversions
constants permantenir la compe-
titivitat de l’aeroport”.
D’altra banda, respecte a Roda-

lies, va remarcarqueentre el 2012
i el 2015 la inversió duta a terme
per l’Estat va ser de 276 milions
d’euros, un 41,9 % de la inversió

feta en tots els nuclis de Rodalies
de l’Estat i “més del doble que la
segona inversiómés important de
l’Estat, a la Comunitat de Ma-
drid”.
“Aquestesxifress’handeconèi-

xer”, va afirmarMillo, que va afe-
gir que “no hi ha res que faci pen-
sar que un canvi de titularitat
–com reclama el Govern català–
generi automàticament una mi-
llora en la gestió; normalment és
al revés, si no hi ha experiència”.
“Rull sap que aquest traspàs no es
produirà, i el que cal fer és millo-
rar els serveis als catalans, cosa
que no passa pel traspàs, sinó per
inversions i per prioritzar ele-
ments necessaris per millorar el
servei”, va sentenciar.c

Forcadell tampoc no repetirà
]La presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, va
assegurar ahir durant una
entrevista a El Matí de
Catalunya Ràdio que ella
no s’ha plantejat mai ser
candidata a la presidència
de la Generalitat, descar-
tant-se així de les possibles
travesses de qui pot substi-
tuir en el càrrec Carles
Puigdemont. De fet,
Forcadell va anar més en-
llà, i com el president del
Govern, va assegurar que
ella no es tornarà a presen-
tar tampoc a unes elecci-
ons: ni amb un partit polí-
tic, ni tampoc amb una
coalició com Junts pel Sí.

“M’hi vaig presentar per-
què (les del 27-S) eren unes
eleccions especials, plebis-
citàries, amb unes circums-
tàncies que no crec que es
tornin a repetir”, va mani-
festar la presidenta del
Parlament, convençuda
que es complirà amb el
full de ruta i, en aquest
sentit, que abans que s’aca-
bi l’any se celebrarà un
referèndum pel decidir
sobre el futur de Catalu-
nya. “Se celebrarà segur”,
va insistir la presidenta
del Parlament, que va ma-
nifestar que no té dubtes
que es compliran els termi-
nis previstos pel Govern.
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Majoria sobiranista ambmatisos

L’enquestasobrelasituaciópolíticaisociala
CatalunyaquepublicaavuiLaVanguardia
revelaque, desprésd’unanydegovern in-
dependentista i de la millora de les pers-

pectives econòmiques de futur, la suma dels grups que
opten per la secessió es manté estable, amb majoria al
Parlamentmalgratperdre3esconsdels72queposseeix
en l’actualitat. Un escenari complex en el qual la CUP,
queperdlameitatdelsseussuportselectorals,continua
sentdecisiva.
Dins del sector independentista destaca, segons l’en-

questa, la caiguda de vots de PDECat –antiga Conver-
gència–ilajaesmentadadelaCUP,delesqualsesbene-
ficia ERC, grup que consolidaria les seves expectatives
hegemòniquesen l’espai català.Els republicansatrapa-
rien els 37 diputats, 10 per sobre del partit de Puigde-
mont, la qual cosa significa que l’esquerda entre els dos
grups de Junts pel Sí s’engrandeix, amb la circumstàn-
cia afegida que tots dos, per separat, sumarien dos es-
consmésque faunany.
ElstreballsdelsondeigrealitzatperGAD3vancoinci-

dir amb l’anunci per part deCarles Puigdemont queno
seràelfuturcandidatdePDECat, fetquehaobertelme-
ló del lideratge en el partit. Paradoxalment, l’enquesta
assenyala el president, la gestió del qual hamillorat os-
tensiblement, com el polític més valorat a Catalunya,
una dècima per sobre de Junqueras, i elmés ben situat
en el seu partit per repetir comaopció electoral (35%),
gairebé25puntspersobredelsegon,ArturMas(10,3%),
i encara més lluny d’altres possibles candidats com el
consellerdeCultura,SantiVila(3,9%),ilavicepresiden-
ta NeusMunté (3,3%), a la qual, per cert, algunes fonts
apuntencomlamésbensituada.Enelmarcsobiranista,

l’actualpresidentdelaGeneralitatreuneixel60%deles
preferències, fet que converteix la seva anunciada re-
núncia a repetir en un interrogant no menor si el seu
partitpreténrecuperarsuports respected’ERC.
Un altre element destacat de l’enquesta és la caiguda

desuportsa laCUP,quepassariadels10als5escons, fo-
namentalment a causa de la percepció generalitzada al
sector independentista que la política dels antisistema
ésmésunobstaclequeunaajudapera laculminaciódel
procés. La confirmació de la pèrdua d’expectatives
electoralsdelgrup lideratperAnnaGabriel, encaraque
millora lleument respecte al sondeig del mes de juny
passat, apunta cap a la necessària reflexió dels qui fins
ara han mantingut una posició que l’electorat sembla
situaren laradicalitatmés inoperant.
També són destacables les escasses expectatives de

milloradels comunsd’AdaColau, laqualha tornat a in-
sistirrecentmentquelasevavoluntatéscontinuaral’al-
caldia deBarcelona i nooptar a la presidència de laGe-
neralitat.EncaraqueCatalunyaSíqueesPotmilloraria
en tresescons la sevaposicióactual a l’hemiciclecatalà,
passariad’11a14,noaconseguiriasuperarelPSCd’Iceta
–alquall’enquestaatorga15diputats–.L’ambiguaapos-
tadeCSQPpelreferèndumpotteniralgunacosaaveure
amb aquesta pèrdua de força, sobretot si es tenen en
compteelsresultatsdelsondeigdel juny,queelssituava
dosesconspersobredelssocialistes.Pelquefaa laresta
de grups, Ciutadans d’Inés Arrimadas continua còmo-
dament situat al tercer lloc, imillora el PPd’Albiol, que
continuaposseintel fanaletvermell aCatalunya.
En conclusió, estabilitat del complex escenari català

amb significatius canvis en l’hegemonia d’ERC i la fins
ara imparablecaigudade l’antigaConvergència.

Borsa i política

AQUEST any hauria de ser bo per a les bor-
ses, en funció de les perspectives positives
que hi ha per als beneficis empresarials, en
un marc de creixement econòmic i inflació

moderats. Tot i això lesmúltiples incerteses polítiques
que s’entreveuen auguren un exercici de gran volatili-
tat en les cotitzacions borsàries, on hi haurà oportuni-
tats de guanys però amb un risc elevat. Així ha estat ja
el 2016, amb pujades i baixades superiors al 20%, i
aquest nou any no és descartable un escenari similar.
Fins i tot el comportament de Wall Street, que es

manté en màxims des que Donald Trump va guanyar
les eleccions presidencials dels Estats Units, està pen-
dent de com es concreta el seu programa econòmic a
partir del 20 de gener, dia que prendrà possessió del
seu càrrec, i la posterior reacció de la Reserva Federal
amb les noves pujades de tipus d’interès que s’esperen.
Al costat de les perspectives de més creixement i mi-
llors resultats empresarials, comaresultat delmiliona-
ri pla d’inversions en infraestructures promès, així
com de les anunciades rebaixes d’impostos, hi ha l’im-
pactequepuguin tenir lesamenacesd’unproteccionis-
me més gran i les eventuals guerres comercials a què
pugui donar lloc.
A la Unió Europea les incerteses polítiques també

podriencotitzarmolt a lesborses, en lamesuraquepu-
guin afectar la consolidació o no del projecte comuni-
tari. Juntamentambl’inici, almarç,de lesnegociacions
per concretar els termes del Brexit, que s’haurà de fer
efectiu en dos anys, hi ha el risc de l’ascens dels partits
antieuropeistes en les eleccions que se celebraran a
Holanda –també al març–, a França –primera volta el
23 d’abril i segona el 7 demaig– i probablement a Itàlia
en la segona part de l’any.
Les cites electorals d’Holanda, França i d’Itàlia, tres

països fundadors de la Unió Europea, tenen una im-
portància primordial. Ningú no creu que Geert Wil-
ders, Marine Le Pen o Beppe Grillo puguin arribar al
poder als seus respectius països, però després del que
ha passat amb el Brexit o ambTrump la incertesa pesa
als mercats, ja que l’esmentat escenari, ja fos total o
parcial, seria dramàtic per al projecte europeu.
La gairebé segura reelecció d’Angela Merkel als co-

micis d’octubre a Alemanya, en canvi, hauria de ser un
factord’estabilitat i confiançaperalprojecteeuropeu, i
consegüentment per a les borses, després de les con-
vulsions queespodenviure aquest any. Fins i totEspa-
nya corre l’eventual risc d’unes noves eleccions
generals si el Govern no aconsegueix prou suports per
aprovar els pressupostos de l’Estat.

Vostè, si és tan amable, es po-
sa al meu lloc: divendres 6
de gener, dia de Reis sense
regals, un fred que pelava a

Cornellà –i un partit llauna de l’Espa-
nyol–, apallissat per la maledicció ne-
rudiana–“es tan corto el amor, y es tan
largo el olvido”– imosca ambmyself.
L’únic que podia celebrar és el final

de les festes. I no haver-me proposat
deixar de fumar.
–S’ha d’inscriure com a soci, són

cinc euros anuals.
Té la seva gràcia, no estic abonat a

cap entitat –ni tan sols alCEEuropa– i
des de divendres soc el soci número
529 d’un club privat sadomasoquista
de Barcelona, el Rosas Cinco, allò que
en deian “zona alta”, on em deixen
beure i fumar, oblidar i compartir la
il·lusió dels adults a qui els Reis d’Ori-
ent han portat joguines: fuets nous,
manilles, anelles, canelleres, pinces,
fuets i altres objectes de noms que
desconec.
L’atmosfera és de xalet nòrdic, amb

parets revestides de fusta, dos pisos i
una gran sala de llum vermellosa que
endiuenoratori encaraque l’ambient i
la música rockera tinguin alguna cosa

de satàniques, i on una parella de mit-
jana edat estrenava regals deReis.
Jo no dic que un fuet sigui l’obsequi

idealperalatevaparellanimoltmenys
un morrió negre amb finalitats ulte-
riors, però pitjor seria regalar un bo
per pernoctar al Parador d’Alcanyís,
unesmalles de licraper a les classesde
zumbao 10 classes de cuina yakitori.
Lluny de jugar al Monopoly, les pa-

relles del meu flamant club –espero
que nom’expulsin per aquesta colum-
na– jugavencomnens a cosesmolt en-
tretingudes, cosa que potser va provo-
carquevesséselmeuHavana7perter-
ra i hagués de demanar auxili a
l’encarregat,unjovemoltmaco,queva
fregar i assecar rabentno fosque lado-
na nua i estesa als peus del seu amo
agafés fred, entre assots i petons ten-
dres. Em va impressionar, per exem-
ple, la traça amb què li masegava els
mugrons amb la punta de la sabata.
Jo també vestia de rigorós fosc però

em vaig mantenir al marge perquè
prou feina tenia a fer cara d’entès, de
soci veterà que passava per allà i entra
a saludar els coneguts.
Com que la invisibilitat és un dels

meus forts, el que vaig va ser fixar-me
molt i admiraraquellamanerad’admi-
nistrar els ritmes del joc –em van re-
cordar Xavi, el del Barça– i la manera
tan particular d’alternar plaer i dolor,
amb insòlita delicadesa, que no deixa
de ser l’essència de l’amor civilitzat,
tanbendescritaperPabloNerudaiJo-
aquín Sabina, per aquest ordre.
Laparellade l’oratoriva tornaral se-

gonpis i es vanarrupir al sofà, ellades-
pullada i ell impecable, amb la imper-
torbabilitatquedonavestirde fosc.Un
sofàpropid’unacountryhouseanglesa.
Només els va faltar veure La dama i el
rodamon menjant crispetes o encen-
dre la llar de foc. Sobre una taula, les
seves estrenades joguines de Reis, en-
cara que el club posa a disposició dels
abonatsmaterial deprimeraqualitat.c

Joguines almeu
club de sado

Comquela invisibilitatésel
meufort,vaigdedicar-mea
fixar-meenaquestamanera
d’alternarplaer idolor

Joaquín Luna
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El director de La La Land
(31) és el gran protagonista

dels Globus d’Or, l’avantsala dels
Oscar, ja que ha obtingut set dels
premis que conce-
deix l’associació de
la premsa estrange-
ra de Hollywood a
les millors pel·lícu-
lesdel’any.PÀGINA32

LA SEGONA

Londres sensemetro

ELmetrodeLondresmoucadadiamésdequatre
milionsdepassatgers.El tube londinencéselmés
anticdelmón(datadel1863) iundelsmésexten-
sos(400quilòmetres).Éselveritablesistema

circulatoridelacapitalbritànica.Peraixò,quanelssindicats
volendemostrar lasevaforça,enparalitzenel funcionament
i lametròpoliescol·lapsa.Aixòvapassarahir,perònoésnou.
L’alcaldelaborista,SadiqKhan(quelarevistaPoliticosituava
enprimerllocdelesfiguresemergents),vadirquanvaestre-
narelcàrrecarafavuitmesosqueel transportpúblicseria
unaprioritat iqueesperavanoassistiraunanovavaga.Una
cosasemblant livapassaraAdaColau,coincidintambel
MobileWorldCongress.Parantelmetro,s’aturalaciutat i
aixòdonaalsconvocantsunpoderque,sovint,éssuperiora
lessevesraons.L’excusaaLondreshaestatunaretalladade
llocsdetreballper lasupressiódetaquillesd’expedicióde
bitllets.DeresnovaservirqueKhanescomprometésares-
taurarunapartd’aquests llocsdetreball,comtampocque

recordéselmalqueesfanonomésal turisme,sinótambéa
l’activitatquotidiana.
El tube, conegutaixíper laformacilíndricadelsseustú-

nels,éstotaunainstitució.Durant laSegonaGuerraMundial
algunesdelessevesestacionsvansertransformadesencen-
tresestratègics:DownStreetvaserreconvertidaenrefugidel
premierWinstonChurchill finsquevaconclourelesCabinet
WarRooms;BromptonRoadesvaconvertirenl’EstatMajor
delcontrolantiaeri i fins i totuntramdela líniaCentralesva
transformarenunaplantadefabricaciód’avions.
Elmetroésaixímateixunsímbol.Recentment, l’actriu

EmmaWatson, l’HermionedeHarryPotter, vaamagar
exemplarsdelsseusllibresfavoritsenalgunesestacionsdins
delacampanyaperaladifusióde
la lecturaeneltransportpúblic.
Ahirnohihavianovel·lesnime-
trosalesandanes. Londresvaser
unaciutatmenysamable.

v

L’actriu nord-americana
Meryl Streep va fer a la ma-

tinada d’ahir, durant la gala d’en-
tregadelsGlobusd’Or,unpoderós
discurs contra els
abusos verbals de
Trump i en defensa
del periodisme, ar-
ma contra “l’atroci-
tat”, va dir. PÀGINA 32

v

L’ànsia de poder del cap de
l’Estat turc, Recep Tayyip

Erdogan (62), no té límits i ara
planteja una reforma de la Cons-
titucióqueliconcedi-
rà prerrogatives gai-
rebé il·limitades. Se-
ria molt més que una
república presiden-
cialista.PÀGINA6

v

Khan ha criticat la vaga de
metroqueahirvaparalitzar

Londres i va afectar més de qua-
tre milions de persones. Però el
tube encara és una
companyia que de-
pèn del Govern i
Khanhauriad’haver
fet més per evitar
l’aturada. PÀGINA 11

v

SergioAyala, regidor pel PP
aMedinadelCampo(Valla-

dolid) iparticipantaGranHerma-
noVIPha creatmalestar en el seu
partit, que li demana
que deixi el càrrec
perquènoésaquesta
la imatgequevol do-
nar la formació. Ell
s’hihanegat.VIURE11

v

Masovers
urbans
L’Ajuntament de Sant Adrià
de Besòs, que disposa de 12
pisos al barri de laMina que
necessiten una rehabilitació
per poder obtenir la cèdula
d’habitabilitat, facilita l’accés
a l’habitatge sense pagar un
lloguer fix a canvi que l’ar-
rendatari faci les reformes
pertinents i es comprometi
a conservar-lo en bon estat.

Puigdemont, sense Bauman Beneficis del Bus Turístic

Elsociòleg Zygmunt Bauman, pare del concepte
demodernitat líquida, ha estat una referència
intel·lectual per a milers de persones. Entre els

seus admiradors hi ha el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, que ahir lamentava la seva mort a
través de les xarxes socials. Puigdemont recordava la
conferència que el pensador d’origen polonès va pronun-
ciar a Girona el 2013, acte que va presidir en qualitat
d’alcalde de la ciutat, alhora que recomanava l’entrevista
a Bauman que La Vanguardia va publicar en la seva
edició d’ahir. No és la primera vegada que el president
de la Generalitat reivindica l’obra del sociòleg. Ara fa
tot just un any, abans que ArturMas el proposés per
assumir el càrrec de president de la Generalitat, tuitejava
una altra entrevista a Bauman i l’endemàmateix el citava
durant la sessió d’investidura, en concret durant la rèpli-
ca a la cap de l’oposició, Inés Arrimadas. Puigdemont
assegura tenir ben presents les seves paraules.

ElBus Turístic que gestiona TransportsMetropo-
litans de Barcelona (TMB) va presentar ahir un
nou disseny i va anunciar millores a la flota. El

servei s’ha anat adaptant amb èxit en els últims anys a la
demanda creixent, vinculada a l’increment del nombre
de visitants de la ciutat. Ara com ara és una fórmula ren-
dible que deixa beneficis, uns 12,5 milions d’euros a l’any.
Gràcies a aquesta aportació, Barcelona ha pogut incorpo-
rar nous autobusos de barri que corregeixen el dèficit de
transport públic en algunes zones de la ciutat, sobretot
aquelles de difícil accés. El del Bus Turístic és un exem-
ple més de reaprofitament dels beneficis que genera el
turisme en l’economia de la ciutat i que repercuteix en
la millora de la qualitat de vida dels mateixos barcelo-
nins. Un exemple al qual cal sumar en els últims temps
les inversions en els barris dels ingressos que arriben a
l’Ajuntament de Barcelona per la recaptació de l’impost
d’estada a la ciutat.
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més decidides a la convocatòria
d’un referèndum unilateral, que
confien que el Govern central
no doni el seu braç a tòrcer de
cara al setembre, estan manca-
des d’un lideratge clar i sòlid.
Com si això no importés sempre
que l’efervescència secessionis-
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sari de l’àlbum The Joshua tree,
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nar-se a conèixer. PÀGINA 34
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ECONOMIA
Deu anys d’iPhone
El gran invent de Steve Jobs,
que va revitalitzar Apple i va
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RAFA GARRIDO / ACN

ANA JIMÉNEZ

cògnites sobre el seu futurpolític.
Undebatintern,siguicomsigui,

que ha esclatat just quan fa l’any
de Carles Puigdemont al capda-
vant de la presidència de la Gene-
ralitat, cosadequèse sent satisfet,
però que reconeix que no ha estat
fàcil. L’exalcalde de Girona va ar-
ribar al càrrec com a conseqüèn-
cia de la pressió de la CUP per
prescindir d’Artur Mas, i el fet és
quetotelseumandats’havistcon-
dicionat, en el fons, pels vaivens
de la formació de l’esquerra anti-
capitalista. El més sonat va ser el
rebuigdelspressupostosde laGe-
neralitatperal2016,quevadeixar
elGovernenminoria ienunasitu-
ació d’extrema fragilitat i va for-
çar Carles Puigdemont a sotme-
tre’s a una qüestió de confiança
per intentar salvar la legislatura,
que finalment va superar. Però,
malgrat l’experiència, ara tot tor-
naadependrede si laCUPaprova

els comptes aquesta vegada del
2017, cosaquedecidirà el dia 28.
La constant incertesa derivada

de la dependència de Junts pel Sí
de la CUP li ha servit, en tot cas,
per madurar políticament i per
guanyar-se, en aquests dotze me-
sos, el reconeixement pràctica-
ment unànime del conjunt del
bloc sobiranista comel seu repre-
sentant més ben valorat. La nota
final de Carles Puigdemont vin-
drà determinada, de tota manera,
per l’èxit o el fracàs que aconse-
gueixi en relació amb la celebra-
ció del referèndum sobre la inde-
pendència de Catalunya, fixada,
com a molt tard, per a la segona
quinzena del mes de setembre.
Aquesta serà l’autèntica pedra de
toc i aquest és el granprojecteque
té entremans i ambel qual li agra-
daria tancar el seva, fa un any, in-
esperada etapa al capdavant de la
Generalitat.c

MANDAT INTENS

Els vaivens de la CUP
condicionen l’any
de Puigdemont al
capdavant del Govern

APLAUDIMENT GENERAL

El president concita
el reconeixement
unànime del conjunt
del bloc sobiranista

DESENLLAÇ INCERT

El referèndum
determinarà la nota
final delmandat de
l’exalcalde deGirona

ERCavala el
primer any del
Govern al costat
del PDECat
El PSC creu que l’Executiu català i
el sobiranisme han entrat en un bucle

ÀLEX TORT
RAÚL MONTILLA
Barcelona

“Satisfactori”. ERC resumeix
d’aquesta manera el primer
any de legislatura amb el PDE-
Cat.Capsorpresa, comtampoc
ho és que l’oposició hagi carre-
gat i criticat elGoverndePuig-
demont.
Ara bé, ERC témolta cura de

parlar sempre del Govern
Puigdemont-Junqueras, i no
pas del Govern Puigdemont a
seques.Fins i tot el diputatdels
republicans al Congrés, Joan
Tardà, inverteix en ocasions la
dupla i parla de Junqueras-
Puigdemont. Sigui com sigui,
ERC se sent “satisfeta” i consi-
dera que la feina desenvolupa-
da al capdavant del Executiu
mereix esmentar el seu presi-
dent de partit, atès que és pro-
ducted’unacoalició.
Al’horad’opinarsobreelpri-

mer any de legislatura, ahir el
portaveudelsrepublicans,Ser-
gi Sabrià, va valorar altra vega-
daelGovernPuigdemont-Jun-
queras i en va destacar l’accent
social que a parer seu ha apor-
tat la seva formació a l’actual
Executiu, sobretot en matèria
pressupostària –“els del 2017
són els pressupostos més soci-
als de la història”, insistia el
portaveu–. I va assegurar que
la seva formació se sent orgu-
llosa de “l’esforç ingent de la
gent que vol tirar endavant un
referèndumvinculant”.
A més, Sabrià va justificar

que “Junts pel Sí es va crear
amb un objectiu molt concret,
vasuposarmoltesrenúnciesde
molta gent que tenia clar que
construir una república passa
per damunt de persones i par-
tits”. “Hem marcat els objec-
tius del segon any”, va afegir el
portaveu,alhoraqueesvamos-
trarsegurdetenir“lacomplici-
tat de tothom”perportar a ter-
meel referèndum.

Des de l’oposició, en canvi,
no hi va haver precisament bo-
nes paraules. Així, pel PSC la
renúncia de Puigdemont “és la
crònica d’unamort anunciada,
segonsvavalorareldirigentso-
cialista, Jaume Collboni, “tant
de lideratges al capdavant de
CDCcomde tot elprocés inde-
pendentista”.
Collboni va apuntar que el

fetquearatorniaaparèixerAr-
tur Mas com a possible candi-
dat del PDECat evidencia en-
caramés,aparerseu,“elbucle”
que ellmateix va generar. “Po-
sa en màxima evidència el bu-
cleenquèelprojectedeMasha
entrat i que pretén que sigui el
bucle de tot el país i arrossegar
la resta de catalans”, va afegir.
“Nosaltres treballem perquè
no sigui així i que el bucle de

Masielseupartitnosiguielbu-
cle de tots els catalans”, va re-
matar.
Tampoc va ser complaent la

líderaCatalunyadeCiutadans,
InésArrimadas, que va asseve-
rar que “el Govern no tindrà
més remei que convocar elec-
cions d’aquí poc” i va vaticinar
elseu“finaldecicle”.Enlalínia
dels socialistes, Arrimadas
també va criticar que el PDE-
Cat pretengui recuperar Artur
Mas per “tornar a parlar del
mateix”.

MéscontundentvaserXavi-
er García Albiol, del PP, que va
assegurar que Puigdemont no
tornarà a presentar-se a unes
noves eleccions “per covardia
política” i “per por a una pata-
cadaelectoral”.c

C’s augura eleccions
“d’aquí poc” i el
PP considera que
Puigdemont no es
presentarà “per por”

Nova crida als comuns
]Esquerra va tornar
a instar ahir l’entorn
dels comuns que lideren
Xavier Domènech i Ada
Colau a definir-se clara-
ment sobre el referèn-
dum. Arran de les parau-
les de Domènech de la
setmana passada, amb les
quals exigia a Puigde-
mont la convocatòria
d’eleccions, el portaveu,
Sergi Sabrià, va afirmar
que “sembla que se
senten incòmodes amb

la situació –tirar enda-
vant el referèndum– i
se sentirien més còmodes
si res no canviés”.
“Ens costa d’entendre
la posició dels comuns.
Quan es va plantejar
eleccions el seu pensa-
ment era referèndum,
quan es planteja refe-
rèndum reclamen elec-
cions”, va criticar Sabrià
abans d’exigir als comuns
que “compleixin amb
els seus propis electors”. 328
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Isabel
Garcia Pagan

“Eljunquerisme
ésamor”

OriolJunquerasvolque livagibéa
la CUP, als comuns, als socialis-
tes, a tothom.“El junquerismeés
amor...”. I fins i tot inspiracióper

a emprenedors. Poques hores després que
el líder d’ERC fes de la seva estratègia polí-
ticaunestat vital públic enunaentrevista a
RAC1, una empresadeBadalona vaposar a
la venda diversos models de samarretes
junqueristes. 14,90 euros i garantia de “sa-
tisfacció 100%”. Fa temps que res no sem-
blapertorbar el vicepresident català.Ogai-
rebéres.PerquèelqueJunquerasvolevitar
tant sí comnoésque lesamenaces judicials
d’inhabilitació política derivades del pro-
cés sobiranista acabin sent una realitat. Al-
menysenel seucas.
Els membres de l’actual Govern ja acu-

mulen tres notificacions del Tribunal
Constitucionaladvertintdepossiblesdelic-
tes de desobediència i no és qüestió de
temptar la sort ara que els vents electorals
bufen a favor d’ERC. Perquè, amb referèn-
dumo sense, hi haurà eleccions... Comque
lapaciència és lamésheroicade les virtuts,
ellíderrepublicàs’esforçaaprojectarunta-
rannàquesemblaconvertir-loenimmunea
les provocacions extres. Escenifica dues
hores de reunió impossible –pel seu caràc-
ter públic misteriosament sobrevingut–
ambSorayaSáenzdeSantamaría i digereix
sense immutar-se el recargolat planteja-
ment cupaire sobre la negociació pressu-
postària. “NoensrefiemdeJunqueras”.
La CUP va arrencar la legislatura presu-

mintquenoeraalParlamentper“reprodu-
ir-sepolíticament”ihatrobatenlanegativa
de Carles Puigdemont a ser candidat a la
presidència en unes eleccions el comodí
que necessitava per desviar l’atenció de les
seves assemblees a les reunionsdelGovern
i la tensaconvivènciadePDECat iERC.
NoésquelaCUPtinguiméssintoniaamb

Puigdemont que amb Junqueras, malgrat
el que diguin Quim Arrufat o Eulàlia Re-
guant.ÉsquePuigdemontielseupartit–els
mateixosquevetenlapujadadel’IRPFales
rendesaltesoposarfialsconcertsescolars–
estanmés necessitats de temps i candidats
queels republicans.Elpresidentvanegoci-
ar amb els anticapitalistes el seu vot en la
qüestió de confiança després del primer fi-
asco pressupostari i els va arrencar el su-
port a la tramitació dels comptes al desem-
bre,perònovagarantir lasevaaprovació fi-
nal al febrer.Aquíhihaelproblema.
La negociació es va desenvolupar, per

primera vegada, de manera trilateral, amb
la participació de la Conselleria de Presi-
dència i sense que el conseller d’Economia
intervingués en les reunions. El resultat és
que en el projecte de pressupostos que ara
deambulapelParlamentnos’hientreveuni
unaempremtadelaCUPi,malgrattot, lale-
gislatura és a les sevesmansperdecisió ex-
pressadel president. Si nohihapressupos-
tosnohihareferèndum.
Per això els anticapitalistes tornen a tru-

car a la porta de Puigdemont. Junqueras,
que divendres sí que va aparèixer en l’últi-
ma reunió de tempteig, podria firmar un
paperenblancenesperaquecupairesineo-
convergentstanquinunpacte.I lapregunta
seria a quèhan renunciat els uns i els altres
mentreaERCcontinuensans i estalvis.

NoésquelaCUPtinguimés
sintoniaambPuigdemont
queambJunqueras,ésque
elPDECatestàmésnecessitat

Sis immigrantsmorts
a les costes deCadis
SalvamentMarítim tem que hi pugui haver més víctimes mortals

BARCELONA Redacció i agències

Ni tan sols l’onada de fred polar acon-
segueix frenar la immigració, i la tragè-
dia no cessa. La Subdelegació del Go-
vern espanyol a Cadis va confirmar
ahir la mort d’almenys sis immigrants,
els cadàvers dels quals van aparèixer
en zones de la costa d’Algesires i Tarifa
(Cadis). A més, va mostrar preocupa-
ció pel fet que puguin aparèixer més
cossos.
Des de primera hora d’ahir, efectius

de Salvament Marítim, Guàrdia Civil i
Creu Roja van estar buscant supervi-
vents del que es creu que ha estat el
naufragi d’una embarcació amb immi-
grants enaigüesde l’Estret.El subdele-
gat del Govern espanyol a Cadis, Agus-
tínMuñoz, va explicar: “Amb fets com
aquest, sempre ens preocupa que el
nombre de morts vagi augmentant”,
per això les tasques de recerca i rescat,
suspeses amb l’arribada de la nit, es re-
prendran a primera hora d’avui.
Tres dels cadàvers van ser trobats al

matí a la costa d’Algesires. Una embar-
cació d’esbarjo va avisar els efectius de

seguretat que dos cossos estaven flo-
tant a la zona de Puenta Carnero, al
terme municipal d’Algesires. Un altre
dels cadàvers es va trobar a la sortida
de la badia d’Algesires. Gairebé alhora,
a la platja de Bolonia, de Tarifa, es van
localitzar dos cadàvers més; un d’ells
era el d’una dona, que se suma al de
l’home que divendres es va trobar en

aquell mateix lloc. Un sisè cadàver va
ser trobat en una pastera que hi havia a
prop, a 35 milles de Ceuta. Cinc dels
cossos pertanyen a persones d’origen
subsaharià, mentre que el sisè és d’una
personamagribina.
La Subdelegació del Govern central

a Cadis estudia, entre les hipòtesis de
l’origen d’aquestes morts, atesa la dis-

tància entre els cadàvers trobats, que
procedeixin d’una pastera sotsobrada
a força distància de la costa espanyola.
Es creu que per l’efecte dels forts cor-
rents marins i pel mal estat de la mar a
la zona de l’Estret durant aquests dies,
els cossos estan apareixent en dife-
rents punts de la costa gaditana.
La instrucció de la investigació i de

les corresponentsdiligènciesper al seu
lliurament al Jutjat de Guàrdia d’Alge-
sires correspon a la Guàrdia Civil.
Salvament Marítim també va resca-

tar ahir a la tarda els passatgers d’una
altra pastera que es buscava des de di-
vendres a l’Estret, almar d’Alborán. Es
tracta de vuit persones (cinc homes i
tres dones, una va morir a l’embarca-
ció) que van ser traslladades a Ceuta.
Undelshomesva ser traslladat a l’Hos-
pital de Jerez.
Segons dades del Govern espanyol

del 2016, SalvamentMarítimvaarribar
a rescatar a l’Estret 1.088 persones,
que viatjaven a bord de 112 pasteres.
Des de principis del 2017, ja s’han
rescatat 41 persones a bord de dues
embarcacions.c

Des de principis d’any
ja s’han rescatat
41 persones a bord
de dues embarcacions

BARCELONA Redacció

Continua el crescendo de l’ofensiva ju-
dicial per frenar el procés independen-
tista i augmenta la pressió sobre els
Mossos d’Esquadra. D’una banda, la
Fiscalia de l’Audiència Nacional insta
elcosperquèestiguinalerta iactuïnda-
vant delictes com la sedició i la re-
bel·lió. D’una altra banda, la Fiscalia
Superior de Justícia de Catalunya ha
reclamat també als Mossos que elabo-
rin un informe enquè s’identifiquin els
diputats de la CUP que el 12 de desem-
bre passat van estripar fotos del Rei al
Parlament. La Fiscalia vol estudiar si
van cometre un delicte d’injúries a la
Corona, segonsvaavançarElPeriódico.

En concret es tractaria deMireiaVe-
hí, Anna Gabriel, Gabriela Serra, Joan
Garriga, Benet Salellas i Eulàlia Re-
guant. La identitat dels diputats que
aquell dia van estripar les fotos delmo-
narca és coneguda, ja que ho van fer en
el transcurs d’una roda de premsa per
expressarel seumalestar i solidaritzar-
se amb els cinc joves anticapitalistes
imputatsper l’AudiènciaNacionalper-
la crema d’imatges de Felip VI durant
l’última Diada. En el seu moment, PP i
C’s ja van intentar que el Parlament
amonestéselscupaires,peròlaMesava
rebutjar lapeticióperquèvaconsiderar
que l’acció estava emparada per la lli-
bertat d’expressió.
Pel fet de tractar-se de diputats i, per

tant,depersonesaforades, la instrucció
de la causa correspondria al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), i no a l’Audiència Nacional. I
enaplicacióde l’article491delCodiPe-
nal se’ls podria imposar unamulta.
AméslaFiscaliadel’AudiènciaNaci-

onal va enviar el 28dedesembrepassat
un ofici als Mossos en què els commi-
navaaactuardavantdelictes com la se-
dició, la rebel·lió i les injúries a laCoro-
na, talcomjavaferel5denovembredel
2015enunaaltra instrucció.En l’escrit,
la Fiscalia exigeix a la policia catalana
que, “davant l’existència o coneixe-
ment de qualsevol fet delictiu” que si-
gui competència de l’AudiènciaNacio-
nal, procedeixi a elaborar “de manera
urgent l’informe o atestat oportú, que
contindrà totes les dades necessàries
sobre la seva execució, autoria, partici-
pació, circumstàncies recurrents, etc.”.
De moment, segons assenyala Efe, els
Mossosd’Esquadra jahanpresentat 24
informes a la Fiscalia.c

LaFiscalia insta elsMossos
a complir les seves ordres

A.CARRASCO RAGEL / EFE

Una imatge del rescat efectuat ahir per SalvamentMarítim a les costes de Cadis
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Antoni
Puigverd

Drama?

El xoc es veu a venir, però ja no
s’hi pot fer res. Els daus van ser
llançats i el catalanisme va tra-
vessar el Rubicó. Immòbil com

una roca, el Govern espanyol va respon-
dre amb la Fiscalia i empenyent el TC a
tasques repressives. Els judicis en curs ja
no es poden aturar, ni tampoc la vigilàn-
cia delTCsobre el Parlament i elGovern.
S’acosta un d’aquests dos finals: o bé la
capacitat de mobilització de l’indepen-
dentisme aconsegueix una resposta dig-
na de l’adjectiu gandhià i aconsegueix,
per tant, aturarelpaís i suscitaruna inter-
venció europea; o bé l’independentisme
se l’embeina i acaba l’aventura esquilat
pels jutges i políticament impotent.
Res ja no pot aplacar la ira dels déus, la

lògicadels fets.Totelqueara llegimisen-
timequival a lamúsica que la banda toca-
va, en les guerres d’abans, quan els exèr-
cits ja havien començat a avançar l’un
contra l’altre. Música per estimular els
ànims de la soldadesca. El president
Puigdemont, indiferent a una hipotètica
inhabilitació, fa discursos abrandats; Ro-
meva sosté al Parlament que la seva con-
selleria s’està convertint en un ministeri
del nouEstat; i els exegetes del procés no
parendedescobrirnoves raonsper aban-
donar Espanya. Oficialment, ningú no
dubta que la independència és a la canto-
nada. Per tant, si la CUPdóna el vistiplau
alspressupostos, el referèndumseràcon-
vocat i signat pel president i pel vicepre-
sident. Com tothom sap, aquesta convo-
catòria serà impugnada. No especulem
sobre la resposta dels catalans, però

subratllem un fet curiós: si el decret de
convocatòria implica la inhabilitaciódels
convocants, Junqueras tampoc no es
podria presentar a les eleccions. Això fa
llegir d’una altramanera la insistència de
Puigdemont a arrossegar Junqueras a la
pira.
“Catalunya no será independiente, pe-

ro los independentistas se dirigen hacia
el drama para poder justificar su derro-
ta”, deia l’altre dia Gallardón, anunciant
la victòria de l’Estat. L’intent de cremar
Junqueras sembla donar-li la raó (ara bé,
no deixa de ser pintoresc que l’alcalde
que va deixar Madrid amb un deute es-
tratosfèric de 7.366milions encara tingui
la barra dediscursejar). El PPha estat ac-
tor principalíssim del drama que Gallar-
dón dóna per fet: després d’impugnar
l’Estatut escapçat pel TC el 2010, no va
facilitar cap carril de sortida. Per des-
comptat, si el drama es produeix, la retò-
rica del diálogo tindrà un regust cínic i
avantatgista. Ni placebo, no serà. El dra-
ma català no faràmenysmal a Espanya.
Quan les forces no són clares, plantejar

la batalla en termesdevidaomortpot ser
un desig comprensible del cor, però és
sorprenent que s’hagi convertit en l’es-
tratègia única. Els clàssics consideraven
la follia comuna expressiómés de la pru-
dència i la llestesa: cal saber-la adminis-
trar, suggerien. Perònoavancemesdeve-
niments: potser el boig és aquest comen-
tarista. En una de les seves novel·les més
divertides (Henderson, el rei de la pluja;
Destino), Saul Bellow sosté que, “en
l’èpocade la follia, creure’s lliurede la fo-
llia és una forma de follia”.c

Tot el que ara llegim i
sentim ésmúsica de banda,
pensada per estimular
els ànims de la soldadesca

ElGovern no serà al grup
negociador del finançament
Catalunya seguirà els “possibles avenços” a través de les Balears

JOSEP GISBERT
Barcelona

El Govern seguirà les evolucions de la
negociació sobre el finançament auto-
nòmic, però de lluny, com fins ara. La
celebració de la conferència de presi-
dents no altera els plans i el gabinet de
Carles Puigdemont no nomenarà cap
representant a la comissió d’experts
que el Govern central i les autonomies
han decidit crear per elaborar la pro-
posta tècnica quedesprés haurà de ser-
virdebaseperal’acordpolític.“Nolide-
rarem res, però no ens en desenten-
drem”, va subratllar ahir la consellera
de Presidència, NeusMunté, per expli-
carque, tot iqueelGovernnoparticipa-
rà en el grup de treball amb cap expert
propi, “faràunseguimentdelspossibles
avenços, si és queesprodueixen”, a tra-
vésde l’economistaGuillemLópez-Ca-
sasnovas, que coordina la taula sobre
economiaquecomparteixenCatalunya
i lesBalears.
“Tenimcoincidències i interessosco-

muns amb altres autonomies en matè-

riade finançament, i d’unamaneraoal-
trahoseguirem”, va reblar en la rodade
premsa posterior a la reunió del Go-
vern. Aquestes paraules no feien més
que refermar que la posició del presi-
dent de la Generalitat i el seu equip es
manté inalterable tant en relació amb
l’escepticisme sobre la revisió del siste-

ma de finançament autonòmic com en
referènciaa la“nul·lacredibilitat”que li
mereixen, històricament, els acords de
les conferències de presidents. “Si algú
creu que són grans avenços ho respec-
tem, però creiem que són acords molt
inconcrets, que xuten la pilota cap en-
davant en qüestions d’especial relle-
vància, però a les quals el Govern espa-

nyol arribamolt i molt tard”, va lamen-
tarNeusMunté, que com a exemple de
la seva denúncia va posar els incompli-
ments dels acords en matèria de finan-
çament autonòmic–la reformadel qual
haviad’haverentratenvigorl’1degener
del 2014– i llei de dependència –apro-
vada durant l’etapa de govern de José
LuisRodríguezZapatero–de l’anterior
conferència de presidents, celebrada el
2012.
“Elsantecedents fanpensarquenohi

ha gaires garanties d’èxit”, va remarcar
la portaveudelGovern, que, amésde la
negativa a tenir representació pròpia a
la comissió d’experts sobre finança-
ment, tampoc no va considerar oportú
serpresental grupde treball queescre-
arà, per exemple, sobre la mateixa llei
de dependència. “No és necessari cap
grupde treball, sinóquees compleixi la
llei”, va emfatitzar la consellera de Pre-
sidència, que va insistir en la voluntat
del gabinet de Carles Puigdemont de
mantenir una relació bilateral amb el
Govern espanyol i, en aquest sentit, va
recalcarqueelpresidentde laGenerali-
tat continua esperant la reunió que té
pendentambMarianoRajoy–comlire-
cordava a la carta que li va enviar di-
lluns– i que, de moment, encara no té
datadecelebració.
Catalunya, tot i això, no és l’única au-

tonomiaquedesconfiadelaviabilitatde
la conferència de presidents. Euskadi
també, ielGovernbascenténquelacita,
a la qual tampoc no va assistir el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, només respon a
l’interès del líder del PP per “aconse-
guir una foto”. Segons el conseller por-
taveu, Josu Erkoreka, la llista de temes
tractats ahir sónpropisdeconferències
sectorials i s’haurien aprovat sense ne-
cessitat de celebrar una cimera autonò-
mica, informaJoanRusiñol.Lacontun-
dència del PNB contrasta, en tot cas,
ambelpuntdevistadelseusocidegabi-
net, el PSE, que en la reunió delConsell
deGovern va traslladar que el lehenda-
karihauriad’assistir a tots els fòrums.c

ÀLEX GARCIA

Carles Puigdemont s’adreça als consellers en unmoment de la reunió del Govern d’ahir

ElgabinetdePuigdemont
nodonacapcredibilitat
alsacordsdela
conferènciadepresidents

La “irresponsabilitat” dePuigdemont
]Els partits de l’oposició van
criticar ahir sensematisos l’ab-
sència voluntària de Puigdemont
de la conferència de presidents
perquè consideren que aquesta
decisió deixa Catalunya sense veu
ni capacitat d’influència. “La
cadira buida que ha deixat Puig-
demont és de tots els catalans i
amb la seva absència ha deixat
penjats aturats, gent que espera
habitació en un hospital, els pro-
fessors que fan classes en barra-
cons, autònoms”, va declarar Inés
Arrimadas. La líder de Ciutadans,
que ahir va contactar telefònica-
ment amb laMoncloa, va anun-

ciar que demanarà una entre-
vista amb el president del Govern
central, Mariano Rajoy, en la seva
condició de líder de l’oposició al
Parlament. De “falta de respecte”
és com va definir la diputada del
PSC, Alicia Romero, l’absència
de Puigdemont, amb una actitud,
va dir, que ha fet que deixi de ser
el president de tots els catalans.
Per la seva part, el portaveu
de CSQP, Joan Coscubiela,
va qualificar d’“irresponsable”
el president de la Generalitat,
a qui va recordar que cal ser
“sempre present” en totes les
meses de negociació.

El nou escenari polític La qüestió catalana
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Catalunyaperd pes en el congrés deC’s
davantMadrid, Andalusia i València
Arrimadas sol·licita entrevistar-se amb Rajoy per obrir una via de diàleg bilateral

DAVID AIROB

CarinaMejías, Albert Rivera i Inés Arrimadas ahir en un acte a la universitat Pompeu Fabra de Barcelona

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Una de les conseqüències de la ir-
rupció de Ciutadans al tauler polí-
tic espanyol, amb el seu ràpid crei-
xement en nombre de diputats, re-
gidors i militants (més de 1.700
càrrecs electes i 30.000 afiliats), és
l’emergència de nous actors in-
terns i forces territorials.
El partit, que afrontarà el primer

cap de setmana de febrer la seva
quarta assemblea general –sota el
lema “Junts guanyem el futur”–,
poctéaveurepelquefaalasevaes-
tructura orgànica i composició als
seusorígens,quanel2006vaentrar
per sorpresa de propis i estranys al
Parlamentambtresdiputats.
Els dirigents i militants de Cata-

lunya, molts d’ells presents des de
la fundació de C’s, veuen entre la
satisfacció pel creixement que ha
experimentat el partit i la nostàlgia
d’aquells primers temps en què tot
teniaunairefamiliariamateurcom
ara han perdut força respecte a

agrupacions d’altres autonomies,
comMadrid, Andalusia i València,
que ja els han superat en nombre
d’afiliats.
“Ja no som un moviment de re-

sistència, volem liderar el centre
polític a Espanya una vegada con-
solidat el nostre espai al Congrés, i
això obliga a actualitzar el partit”,
responendesde la direcció a la por
expressada per quadres i dirigents
de Catalunya que es desvirtuï el
projecte deCiutadans o aun intent
tapatde“refundació”.
A més, matisen la possible pèr-

dua de l’“accent català” en el partit
socioliberal recordant que tant Al-
bert Rivera com la cúpula del grup
parlamentarialCongrés–JoséMa-
nuelVillegas, JuanCarlosGirauta i
ToniRoldán–sóncatalans.
Ambtot, aquestanovacorrelació

de forces, que va influir en la deci-
siódeRiveradetraslladar faunany
la seu central de Barcelona a Ma-
drid, tindrà la seva traducció pràc-
tica en el congrés que celebraràC’s
del3al5de febrer.

Un conclave dissenyat per a la
consagració de Rivera i en què
l’agrupació deMadrid (6.305 afili-
ats) tindrà 92dels 479 compromis-
saris(elegitsaquestcapdesetmana
per via telemàtica) que s’encarre-
garan de debatre i votar les ponèn-
cies que fixaran el rumb del partit
per als pròxims quatre anys. Per la
seva banda, Andalusia (5.292 afili-
ats)tindrà77compromissaris, iVa-
lència (4.763), 70. Catalunya
(3.577) tindrà 50 compromissaris,
seguida, entred’altres, perCastella
iLleó (1.798), amb27.
Aquesta evident pèrdua de pes

polític de Catalunya a Ciutadans
coincideix amb l’esmena al nou
ideari presentada per dirigents ca-
talans, amb el diputat al Parlament
Sergio Sanz al capdavant, per con-
servar el vell text elaborat el 2007
per Francesc de Carreras i no re-

nunciar a la definició de socialde-
mòcrata per abraçar sensematisos
elliberalisme,unaesmenaquecon-
tra pronòstic ha rebut un notable
suportdemilitantsd’altresagrupa-
cions territorials del conjunt d’Es-
panya, especialmentaMadrid.
Malgratlatendènciaalabaixade

l’agrupació catalana de Ciutadans,
la líderdelpartit alParlament, Inés
Arrimadas, guanyarà protagonis-
me després del congrés. Amb bon
cartell mediàtic, acostuma a ser
una d’habitual en les tertúlies tele-
visives i, ambmoltapopularitat en-
trelamilitànciadeCiutadans,assu-
miràenaquestnovaetapafuncions
deportaveu.
Paral·lelament a aquesta promo-

ció interna, l’estratègia d’Arrima-
das ideC’sdavant l’independentis-
mecatalàpassaperobrirunaviade
diàleg i col·laboració bilateral amb
el Govern central, en el seu afany
d’ocuparunespai que al seudia se-
nyorejavaCDC.Aquestasetmana, i
després de l’absència del president
Puigdemont de la conferència de
presidents autonòmics, Arrima-
das, que fa unmes es va veure amb
Soraya Sáenz de Santamaría, va
sol·licitar una entrevista amb el
president Mariano Rajoy. Les ges-
tionsperaixò jahancomençat.
Un altre dels enllaços de Ciuta-

dansamblaMoncloasobreCatalu-
nyaéselvicesecretarigeneral,José
Manuel Villegas, tal com van acor-
dar amb la vicepresidenta Santa-
maría. Fins ara, no obstant això, el
diàleg entre ells ha estat gairebé
inexistent.cLA VANGUARDIA

ELS COMPROMISSARIS DE L’ASSEMBLEA
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JOAN RUSIÑOL Bilbao

IñigoUrkulluesvareunirahiramb
elnoudelegatdelGoverncentralal
PaísBasc, JavierdeAndrés, enuna
trobada prèvia a l’entrevista que el
lehendakarimantindràambelpre-
sidentMarianoRajoy,encarasense
data.Lesduespartsesvanconjurar
perobrirunaetapaderelacióbasa-
da en el diàleg i a rebaixar els con-
flictesals tribunals.
EnesperadelatrobadaalaMon-

cloa, els gestos de distensió entre
nacionalistes bascos i els populars
es van acumulant. De fet, el relleu
de l’anterior representant del Go-
vern central a Euskadi, Carlos Ur-
quijo, s’emmarca en aquest canvi
de cicle. Ahir Urkullu va traslladar
al seu interlocutor la necessitat de
deixar enrere la “judicialització de
la política” i obrir un tempsde “co-
operació i col·laboració”. Va posar
a sobre de la taula els nombrosos
recursospresentats en relació amb

l’úsdel’eusqueraperpartd’ajunta-
ments bascos, que el Govern auto-
nòmic espera encarrilar després
que el Govern central hagi decidit
no recórrer la Llei municipal da-
vantelTribunalConstitucional.De
Andrés, que fins al seu nomena-
ment era el líder del PP alabès, va
confirmar la seva determinació de
reunir-se amb diferents consellers
per intentar resoldre qüestions
“encasquetades”. Tot i que va re-
cordar que la delegació no actua

contra lleisautonòmiques, sinóno-
méscontradecrets i actuacionsad-
ministratives, de manera que el
principal “interlocutor” continuaa
Madrid. Un dels punts principals
de fricció són els recursos que ha
interposatelGoverncentralcontra
dues promocions de l’Ertzaintza
per superar la taxa de reposició fi-
xada en els pressupostos. Ahir la
responsable del Departament de
Seguretat,EstefaníaBeltrándeHe-
redia, va avisar que incorporaran
“nopasmenys d’unmiler” de nous
agents durant els pròxims quatre
anys per afrontar el necessari i ur-
gent relleu generacional del cos de
policia autonòmica. En la reunió
amb De Andrés, que es va allargar
una hora i mitja, el lehendakari va

subratllar que el punt de partida
perquèlescosescanviïnhadeserel
reconeixementdelasingularitatde
l’autogovernd’Euskadi.
En el terreny partidista, el presi-

dent del PP basc, Alfonso Alonso,
vareconèixerqueenelnouescena-
ri sense majories absolutes el seu
partitielPNBestan“obligatsal’en-
tesa”. En una entrevista a la Cope,
va demanar abandonar les posici-
ons“sectàriesienquistades”.Enal-
gunstemeslesposicionsestanallu-
nyades. Enmatèria de pau i convi-
vència, per exemple, els populars
assegurenquenoparticiparanenla
ponènciaparlamentàriatalcomes-
tà dissenyada si serveix per “blan-
quejar el passat d’ETA i dels qui li
vandonar suport”.c

Els governs central i basc volen
reduir la judicialització de la política

Les noves forces
territorials a C’s
marcaran el conclave
del febrer i els futurs
òrgans de direcció
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La fermanegativa delGovern a
apujar qualsevol impost agita laCUP
Les dues parts continuen negociant contra rellotge i avancen en Ensenyament

ÀLEX TORT
JOSEP GISBERT
Barcelona

“A veure gent, menys soroll, que hi
ha persones negociant i les despis-
tem”, va deixar anar ahir la presi-
denta del grup parlamentari de la
CUP,Mireia Boya, i va afegir que el
seumissatge anavadirigit a “mòmi-
es que surtendepapereres [en refe-
rència a Artur Mas] i tuits dels que
volendeixar-nosacasa![aJoanTar-
dà]”. A la seva manera, i amb mati-
sos, va ser una crida a la calma da-
vant l’agitació i els escarafalls de
membres de la seva formació i, en
menormesura,alguncàrrecd’ERCi
el PDECat. La negativa de l’Execu-
tiu català a qualsevol reforma fiscal
va aixecar polseguera, però alhora
sorpresadintrelaCUP,jaqueahiral
matí asseguraven que “ens n’hem
assabentatperlapremsa,anosaltres
noenshandit res”.
Tot i aquest rebuig del Govern

a retocar el tram autonòmic de
l’IRPF, l’impost de successions i el
depatrimoni, laCUPnos’haaixecat
de la taula. Ahir, al Departament
d’Economia es van tornar a reunir
ambelsnegociadorsdelGovern, re-
unió en què, aquest cop sí, se’ls va

comunicar formalment que el gabi-
net quedirigeixCarlesPuigdemont
no està disposat a cedir en matèria
fiscal.L’argumentésqueaquestafer
ja va quedar fora quan es va fer
l’oferta als cupaires perquè perme-
tessin la tramitació dels pressupos-
tos al Parlament al desembre. “Rea-

ràpida: “Deixa’t d’hòsties. Sense
pressupost,elsunscapacasaivosal-
tres sense poder-ne sortir. El poble
mai ens ho perdonaria, a tots”. A la
conversa s’hi va afegir la diputada
de la CUP Anna Gabriel, que va
mostrar-se indignada i sorpresaper
la reacciódeTardà.
A banda de la fiscalitat, sobre la

taula encara hi ha uns altres dos
punts clau per a la CUPque asseve-
ren que “estan madurant”: la pro-
postadecrearun fonspera la renda
garantida de ciutadania, i “algun
gest sense concretar” en Ensenya-
ment. En relació ambaixò, la porta-
veudelGovern,NeusMunté,varei-
terarel ja sabut,quehiha“margede
negociació” en tots dos casos, “dos
aspectesquesónunaprioritatperal
Govern”, però no pel que fa als im-
postos, perquè en la negociació que
va permetre la tramitació dels
comptesenelParlament“javamex-
plorar totselsmargespossibles”.
En aquesta línia, va instar la CUP

aajornareldebat sobreelmodel fis-
cal fins que “Catalunya sigui inde-
pendent”, perquè, com que “poder
gestionarelconjuntderecursosque
generenelsciutadansdeCatalunyai
tenir plena capacitat fiscal no serà
possible fins que Catalunya tingui
les eines d’Estat”, ara no té sentit
gastar energies en uns “pressupos-
tospurament instrumentals”,vave-
nir a dir en declaracions a Ràdio 4.
“Siguem conscients que això ara no
ho podem resoldre”, va reblar la
consellera de Presidència per fer
entendrealaCUPlainutilitatdeba-
rallar-seperunaqüestióquedemo-
mentnoestàal seuabast resoldre.
El PDECat, per la seva banda, va

beneir la decisió del Govern de re-
butjar lapujadade l’IRPF, va reafir-
marquelacomparteixdecapapeus
i va vaticinar que la proposta final-
mentresultantdelanegociacióamb
laCUPnocontindràcanvissubstan-
cials en relació amb el projecte pre-
sentat al Parlament. “Entenem que
s’ha d’arribar a un acord, però, tret
de concretar alguns detalls, no hi
haurà grans canvis respecte al pres-
supost que el Govern va entrar al
Parlament”, va subratllar el coordi-
nador organitzatiu del partit, David
Bonvehí, que va expressar la seva
“plena confiança” en el vicepresi-
dent Oriol Junqueras i la resta de
membresdelGovern “perquè lane-
gociació amb laCUP i el pressupost
tirinendavant”.
Les converses, sigui com sigui,

s’han intensificat les últimes hores,
sobretot perquè els anticapitalistes
necessiten una oferta com a molt
tard dilluns, atès que les seves as-
semblees territorials es reuniran de
dimarts a divendres per prendre
una decisió sobre els pressupostos i
traslladar-la al consell polític del
pròximdia28, quesinohihacanvis
de darrera hora es farà a Vilafranca
delPenedès.c

PAU CORTINA / ACN

ElParlamentvaviureahirunaaltra jornada intensadecomissionsambl’aprovacióde lespartidesdeTerritori,Justícia,Cultura iAfersSocials

Una esmena sobre el preu
de la universitat uneix l’oposició
MAITE GUTIÉRREZ
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Una esmena a la llei d’acompa-
nyament dels pressupostos de la
Generalitat del 2017 sobre el preu
de la matrícula universitària ha
unit elsgrupsde l’oposiciódavant
Junts pel Sí. Es tracta d’una pro-
posta de Catalunya Sí que es Pot
per rebaixar el cost de les taxes
universitàries un 30%, demanera

que els estudiants assumeixin un
17,5%del cost real de les carreres,
en comptes del 25%actual.
Les negociacions estan enmar-

xa ienprincipiCiutadans,elPSCi
el PP donaran suport a l’esmena.
Catalunya Sí que es Pot manté
converses amb la CUP i és molt
probable que els anticapitalistes
votin a favor de la mesura.Val a
dir que seriaunade lespoqueses-
menes a la llei d’acompanyament
amb possibilitats de prosperar en

contra del criteri de Junts pel Sí.
L’oposició en ple es va unir

també l’abril passat per aprovar
una moció en el mateix sentit de
Sí que es Pot, defensada pel dipu-
tat JoanGiner. A l’octubre el Par-
lament va donar llum verda a una
iniciativasemblant, aquestavega-
dadel grup socialista. Tot i així, el
Govern s’ha negat a modificar el
cost de les taxes i l’ha situat com
undelspunts intocablesdinsde la
negociació dels pressupostos.

L’Executiu va augmentar un
66%elcostdelpreudelamatrícu-
la el curs 2012-2013, quanel dipu-
tat de Junts pel SíAntoniCastellà
era secretari d’Universitats i Re-
cerca. Aquest increment ha con-
vertit la universitat catalana en la
més cara d’Espanya i una de les
més costoses d’Europa. Malgrat
que els estudiants paguen en fun-
ció de la seva renda –hi ha set
trams de preu segons la renda fa-
miliar–,el60%d’alumnesabonen
el preumàxim.
Tant rectors com estudiants

han exigit de manera reiterada
una baixada del preu de la matrí-
cula. Una de les entitats més
bel·ligerants ha estat el Sindicat
d’EstudiantsdelsPaïsosCatalans,

pròxima laCUP.Peralsantisiste-
ma seria molt difícil justificar un
vot contrari a la rebaixa de les ta-
xes, encara que aquesta posició
pot tensar les negociacions sobre
el pressupost amb elGovern.
Ciutadans ha presentat una al-

tra esmenaper rebaixar el cost de
lamatrícula universitària a les fa-
mílies pobres.c

pareixenambtemesambelsqualsja
haviaquedatclarquenoescompra-
ven”, subratllen fontsde l’Executiu.
Noobstant això, fontsdelGovern

asseguren que la negociació enma-
tèria d’ensenyament “va anar bé i
s’esta avançant”. Pel que fa al tema
fiscal, la CUP diu que des de Junts
pel Sí se’ls va assegurar que es po-
dria obrir elmeló. “Si ara diuen que
els impostos no es toquen, que ex-
pliquinal80%delagentquehiésfa-
vorable per què no ho fan”, afirmen
desde les filesanticapitalistes.

“Amés, javamavisarqueambun
sol dels temes fiscals acceptats
–IRPF, successionsopatrimoni–, el
pacte seria molt més fàcil; volem
gestos per encarar amb garanties
l’aprovació dels comptes”, afegei-
xen, “i si no n’accepten cap, no hi
haurà pressupostos”. Aparentment
alienes a aquest enrenou, ahir van
continuar la tramitació les partides
dels departaments de Territori,
Justícia,Cultura iAfersSocialsamb

el suport de la CUP a Junts pel Sí.
Però el no a apujar impostos a les

rendesmésaltesvaencendrealguns
ànimsalesxarxessocials.Així,eldi-
putat alCongrésperERCJoanTar-
dà va piular en positiu: “Els pressu-
postos són tan imprescindibles per

poderferelreferèndumalsetembre
que hi haurà acord”. Davant d’això,
Pau Llonch, un dels gurus de la
CUP,vacarregarcontraTardàasse-
gurant que “veient que no hi ha cap
moviment [del Govern] molts can-
viarem al no. Ja està bé, home. Ver-
gonya”. La rèplica de Tardà va ser

La conselleraMunté
insta els cupaires a
ajornar el debat fiscal
fins que “Catalunya
sigui independent”

SíqueesPotproposa
d’abaixar lestaxesun
30%iesperaquelaCUP
donisuporta lamesura
iaïlliJuntspelSí

Elsanticapitalistes
esperen“gestosper
encararambgaranties”
elconsellpolític
deldia28aVilafranca
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Rivera eleva
Arrimadas a
portaveu i la blinda
de les crítiques
Villegas serà un altre dels reforçats
en la nova executiva de Ciutadans

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

El líder de Ciutadans, Albert Ri-
vera, la reelecció del qual com a
president del partit estàmés que
assegurada, presentarà avui pú-
blicament la candidatura del
que serà el seu nou comitè exe-
cutiu, si així ho aprova el primer
cap de setmana de febrer la IV
Assemblea General dels centris-
tes. La novetat més rellevant és
l’elecció d’InésArrimadas coma
portaveu nacional, càrrec que
compaginarà amb el de líder de
l’oposició al Parlament.
Amb aquesta promoció inter-

na, la jove dirigent, la populari-
tat de la qual entre la militància
taronja és molt alta, tot i que un
sector del partit l’acusa de ser
“tíbia” amb l’independentisme,
es convertirà, juntament amb
Rivera, en la veu i el rostre del
projecte centrista a tot Espanya.
Una manera de reconèixer

oficialment un paper que, en al-

guns dels moments decisius de
la transformació del partit en
només dos anys, com les elecci-
ons andaluses i les generals, ja
va exercir participant en nom-
brosos actes electorals i tertúlies
de televisió.
Rivera també reforçarà les

atribucions del vicesecretari ge-
neral, José Manuel Villegas,
present a la sala de màquines de
C’s des de la seva fundació coma
partit el 2006 i que ha estat un
dels arquitectes del seu salt a la
política espanyola i del fort crei-
xement de la formació taronja,
avui amb més de 30.000 mili-
tants i 1.700 càrrecs electes.
L’aposta de Rivera per Arri-

madas, a qui el 2015 va confiar,
tot i la seva inexperiència, el li-
deratge de C’s a Catalunya i la
candidatura de les eleccionsple-
biscitàries del 27-S, és també
una manera interna de blindar-
la davant les crítiques a la seva
estratègia al Parlament que han
anat aflorant en els últims me-

sos. Especialment per part d’al-
guns exfundadors de C’s –Al-
bert Boadella i Arcadi Espada–,
l’eurodiputada Carolina Punset
i quadres i militants de base que
troben que amb l’intent d’ocu-
par el centre polític català, per

pescar antics votants de CDC,
s’ha desvirtuat el missatge de
ferma resistència al nacionalis-
me amb què va néixer C’s.
Amb la presència d’Arrimadas

en un lloc tan destacat de l’ar-
quitectura interna deC’s, Rivera

també busca rebatre les veus
que assenyalen que Catalunya
ha perdut pes intern al partit,
una vegada superada en nombre
de militants per les agrupacions
deMadrid, Andalusia i València.
Amb tot, Rivera equilibrarà el
poder territorial en la direcció
taronja i donarà entrada als lí-
ders autonòmics més destacats,
com JuanMarín per Andalusia i
Miguel Gutiérrez per Madrid.
Paral·lelament a aquests mo-

viments de Rivera per preparar
el conclave del febrer, continua
el malestar entre un sector de la
militància pel que consideren

un intent de “teledirigir” les pri-
màries a compromissaris (els
que assisteixen i tenen dret a
vot) del congrés. Al llarg de tot el
cap de setmana, des de la direc-
ció es va promocionar en les
xarxes socials els aspirants a
compromissaris agrupats en la
candidatura Espanya Ciutada-
na, quan la votació per via tele-
màtica és nominal i no col·lecti-
va.
A aquest fet s’hi van afegir les

dificultats per votar: dissabte el
webde la votació telemàtica –un
sistema del qual els crítics des-
confien– va estarmésdedeuho-
res col·lapsat per, segons la co-
missió de garanties de C’s, “un
pic d’alta participació”.c

Polèmica i caos pel
sistema informàtic
de votació dels
compromissaris
al congrés

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

La líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, queda reforçada
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El llegat deMaragall
POLÍT ICA DE PAPER

Catalunya, xarxa de ciutats
MARC PRADEL

FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA, 2016

JAUME V. AROCA Barcelona

Desde fa uns quants anys,
Llegat Pasqual Mara-
gall, vinculada a la fun-

dacióCatalunyaEuropa,treballa
en la compilació del pensament
polític de qui ha estat alcalde de
BarcelonaipresidentdelaGene-
ralitat.
Aquesta setmana passada es

va presentar a Barcelona el pri-
mer dels llibres que miren de
compilar la seva obra. Es tracta
de Catalunya, xarxa de ciutats, i
el seu autor,Marc Pradel, va ob-

tenir una beca de la fundació
ambunprojecte–gensfàcil,d’al-
tra banda– que pretén construir
una cartografia de la seva trajec-
tòria política, primer a l’Ajunta-
ment de Barcelona i després a la
Generalitat.
Unatasca, subratllem,gens fà-

cil perquè, com va assenyalar
Oriol Nel·lo en la presentació,
Maragall és un polític híbrid
–d’aquí la sevamodernitat–, que
pren idees d’aquí i d’allà, aliè a
l’ortodòxia d’un únic corrent de
pensament.Maragall era, aixího
afirmaPradel,unliberal,peròun

liberal que va ser capaç de cons-
truir com a alcalde de Barcelona
una cultura del sector públic, re-
edificant l’acció de l’administra-
ció local posant al dia del pensa-
ment municipalista de matriu
progressista.Elsentitamplidela
cosa pública que proposaMara-
gall és especialment pertinent
ara, quan observem greus evi-
dènciesde la sevacorrosió.
Pradel intenta descriure la lí-

niaqueuneix la sevaacció coma
alcalde i la sevagestiócompresi-
dentdelaGeneralitat,iaquíéson
es constata la dificultat de tras-

lladar la seva aposta federalista,
la seva defensa de la subsidiarie-
tat –governar elmés a prop pos-
sibledelciutadà,debaixadalt–a
l’aparell administratiu i polític
delPalaude laGeneralitat.
L’autor s’esforçapercatalogar

totes les iniciatives del govern
tripartit que responen a aquests
principisdelmaragallisme:lallei
de barris, la col·laboració entre
local i nacional en àmbits com la
sanitat i l’urbanisme, però resul-
ta evident que l’obramaragallia-
nanoassoleixamblamateixaro-
tunditat en l’escala nacional el
que sí que aconsegueix l’àmbit
del local.
Per cert, el pròxim lliurament

de la col·lecció abordarà la qües-
tió metropolitana a càrrec de la
politòloga Mariona Tomás. El
temapromet.

Ladonade
Bárcenas
firmava sense
preguntar
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El judici del casGürtel avança com
s’esperava.Ningúnosabiares.Amb
aquestes paraules es pot resumir el
més substancial del que diuen els
acusats des de la llarga declaració
que la setmana passada va prestar
l’extresorer del PP Luis Bárcenas.
Ahir va ser el tornde la donadequi
durantduesdècadesvaestaralcap-
davant dels comptes dels populars.
Es tracta deRosalía Iglesias, que es
va conèixer amb Bárcenas a la ma-
teixa seudel PP, on ella hi va treba-
llar entre el 1983 i el 1986 coma se-
cretària.Desd’aleshores,vanforjar
una solidíssima relació de confian-
ça que va fer que ella fos titular de
comptes bancaris a Espanya i a Su-
ïssa,delsqualsnosabiaresenabso-
lut. Així ho va declarar ahir davant
l’Audiència Nacional justificant la
seva ignorància dient que ella no-
més firmava on i quan l’hi deia el
seu marit perquè no tenia cap mo-
tiuperdesconfiar.

Rosalía Iglesias va donar aques-
tes explicacions en resposta a la se-
va defensa després de negar-se a
contestar a la Fiscalia i a la resta de
lesparts.La fiscal vavolerque figu-
ressin en acta les preguntes que
pretenia dirigir a l’acusada, entre
les quals si es va reunir ambel líder
del PP i avui president del Govern,
MarianoRajoy, per tractar sobre el
casGürtel.Durantl’interrogatorihi
vahaver algunad’aquelles confusi-
ons de llenguatge tan del gust de
certs personatges de les novel·les
d’EduardoMendoza. Per exemple,
quan a Rosalía Iglesias se li va pre-
guntar si havia comès algundelicte
enconnivènciaambel seumarit, va
manifestarque“no,enconnivència
ambmi...,enconvivència,nosésiés
en connivència”. En relació amb el
seuhomevaassegurarque“mai”va
qüestionar les seves decisions eco-
nòmiques. “Totelqueell fa, sembla
una estupidesa que digui això –va
afegir–, emsemblabé”. I va subrat-
llar que “no soc ximple”. També va
declarar un suposat testaferro de
Bárcenas. Naturalment, no va sos-
pitar mai que els seus diners tin-
guessinprocedència il·lícita.c

El llibremira
de sintetitzar
el pensament

híbrid de l’alcalde
i president

Rivera controlarà el congrés de C’s
amb lamajoria de compromissaris
Jordi Cañas guanya les primàries a Catalunya batent els candidats oficialistes

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Albert Rivera ha fet unpas deci-
siu per ser reelegit en la IV as-
semblea general de Ciutadans
gairebé sense contestació inter-
napresidentdelpartit,gràciesal
suport d’una àmplia majoria
dels 634 compromissaris que
participaran en aquest conclave
del 3 al 5 de febrer aMadrid.
En les primàries telemàtiques

d’aquestcapdesetmana,marca-
des pels problemes tècnics i
l’acusació de falta de parcialitat
de la direcció, la llista avalada
per Albert Rivera, Espanya
Ciutadana, va obtenir el 70%
dels 10.000 vots emesos, amb
337 compromissaris, mentre
que els militants catalans agru-
pats en Millor Units, amb l’ex-
diputat Jordi Cañas com a prin-
cipal referent, van aconseguir
el 5,6%, dels vots i 27 compro-
missaris.
Els compromissaris presen-

tats de manera individual seran
115, després d’obtenir el 23,8%
dels vots. A més dels 479 com-
promissaris electes, a l’assem-
blea general de Ciutadans n’hi
haurà, previsiblement, 96 de
nats: els 59membres del consell
general i els 37 integrants de
l’executiva entrant.
Aquest corró a les urnes de la

direcciócentristadecaraalcon-
grés, si es posa la lupa en els re-

sultats a Catalunya, ofereix una
imatge molt diferent i posa en
evidència la divisió que hi ha al
seu si per les discrepàncies
respecte a l’estratègia davant
l’independentisme i la decisió
de Rivera d’eliminar de l’ideari

qualsevol referència a la social-
democràcia i els orígens cata-
lans deC’s.
El revés a Catalunya a la di-

recció és doble: l’exdiputat
Jordi Cañas ha estat el compro-
missari més votat amb 515 vots i
la candidatura Millor Units a la
qual pertany, formada per al-
guns regidors imilitants de base
que defensen no renunciar a la
socialdemocràcia i endurir el
discurs davant el separatisme,
es va imposar amb el 50,9%dels

vots i 27 compromissaris a la
llista avalada per Rivera, Espa-
nya Ciutadana, que va aconse-
guir 26 compromissaris.
Aquests resultats a la comuni-

tat on va néixer C’s el 2006 van
portar la direcció a demanar
ahir que no se’n faci una lectura
territorial. Potser per això no
van oferir ni a la premsa ni a la
militància els resultats de les
votacions desgranats per auto-
nomies.

Sí que va comparèixer Rivera

davant els mitjans, després de
saber que té assegurat el suport
delamajoriadecompromissaris
de l’assemblea, per presentar la
que serà la seva nova executiva.
Destaca el protagonisme que

cobra Inés Arrimadas, la nova
portaveunacional, i JoséManu-
el Villegas, que passa de la vice-
secretaria general a la secretaria
general substituint Matías
Alonso.

Unaltredelsdirigentsqueve-
uen reforçats la seva posició a la
cúpuladeC’s sónelsmadrilenys
BegoñaVillacís iMiguelGutiér-
rez, la canària Melissa Rodrí-
guez i l’economista català Toni
Roldán. A més a més, Rivera
manté a prop seu el “nucli dur
català” amb Juan Carlos Girau-
ta, Fran Hervías, Fernando de
Páramo i JoséMaría Espejo.
Per contra, l’economista Luis

Garcaino, que se centrarà en
l’acció a Europa després de ser
elegit vicepresident del partit
dels liberaldemòcrates euro-
peus (ALDE), l’eurodiputat Ja-
vier Nart i el veterà diputatMa-
tías Alonso perden atribucions
formals en l’executiva.c

J.J. GUILLÉN / EFE

Villegas i Arrimadas reforcen el seu paper a l’executiva; Cañas guanya les primàries a Catalunya

Noupacte ambelGoverndel PP
]AlbertRiveravaanunciar
unnoupacteambelGovern
deRajoy,aquestavegadaper
reforçar la independència i la
competènciadelsòrgans
reguladors financers imillo-
rar laprotecciódelsconsu-
midorsenaquellmercat.La
reformaacordada,vaexpli-
carRivera,és fidelalpacte
d’investiduraqueelPPi
Ciutadansvanfirmar l’agost

passat iafecta laComissió
NacionaldelMercatde
Valors, laComissióNacional
delsMercats i laCompe-
tència (CNMC) ielBanc
d’Espanya.Lareformabusca
“reforçar la independència i
lacompetència”d’aquests
òrgans ipreveu lacreació
d’unaautoritatper“millorar
ladefensadels interessos
delsconsumidors”.

Villegas iArrimadas
guanyenpesen
unaexecutivaenquè
l’economistaGaricano
perdatribucions
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L’oposició fa befa de la conferència i
destaca l’absència d’autoritats europees
Millo assegura que Puigdemont va defensar a Brussel·les “el dret a fer el ridícul”

ÀLEX TORT
Barcelona

La conferència de dimarts a Brus-
sel·lesquevanoferirCarlesPuigde-
mont, Oriol Junqueras i Raül Ro-
mevaenunasaladelParlamentEu-
ropeu s’ha convertit en el nou ase
dels cops delGovern. Els tresman-
datariscatalansvananar-hiaexpli-
car la seva intenció de convocar un
referèndum d’independència du-
rant el 2017, però, tot i l’afluència
destacable de públic, l’absència
d’autoritats i parlamentaris euro-
peus va ser criticada ahir a basta-
ment tant per Ciutadans com pels
socialistes i el PP. Fins i tot la CUP
va trobar a faltar “diversitat i plura-
litat”enelqueesvaexpressar.
Noobstantaixò,elméstaxatiuiel

primer a carregar contra Puigde-
mont va ser el delegat del Govern
espanyol a Catalunya, Enric Millo.
Abansquees fes lasessiódecontrol
al Govern i al president al Parla-
ment, vasubratllarque,“mésqueel
dret a decidir”, el que s’està trans-
metent és “el dret a fer el ridícul”.
En la mateixa línia, Millo va afegir

enunaentrevistaaCatalunyaRàdio
que “téunriscmoltaltdeferelridí-
cul” que Puigdemont defensi a Eu-
ropa que farà un referèndumenca-
raquenosiguipactat.
Però el representant del Govern

central va anar més enllà quan va
lligar la despesa per fer publicitat
sobre la conferència (prop de
130.000 euros) amb la mort de la
nenadevuitanysaBlanes:“Puigde-
mont també es podria dedicar a vi-
sitar els passadissos d’hospitals i a
comprarmésambulànciesmedica-
litzadespera lapediatria”.
Aquestes declaracions van pro-

vocar la reacció al Parlament dels
diputats de Junts pel Sí, que el van
acusar de demagog i, a través del
president del grup parlamentari,
Jordi Turull, van exigir-li una dis-
culpa pública. Al seu torn, la indig-
nacióal’hemiciclevaquedarpalesa
enelmateixpresidentdelaGenera-
litat,queforademicrovaexclamar:
“Ésmolt fort!”.
Ciutadans i el PP tampoc no van

estalviar-selescrítiques.Lalíderde
l’oposició, Inés Arrimadas, va de-
nunciar també els diners gastats en

cartellets, senyors amb màquines
de fer fotos, al millor estil turista, i
nens de menys d’onze anys” a la
conferència.
El president de la Generalitat

va subratllar que la UE “està inte-
ressada” en el procés sobiranista i
varetreureaAlbiolqueafirmésque
“cap persona rellevant” assistís a
Brussel·les: “Té cap problema amb
lagentdeCalafell?”, perquè“l’inte-
rèsdelsparlamentarisendemocrà-
cia” és aproximar les institucions a
laciutadania, va raonar.
L’únicgrupquevadonarsuporta

laconferènciadedimartsvaserCa-
talunya Sí que es Pot. Ni tan sols la
CUP la va valorar positivament.
Així, la diputada Anna Gabriel va
retreure al Govern que defensés
unaeventual independènciadeCa-
talunya dins la UE, perquè “aquest
ésunextremquehauriendedecidir
els ciutadans”. Igualment, va de-
manarque,malgrat defensar l’Exe-
cutiu català coma primera opció el
referèndumpactat, “noesdistregui
de l’única realitat, que es la unila-
teralitat”. El vicepresident Oriol
Junqueras va assegurar que és
conscient que la consulta acordada
és “poc probable”, un fet que Ga-
briel va aprofitar per insistir que
“no és que sigui poc probable, sinó
impossible”.
Tambéhivadirlasevaelvicepre-

sident del Parlament Europeu i di-
putatdelPPRamónLuisValcárcel,
que va ironitzar que la conferència
espodriahavercelebrat“enqualse-
vol altre lloc, fins i tot a Manresa”.
Ahir a Brussel·les hi havia el presi-

dent de Castella-laManxa, Emilia-
no García-Page, que va advertir
Puigdemont que “per intel·ligèn-
cia” hauria d’haver acudit a l’Euro-
cambraencontacteambEspanya.
Per contrarestar la conferència

de dimarts, l’organització Empre-
saris de Catalunya va alertar ahir,
tambéenunacte a laCambraeuro-
peadavant30persones,quelainde-
pendència“ésundisbaratdeconse-
qüències negatives per a Catalu-
nya, per a la resta d’Espanya i per a
la UE”. El president d’Empresaris
de Catalunya, Josep Bou, va avisar
dels riscoseconòmicsque tindria.c

KIM MANRESA

Xavier García Albiol vamostrar una foto d’assistents a la conferència provinents de Calafell permenystenir l’acte de Brussel·les

La laïcitat de l’escola allunya JxSí i CUP
enel compte enrere del pressupost
MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

Unaproposicióde llei sobre la laï-
citat de l’escola ha dividit Junts
pelSí i laCUPenplecompteenre-
re de la negociació del pressupost
de la Generalitat del 2017. La ini-
ciativa, defensada ahir al Parla-
ment per Catalunya Sí que es Pot,
plantejava lamodificacióde la llei
d’Educació de Catalunya (LEC)
per incorporar la laïcitat als prin-
cipis del sistema educatiu i evitar

que l’assignatura de religió s’im-
parteixi en horari lectiu en els
centres de titularitat pública.
Junts pel Sí i el PP van unir els

seus vots i vanpresentar esmenes
a la totalitat, cosa que va evitar
que la proposició de llei prospe-
rés. La CUP, al contrari, es va ali-
nearambCatalunyaSíqueesPot i
el PSC a favor d’aquesta proposta
(el grup deCiutadans es va abste-
nir). Els motius esgrimits per la
coalició del Govern i els populars

per rebutjar la iniciativa van ser
diferents. Els primers van insistir
que laLECésuna llei autonòmica
ino tésentitmodificar-laara, sinó
dotar Catalunya d’una llei d’edu-
cació pròpia quan s’arribi a una
eventual independència de l’Es-
tat. Per aplicar els canvis que re-
clamava Catalunya Sí que es Pot
caldria modificar la llei orgànica
d’educació, la Lomce, va assenya-
lar la diputada de Junts pel Sí
Montserrat Palau, i això és com-

petència del Govern central. La
diputada del PP María José Gar-
cía Cuevas va defensar, en canvi,
que Espanya és un Estat aconfes-
sional, que no laïcista, i per tant el
fet religiós està reconegut i les di-
ferents confessionspoden ser im-
partides en centres sostinguts
amb fonspúblics.
Un plantejament, tant el de

Junts pel Sí com el del PP, total-
mentallunyatdelde laCUP.Eldi-
putat anticapitalista Carles Riera
va retreure a la coalició del Go-
vern el seu “immobilisme” res-
pecte a la LEC. La mateixa acti-
tud, va continuarRiera, que la del
Govern central amb la Constitu-
ció. “No fa falta esperar a la repú-
blica per fer certesmodificacions

i certes transformacions”, va re-
treure a Junts pel Sí. El sistema
educatiu és un dels punts de con-
flicte entre el Govern i la CUP.
Fins a l’oferta d’aquesta setmana
per augmentar la plantilla depro-
fessors, el capítol educatiu ha
estat a punt de trencar les negoci-
acions dels pressupostos. Una
distància ideològicaquees va tor-
nar a evidenciar ahir en el ple del
Parlament.
Des de Catalunya Sí que es Pot,

la diputada Jéssica Albiach va la-
mentar que Junts pel Sí i el PP
s’aliïnper frenar laseva iniciativa.
“El que demanem és desideolo-
gitzar l’educació i reservar la reli-
gióperalsàmbitsprivats”, vasub-
ratllarAlbiach.c

Poc ressòmediàtic internacional
]Tret d’algun mitjà de
comunicació irlandès,
escocès o belga, i d’altres
com l’edició europea de
Politico, la conferència de
Brussel·les que van oferir
Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras i Raül Romeva
no va despertar gaire inte-
rès en les principals capça-
leres europees. Tampoc en
les nord-americanes. Així,
The Irish Times va destacar
que “els líders independen-
tistes catalans s’embarquen
en una ofensiva a la Cambra
de la UE”. També en parla

el diari belgaDeMorgen,
que es pregunta si el 2017
serà l’any de la independèn-
cia de Catalunya. En canvi,
el The National escocès es
fa ressò del “ridícul” del PP
intentant “boicotejar” l’acte
del Govern català al Parla-
ment Europeu, però no
recull les paraules dels
tres conferenciants. En
tot cas, malgrat la despesa
en publicitat, xifrada en
prop de 130.000 euros pel
Govern mateix, en diaris de
gran tirada a Europa, la
repercussió va ser mínima.

la xerrada per acabar parlant “del
temade sempre, de repetir el 9-N”.
“HaanatalcordelaUnióEuropeaa
parlar de desunió. No el rep ni una
solaautoritateuropea”,vadestacar.
El cap del grup parlamentari del

PPaCatalunya,XavierGarcíaAlbi-

ol, va fer la mateixa observació
–“Nohivaassistirniun3%dels 751
diputats” europeus–, a més d’asse-
gurar que va fer el ridícul. Però va
fer befa de la presència entre el pú-
blic, mentre ensenyava una foto,
d’“uns senyors de Calafell traient

VISIÓ DEL GOVERN

El president constata
que Catalunya
“és subjecte d’interès”
a Europa

ACTE ALTERNATIU

Empresaris de
Catalunya alerta dels
riscos econòmics del
procés a l’Eurocambra

335

Aina Milà Solé
LV. Article 269
LV. Article 270



DIJOUS, 26 GENER 2017 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 17

Santamaría reforça la via
de diàleg ambArrimadas
La vicepresidenta rep dimecres la portaveu de C’s aMadrid

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La via de diàleg que la vicepresi-
dentadelGovernespanyol,Soraya
SáenzdeSantamaría,vaobriramb
la líder de l’oposició al Parlament,
InésArrimadas, desprésde la seva
reunió a Barcelona a comença-
ments de desembre, comença a
consolidar-se. Les dues dirigents
hanacordattornaraentrevistar-se
dimecresqueveaMadridperana-
litzar la situació política i econò-
mica de Catalunya i explorar les
possiblesmesuresconjuntesentre
l’Executiu del PP i Ciutadans al
Parlament i elCongrés.
Amb aquest pont de comunica-

ció bilateral, que s’emmarca en la
batejada com a operació diàleg, la
vicepresidenta intenta buscar ali-
atspolítics aCatalunya–aldesem-
bre es va entrevistar també amb el
líderdelPSC,MiquelIceta–iobrir
enparal·lelalseudifícildiàlegamb
la Generalitat nous espais de con-
tacte amb la societat civil i econò-
micacatalana.
Aquest acostament a C’s cobra

més importància després del re-
buig del president Carles Puigde-
montdeparticipar en la conferèn-
ciadepresidentsautonòmics, l’ab-
sència del Govern en el debat de
finançament autonòmic i els ges-
tos de menyspreu com el de di-
marts per part dels senadors del
PDECat i Esquerra Republicana
absentant-sedel’hemicicledelSe-
nat durant la compareixença de la
vicepresidenta.
“ElGovernhoéstambédeCata-

lunya, serà aquí i parlarà amb les
institucions catalanes i el conjunt
dels catalans per intentar solucio-
nar els seus problemes”, va decla-
rar Santamaría en una recent in-

tervencióaBarcelona,assenyalant
la intenciódenolimitareldiàlegal
Governcatalà.
L’entrevista de dimecres que ve

alMinisteridelaPresidènciacom-
pleix, així mateix, amb el guió de
l’acordd’investidurafirmatperPP
i C’s, en què es detallen mesures
conjuntes per frenar l’indepen-
dentisme i es crida a la unitat dels
partits constitucionalistes; alhora
que respon a la petició d’Arrima-
das de veure’s en qualitat de líder
de l’oposició amb el president del
Govern, Mariano Rajoy, després
de l’absència de Puigdemont de la
conferènciadepresidents i dedei-
xar“tiratsels catalans”.
Els centristes consideren que

amb la seva “experiència i presèn-
cia” a Catalunya poden exercir un
paper d’intermediari entre el Go-
vern central i la societat civil cata-
lana, ocupant en part l’espai que
durant anys va tenir en Conver-
gènciael seuúnicpropietari.
La cordialitat que existeix entre

Santamaría i Arrimadas –les atri-

bucionsde laqualaC’ses reforcen
després de ser elegida portaveu
nacional– i els seus respectius
equips facilita la col·laboració en-
tre la Moncloa i C’s sobre Catalu-
nya,malgrat ladistànciapersonal i
políticaque separaMarianoRajoy
iAlbertRivera.
No obstant això, la via de diàleg

entre laMoncloa i el partit taronja
incomoda el líder del PP aCatalu-
nya, Xavier García Albiol, que al
seudiavaqualificard’“irresponsa-
ble” Arrimadas per haver sol·lici-
tat veure’s ambelpresidentRajoy.

Amb tot, al si del PP català hi ha
discrepàncies sobre quina ha de
ser la seva relació amb C’s. Una
sector encapçalat per Albiol és
partidari per qüestions d’estratè-
gia electoral demantenir les seves
durescrítiques sobreArrimadas, a
qui acusen de ser “tova” amb l’in-
dependentisme,mentrequeunal-
tre sector, en línia amb l’operació
diàlegqueaCatalunyatéeldelegat
del Govern espanyol, Enric Millo,
com a referent, advoca per
aprofundiren lacol·laboracióamb
Ciutadans.c

Discrepàncies
al si del PP català
sobre la relació
que s’ha demantenir
ambCiutadans

NÚRIA JULIÀ / ACN

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans, ahir al Parlament
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Rafael
Jorba

L’‘operació
no diàleg’

Tots els diplomàtics –europeus i
nord-americans– amb qui he
tingut ocasió de parlar de l’ano-
menat procés independentista

han coincidit a subratllar dues qüestions.
Primera: la qüestió catalana és un afer in-
ternd’Espanyai,comatal, s’haderesoldre
en el marc constitucional de referència.
Segona:elGoverncentral ieldelaGenera-
litat han de trobar a través del diàleg una
solucióquenoafegeixi conflictivitat a la ja
agitada agenda europea. La internaciona-
lització del conflicte, segons la terminolo-
gia utilitzada pels promotors del procés,
no és un escenari que agradi als meus in-
terlocutors,malgratqueacceptenquesi la
independència fos avaladaperunaàmplia
majoria de la població catalana n’haurien
de prendre nota. El principi de realitat, al
capdavall.Mentrestant, constaten que to-
tes les enquestes –també les eleccionsple-
biscitàries del 27-S del 2015– reflecteixen
unpaísdividit enduesmeitats.
Enaquestcontext,mentre les forcespo-

lítiques i socials que patrocinen el procés
encaren la seva recta final –el referèndum
sí o sí, reiterat pel presidentPuigdemont a
Brussel·les–, laperspectivaacadèmicaens
potil·lustrar.Enabsènciad’unimprobable
acord sobre una consulta pactada, quines
sónlescondicionsperpoderemprendrela
via unilateral cap a la independència?
AllenBuchanan,enelpròlegdel’edicióes-
panyola del seu llibre Secesión. Causas y
consecuencias del divorcio político (Ariel,
2013), enumera quatre tipus d’injustícies
que poden avalar, des de la lògica del dret
corrector, una“secessiónoconsensuada”.
Segons aquest catedràtic de laUniversitat
deDuke, el cas català es podria emmarcar
enunad’aquestes: “Vulneracióperpartde
l’Estat de les obligacions del règim auto-

nòmic o la negativa continuada anegociar
una forma d’autonomia intraestatal ade-
quada”. “Si Espanya no està disposada a
comprometre’s realment en una negocia-
ciódelescompetènciesdel’autogovernde
Catalunyaalsidel’Estat,aixòincrementa-
rà els arguments a favor d’un dret a la se-
cessiónoconsensuada”, apunta.
Des d’aquesta òptica, Buchanan crida a

“labonafe”de lespartsper trobarunasor-
tida negociada a través del diàleg. I, arri-
bats a aquest punt, busco l’empara del
filòsof. Em dona un cop demà un opuscle
de François Jullien, hel·lenista i sinòleg
francès. Ens explica que la paraula diàleg
vedel grec (dia =a través i logos=paraula,
raó,verb),ésadir,quedialogarésunacosa
méscomplexaquediscutir: “Undia-legno
és immediat, sinó que demana temps: és
progressivament, pacientment, com les
posicions respectives –allunyades i dis-
tants–estrobenl’unaambl’altra,esreflec-
teixen l’una i l’altra, i van elaborant lenta-
ment les condicions d’una trobada efec-
tiva”. “Fa falta déroulement”, conclou, és a
dir,desenvolupamenticontinuïtatperquè
el diàleg doni fruit. Altrament, més que a
un diàleg assistim a un monòleg de les
parts, sensepuntsde trobada.
Tant aMadrid com a Barcelona, el dià-

leghaestatmésunartefacteperrefutarels
arguments de l’altre que no pas l’instru-
mentperentendre’ls.L’operaciónodiàleg.

La crida al diàleg ha estat
un artefacte per refutar els
arguments de l’altre i no un
instrument per entendre’ls

ElGovern desautoritza Vidal
i nega il·legalitats en el procés
El senador detalla pràctiques irregulars per obtenir dades fiscals

INMA SAINZ DE BARANDA

El senador d’ERC i exjutge Santiago Vidal

BARCELONA
Redacció

Les afirmacions que el senador d’ERC
i jutge suspès de l’Audiència de Barce-
lona Santiago Vidal ha estat fent en di-
ferents conferències –ha assegurat,
entre altres coses, que el Govern ha
aconseguit demanera il·legal les dades
fiscals de tots els catalans– van desen-
cadenar ahir una tempesta política
que va obligar l’Executiu de Junts
pel Sí a desmentir categòricament les
seves paraules.
“Tot el que fa l’Executiu és perfec-

tament legal i a la llum pública”, van
apuntar fonts governamentals. El PP
català, per la sevapart, va anunciarque
podriaportar les declaracionsdeVidal
davant la Fiscalia.
Aquest desmentiment públic del

Govern, després que El País tragués
a la llum les controvertides disserta-
cions del senador i que l’oposició exi-
gís en bloc explicacions, no va fer efec-
te ni en els ànims ni en les creences
de Vidal. L’exjutge, fitxatge mediàtic
d’Oriol Junqueras per a les eleccions
generals, es va ratificar en les seves pa-
raules al·legant que cal crear “il·lusió”
entre els independentistes i mostrar
que “s’estan fent coses”.
Són exactament els mateixos argu-

ments que va utilitzar després que el
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i el vicepresident, Oriol
Junqueras, li retraguessin, el 22 de no-
vembre aMadrid, on van anar per do-
nar suport a Francesc Homs en la vo-
tació del seu suplicatori, algunes de les
seves afirmacions públiques.
Durant un àpat privat de membres

de PDECat i ERC, li van retreure que
havia afirmat públicament que el
Govern ja disposava d’un cens per fer
la consulta independentista i que la
qüestió econòmica per a l’endemà de
trencar amb Espanya “estava resolta”.
Per a estupor dels comensals, la res-
posta de l’exjutge va ser que “calia ani-
mar la gent”.
Entre altres coses, Vidal ha afirmat

en diferents actes públics d’ERC per
tot Catalunya que el Govern ha acon-
seguit les dades fiscals dels catalans.
“Això és il·legal, perquè aquesta infor-
mació està protegida per la llei de
bases de dades. Són unes dades reser-
vades; en teoria, els que treballem en
aquest procés no hi hauríem de tenir
accés, però de vegades passen coses,
no us direm com, perquè no és exacta-
ment legal, tots esteu fitxats, tots”, va
assegurar en una de les seves compa-
reixences públiques.
Un altre dels anuncis del senador

d’ERC per “animar” els independen-
tistes és que un Govern estranger ga-
rantirà amb milers de milions d’euros
la solvència econòmica de Catalunya
l’endemàde trencar ambEspanya. “Hi
haunEstat queno és europeu, sobre el
qual Espanya no pot exercir cap con-
trol, que ja ens ha dit que ens farà de
banc”. Segonsel relatquehaanatman-
tenint Vidal, hi ha “dos fons d’inversió
internacionals, no europeus, que ens
obriran una línia de crèdit de fins a
200.000 milions d’euros, amb què la
Generalitat podrà pagar totes les pen-
sions i els sous dels funcionaris”.
L’exjutge també parla de l’existèn-

cia d’una partida de 400 milions d’eu-
ros “camuflats” en els pressupostos de
la Generalitat que es destinarien a fer
el referèndum i a tenir a punt les “es-
tructures d’Estat”. “Hi ha una partida

de gairebé 400milions, que no us diré
en quins epígrafs dels pressupostos
estan inclosos, perquè estan degu-
dament camuflats, com us podeu
imaginar –de ximples tampoc no ho
som–, perquè, si no, ens la impugna-
rien immediatament”, va dir en un
dels seus bolos.

Entre els presumptes suports inter-
nacionals que té el Govern per a la in-
dependència, Vidal ha explicat que el
conseller d’Exteriors, Raül Romeva, té
un “preacord” perquè una Catalunya
independent participi en l’OTAN,
amb l’aportació d’ajuda humanitària,
i que onze estats de la Unió Europea

donaran suport a una declaració d’in-
dependència, entre els quals Letònia,
Lituània i Eslovènia. Així mateix, un
govern estranger podria estar formant
en “investigació i contraespionatge”
elsMossos.
Precisament, una de les preocupaci-

ons expressades per l’exjutge, suspès
de les seves funcions per haver redac-
tat una Constitució catalana, és la de
detectar els “agents del CNI que estan
infiltrats als Mossos”. Així mateix, el
Govern podria estar investigant secre-
tament els jutges. “Dels 801 jutges es-
panyols a Catalunya sabem perfecta-
ment els que comparteixen els nostres
somnis i ideals. Sabem perfectament
elsqueesquedaran i elsquemarxaran,
tenim perfectament dissenyada l’es-
tructura judicial de la República”, va
dir. Van ser paraules desmentides per
laConselleria de Justícia, que vanegar
que Vidal tingui cap vincle amb el
departament i que el conseller Carles
Mundó despatxi amb ell.
Per la seva part, la líder de Ciuta-

dans, Inés Arrimadas, va apressar el
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, a explicar “les gravíssi-
mes afirmacionsd’un senadord’ERC”.
Es tracta d’unes explicacions al

“més alt nivell per la gravetat de les
afirmacions del senador” que també
exigeix el PSC. Granados va anunciar
que demanaran que compareguin els
consellers d’Afers Exteriors, Raül Ro-
meva; Governació, Meritxell Borràs, i
Justícia, Carles Mundó. Mentrestant,
el coordinador del PPC, Xavier García
Albiol, va avançar que possiblement
portarà davant la Fiscalia els discursos
de Vidal.c

CONTROL ALS JUTGES

“Sabemperfectament els
jutges que comparteixen
els nostres somnis i
ideals”, va assegurar

BASE DE DADES FISCALS

“Nousdiremcom,perquè
noés exactament legal,
però tots esteu fitxats,
tots”, vadir el senador

L ’OPOSICIÓ

ElPPesplantejaportar
Vidaldavant lafiscal,
i C’s iPSCexigeixen
explicacionsaPuigdemont
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C’s i PPataquen els comptes
pel seu vincle amb la consulta
Maroto acusa el Govern d’exercir “el populisme a Espanya”

BARCELONA Redacció

Ahirl’oposicióvacontinuaratacant
la CUP per haver donat el seu aval
als pressupostos de la Generalitat
peral2017iperhaver-losvinculata
la celebració d’un referèndum. La
líder de Ciutadans al Parlament,
Inés Arrimadas, va considerar que
“Puigdemont ha deixat el futur de
Catalunya en mans dels anticapi-
talistes”. I va lamentar que els
comptes prosperin perquè, al seu
entendre, “apugen els impostos,
tenen més xiringuitos polítics i el

seuúnicobjectiués repetir el9-N”.
També es va mostrar molt crític

el líderdelPPCatalà,XavierGarcía
Albiol. Aquest dirigent va opinar
que la CUP i Junts pel Sí “porten
Catalunya a un atzucac, perquè
condicionar uns pressupostos a la
realització d’un referèndum que
vol l’autodeterminació i la separa-
ció de la resta d’Espanya, no té cap
futur” i provocarà “un xoc contra
l’Estat de dret”. El vicesecretari
sectorial del PP i coordinador de la
ponència social del XVIII congrés
nacionald’aquestpartit,JavierMa-

roto, va donar suport a les declara-
cions d’Albiol. Segons el seu parer,
“proposar la independència com a
solucióatotaCatalunyaésl’exerci-
cidepopulismemésevidentquete-
nimavuiaEspanya”.
En canvi, des de l’altre costat de

l’arc parlamentari, la portaveu de
Junts pel Sí, Marta Rovira, va
celebrar el sí de laCUP i va afirmar
que elGovern central “és irrespon-
sable perquèno assumeix la volun-
tat dels ciutadans” de Catalunya,
que és, va dir, la celebració d’un re-
ferèndum.c

JUAN CARLOS CARDENAS / EFE

El vicesecretari sectorial del PP, JavierMaroto, ahir a València

BARCELONA Redacció

El diari The New York Times in-
clouel procés independentista ca-
talà entre els motius que podrien
obligararemodelarEuropaaquest
any 2017. En un article titulat Les
qüestions que podrien reestructu-
rarunaEuropapreocupadael2017,
el seu autor, Rick Gladstone, re-
porter ieditord’afersexteriorsdel
rotatiu dels Estats Units, repassa
“els esdeveniments potencial-
ment pertorbadors” que podrien
passar aquest any i que “podrien
fer canviar, o almenys aprofundir,
les fracturesa laUnióEuropea”.
La qüestió catalana ocupa el

cinquèlloc,de lesset“preocupaci-
ons”queassenyalal’article.“Sorti-
rà Catalunya d’Espanya?”, es pre-

gunta el periodista, que, superfici-
alment, explica que el Parlament
català va votar el 2015 iniciar un
procésd’independènciaqueelGo-
vern espanyol ha promès bloque-
jar i el resultat del qual, apunta, és
incert. “Els secessionistes, impul-
sats pel referèndumdelBrexit, di-
uen que l’impuls dels moviments
nacionalistesaEuropaestàdepart
seva. En el millor dels casos, no
queda clar si ho aconseguiran”,
conclou.

Entre la resta de qüestions difí-
cils per a Europa, apareix en pri-
mer lloc el Brexit, seguit d’unpos-
sible distanciament entreTurquia
i laUE.LasituaciódeGrècia, lade-
bilitatdelabancaitaliana, l’impac-
tequelapolíticadeTrumptindràa
la relació dels EUA amb la UE i
l’auge dels nacionalismes són els
altrestemesdequèparlal’article.c

Catalunya
podria canviar
Europa, segons
‘TheNewYork
Times’

Eldiarinovaiorquès
consideraqueelprocés
catalàésundelsset
desafiamentsperala
unitateuropeael2017
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vol que sigui el seu país”, de ma-
nera que Espanya “és el que di-
guin tots els espanyols i no el que
diguin uns quants”.
Mariano Rajoy, davant

d’aquest nou desafiament que el

referèndum s’avanci abans de
l’estiu, va retreure a la Generali-
tat que continuï entossudida en
unprocésque sabenquenoespo-
drà acabar perquè l’Estat de dret

Rajoy demanamesura, sensatesa
i sentit comú a laGeneralitat
El cap del Govern central reitera que ni pot ni vol liquidar la sobirania nacional

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

El referèndum que pretenen els
independentistes catalans pot ser
abans de l’estiu o després. Al Go-
vern deMariano Rajoy li és igual,
perquè la seva posició està fixada
des de la convocatòria anterior
que va acabar amb la consulta re-
correguda del 9 de novembre del
2014. Segons la seva opinió no hi
pot haver un referèndum en què
una part dels espanyols, els cata-
lans, decideixin si volen separar-
se d’Espanya o no, perquè això
seria trencar la sobirania nacio-
nal, i ell, va sostenir ahir, ni pot ni
vol posar-hi fi, ni liquidar la uni-
tat d’Espanya.
Per això l’anunci d’un possible

avançament de la consulta que
pretén fer la Generalitat, que han
insinuat tant el vicepresident del
Govern, Oriol Junqueras, com
l’expresident Artur Mas, no po-
dia tenir cap altra resposta deRa-
joy que la que repeteix dia rere
dia, l’última vegadadiumenge: no
permetrà la celebració del refe-
rèndum.
El president del Govern cen-

tral, Mariano Rajoy, ahir va en-
capçalar la duresa en el discurs
contra l’actuació del Govern de la
Generalitat, que va inaugurar di-
lluns el portaveu del PP, Pablo
Casado.MarianoRajoy va aprofi-
tar la seva presència en un acte
celebrat a la FederacióEspanyola
deMunicipis i Províncies, en què
es va lliurar a la família de Rita

Barberá la clau d’or del munici-
palisme, per respondre les pre-
tensions dels independentistes
catalans, a qui va demanar “me-
sura, sensatesa i sentit comú, per-
què aquest espectacle que estem

veient és certament lamentable”,
va dir amb referència a les decla-
racions de l’exjutge Santiago Vi-
dal sobre l’obtenció de dades per
a la Hisenda catalana.

El líder del PP
adverteix els
sobiranistes que estan
“en una dinàmica que
no condueix enlloc”

Amb aquests principis, Maria-
noRajoy assegura que està dispo-
sat a parlar, amb els límits que
sempre posa. “Estic disposat al
diàleg i a l’entesa, però no posaré
en risc launitat d’Espanyani estic
disposat a liquidar la sobirania
nacional ni la igualtat dels espa-
nyols, perquè no m’ho permeten
laConstitució ni les lleis i perquè,
a més, no vull”, va dir clarament
el president del Govern espanyol
sensedissimular gensnimicaque
encara que la llei l’hi permetés ell
continuaria oposant-s’hi.
Rajoy mira d’explicar als cata-

lans, més que al Govern català, i a
la resta de ciutadans d’altres
parts d’Espanya que les pretensi-
ons sobiranistes se’l trobaran a ell
al davant. “Cap espanyol no pot
ser privat del seu dret a dir el que

Reparaciómoral
per a les víctimes

del Iak-42
]Satisfacciómoral i jurídica.
És lapromesaquevaferel
presidentdelGoverncentral,
MarianoRajoy,als familiars
de lesvíctimesdel Iak-42,
ambquiesvareunirahir junt
amblaministradeDefensa,
MaríaDoloresdeCospedal,
durantmésd’unahora imitja,
perprimeravegadadesque
vatenir lloc l’accidentqueva
posar fi a lavidade62militars
espanyolsquetornavende
complirunamissióa l’Afga-
nistan,quan l’avióesvaesta-
vellaraTurquia.Nohiva
havergransconclusionsde la
reunió, tot iquepelGovern
espanyolelque importade la
reunióésques’hagicelebrat,
ipels familiarsdelsmilitars
mortssemblaquetambé,
perquèconsiderenque la
simplereunió jaésunamane-
radedemanarperdó.Noesva
parlardeperdons,nide l’ho-
menatgeals familiarsdequè
havienparlat les famílies fa
unessetmanes;només livan
explicaraRajoyelquesenten
i les sevesaspiracions, i se-
gonsassistentsa lareunióhi
vahaverempatia i reconeixe-
ment. “Comprenemelvostre
dolor”, elsvadirRajoy.

DIEGO CRESPO / EFE

Mariano Rajoy saluda al seu despatx de laMoncloa els familiars de les víctimes de l’accident del Iak-42

actuarà. “Ho saben perfectament
els responsables polítics que han
entrat en aquesta dinàmica, que,
sincerament, no condueix en-
lloc”.
Però el president del Govern

també va aprofitar les seves de-
claracions alsmitjans de comuni-
cació per tranquil·litzar els cata-
lans sobre la possibilitat que s’es-
tiguin utilitzant les seves dades
fiscals, i va assegurar que no hi ha
capmanera legal que la Generali-
tat accedeixi a les dades fiscals
dels catalans.
Per això prefereix quedar-se

amb el desmentiment que va fer
laGeneralitat deCatalunyade se-
guida que es van saber les parau-
les de Santiago Vidal, cosa que el
va obligar a dimitir i a deixar el
seu escó de senador en represen-
tació d’ERC. “No he de posar-ho
en dubte per res”, i va lamentar
l’“espectacle” que, a parer seu,
estan donant els independentis-
tes catalans, per subratllar que
“Espanya és molt més important
que aquestes coses que alguns es-
tan plantejant”.
D’Espanya se’n va parlar, i

molt, durant l’acte celebrat a la
FEMP en memòria de Rita Bar-
berá. El seu president, l’alcalde
de Vigo, el socialista Abel Caba-
llero, va subratllar la importància
dels ajuntaments al seu “paper
vertebrador”, sempre, però més
en aquests moments, va dir en
al·lusió implícita al desafiament
sobiranista a Catalunya, tot i que
tots van entendre a què es referia.
També ho va fer Mariano Ra-

joy, que en la seva intervenció en
memòria de Rita Barberá va de-
manar als alcaldes allà congre-
gats que siguin proactius a l’hora
de vertebrar Espanya perquè
“Espanya la defensem tots”.
També per això va subratllar la
importància dels ajuntaments a
l’hora de sanejar els comptes i de
dur a terme el que altres adminis-
tracions no van fer.c

Espanya“éselque
diguintotselsespanyols
inoelquediguinuns
quants”,afirmael
dirigentpopular

Reunió ambArrimadas
]La líder de Ciutadans a
Catalunya, Inés Arrimadas,
plantejarà a la vicepresiden-
ta del Govern espanyol,
Soraya Sáenz de Santamaría,
en la reunió que celebraran
avui, “millores” en infraes-
tructures “estratègiques”
com el servei de Rodalies
i el corredor mediterrani,
a més d’un noumodel
de finançament.
Sáenz de Santamaría i Arri-
madas es reuniran avui a les

16.30 hores a la zona de Go-
vern del Congrés dels Dipu-
tats i no a laMoncloa, com
estava previst inicialment.
La trobada té lloc després
que la dirigent de Ciutadans
sol·licités una reunió amb el
Govern del PP, després de la
negativa del president de la
Generalitat, Carles Puigde-
mont, d’anar a la conferència
de presidents autonòmics
que es va celebrar el 17 de
gener passat al Senat.

JOSÉ SOLER / ACN

Soraya Sáenz de Santamaría 339

Aina Milà Solé
LV. Article 274



DIJOUS, 2 FEBRER 2017 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 17

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En unmoment en què la relació en-
tre el Govern central i laGeneralitat
tornaaunestatd’ebulliciópelplase-
paratista, la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría, va voler esce-
nificar ahir reunint-se al Congrés
amb la dirigent de Ciutadans, Inés
Arrimadas, que l’anomenada opera-
ciódiàlegestàobertaatotalasocietat
catalana i vamés enllà del desacord
ambelGoverndePuigdemont.
En una entrevista celebrada per

petició d’Arrimadas com a líder de
l’oposició al Parlament, les dues
dirigents van analitzar durant una
hora i mitja una sèrie de mesures,
com la inversió en infraestructures i
el nou model de finançament, que

beneficien “tots els catalans, pensin
compensin”.
La dirigent de C’s va demanar al

Govern central “concreció” a l’hora
deposarenmarxaaquestesmesures,
quepassidelesparaulesalsfets. “Els
catalansnotenenlaculpadetenirun
govern de la Generalitat que només
pensa enels seusplans il·legals per a
laindependència”,vadirArrimadas,
que va contraposar l’actitud del seu
partit amb el bel·ligerància de Junts
pel Sí. “Nosaltres volem aconseguir
els millors serveis per als catalans
senseenfrontar-nosamblarestadels
espanyols”,vaassenyalar.
En la roda de premsa posterior a

una trobada que va deixar “bones
sensacions”alesduesparts,Arrima-
dasvaexpressarlavoluntatdeC’sde
col·laborar amb el Govern central
tant per reforçar el diàleg com per-
quèescompleixilalegalitataCatalu-
nya. Sibéesvamostraresperançada
que abans que l’Executiu de Rajoy
prengui mesures coercitives, com
ara precintar els col·legis electorals,
per frenar un referèndum il·legal, la

situacióespuguiresoldre“d’unama-
neramolt més raonable”. Com a es-
pera que el Govern de Puigdemont
“no continuï gastant-se els diners”
delscatalanspercometreunail·lega-
litat ni continuï “pressionant” els
funcionaris”per treballar a favordel
secessionisme.
PerpartdelGoverndelPPvacom-

parèixerel secretarid’Estatd’Admi-
nistració Territorial, Roberto Ber-
múdez de Castro, que va confirmar
que nomenaran el representant de
Catalunyaenelgrupd’experts inde-
pendentsquecomençaatreballaren
elnousistemade finançament auto-
nòmic si la Generalitat renuncia a
proposarelseuexpert.
Bermúdez va acusar elGovernde

torpedinar el diàleg i ni intentar ne-
gociar el document amb 46 punts
quePuigdemontvaentregaraRajoy.
Abans de l’entrevista amb la diri-

gent de C’s, Santamaría es va reunir
en privat amb la presidenta del PP
català, Alicia Sánchez-Camacho, i la
vicesecretàriaAndreaLevyper ana-
litzar lasituaciódeCatalunya.c

Arrimadas ofereix a Santamaría
ajuda per al diàleg a Catalunya

JAVIER LIZÓN / EFE

La portaveu de C’s, Inés Arrimadas, i la vicepresidenta Santamaría

ElGovern central
preveumesures
coercitives per
evitar un altre 9-N
L’Executiu respondrà amb “proporció”
a cada pas que faci la Generalitat

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

ElGoverndeMarianoRajoygaran-
teix que no se celebrarà cap refe-
rèndum independentista, ni al
maig ni al setembre, i adoptarà les
mesures necessàries per evitar-ho.
L’Executiu assegura que sap el que
ha de fer, i no avançarà esdeveni-
ments, tot i quedeixa clar que a ca-
dapasil·legalquefacilaGeneralitat
capa la convocatòriade la consulta
s’hidonaràunaresposta“proporci-
onada”.
El Govern central no descarta

cap actuació per impedir la convo-
catòriaiposteriorcelebraciódelre-
ferèndum, però espera no haver

d’arribaraadoptarlesmesuresmés
dràstiques. Per això no volen ni
sentir-ne parlar de l’aplicació de
l’article 155de laConstitució, i con-
fien a no haver d’arribar a altres
mesures que en aquestes circums-
tàncies dibuixarien una situació
molt greu, com podria ser assumir
les competències d’educació per
precintar els col·legis i que no s’hi
pugui posar les urnes. “La de-
mocràcia no es pot precintar, ni
deixaremqueesprecinti”,vaavisar
ahir el president de la Generalitat,

CarlesPuigdemont.
Abans d’arribar a aquest punt, al

Governcentralassegurenquehiha
moltes més mesures per frenar el
referèndum, tot i que no li agrada
parlar de l’existència d’un pla con-
cret que detalli els passos que se-
guiran. En una roda de premsa
celebrada pel secretari d’Estat
d’Administracions Territorials
després de la reunió de la portaveu
de C’s al Parlament, Inés Arrima-
das, i la vicepresidenta Soraya Sá-
enz de Santamaría, Roberto Ber-
múdezdeCastrova ser taxatiu: “El
que els puc garantir és que el refe-
rèndum no se celebrarà”. De fet,
fins i tot va garantir que “no s’arri-
baràaconvocar”.
Segons el Govern central, l’Estat

té “prou mecanismes perquè cada
vegada que es faci un pas fora de la
llei, s’actuï perquè es restableixi la
legalitatinosiguiconculcada”.Me-
canismesqueesvandefugirel2014
iqueara síquesóndamunt la taula.
Les fonts consultades subratllen

que hi ha una diferència molt im-
portantentrelavotaciódel9-Niles
actuals pretensions de la Ge-
neralitat. Llavors “no va ser un
referèndum,va serunaconsulta en
quèmolta gent no va anar a votar”,
segons Bermúdez de Castro, i es-
tava organitzada per associacions i
voluntaris,amblaqualcosaeramés
difícil demostrar la implicació del
Govern, que era el que la feia il·le-
gal.
Ara seria la Generalitat qui con-

vocaria el referèndum i el Govern
d’Espanya hauria d’actuar en ca-
dascun dels passos que es vagin
fent, amb mesures coercitives que

jaalseudiavaestudiarivaconside-
rar, peròqueencapmomentRajoy
no es va plantejar d’aplicar perquè
la convocatòria no era de l’Admi-
nistració catalana. En aquell mo-
ment, elGovernespanyol vaportar
laconsultaalTribunalConstitucio-
nal, que la vadeclarar inconstituci-
onal, i va ser quan es va plantejar el
procés participatiu sense que
l’Executiucatalàhi tinguéspart, al-
menysaparentment.
Totselsescenarisestanestudiats

des d’aleshores i tots els ministeris
que tindrien algunpaper en aquest
afany d’impedir el referèndum ja
saben el que han de fer. Des de la
Moncloa afirmen que no trigarien
mésdedeuminutsasabercomhan
de reaccionar davant cada decisió
que es prengués des del Palau de la
Generalitat. No obstant això, do-
nen per fet que hauran d’insistir al
TC amb les lleis de desconnexió,
que es preveu que s’aprovin abans
de l’estiu. A més, recorden, ara el

tribunal té més mecanismes per
executar les sevesdecisions.
Al Govern entenen que l’Exe-

cutiudeRajoyestà incrementant la
tensió policial i judicial i ratifiquen
que “de diàleg no n’hi ha hagut
mai”. La possibilitat d’intervenir
les competències en educació
demostra, segons fontsdelGovern,
una voluntat de “coacció” sobre
estructures d’autogovern que no
tenen res a veure amb la inde-
pendència.c

ElGabinetdeRajoy
esperanoarribara
manarqueesprecintin
elscol·legisper impedir
elreferèndum

L’escalada verbal continua el seu curs
]L’enfrontamentverbaldel
Govern central contra laGe-
neralitat i les forces indepen-
dentistesdeCatalunyaconti-
nuapujant esglaons.Aixího
vaevidenciarahir laprimera
sessióde l’anydecontrol a
l’ExecutiualCongrés, onel
xocentre lavicepresidenta
SorayaSáenzdeSantamaría i
elportaveud’ERC,JoanTar-
dà, va ser significativament
agre.Elportaveud’ERCva
defensar“lavoluntat ferma i
majoritàriadelpobledeCata-

lunyaadecidir lliurementel
seu futur”. I a fer-homitjan-
çantunreferèndumconvocat,
“si éspossible”, amb l’acord
delGoverncentral, i sino,
també. ISáenzdeSantamaría
vasaltar: “Laresposta seràel
respecteal consenspolític i
socialmés importantde tot
Catalunya id’Espanya,queés
laConstitució”.
Elportaveud’ERCvarecla-
mardepassadaa lavicepresi-
dentaquedesautoritzésel
dirigentpopularPabloCasa-

do,queva titllardiesenrereel
Governde“xenòfob”arrande
l’escàndolprovocatper l’ex-
jutge i jaexsenadorSantiago
Vidal. “Vostè témés fina la
pell que laboca!”, vareplicar
SáenzdeSantamaría. “Ovol
que tots femuncursd’urbani-
tatparlamentàriaambel se-
nyorRufián?”, va ironitzar.El
grupdelPPvaesclataren
aplaudiments ibromes.
“TendeixenaconfondreCata-
lunyaambl’independentis-
me”. /JuanCarlosMerino

CHEMA MOYA / EFE

Joan Tardà en la seva rèplica a la vicepresidenta del Govern central
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Prohibit parlar de Suárez?
]Al’assembleadeCiutadans
hanarribatvives75de les900
esmenespresentadesper la
militància.Aquestesesdiscu-
tiranen tresgrupsde treball:
estatuts, valors i estratègia.
L’esmenaquepodriaaixecar
méscontrovèrsia i laqueha
tingutmés suport és laque
advocapermantenir les
essències socialdemòcrates,
perònoés l’única.Elple
tambéabordaràunaproposta
perapressarCiutadans
“immediatament”a formar
partdel governen les institu-
cionsonelsnúmeros li arriben
per fer-ho inoesperaral
següentperíodeelectoral, com

vol ladirecciódeRivera.
Destaca, amés,unaaltra inici-
ativaperquèelpartit taronja
defensique l’Estat recuperi les
competències autonòmiques
enJustícia, Sanitat iEducació.
Lamésestrambòtica, sens
dubte, és laquedemanaa
Riveraquedeixidecitaren
els seusdiscursoscomarefe-
rent l’expresidentespanyol
AdolfoSuárez ipresentaC’s
com“unacosanova i amb
personalitatpròpia”.Entre
les esmenesque ladireccióha
acceptatde transaccionarhi
haun text contrari als canvis
quehaviaplantejatRiveraen
el règimdisciplinarideCiuta-

dans, jaque, enprincipi, l’exe-
cutivapreteniapodercastigar
amb l’expulsióqualsevol cor-
rentdediscrepància interna.
Ara ladirecciódeC’s accepta
deplasmaralsnousestatuts
queaquestamesura s’apliqui
nomésquanes tracti degrups
organitzats.
Mantenir lesprimàriesper
als cincprimerscàrrecsd’una
llista electoral i nonomésper
al “númerou”, comvol ara
l’equipdeRivera, ésunaaltra
de lespropostesqueesdis-
cutiran.
Esvotaran totes les esmenes
(duesa la totalitat a laponèn-
ciadevalors, duesmésa la

d’estratègia i tresa lad’esta-
tutsmés lesparcials)quesi-
guinaprovadesencadagrup
de treball i aquellesque to ino
sent-hohaginaconseguitun35
percentdesuport.
Dels 562delegatsqueassisti-
rana l’assemblea, 479vanser
elegitsper lamilitància i
d’aquests, 352 sónd’Espanya
Ciutadana, la candidaturade
Rivera; 27deMillorUnits (tots
deCatalunya), i n’hihacent
mésd’independents.
Els83compromissarisno
elegits sónmembresde la
direcció idel consell general,
màximòrgandelpartit entre
assemblees.

Rivera aposta per “refundar”C’s
malgrat l’oposició d’un sector històric
La renúncia a l’esquerra i la “tebiesa” davant l’independentisme aviven el debat

EMILIA GUTIÉRREZ

El president de Ciutadans, Albert Rivera, a la presentació de la que serà la nova executiva del partit

IÑAKI ELLAKURÍA
Madrid

Amb37 anys, Albert Rivera arriba
a la IV assemblea general de Ciu-
tadans, que se celebra aquest cap
de setmanaaCoslada, entre llums
i ombres.
Llums com les d’haver consoli-

dat el partit en el tauler polític na-
cional –1.700 càrrecs electes i
30.000 militants–, una empresa
en què al seu dia van fracassar
Adolfo Suárez (UCD) i Rosa Díez
(UPyD). Ombres com el malestar
quehihaenelsquadresdeCatalu-
nya (entre ells, molts dirigents
històrics) per la decisió de rees-
criure l’ideari del partit, vigent
des del 2007, per enviar al bagul
delsrecordstaronges lesseveshe-
rències socialdemòcrates i, de
passada, esborrar qualsevol men-
ció als orígens de C’s com unmo-
viment cívic de reacció al nacio-
nalismecatalà.
Malgrataquestambientenrarit,

que recupera la vella tradició de
Ciutadansdecelebrar assemblees
aferrissades –com la del 2007 a
l’Hospitalet de Llobregat en què
Rivera es va imposar a la candida-
tura encapçalada pel professor
universitari LuisBouzaBrey (que
tenia el suport d’Arcadi Espada,
Teresa Giménez Barbat, Albert
Boadella i altres fundadors del
partit taronja)–, el líder centrista,
reelegit president fa una setmana
pel 87,27% dels militants, vol que
el conclave serveixi per “re-
fundar” la formació,amésdedefi-
nir les seves noves bases ideolò-
giques ja com a partit d’àmbit
espanyol amb una meta molt
clara: entrar al Govern d’Espanya
el 2019, bé com a president,
bé formant part d’una coalició

amb el PP (sense Mariano Rajoy)
o elPSOE.
“Construiremel centrepolític a

Espanya”, apunten des de la di-
recció de Ciutadans, un ambiciós
full de ruta cap a la Moncloa que
pot veure’s entelat al seu tram ini-
cial per ladecisióunilateral deRi-
vera de canviar el vell ideari de
C’s, carregat de simbolisme per
haver estat elaborat el 2007 pel
catedràtic Francesc de Carreras,
potser el fundador de Ciutadans
que li ha estat més fidel i pròxim
en els deu anys de vida de la
formació.
Unmaquillatgeideològicpersi-

tuar-seencoordenadespurament
liberals quehaprovocat una irada
reaccióencontrad’unapart signi-
ficativa de la militància i de qua-
dres catalans (també d’altres zo-

l’esmena presentada pels social-
demòcrates per evitar el canvi de
l’ideari rebés un ampli suport en
agrupacions de tot Espanya, ha
posat en evidència el malestar la-
tent. Tant per haver renunciat
l’espai de centreesquerra, el que
ha estat criticat per alguns dels
fundadors de C’s, com Félix Ove-
jeroiSeviRodríguezMora(recor-
dant, entre altres coses, que els
bonsresultatsdeC’sel27-Sesvan
deure, entrealtres coses, al suport
delcinturóvermelldeBarcelona),
com per una estratègia a Catalu-
nya,que intentacaptarvots avells
graners deCDC, i que,malgrat els
seus bons resultats –InésArrima-
dasvaobtenir25diputats el 27-S–
i recents sondejos favorables, és
vista com a excessivament tèbia
amb l’independentisme.
Malgrat que els gestos i les de-

claracions prèvies al conclave de
Cosladanoaugurenunacorddela
direcció amb els crítics, sinó més
aviatlavoluntatdeRiverad’impo-

sar les seves tesis –“que guanyi el
millor!”–, fonts de l’executiva de
Ciutadansmostren la sevapredis-
posició a afegir esmenes al nou
ideari iaconseguirqueaquestvegi
lallumambelmàximdesuportin-
tern, jaque“enelfonsnohihatan-
tes diferències ideològiques entre
nosaltres”. El queno significa, ad-
verteixen,queestiguindisposatsa
renunciarque lesnovesbases ide-
ològiquesdeC’s tinguincomaob-
jectiu mirar al present i al futur, i
això passa per consolidar l’espai
“de centre i liberal” aEspanya.
La votació avui de l’esmena de-

fensada per Sanz i Cañas podria
ser secreta, si així ho demana un
cinquè dels compromissaris de la
ponència de l’ideari. Després el
resultat haurà de ser ratificat pel
plenari de l’assemblea, compost
per més de 600 compromissaris,
majoritàriament fidels aRivera.
Mentrestant, sobre la posició

respecte a l’independentisme, la
cúpula taronja nega que hagin re-
baixat el discurs: “Dedebòalgú es
pensa que nosaltres estem a favor
d’un referèndum d’independèn-
cia?”.
Una altra cosa és que, assenya-

lendesde ladirecció, si “volemfer
un projecte per a tot Espanya no
només podem pensar i parlar ex-
clusivamentde la situaciópolítica
deCatalunya”.c

nes d’Espanya) que es va expres-
sar en el consell general del 17 de
desembre. Aquell dia Rivera va
haver d’acceptar afegir el terme
“progressista”a ladefinicióde“li-
beral”enelnouidearipertiraren-
davant la seva ponència de valors.
Tot i així, la votació va ser molt

renyida: 23 a 20, i no va calmar els
ànims.
Ladesafecció interna,mésenllà

dels eslògans i l’acurat màrque-
ting del partit, es va instituciona-
litzar poc després amb la victòria
de la candidaturaMillorUnits, de
la qual formen part Jordi Cañas i
Sergio Sanz, a les primàries cata-
lanes a compromissaris de l’as-
semblea.LallistadeRivera,amés,
tambévaperdre aAstúries, LaRi-
oja iExtremadura.
Aquest resultat, afegit al fet que

“REFUNDAR” C’S

Rivera advoca per
“refundar” C’s
per ocupar l’espai
de centre a Espanya

RIVERA CONTROLA EL CONGRÉS

Malgrat la divisió,
la cúpula de C’s
té garantit el suport
de l’assemblea

FIDELS ALS ORÍGENS O NO?

Els socialdemòcrates,
liderats per Cañas i
Sanz, demanen de no
renunciar als orígens
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Francesc-Marc Álvaro

Un judici polític

El judici d’avui contra
ArturMas,JoanaOr-
tega i Irene Rigau és
una derrota. Inhabi-

litin o no finalment els tres po-
lítics que seran jutjats, la de-
mocràciaespanyolahauràper-
dut.Perquèhauràconvertit un
assumpte polític de magnitud
històricaenunacausapenal.El
mateix és vàlid per Francesc
Homs, Carme Forcadell, Joan
Coma, elsmembresde laMesa
delParlamentoqualsevolaltre
que sigui perseguit per motius
semblants. Per això el judici
d’avuiés,perdamuntdetot,un
judici polític contra represen-
tants democràtics que, de ma-
nerapacífica,vanimpulsaruna
consulta davant la negativa del
govern espanyol de fer possi-
bleunreferèndumoficial ipac-
tat. La prova del que diem és
l’actitud, en el seu moment,
delsfiscalscatalans,contrarisa
impulsar aquesta represàlia,
així com la dimissió del que va
ser fiscal generalde l’Estat.
UnEstatmembredelaUEfa

un judici polític contra tres ex-
càrrecs de govern per haver
preguntat els ciutadans quin
futur volen. La consulta del
9-N, contra el que diuen al-
guns, no va ser una comèdia:

aquell dia l’executiu espanyol
va quedar fora de joc. Aquella
data és, fins ara, l’únicmoment
en què la societat catalana ha
actuat amb plena sobirania.
L’independentisme va trencar
els ous –per fer servir la metà-
forademoda–perònova fer la
truita, es va limitar a comptar-
se. Una mica de rupturisme
sense ruptura final, peranimar
Madrid a copiar la via escoce-
sa.Excésd’optimisme id’inge-
nuïtat.Rajoyenvaprendrebo-

na nota i farà tot el que pugui
perquè no es repeteixi res de
semblant. El judici d’avui té
aquesta funció exemplificado-
ra. De la mateixa manera que
l’explotació mediàtica dels ca-
sos de presumpta corrupció
(afinadaonoenalgunsdespat-
xos) cerca tres objectius: des-
moralitzar i desmobilitzar les
bases independentistes, incre-

mentar les tensions entre par-
tits i ferqueelPDECats’estim-
bi abans d’enlairar-se. La con-
versió de les classes mitjanes i
del nacionalisme moderat a la
ideade lasecessióéselquesul-
furaelsvigilantsdelaunitatsa-
crosanta.
Rajoy aplica la metodologia

judicial contraETA i el seu en-
torn a l’independentisme cata-
là. La plantilla basca és la que
tenen amà i la que creuen que
potdonarmésfruits.Enaquest
context, i amblaBrigadaAran-
zadi i els canons mediàtics
bombardejant nit i dia, els ar-
guments de defensa de Mas,
Ortega i Rigau haurien de ser
més polítics que administra-
tius o tècnics, per subratllar
precisament que el 9-N no va
ser altra cosa que una finestra
democràtica en un edifici tan-
catambpanyiforrellat.Siel ju-
diciéspolític, cal feraltapolíti-
ca.Ditd’unaaltramanera:pot-
ser toca queMas i les dues ex-
conselleres remarquinquevan
preferirdonarveua laciutada-
nia abans que obeir normes
destinades a tapar un proble-
ma real i profund. Un proble-
ma que no s’acabarà encara
que inhabilitin centenars de
persones.

Rajoy aplica la
metodologia judicial
contra ETA i
el seu entorn al
sobiranisme català

Elsmagistrats
critiquen la
mobilització d’avui
]El president de la secció ter-
ritorial de Catalunya de l’Asso-
ciació Professional de laMagis-
tratura (APM), Luis Rodríguez
Vega, va sermolt crític amb la
mobilització de suport als en-
causats pel 9-N: “És injustifica-
ble que les institucions no res-
pectin una altra institució ni la
independència del poder judi-
cial i vagin a unamostramal
entesa de solidaritat a les por-
tes d’un tribunal”, va dir
a RAC1.

El PP demana
respecte a la llei i C’s
veu un “final de cicle”
]El vicesecretari d’organitza-
ció i electoral del PP, Fernando
MartínezMaíllo, va dir amb
referència al judici sobre el 9-N
que “vivim en un Estat de dret i
tots estem sotmesos a la llei”.
També va assenyalar que la
tasca de la Justícia a Espanya
és “independent” i ha de ser
respectada amb “normalitat”. I
per la líder de C’s a Catalunya,
Inés Arrimadas, es tracta d’“els
últims focs artificials d’un final
de cicle”.

l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC)va veure comqueia tempo-
ralment el seu servidorweb d’ins-
cripcions per a la mobilització
d’avui. L’entitat sobiranista ho va
atribuira“unaallaud’inscripcions
d’última hora”. Més de 40.000
persones s’havien registrat fins
ahir.
Per acompanyar els tres encau-

sats a la roda de premsa hi van fer
acte de presència part de la plana
major del PDECat. Entre d’altres,
hi havia els consellers Josep Rull,
Meritxell Borràs, Meritxell Ruiz,
Jordi Baiget i Neus Munté, així
com també el president del grup
parlamentarideJxSí,JordiTurull,
el portaveu al Senat, Josep Lluís
Cleries, i la coordinadora general
MartaPascal.
LesparaulesdeMas,OrtegaiRi-

gau van ser recollides pel presi-

dentdelaGeneralitat,CarlesPuig-
demont, que a través de les xarxes
socials els va animar: “Agenollar-
se o dempeus. Cadascú tria la seva
posiciódavantdels atacs.Mas,Or-
tega i Rigau donen una lliçó de co-
ratge!”.
A lamobilització de demà hi as-

sistiran tots els consellers, excepte
Jordi Jané, cap d’Interior, perquè
haurà de coordinar la seguretat de
la marxa, i el de Justícia, Carles
Mundó, ja que el Govern no creu
convenient que es manifesti da-
vantdels jutjats.
L’expresident i les excon-

selleres tindran tot el suport dels
partits sobiranistes, des dels
membres de Junts pel Sí, fins a la
CUP. També hi haurà represen-
tants de Catalunya Sí que es Pot i
de la confluència d’esquerres En
ComúPodem.c
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ElGovern del PPdemana coherència a
Mas i l’insta a col·laborar amb la justícia
El PSOE sol·licita a les autoritats catalanes que respectin la llei i crida al diàleg

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

El Govern central i el PP van optar
ahir per un perfil baix a l’hora
d’analitzar els arguments d’Artur
Mas i les seves exconselleres en la
compareixença davant el jutge pel
9-N. El vicesecretari de comunica-
ció,PabloCasado, i lavicepresiden-
ta,SorayaSáenzdeSantamaría,van
recórreral’argumentariperprocla-
mar el seu “respecte pels procedi-
ments judicials”. Però també van
demanar “a tothom”, en unmissat-
ge adreçat aMas, “respecte i col·la-
boracióamblaJustícia”.
Malgrat queelGovernespanyol i

elPPvanvoler afrontar lesdeclara-
cions davant el jutge comsi es trac-
tésd’un judicimés,Rajoymateixva
fer un seguiment, amb la direcció
del PP, del quepassava aBarcelona
durant la celebració del comitè de
direccióal carrerGénova.

Ienaquellareunióesvamarcarla
guiaargumentaldeldia:màximres-
pecte a l’actuació de la justícia, que
vetlla pel compliment de la legali-
tat, i rèplica al que consideren una
manipulació: intentar que cali que
la democràcia és posar unes urnes,
“quan la democràcia no existiria
sensecomplir la llei”.
Amb tot plegat, la vicepresidenta

del Govern central no va voler en-
trar en polèmiques amb les autori-
tats catalanes. “El Govern [espa-
nyol] ni comenta ni participa de
l’estratègia de defensa dels acu-
sats”, va dir quan li van demanar
pelsraonamentsdeMas,peròvafer
una crida al diàleg, “que no és una
operació, sinóunaconvicció”.
Només van alçar el to, tant el PP

comelGovern espanyol, per parlar
de la manifestació que va acompa-
nyar els encausats. “La vida dels
ciutadans no es paralitza pels pro-
cessos als governants”, va dir la vi-

cepresidenta, que va demanar a
Mas coherència perquè invoca la
llei a l’hora de defensar lamanifes-
tacióinolarespectar“quanli impo-
sa obligacions com a governant o
determinades conseqüències jurí-
diques quan no la compleix”. Pablo
Casadovaanarmésenllà i vaparlar
de “la manifestació de càrrecs pú-
blics” referint-se als que van acom-
panyarMas.
Laportaveudel’executivadeC’s,

InésArrimadas,varecalcaralpresi-
dent català, Carles Puigdemont,
que aEspanya no es jutja ningúper
les seves idees i el va instar a dedi-
car-seabuscar solucionsperals ca-
talans, en lloc d’“intentar escenifi-
carunacosaquenoté futur”.
Els plantejaments del PP, amb

aquestes paraules, van ser sem-
blants als que va exposar la gestora
del PSOE. El seu portaveu, Mario

Jiménez, va subratllar que “amb
l’espectaclequehemvistavuiningú
no hi guanya i tots hi perdem”,
perquè “tan dolent i nociu per a la
democràcia és que un expresident
hagi de desfilar pels jutjats per ha-
ver desobeït el Constitucional com
la convocatòria de ciutadans a les
portes d’un tribunal”. Una situació,
va subratllar, que respon a “una
estratègiadeconfrontació i enfron-
tament que no ajuda gens el procés
de recuperació del diàleg institu-
cional”. Jiménez també va posar
subratllar que el PSOE defensa
“quenos’hadepolititzarmai la jus-
tícia”,peròquehaventactuat la jus-
tícia, “només cal respectar i acatar
els seus procediments”, perquè
Mas “no va als tribunals per les se-
ves idees, sinóperhaverdesobeït el
Constitucional.
Un discurs radicalment diferent

deldePodem.Elseusecretarigene-
ral, Pablo Iglesias, va qualificar de
“gravíssim” que es jutgi Artur Mas
“per posar urnes”, quan “hi ha ni-
vells d’impunitat escandalosos res-
pectealscorruptes,siguindeCDCo
del PP”. Iglesias va subratllar que,
tot i que ell no té “cap simpatia pel
senyor Mas”, creu que el judici pel
9-N “deixa malament l’estat de sa-
lutdelademocràciaespanyola”, iva
lamentar “la dinàmica de xoc de
trens” a la qual sembla que aboca la
situacióivainsistirenlasevaaposta
perun“referèndumambgaranties”
iper lanecessitatd’ungovernespa-
nyolque“escoltiCatalunya”.c

Iglesias considera
“gravíssim” que es jutgi
Mas per posar urnes
i que, en canvi, quedi
impune la corrupció

JAVIER LIZON / EFE

La vicepresidenta del Govern espanyol a la roda de premsa on va comentar els esdeveniments de Barcelona

Brussel·lesmira a una altra banda i diu
que el judici del 9-Nés “un afer intern”
BEATRIZ NAVARRO
Brussel·les. Corresponsal

LaUnióEuropeavaoptarahirper
mirar a una altra banda sobre el
judici iniciat a Barcelona per la
consulta independentista del
9-N. “No correspon a la Comissió
Europea pronunciar-se sobre
afers d’organització interna que
incumbeixen a l’organització
constitucional d’un Estat mem-
bre, i el mateix val per als proces-

sos judicials actualment en mar-
xa”, vadeclararahirel capdepor-
taveus de la Comissió Europea,
Margaritis Schinas. “No tenim
cap comentari a fer”, va afegir
quan li van preguntar per la res-
posta de Brussel·les als milers de
catalans que s’han manifestat
contra el judici a Artur Mas i al-
tres alts càrrecs de l’anterior go-
vern. Diverses desenes de perso-
nes es van concentrar aquest diu-
menge a les portes de la seu de la

Comissió per demanar el seu su-
port.
La negativa europea a pronun-

ciar-se i implicar-se d’algunama-
nera en el conflicte català es pro-
dueix tot just dues setmanes des-
prés que el president Carles
Puigdemont, el vicepresident
Oriol Junqueras i el conseller
d’Afers Exteriors, Raül Romeva,
reclamessin a la Unió Europea
que s’hi involucri. “És un proble-
maeuropeu iEuropanopotmirar

capaunaaltrabnda.Europahade
serpartdelasolució”,vademanar
Puigdemont després d’explicar la
judicialització del procés llança-
da pel Govern espanyol davant
una audiència de 500 persones
formada per una àmplia majoria
decatalans simpatitzantsde la in-
dependència i al voltant d’una
dotzena d’eurodiputats estran-
gers com a única presència insti-
tucional europea. Romeva va ad-
vertirque, si laUEnos’hi implica,
la desafecció dels ciutadans cata-
lans cap aEuropa augmentarà.
L’oficina de l’eurodiputat Ra-

monTremosa(elegitpelPDECat)
va recordar ahir sense èxit a tra-
vésdel seucomptea laxarxasoci-
al deTwitter el compromís de su-

port que el 2014 va brindar el cap
del grup liberal, GuyVerhofstadt,
al qual pertany, quan el Govern
espanyol va fer elsprimerspassos
per jutjar Mas i altres membres
del Govern. Verhofstadt, que
aquest cap de setmana va ser a
Madrid donant suport a Ciuta-
dans (membre també del grup li-
beral), no va fer cap comentari.
“Notenimresacomentar”,respo-
nen fonts liberals. La carta envia-
daal seudiaaMasafirmaque, “en
relació amb les recents informa-
cions depremsa sobre crides per-
què el detinguin, em complac a
confirmarque, si això tornaapas-
sar, li donaré suport de forma pú-
blica i condemnaré de forma in-
equívoca aquestes peticions”.c

Carta deMontoro a Junqueras
]Elministred’Hisenda,
CristóbalMontoro,haadre-
çatunacartaalvicepresident
de laGeneralitat,OriolJun-
queras, enquèelconvidaa
nomenar l’expertque li cor-
responen lacomissióque
abordarà lareformadel siste-
madefinançamentautonò-
mic.Catalunyaés l’única
comunitatquenohanome-
natel seuexpert,però lavice-
presidentadelGovernespa-
nyol–queesvareunirahir
amblaFemp,ambquètambé
formaràungrupd’experts
perestudiarel finançament
municipal–vaconvidarCata-
lunyaaparticiparenelpro-
cés, jaque “estementermini”

perquè lareformadel sistema
definançament formavapart
d’undels45 puntsqueconte-
niaeldocumentque liva
lliurarJunquerasen lapri-
merareunióquevanmante-
nir.Una invitacióquetémolt
aveure,vaafegirSantamaría,
ambla importànciade la
qüestió,perquèserà labase
pera lasostenibilitatde l’Es-
tatdebenestar.Lavicepresi-
dentavasubratllarquehiha
tempsfinsdivendrespera
aquestadesignació, tot ique
vasubratllarqueelsexperts
quenomenielGoverncentral
seranenrepresentacióde
totselsespanyols, tambédels
catalans.

La qüestió catalana
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lunya i Espanya” i va advertir a
Mariano Rajoy que “si es veu ca-
paçdeferd’interlocutorentreDo-
nald Trump i tot el que represen-
ta, amb Amèrica Llatina, Europa,
elNordde l’Àfrica i l’OrientMitjà,
hauriade ser encaramés capaçde
ser interlocutoractiuambCatalu-
nya”. “Dialoguem, nosaltres que
podem i volem”, va concloure, i
dirigint-seunavegadamésalspo-
ders de l’Estat es va preguntar:
“Volen?”. Un diàleg que fins ara
no ha tingut traducció pràctica ni
tan sols amb l’entrevista pendent
entre Carles Puigdemont i el pre-
sident del Govern espanyol, que,
segons va revelar el cap del Go-
vernmateix en la posterior sessió
de control, des de laMoncloa s’ha
proposat de posposar-la fins des-
présdel congrésdelPP.
La imprevista intervenció del

Puigdemont carrega contra “una
democràcia que ha emmalaltit”
El president llança un dur al·legat contra l’Estat espanyol pel judici del 9-N

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

“Lademocràcia espanyolaha em-
malaltit”, perquè “una democrà-
ciaqueenviaa judicielsresponsa-
blespolíticsd’unajornadatanedi-
ficant i sana com el 9-N, una
jornada que crea un profund i no-
blesentitdeciutadania, ésunade-
mocràcia que ha emmalaltit”.
Aquest és el sever al·legat que el
presidentdelaGeneralitat,Carles
Puigdemont, va llançar ahir de
manera imprevista des del Parla-
ment –d’acord amb la potestat
que li concedeix el reglament de
ferúsde laparaula semprequeho
vulgui– en contra dels poders de
l’Estat pel judici del 9-N, que va
qualificar una vegada més d’acte
estrictamentpolític.
ElcapdelGovernvaaprofitar la

coincidència del ple amb la sessió
del judici i l’absència de la diputa-
da Irene Rigau, una de les encau-
sades –a l’escó buit als bancs del
grup de Junts pel Sí hi van col·lo-
car simbòlicament una petita ur-
nadecartró–,persubratllarqueel
Parlament no podia quedar al
marge de la situació i, probable-
ment en la seva intervenció més
dura des que ocupa el càrrec, car-
regar sense reserves contra la bai-
xa qualitat que, a parer seu, té la
democràcia espanyola. Una de-
mocràcia “d’intensitat variable,
que es regula a conveniència de la
majoria que governa”, que “té un
problemaestructuralquelavade-
teriorant”, a la qual la malaltia “li
ve de lluny”, perquè “no va fer net
durant la transició iaravaperdent
credibilitat enmans d’uns poders
quearasabemquesemprehanes-
tatallí”, i queesregeixper“lanor-
malitat de la impunitat”, va argu-
mentar Carles Puigdemont. “Per
això la democràcia espanyola ha
emmalaltit”, va sentenciar.
ElpresidentdelaGeneralitatva

insistir a denunciar, en aquest
context, la “negativa obtusa” del
Govern espanyol “a dialogar so-
breelqueestàpassantentreCata-

grimitperCs iCatalunyaSíquees
Pot ésel quedimarts laCUPhavia
retret a les estratègies de defensa
d’ArturMas, JoanaOrtega i Irene
Rigau, però que ahir, tanmateix,
va obviar i va preferir fer pinya
amb Carles Puigdemont i instar
l’espai dels comunsque represen-
tava Lluís Rabell a desobeir quan
arribi el moment de la celebració
del referèndum sense acord amb
l’Estat.
Miquel Iceta (PSC), per la seva

banda, tot i considerant que el ju-
dici del 9-N “és un espectacle no
desitjat”, va avisar el Govern que
“si el que fa no és legal, no és de-
mocràtic”, i va desafiar el presi-
dentde laGeneralitat a “convocar
eleccions iposar fi a aquesta legis-
laturaestèril, sino trobaalternati-

va a la desobediència o a la legali-
tat”. IXavierGarcíaAlbiol (PP) el
vaacusarde“tenir fòbiaaldiàleg”,
perquè “dir que l’Estat espanyol
no vol diàleg és una provocació”.
La intenció de l’oposició, de tota
manera, no era centrar el ple del
Parlament en el 9-N, sinó en les
polèmiques afirmacions de l’ex-
jutgeSantiagoVidal sobre lespre-
sumptes irregularitats que hauria
comèselGovernenrelacióambel
procés sobiranista, i per aquesta
raóCs, PP i PSC tenien preparada
una bateria de preguntes i in-
terpel·lacions que van adreçar als
consellers, al vicepresident i al
mateix president de la Gene-
ralitat.
El desig dels tres grups era sa-

ber si el Govern, per exemple,
havia obtingut dades fiscals de
manera il·legal o si havia fet llistes
de jutges afectes, i Carles Puig-
demont els va contestar categòri-
cament:“AquestGovernnohaob-
tingut i no obtindrà, mentre jo en
sigui president, cap dada de ma-
nera il·legal o il·lícita.Més clar no
espotdir”.c

XAVIER GÓMEZ

Una petita urna de cartró ocupava ahir l’escó d’Irene Rigau, absent del Parlament pel judici del 9-N

Els registradors
temen que laHisenda
catalana sigui un “caos”
RAÚLMONTILLA Barcelona

L’1 de setembre l’AgènciaTributà-
riadeCatalunya(ATC)assumiràel
cobrament dels impostos que li-
quidenelsregistradorsdelapropi-
etat,professionalsqueahirvanavi-
sarquenohihatemps,nipersonal,
per fer el traspàs en condicions.
“Fer-ho com està previst només
pot portar al desastre”, va augurar
eldegàdelCol·legideRegistradors
de Catalunya, Luis Suárez, que va
anunciar una demanda contra
l’ATC que té com a objectiu gua-

nyar temps. I també que els escol-
tin.
Els registradors –que fan el ser-

veidecobrarelsimpostosdetrans-
missions patrimonials, successi-
ons i donacions– presentaran un
contenciós administratiu contra
l’ATCal·legant l’incomplimentdel
conveni: estava previst que fossin
desposseïts de les seves funcions
cedides el 30 d’octubre –data que
ja els semblava precipitada– i no
dosmesos abans, com té previst la
Generalitat. “Ens sembla clara-
ment il·legal”, va manifestar Suá-

rez, que fins i tot vamanifestarque
no hi ha prou temps per celebrar
els concursosperprepararmateri-
alment les26oficinesdel’ATCque
han de substituir els seus 53
registres, però tampoc per cobrir
amb garanties les places de perso-
nalqueesnecessitaran. “La ideaés
que el 31 d’agost a la nit es tras-
passintotselsdocumentsdelsnos-
tres ordinadors a l’ATC”, va
assenyalareldegàdel’òrgancol·le-
gial. “Però estem parlant d’11 mili-
ons de documents que hi ha a les
nostres oficines. Estem parlant
també d’un milió d’expedients
vius”, va afegir Suárez, que va
apuntar que el “calendari raona-
ble”perpoderfertotelprocésseria
de 18/24mesos. Un traspàs “sense
presses” per evitar el “caos” que,
va apuntar, hi podria haver, i sal-
vaguardar així els interessos
dels contribuents, els treballadors
dels registres –que han de nodrir

l’ATC– i les arques públiques.
Suárez va recordar, a més, que

quan el vicepresident Oriol Jun-
queras va anunciar fa un any que
prescindirien dels registradors
–són impostoscedits a laGenerali-
tat–, va al·legar que això suposaria
unestalvide25milionsd’euros.Els
canvis en el projecte, com per
exemple passar de 19 a 26oficines,
segonselsseuscàlculs,faranquefi-
nalmentsubstituirelsregistrestin-
guiuncostde57milionsd’euros.
“El nostre no és un problema de

preu, perquè costem lameitat i re-
captem el doble del que preveu el
Govern”, va manifestar Suárez,
que va apuntar que tenen la sensa-
cióque laGeneralitatelsconsidera
un “cos estrany” i que la creacióde
l’ATC s’està duent a terme per cri-
teris més polítics que tècnics.“Ca-
talunyahadecréixer,nosaltrespo-
dem formar part d’aquest projec-
te”, vadefensar.c

La qüestió catalana

president de la Generalitat va
obriruntorndeparaulaquel’opo-
sició va utilitzar per apujar el to
contra el Govern. Inés Arrimadas
(Cs)livaretreurequeelsobiranis-
me “només planti cara” al Parla-
ment sobre una possible desobe-
diència al Tribunal Constitucio-
nal, però no davant el tribunal del
judici del 9-N. El mateix retret
que li va adreçarLluísRabell (Ca-
talunya Sí que es Pot) quan va la-
mentar que els encausats “no ac-
ceptin les conseqüències de la
desobediència” i la seva “falta de
solidaritat amb els que vindran al
darrere”, en al·lusió als membres
delaMesadelParlamentquetam-
bé estan imputats i quenopodran
al·legar que no van desobeir per-
què van ser advertits prèviament.
El cas és que l’argument de la no
assumpciódeladesobediènciaes-

E L S M E R C A T S

]Un impagament de
Catalunya es podria in-
terpretar comun impaga-
ment d’Espanya. És una
de les conclusions a les
quals ha arribat l’agència
Moody’s, que analitza des
de fa temps les tensions
entre Catalunya i el Go-
vern central. L’agència va
apuntar ahir a Europa
Press que, d’altra banda,
les tensions juguen en
contra del ràting de Cata-
lunya, que s’ubica en Ba3
i que sense suport del
Govern central podria
baixar fins a tres esglaons.

Les tensions
tenen un preu

PETICIÓ D’EXPLICACIONS

L’oposició furgaenles
contradiccionssobre la
desobediència i insisteix
en l’exjutgeVidal

DIÀLEG DE SORDS

ElcapdelGovernrevela
queRajoyposposa
la reunió finsdesprés
del congrésdelPP

E L P R E S S U P O S T

]Tot ihaverresolt inter-
namentquedonaransu-
portalspressupostosdel
Govern, laCUPmanté
vivesalgunesesmenesper
valorde300milionsd’eu-
ros.Enundocumentenviat
a lamilitància, laCUPasse-
nyala lesesmenesqueenca-
ranegociaambJxSímen-
treelConselldeGaranties
Estatutàriesnodictamini,
comaraenmatèriade
contractacióadministrati-
va–ondemanenunsalari
mínimde1.200euros–.

LaCUP continua
negociant esmenes
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Dos presidents davant de dos
faristols idèntics. Cadascun
amb una senyera a l’esquena.
Tots dos porten la mateixa

ensenya institucional de laGeneralitat a
la solapa. És una imatge estranya, una
curiosa fotografia que conden-
sa un episodi polític intens i
anòmal. Amb aquesta imatge
de Carles Puigdemont i Ar-
tur Mas compartint roda de
premsa divendres al Palau va
acabar la setmanadel judici per
la consulta del 9-N. Durant
aquests dies els esdeveniments
s’han succeït en dues pistes, la
del Palau de Justícia i la de la
plaça pública, com si fossin du-
es realitats quediscorreguessin
paral·leles.
Davant del tribunal, Mas

–igual com Joana Ortega i
Irene Rigau– s’ha cenyit a la
seva estratègia de defensa: no
hi va haver ni tan sols voluntat
de desobeir el Tribunal Consti-
tucional el 9 de novembre del
2012. Ésmés, no es va fer un re-
ferèndum, sinó un procés de
participació sense validesa ju-
rídica, a tall de reivindicació cí-
vica idemocràtica.Mas, al banc
dels acusats, es veu obligat a
mantenir aquesta tesi perquè,
en cas de condemna, recorrerà
davant del Suprem i després a
les instàncies judicials europees, on un
discurs polític d’insubmissió a la legali-
tat espanyola no tindria cap recorregut.
Una línia de defensa conservadora que
contrasta amb l’encès llenguatge que es
fa servir fora de la sala, davant dels mi-
cròfons. Per a l’expresident, aquesta és
unaoportunitat de reivindicar-se, de re-
clamar part del protagonisme polític
que li va arrabassar la CUP.
Els argumentsde ladefensaenel judi-

ci també col·lideixen amb el relat polític
del moment, que apunta a la desobedi-

ència com el camí a seguir. L’indepen-
dentisme ha fixat aquest judici com el
tret de sortida del veritable referèndum,
unilateral i precedit d’una declaració
d’independència de facto al Parlament a
través de l’aprovació de l’anomenada
llei de transitorietat jurídica. Per això,
Mas i Puigdemont han desplegat
aquests dies una escenografia per de-
nunciar el “judici polític”, amb tres mo-
ments clau: la mobilització del primer
dia de la vista oral, l’inusual al·legat con-
tra la “malalta democràcia espanyola”

de l’actual president aprofitant un ple
del Parlament –i que va incloure la
col·locació d’una petita urna en l’escó
buit de Rigau– i, finalment, la roda de
premsa de divendres, a què es va voler
donar un to de solemnitat.

Aquesta mobilització ciutadana hau-
ria d’acompanyar l’independentisme en
els últimsmesosdel “procés”, segons els
plans deMas i Puigdemont. Les tres ac-
tuacions ressenyades pretenen recupe-
rar l’èpica i aglutinar suports més enllà
dels convençuts, entre els que defensen

el referèndum i abominen l’immobilis-
me amb el que Mariano Rajoy afronta
el malestar d’una bona part de la socie-
tat catalana.
En aquells dies previs al 9-N, el lla-

vors president va intentar per tots els
mitjans disfressar el referèn-
dum de manera que les conse-
qüències jurídiques fossin el
mínimdecostosespossibles. Ja
que no s’havia arribat mai tan
lluny, tampoc no era necessari
anar més enllà. El 9-N passaria
igualment a la història. I Mas
era qui ho havia fet possible.
Però ara li toca el torn a Puig-
demont. L’actual president de
la Generalitat no proposa de
convocar un “procés participa-
tiu”, sinó un referèndumunila-
teral que, segons assegura, tin-
drà efectes vinculants.
Mas i Puigdemont són figu-

res molt diferents. Mentre que
el primer sempre va voler evi-
tar una inhabilitació i vol man-
tenir-se en la primera línia po-
lítica, el segon ja ha manifestat
la seva voluntat de passar a un
segonpla. Però així comMas es
va convertir en un indepen-
dentista sobrevingut per les
circumstàncies, Puigdemont
ho és per convenciment íntim i
profund. Aquestes dues dife-
rències proporcionen a l’actual

president, a priori, un atreviment més
gran. En cas de seguir el seu impuls,
Puigdemont posarà a prova part del
seu Govern i dels diputats del seu grup.
Caldrà veure si algú prefereix baixar del
trenabansdel famósxoc.La fotodeMas
i Puigdemont sembla un duplicat. Com
si algú hagués col·locat unmirall al mig.
Un simple efecte òptic si Puigdemont,
com ha anunciat, va molt més lluny
queMas.

Gestos de l’Executiu amb Arrimadas

L’operació diàleg de la vicepresidenta
del Govern espanyol a Catalunya
sembla encallada. Fins i tot el to d’al-
gunes intervencions de dirigents del
PP cap a l’independentisme ha tornat
a ser tan desdenyós com abans que
Soraya Sáenz de Santamaría assumís
la tasca demillorar les relacions amb

la societat catalana. Ara per ara li ha
dedicat més temps a Ciutadans que a
qualsevol altre interlocutor. L’última
foto de la vicepresidenta amb la líder
de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas,
no deixa de ser un gest més pensat
per cuidar les relacions amb un aliat
per a la governabilitat al Congrés dels
Diputats que per canviar alguna cosa
a Catalunya.

MasoPuigdemont: qui aniràmés lluny?
Lola García

mdgarcia@lavanguardia.es

Contactes entre el PDECat i el PSC

La nova direcció del PDECat vol
recuperar les relacions amb altres
forces polítiques de les quals s’havia
allunyat arran del gir independen-
tista que va fer l’antiga Convergèn-
cia i després del seu pacte de govern
amb ERC . Entre aquests contactes a
recuperar figura com a prioritari el

PSC. D’aquí el dinar que aquesta
setmana van compartir Marta Pas-
cal i David Bonvehí pel PDECat i
Miquel Iceta i Salvador Illa per part
socialista. Una estratègia que es
desplega sempre pensant en el
que pugui passar després de les
pròximes eleccions catalanes,
que gairebé tots creuen que
es poden convocar pel setembre.

Masdefensa davant del tribunal del 9-Nque en cap cas no
va cometre desacatament davant del Constitucional. Un
discurs que contrasta amb el relat de l’independentisme,
liderat per Puigdemont i ja enfocat en la desobediència.

MARIA BELMEZ / ACN

Puigdemont iMas durant la roda de premsa de divendres passat al Palau de la Generalitat

SENSE PERMÍS

TARRAGONA Agències

La sentència del jutjat del con-
tenciós administratiu de Tarra-
gona que anul·la l’acord de
l’Ajuntament de Reus pel qual va
decidir adherir-se a l’Associació
deMunicipis per la Independèn-
cia obre un nou front de batalla
política i institucional.
El jutge, en aquesta primera

instància, resol en la seva sentèn-
cia que l’adhesió a l’organització
de municipis independentistes

supera les competències munici-
pals. Segons la sentència a què ha
tingut accés l’agència Efe, consi-
dera “indubtable el dret dels polí-
tics que formen les institucions
locals de sostenir la convenièn-
cia, i fins i tot la necessitat, de la
independència deCatalunya” pe-
rò manté que “no poden instru-
mentalitzar les institucions que
dirigeixen”.
Els arguments que aplica el jut-

ge podrien ser aplicables a la
major part dels ajuntaments

adherits i per això, a més del ma-
teix Ajuntament de Reus, l’Asso-
ciació de Municipis per la Inde-
pendència i el Govern en un
comunicat han reaccionat en
contra d’aquesta decisió anunci-
ant amés sengles recursos contra
la decisió judicial davant el Tri-
bunal Superior de Justícia de
Catalunya.
L’alcalde de Reus, Carles Pelli-

cer –militant del PDECat–, va as-
segurar divendres passat en una
compareixença pública que la

sentència “limita l’autonomia
municipal”.
Reus va acordar ingressar a

l’AMI –a què estan adherits 789
dels 948 municipis catalans– fa
gairebé quatre anys. Societat Ci-
vil Catalana i Ciutadans van pre-
sentar un recurs contenciós ad-
ministratiu contra aquesta deci-
sió, i la sentència s’ha conegut
aquesta setmana. La resolució
obliga l’Ajuntament a assumir les
costes del judici, uns 300 euros.
Segons va anunciar l’alcalde,

l’Ajuntament es mantindrà al si
de l’organització independentis-
ta fins que la sentència, contra la
qual recorreran, sigui ferma. En
paral·lel, la portaveu del grup
municipal de la CUP, Marta Llo-
rens, va considerar que el recurs

que presentarà l’Ajuntament és
una “pèrdua de temps”, i es va
mostrar partidària simplement
dedesobeir la decisió del tribunal
de Tarragona.
De fet, el municipi estava pre-

parant la instal·lació d’uns indi-
cadors per a les zones d’entrada a
la ciutat enquèanunciavaqueera
un ajuntament adherit a l’AMI,
tal com han fet molts altres ajun-
taments afiliats en els últims
anys. Llorens creu que s’han
d’instal·lar els cartells malgrat el
veredicte.
En qualsevol cas aquesta

sentència del tribunal de Tarra-
gona no és banal i amenaça
d’obrir una nova via d’enfronta-
ment entre les institucions cata-
lanes i la justícia.c

La sentència contra l’adhesió
deReus a l’AMI obre un nou front
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ElmagistratManuelMarchena va ser ponent de la decisió contra el dirigent basc i ho serà en el judici a FrancescHoms

El precedent del cas Atutxa
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

En matèria penal no hi
acostuma a haver dos
casos iguals, però els
precedents compten.

Enel cas dels judicis sobre el 9-N
hi ha una sentència del Tribunal
Suprem (TS) del 2008 que pot
ajudar a situar alguns eixos del
debat jurídic. Es tracta de la de-
cisió relativa al cas Atutxa, el
president del Parlament basc
que va ser condemnat a un any i
sis mesos d’inhabilitació pel fet
deno executar l’ordre judicial de
dissolució del grup parlamentari
Sozialista Abertzaleak, després
de la il·legalització de Batasuna.
Les defenses dels acusats del
9-N, jutjats la setmana passada,
van al·ludir en més d’una ocasió
a aquell cas, en què al debat jurí-
dic s’hi va afegir al seu dia la po-
lèmica política.
El ponent de la sentència del

cas Atutxa va ser el magistrat
Manuel Marchena, avui presi-
dent de la SalaPenal del Suprem,
també encarregat ara de redac-
tar la resolució sobre el procés
contra el portaveu parlamentari
del PDECat, FrancescHoms, pel
9-N. La instància del Suprem co-
neguda com a Sala del 61 era al
seu torn l’encarregada d’aplicar
la llei de Partits Polítics i havia
il·legalitzat Batasuna. El grup de
Sozialista Abertzaleak va ser
considerat successor de l’anteri-
or coalició i, en conseqüència,
partícip de l’estratègia d’ETA.
D’aquestes circumstàncies

se’n va derivar l’ordre de disso-
lució del grup abertzale, incom-
plerta pel president del Parla-
ment basc. JuanMari Atutxa, tot
i això, havia estat absolt pel Tri-
bunal Superior de Justícia del
País Basc (TSJPB). El sindicat
Manos Limpias va recórrer i el
Suprem va condemnar Atutxa
perquè va considerar que havia
desobeït de manera conscient
l’ordre de dissolució amb l’argu-
ment que no tenia competències
i capacitat legal per fer-ho. El
Suprem va considerar que Atut-
xa s’havia valgut d’aquests rao-

naments com a simple pretext
per no acatar ni complir les seves
instruccions.
La SalaPenal va considerar, en

definitiva, que el president del
Parlament basc s’havia valgut
d’arguments mancats de fona-
ment, artificiosos, per no execu-
tar la dissolució del grup abert-
zale, en una conducta propera o
similar a la resistència passiva.
Part de la discussió es va centrar,
així, a determinar si l’oposició al
compliment de l’ordre del Su-
prem havia estat més o menys
rotunda o oberta, o si la conduc-
ta d’Atutxa reflectia una simple
impossibilitat legal d’actuar tal
com se li exigia judicialment, i
no una voluntat manifesta de
desobeir.
El Suprem va rebutjar la tesi

queAtutxa va voler i no va poder
complir l’ordre rebuda. La sen-
tència subratllava que el delicte

de desobediència requereix que
la persona que el cometi incom-
pleixi les resolucions judicials
negant-se “obertament” a aca-
tar-les. I sentenciava que l’acu-
sat va obrar d’aquesta manera
malgrat la seva estratègia de dis-
simulacions. El Supremva soste-
nir en la seva resolució que el de-
licte de desobediència també
“pot existir quan s’adopta una
reiterada i evident passivitat”,
sense donar compliment alman-
dat, és a dir, “quan sense opo-
sar-s’hi o negar-lo tampoc no es

realitza l’activitatmínimaneces-
sària per dur-lo a terme”. La de-
cisió citava una sentència anteri-
or del Suprem, del 1997, en què
es va afirmar que no cal que la
desobediència adopti “una for-
ma oberta, terminant i clara”, si-
nó que també és punible “la que
resulta de passivitat reiterada o
presentació de dificultats i tra-
ves que en el fons demostrenuna
voluntat rebel”.
D’altra banda, el Suprem va

rebutjar la tesi que Atutxa –amb
Concepción Bilbao i Gorka
Knörr, que van ser condemnats
amb ell– pogués haver descone-
gut que la seva conducta de re-
sistència a la il·legalització de la
formació abertzale constituïa un
delicte. La Sala Penal va arribar a
la conclusió que “no resulta fàcil
acceptar en el president d’un
Parlament autonòmic, ni en els
integrants de la seva Mesa, un

desconeixement de les implica-
cions jurídiques de l’article 118
de la Constitució, en què es pro-
clama de manera inequívoca el
deure constitucional d’acata-
ment de les resolucions judici-
als”.
Finalment, en una altra sen-

tència del Suprem, en aquest cas
del 1996, la Sala Penal va rebut-
jar que un ajuntament pogués
negar-se a executar una deter-
minada ordre judicial amb l’ar-
gument que s’oposava a la volun-
tat del poble. La decisió –de la
qual va ser ponent el magistrat
Cándido Conde-Pumpido– va
sostenir que “no hi ha res més
contrari a l’essència mateixa de
l’Estat constitucional de dret
que la pretensió dels administra-
dors o governants segons la qual
l’origen electiu dels seus càrrecs
els legitimaria per eximir-se” del
control dels tribunals.c

ElTSha afirmat que
la desobediència no
cal que sigui oberta,
sinó que n’hi ha prou
amb la passivitat

EFE

JuanMari Atutxa entrant a la seu del Tribunal Superior de Justícia del País Basc el 2005

Cs demana que es
concreti el diàleg
Catalunya-Espanya

Vila aposta per
acordar una solució
quepermeti votar

CÉSAR RANGEL / ARXIU

Santi Vila

wLa líder de l’oposició a Cata-
lunya i portaveu nacional de
l’Executiva de Ciutadans, Inés
Arrimadas, va sol·licitar al
Govern d’Espanya i al de la
Generalitat que centrin la seva
voluntat de diàleg en “mesures
concretes” que repercuteixen
en el benestar dels ciutadans.
En declaracions al canal 3/24,
Arrimadas va tornar a dema-
nar la convocatòria urgent
d’eleccions perquè va consi-
derar que el procés indepen-
dentista està “esgotat i és es-
gotador” i va afirmar que el
seu partit està “preparat per
assumir el repte de governar
Catalunya”. / Redacció

wEl consellerdeCulturade la
Generalitat, SantiVila, vadir
ahir que ladesobediènciano-
mésespot justificar si hi haun
xoc “entre el queés legal i és
legítim, i hihauna injustícia
manifesta”, i va afirmarque,
segons la sevaopinió, podria
ser el casdeCatalunya.Enuna
entrevista aCatalunyaRàdio,
va apostarpel diàleg entre
Catalunya i l’Estat perquè “és el
més correcte enunademocrà-
ciadequalitat”, i es vamostrar
esperançat sobre lapossibilitat
que lesduespartspuguinarri-
bar aunacordquepermeti
als ciutadansdecidir sobre
la independència. /Redacció

PANORAMA

Tres rescatats i
dos desapareguts a
la costa gaditana
wEl nombre de persones que
buscant un lloc segur perden
la vida a laMediterrània no
para de créixer. Aquesta vega-
da són dos els desapareguts
que la Guàrdia Civil busca
després que arribessin a la
costa de Tarifa tres persones
que viatjaven en una pastera.
Segons van explicar els tres
supervivents, els dos desapa-
reguts haurien caigut al mar
després que la pastera bol-
qués. Dues naus dels serveis
de salvament i un helicòpter
van iniciar la recerca, que fins
ara ha resultat infructuosa. El
mar es preveumolt agitat per
als pròxims dies. / Redacció

DANI DUCH / ARXIU

Inés Arrimadas
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ElconcertVolemacollir
i l’assemblea Vistale-
gre II han actualitzat
la litúrgia tardoanti-

franquista.L’estacadeLlach in-
terpretadaper l’orfeópodemita
i elMediterráneode Serrat con-
vertitenhimnedeprotestacon-
firmenque la transversalitat se-
ràelàsticaonoserà.Al ritual as-
sembleari de Madrid i a
l’amalgama filantròpica deBar-
celona no hi van faltar homilies
laiques i desvergonyiments mi-
tinguers. Que el congrés del PP
se celebrés a la CajaMágica, en
canvi, convidava a perpetrar
acudits sobre una unanimitat
(95,5%) castrista. Per coherèn-
cia,doncs,MarianoRajoyvaser
monolític en el contingut i cos-
tumista en la forma i va aportar
perles com un “Puesto que soy
un ser humano”, que ens retro-
treia a l’enyorat Joan Baptista

Humet (“Solo soy un ser huma-
no / no me aprietes tanto, que
mehacesdaño”).
El PP recupera la figura del

coordinador general amb Fer-
nandoMartínezMaillo, un dels
políticsmés riallers del país. Té
motiusperser-ho.Esvadeslliu-
rar d’AídaNízar, dequi es devia
enamorarperquè l’amoréscec i
amb qui no es va casar perquè
quan va demanar-ne la mà la
mareNízar va dir que no. Ara la
mare i la fillaactuenaTelecinco
i a Martínez Maillo qualsevol
feina, fins i tot intercedir entre
Cospedal i Soraya, li sembla bé.
Convé explicar que Nízar per-
tany al sector radical de la tele-
visió de depredació i que ha
aportat a diversos formats un
sentitdela iniquitatquesiésau-
tèntic fapor i siés fingit fa fàstic.
Més coses que fan por: Mi-

guel Urbán, jerarca anticapita-

lista de Podem, afirmant “Nun-
ca confiéis en una persona con
un micro. ¡Son muy peligro-
sas!”.Ho crida a través d’unmi-
cro, i això deu voler dir que el
perill sónelsperiodistes, unofi-
ci cada vegada més ingrat. La
prova: l’entrevista que Ramon

Pellicer li va fer a Inés Arrima-
das(3/24).Eradifícildeduirqui
dels dos s’avorriamés, però Ar-
rimadas hauria d’aprofitar les
oportunitats en comptes d’an-
corar-se en una cantarella espi-
ral que enfosqueix la càrrega

críticadelesrespostes.Iparlant
de cantarelles: a Podem es pro-
dueix un fenomen de camaleo-
nismesemblantalquevanpatir,
quanerenduo,ArturMas iQui-
co Homs. Sense entrar en el la-
berinthormonaldePodem,que
té politòlegs de la tafaneria, la
mimesigestual iargumentalen-
tre Irene Montero i Pablo Igle-
sias és tan espectacular que re-
cordael contedeThomasBern-
hard en què, de tant imitar els
altres, l’imitador oblida la seva
pròpia veu. Ah, i Iglesias va re-
clamarhumilitat i unitat. I sem-
bla que no ho deia en broma. A
TV3, mentrestant, els acusats
del judici pel 9-N van explicar-
se profusament i, malgrat la si-
tuació, Artur Mas va subratllar
que no li agrada el marcmental
deladesobediència imposatper
la CUP i que s’estima més el
marcmental de RosaParks.

MartínezMaillo
té raons per ser
un dels políticsmés
riallers d’Espanya

L’APARADOR

Sergi
Pàmies

Éssers
humans i
altres
animals
polítics

LaFiscalia denuncia
pressions i avisaHoms
Arxivada la denúncia del PDECat contraMariano Rajoy

TONI MUÑOZ
Barcelona

Dos missatges. Primer, la Fiscalia
demana respecte per la seva feina.
Segon, a l’independentismenon’hi
deixarà passar ni una. Aquesta és
l’actitud en dues comunicacions
que va emetre la Fiscalia General.
El primer avís es va incloure en un
decretquearxivava ladenúnciadel
diputatFrancescHomscontraMa-
riano Rajoy per haver desobeït les
resolucionsdelTC.
El ministeri públic va advertir

Homs que refusi la temptació de
comparar aquesta resolució amb la
desobediència del 9-N que va as-
seure al banc dels acusatsMas, Or-
tega i Rigau. En l’escrit es va afegir
unparàgraffinalenquèesdemana-
va defugir de qualsevol altra inter-
pretació“a títolpreventiu”.
Aquest va ser el primer avís. El

segonesvaincorporarenuncomu-
nicat que la Fiscalia General va
emetre per expressar la seva “pro-
funda preocupació pels intents de
pressionar la justícia”. El missatge
anava dirigit als independentistes
que durant el judici del 9-N de la
setmanapassada van carregar con-
traelministeripúblicperhaver im-
pulsat la querella que va culminar
enl’enjudiciamentdel’expresident
i a lesexconselleres.
Elpropòsitdelcomunicaterade-

nunciarunincidentsofertperlafis-
cal en capdeBarcelona,AnaMaría
Magaldi, a la sortida del judici del
9-N,alqualvaassistirdepúblic,pe-
rò aquesta nota tambéva servir per
llançar un avís. “La Fiscalia reafir-
ma el seu compromís amb el com-
pliment de la legalitat davant els
que seguint la irracional aventura
de la falta de respecte a l’Estat de
dret intenten imposar-se mitjan-
çant la violència i l’insult”. L’inci-
dentaquèesrefereixenvatenirlloc
divendres durant el descans del
migdia, quan la fiscal Magaldi va
sortir per la porta principal del Pa-
lau de Justícia. A l’altre costat del
carrer una quarantena demanifes-

tants esbroncaven tothomque sor-
tia. “Feixistes, fora, fora, fora la jus-
tíciaespanyola”.Magaldiesvaanar
aturant per observar qui la insulta-
va. Un manifestant se li va acostar
perretreure-lique“esjutgiMasper
haver posat les urnes”, i aquesta li
vacontestarqueaixònoeraveritati
que se’ls jutjava per desobediència

a una resolució del TC, segons van
relatar fonts pròximes. Davant
l’aproximació del jove, la fiscal va
requerir la presència d’un agent
delsMossos, que la va escortar fins
a la cantonada. Magaldi explicaria
desprésapersonesde la sevaconfi-
ança que va gosar respondre com
“unacte dedignitat” d’una alta ins-

titució de l’Estat. L’endemà va in-
formar de l’incident la Fiscalia Su-
periordeCatalunya i laFiscaliaGe-
neraldel’Estat,queenelcomunicat
d’ahir “va expressar la seva solida-
ritat per l’assetjament i els insults
per part d’un grup de radicals”. Els
Mossos, malgrat això, desmentei-
xen que l’incident tingués lloc tal
com diu la fiscal. Fonts policials
subratllen que el noi va mantenir
una conversa queno va anar amés.
Tres associacions de fiscals es van
sumara lacondemnadels fets.
Les reprimendes al sobiranisme

evidencien que la Fiscalia demana
ser respectada en un moment en
què l’independentisme pot agafar
embranzidaacostade la justícia.
El fiscal Emilio SánchezUlled ja

es va expressar enaquesta línia du-
rant el judici del 9-N, fart de les de-
claracions dels independentistes
queesvanerigirenúnicsdefensors
de la democràcia. “Aquest judici
també és democràcia” i “no rebo
instruccionsdelGovern”,vaavisar,
una línia discursiva que la Fiscalia
vol realçar.

Lafiscalencapde
Barcelonavainformar
quevaserassetjadaper
ungrupderadicalsa la
sortidadel judicidel9-N

FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT

El fiscal general ahir ambmembres de Societat Civil Catalana

ElGovern donaper
perdut l’aval francès
a la independència
MADRID Europa Press

El Govern de la Generalitat
hauria desistit d’intentar con-
vèncer França perquè reco-
negui una hipotètica repúbli-
ca catalana independent sor-
gidadesprés d’un referèndum
d’autodeterminació, segons
van revelar ahir diplomàtics
francesos.
D’acord amb representants

del país veí, “en un primer
moment els responsables de
la Generalitat van intentar
convence’ns”, fent referència
a l’intent del Govern de bus-
car suport entre la comunitat
internacional davant d’una
possible secessió. Els diplo-
màtics van reconèixer que les
autoritats catalanes tenien es-
perances que un país com
França no es negués a reco-
nèixer l’eventual sorgiment
d’un nou país fruit d’un refe-
rèndum, i no entenien comels
francesos podien oposar-se “a
la perspectiva d’una repúbli-
ca catalana”.
Tot i això, davant l’oposició

fèrria per part dels dirigents
francesos, actualment els re-
presentants catalans “ja no
insisteixen més”, de manera
que haurien renunciat a in-
tentar buscar en França un
aliat per al procés indepen-
dentista.
La postura clara de França

davant d’aquest i d’altres mo-
viments secessionistes com el
que té lloc a l’illa de Còrsega
ja va quedar al descobert
quan a finals del 2014 el presi-
dent francès, François Ho-
llande, va indicar que Catalu-
nya és “una regió d’Espanya” i
que el moviment indepen-
dentista català “és un tema in-
tern” del país espanyol i, per
tant, “competència de la seva
sobirania exclusivament”.
Més recentment, França es

va veure obligada a protestar

de manera formal després de
la declaració que el Parla-
ment català va aprovar l’octu-
bre passat defensant el dret
d’autodeterminació dels Paï-
sos Catalans. En un escrit di-
rigit a l’ambaixada d’Espanya
a París, l’Executiu francès la-
mentava que el Parlament
emetés “resolucions que
atempten” contra la sobirania
de França, ja que en el con-
cepte de Països Catalans s’hi
incloïa al territori francès del
Rosselló, conegut també com
a Catalunya Nord i que va ser
part d’Espanya fins al segle
XVII.
La situació aCatalunya serà

molt probablement un dels

temes sobre els quals tracta-
ranHollande i el cap de l’Exe-
cutiu espanyol, Mariano Ra-
joy, a la cimera francoespa-
nyola que se celebrarà el
pròxim20de febrer aMàlaga.
S’espera que els dos líders in-
tercanviïn punts de vista so-
bre el conflicte català, que en
la comunitat diplomàtica ge-
nera preocupació en un clima
de crisi dins de la Unió Euro-
pea davant del Brexit i l’auge
de moviments populistes eu-
roescèptics com el que repre-
senta el Front Nacional fran-
cès deMarine Le Pen.c

ESPERANCES FRUSTRADES

L’Executiu català va
intentar guanyar-se
les autoritats de
França, sense èxit

CIMERA FRANCOESPANYOLA

Rajoy iHollande
tractaran el conflicte
territorial enuna
reunió aMàlaga
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Entrema la recta final del procés
independentista i els impulsors
del referèndum unilateral de-
baten sobre els preparatius i

discuteixenla tàcticaquecal seguirenels
mesos que venen. L’objectiu de Carles
Puigdemont és complir per tots
els mitjans amb la seva missió de
celebrar la consulta i el d’Artur
Mas és aconseguir que el Govern
central s’avingui a negociar una
sortida al conflicte català. Els càl-
culs sobre com es pot arribar a
aquestes metes varien d’un dia a
l’altre, però en tots Mas continua
portant labatuta.
L’expresident vol tornar alPalau

de la Generalitat. Tot i que encara
no ha comunicat cap decisió sobre
això, hi ha diverses persones a qui
ha consultat la conveniència de ser
el cap de llista del seu partit a les
eleccions catalanes. Precisament
aquellsquealseudiaelvanconvèn-
cer perquè abandonés el càrrec,
com exigia la CUP, per mantenir
Convergència en el poder, són els
que ara advoquen ambmés entusi-
asme pel seu retorn. I situen Puig-
demontcomacandidatperGirona.
Cal no oblidar que Mas sempre va
qualificarlasevadimissióde“pasal
costat”,noderenúnciadefinitiva.
Les expectatives electorals del

PDECat no són gens encoratjadores i
sembla que ERC ha pres un avantatge
clar.Totiaixò,l’entorndeMascreuquela
seva candidatura pot impedir els negres
vaticinis. L’expresident creu que serà
inhabilitat pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya pel 9-N, però confia
que la sentència no serà gaire dura, és a
dir, que la condemna es compti més en
mesosmés que no pas en anys. Si això és
aixíMaspodria ferelpas.Pertant, lacon-
fluència del calendari judicial i polític és
essencial, ja que la sentència, recorregu-
da,noseria fermafinsqueelTribunalSu-
premdictés la sevadecisió.
Unacondemnarelativamentindulgent

no apartariaMasde la primera línia polí-

tica durant gaire temps i, en canvi, li pro-
porcionaria un relat a la seva campanya
electoral.L’expresidentreclamariaalpo-
ble que li retornés el que els jutges, a ins-
tàncies delGoverndelPP, li han arrabas-
sat “perposar lesurnes”.El seu retornno
és una idea que provoqui entusiasme en
molts dels nous dirigents del PDECat,
perquè la refundació del partit quedaria,
ara sí, en un simple canvi de nom per in-
tentardesprendre’sdel llastdeJordiPu-
jol. Però la nova direcció no disposa de
prou recursos com per oposar-se als de-
sitjos deMas, sobretot atesa la falta d’un
candidatalternatiuquesiguiindiscutible.
I mentre s’espera la sentència es dona

voltes al calendari. Mas i el seu entorn

prefereixenque el referèndumes convo-
qui al setembre, encara que Puigdemont
esmostramés impacient.ERCtambéad-
voca per deixar-lo per després de l’estiu.
Ésunadecisióqueprobablementespren-
drà d’aquí un mes. També es discuteix
com s’ha d’executar. S’obre pas l’opció
que cadascun dels membres del Govern
firmin la convocatòria. És a dir, tots ells
podrienacabar inhabilitats.
Tant Puigdemont comMas estan con-

vençuts que a partir d’aquí l’enfronta-
ment ambelGovern central serà inevita-
ble i que només una gran mobilització
ciutadana a favor del referèndum pot
provocar queMarianoRajoymogui fit-
xa. Per això, la desobediència delGovern

hadeser inequívoca.Janos’hivalensub-
terfugis com el del “procés participatiu”
del 9-N. I aquí es planteja què cal fer si el
Governcentralconfisca lescompetències
d’Interiora laGeneralitat.
Alcapdavantdeldepartamentd’Interi-

orhihael consellerJordiJané, un
polític moderat de trajectòria es-
crupolosament rigorosa amb la le-
galitat, i que té com a principal
col·laboradorAlbertBatlle,queva
treballar al seudia sota governs del
PSC. Tots dos han defensat que els
Mossosnoesveuranobligatsatriar
entre dues “legalitats”. Diversos

exconvergents han aconsellat a
Puigdemont que emprengui una
remodelaciódelgovern ihoaprofi-
ti per canviar el titular d’Interior
per algúmés compromès amb l’in-
dependentisme. Però Oriol Jun-
querasnopreveu rellevar cap dels
seusconsellers,amblaqualcosatot

seriadifícilde justificar.
Mentre es planifica el desenllaç del

“procés” no es descuida el discurs, en el
sentitexpressatperPuigdemontalParla-
ment: “La democràcia espanyola ha en-
malaltit”. Aquesta serà la línia argumen-
taldelsmesosquevenendavantd’unGo-
vern central que no només ha
desaccelerat els propòsits de la seva ope-
raciódiàlegsinóquetambéhatornataen-
durir el llenguatge, convençut que no hi
hagaire res aparlar ambelGoverncatalà
que pugui frenar les seves intencions de
convocar un referèndum que Rajoy des-
cartacompletament.

Malestar al PDECat

EnlanovadirecciódelPDECatha
caigutmoltmalamentqueelmateix
diad’aquesta setmanaenquèMarta
Pascal, coordinadorageneraldelpartit,
pronunciavaunaconferènciaenquè
reivindicavael centreperal seupartit,

donavaper liquidada l’experiènciade
JuntspelSí imarcavadistànciesamb
ERCi laCUP,elpresidentCarlesPuig-
demontprotagonitzavaunacteamb
AnnaGabriel, coordinadorade laCUP.
La fotodePuigdemont iGabrielxoca
ambels intentsdelPDECatde tornara
fixarel seumarc ideològic.

Elspreparatiusdel xoc
Lola García

@lolagarciagar / mdgarcia@lavanguardia.es

El Govern s’absenta

Les decisions del Govern sobre la
seva presència en fòrums autonòmics
són difícils de desencriptar. Puigde-
mont no va assistir a la conferència
de presidents, però en aquella troba-
da es va decidir crear comissions

sobre diverses matèries. El Govern va
decidir enviar una representant,
Maria Badia, a la d’afers relacionats
amb la UE. També acudirà a la de
dependència. I, en canvi, en principi
no té previst enviar ningú a la de
finançament autonòmic, que es reu-
neix la setmana que ve.

Artur Mas es planteja ser cap de llista del PDECat a les
eleccionscatalanes si la sentènciapel9-Nnoésgairedura.
L’expresident demanaria als votants que li restituïssin el
queRajoy pretén arrabassar-li amb els tribunals.

LAURA GUERRERO

ArturMas ha recuperat protagonisme polític arran del judici del 9-N

SENSE PERMÍS

R. MONTILLA Barcelona

L’Institut d’Estudis Humanístics
Miquel Coll i Alentorn (Inheca),
fundació vinculada fins a finals
de l’anypassat aUnióDemocràti-
ca de Catalunya, ha començat a
redactar unmanifest fundacional
per crearunnoupartit polític que
representi l’espai socialcristià,
centrista, catalanista i europeista
que l’entitat considera que actu-
alment es troba orfe de represen-
tació política a Catalunya.

La fundació, en aquest sentit,
va celebrar ahir almatí una jorna-
da a la biblioteca Jaume Fuster
de Barcelona en què es van pre-
sentar les línies mestres que cal-
drà seguir en la configuració del
programa de la nova formació
política, que apostarà per la rege-
neració democràtica i per garan-
tir el benestar social, així comper
l’economia de mercat. Però tam-
bé pel catalanisme –fugint de les
debilitats del procés sobiranista i
del cansament que considera que

provoca– i per la concepció hu-
manista.
Segons fonts de la fundació,

durant les pròximes setmanes es
mantindran diversos contactes
amb personalitats de la societat
per a la concreció del manifest.
L’entitat democristiana manté
estrets lligams amb la Konrad
Adenauer Stiftung, la institució
vinculada a la CDU alemanya, ai-
xí com amb el Centre Wilfried
Martens, think tank del Partit Po-
pular Europeu.c

L’antiga fundació d’Unió decideix
crear un nou partit polític

.

Eldirectord’Inheca,SalvadorSedó,vapresentar l’actecelebratahir

Algunsdirigentsdel
PDECathanaconsellata
Puigdemontquerellevi
elconsellerd’Interior,
cosadifícilde justificar
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Puigdemont lamenta que la visita
a laMoncloano vaobrir la negociació
El president destaca que defensa el referèndum “tant en públic com en privat”

JOSEP GISBERT
Barcelona

Diàleg, sí. Negociació, no. Aquest
seria,segonsCarlesPuigdemont,el
minut i resultat de la pugna que
mantenenelsgovernscatalà iespa-
nyol entorn del procés sobiranista,
després que ahir sortís a la llum,
publicatperLaVanguardia, la reu-
nió que va mantenir ambMariano
Rajoy l’11 de gener a la Moncloa.
“Lesnegociacionsnihisónnise les
espera”, va lamentar a la sessió de
control al Parlament, després de
dies de declaracions, contradecla-
racions idesmentimentssobresihi
haviahagut, ienquinescondicions,
la trobadaque finalment s’ha sabut
que va existir, malgrat que fos de
caràcterprivat.
El president de la Generalitat es

valimitaradonar-hoperfet.Defet,
nitansolsesvaveureenlatessitura
d’haver de confirmar-ho pública-
ment, perquè cap grup de l’oposi-
ció, davant la sorpresa de propis i
estranys, no li va preguntar explí-
citament idirectamentper laqües-
tió.Va ser ell, en canvi, qui, amb les
seves pròpies paraules, va donar a
entendre que havia existit. Així,
per exemple, va remarcar: “Jo faig
honor al compromís (sobre el re-
ferèndum) tant si és en públic com
si és en privat”. I va destacar que
quan parla de coses com ara la ne-
gativadelGovernespanyol anego-
ciar ho fa “amb coneixement de
causa”. Va ser una circumstància
quelivapermetreposarl’èmfasien
elmissatge, precisament, de la ine-
xistència de tota negociació, per-
què“quandiemquenohihavolun-
tat de negociar per part de l’Estat
espanyol la convocatòria d’un re-
ferèndum o quan lamentem que a
l’altre costat, no només al Govern
espanyol, sinó a l’oposició, nohiha
capmena de convicció democràti-
cadedialogarsobre laqüestió–ino
dic acordar, sinó dialogar–, estem
dient la veritat amb coneixement
decausa”.
Les reflexions deCarles Puigde-

montnoresponien,entotcas,acap
pregunta concreta de l’oposició,
quenohihavia sigut.Miquel Iceta,
a larèplica, s’havia limitataconsta-
tar: “Ara sabem que hi ha conver-
ses, i ho celebro”. I Lluís Rabell,
tambéalarèplica,haviadit:“Nose-

remnosaltres els que retraguem al
Govern català que tingui contactes
secrets amb el Govern espanyol”,
tot i que havia reclamat que “no
s’amaguin, no enredin l’opinió pú-
blica”. IInésArrimadas,per laseva
part, livarequerirsobresi“escom-
promet a comparèixer al Parla-
ment per explicar quins són els
contactes que està tenint amb el
Governd’Espanya”, i, a la rèplica, li
va etzibar que “no s’amagui i no
oculti informació sobre el que fa o
deixa de fer”, però tampoc no el va
interrogar directament per la reu-
nió amb Mariano Rajoy. “Quan es
produeixin aquestes negociacions
amb el Govern espanyol, que no
s’hanproduïtnis’estanproduinten
aquests moments, tota la informa-

ció la tindrà qui l’hagi de tenir, co-
mençantperaquestParlament,pe-
rò, i l’hi dic amb tristesa, aquestes
negociacions ni hi són ni, pel que
sembla, se les espera”, va respon-
dreelpresidentde laGeneralitat.
Abans de l’inici de la sessió de

control, Carles Puigdemont, amb
OriolJunqueras, esvareuniral seu
despatx del palau del parc de
la Ciutadella amb el president i la
portaveu del grup de Junts pel Sí,
JordiTurull iMartaRovira,per in-
formar-los de la situació i planifi-
car l’estratègia davant la previsible
allau de preguntes de l’oposició. I,
una vegada finalitzada, va tenir es-
pecial interès que se’l veiés amb
Neus Munté –van prendre fins i
totuncafèalbar–, comamostrade
suport i bona sintonia entre tots
dos, davant l’evidència que, amb el
rosari de desmentiments dels úl-
tims dies, qui havia quedat més en
fals havia estat justament la porta-
veudelGovern arrande la seva ro-
tundaafirmaciódedimartsque“no
hi ha hagut reunions secretes”, co-
sa que des de Presidència s’atribu-
eix, sidecas, a l’excésdezel.
El coneixement de la trobada

amb Mariano Rajoy no va provo-
car, fora d’això, cap contratemps
amb laCUP: “Només ens interessa
siparlendereferèndum”.Isicircu-
lava algun retret en l’entorn del
president de la Generalitat era
la ingenuïtatd’haverpensatqueen
ple segle XXI es pot mantenir
en secret una reunió d’aquestes
característiques, i sobretot entre
dos personatges polítics de prime-
ra línia.c

ElcapdelGovern
exhibeixsintoniaamb
Muntédesprésdelrosari
dedesmentiments
delsúltimsdies

La qüestió catalana

Oposició amb efecte retardat

L’efectede la informació reve-
ladaperLaVanguardiaesva
començaranotar aviat.Abans
de lesvuitdelmatíd’ahir els
diputatsde l’oposicióomplien
els seuscomptesdeTwitter
ambreferències a l’exclusiva
d’aquestdiari:Rajoy iPuigde-
montesvanreunir l’11de
gener.Llavorsvancomençar
acórrer les acusacionsd’en-
ganyadreçadesalGovern.
“Bondia,Catalunya, eneldia
internacionalde lamentida”,
escrivia eldiputatdeCatalu-
nyaSíqueesPotJoanCoscu-
bielapocabansquecomencés
la sessiódecontrol a l’Execu-

tiu.AlParlamentnoesparlava
de resmés.La trobadaentre
presidents es colavaencada
grupet, encadaconversaentre
diputats i lapremsa.Elpopu-
larXavierGarcíaAlbiol inten-
tava sortir-se’ncompodia i
continuavanegant lama-
jor.“Laque li cauràa sobrea
Puigdemont”, vaticinaven
diversosperiodistes.Que
equivocatsqueanaven.Una
vegada iniciada la sessióde
control, l’oposicióvaoblidar la
seva indignacióper la reunió
secreta.ElGovernesperava
un tercergrausobreeldinara
laMoncloaperòesva trobar
ambunsuaumurmuri.Tot
justunes referències a laqües-
tió entre lespreguntesprevis-
tesdesde fadiespels líders al
president.Elsdiputats van
arribarambel guió redactat

pels seusassessors i vandei-
xarpocespai a la improvisació
queexigia l’actualitatdeldia.
Puigdemontvapoder respirar
tranquil. Però, acabada la
sessió iperduda l’oportunitat,
es vanadonardel seuerror.
“Hauríemd’haver-l’hipre-
guntatdirectament”, reconei-
xiendiversosparlamentaris.
Vanreaccionarmassa tard.
Intentant rectificar, la capde
l’oposició, InésArrimadas, va
convocarelsperiodistesper
valorar la reunió i acusarPuig-
demontdementir als catalans.
Altresdiputats la vanemular
i vanrecriminar l’“opacitat”
delpresidentviaTwitter.No
elsquedavamésopció, perquè
la sessiódecontrolhavia
acabat feiahores.Ladedebò.
Lade lesxarxes socials va
continuar fumejant.

EL MIRADOR

Maite Gutiérrez

RAFA GARRIDO / ACN

Carles Puigdemont va volermostrar ahir públicament al Parlament el seu suport a NeusMunté
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Masatribueix les investigacions a un
complot per “destruir” el PDECat
L’expresident acusa l’Estat de perseguir-los per frenar l’independentisme

BARCELONA Redacció

L’expresident de la Generalitat
Artur Mas va vincular ahir la in-
vestigació sobre la presumpta tra-
ma de finançament il·legal de
Convergència (ara PDECat), en la
qualapareixassenyalatperuntes-
timoniprotegit, ambun intentper
part dels poders de l’Estat de des-
truirelseupartitper frenar l’inde-
pendentisme. Després que els
convergents abracessin la causa
independentista fa uns quants
anys, aquestpartit “vacomençara
destorbar de debò l’Estat”, va as-
segurar Mas ahir durant la pre-
sentació del PDECat a Barcelona.
Senseelsneoconvergents,Catalu-
nya no assoliria mai una eventual
independència,va insistir l’expre-
sident. “Ells ho saben”, va afegir
amb referència al Govern espa-
nyol.
La investigació sobre el cas del

3% està a càrrec d’un jutjat del
Vendrell i neix arran de la denún-

cia d’una regidora d’ERCaTorre-
dembarra, Montserrat Gassull,
morta recentment a causa d’un
càncer.
En el transcurs de la seva inter-

venció d’ahir, al centre Tradicio-
nàriusdeBarcelona,Masvaevitar
esmentar explícitament les últi-
mes informacions que apunten a
un presumpte finançament irre-

gulardeConvergència,peròsíque
va denunciar que “a l’Estat van
contra nosaltres directament”.
“Intentaran debilitar o, si poden,
destruir per terra, mar i aire” el
que representaelPDECat, vapro-
testarMasdavantd’unes500per-
sones. Sí que es va referir directa-
mental judiciperlaconsulta inde-
pendentista del 9-N, pel qual tant

ell com el portaveu del PDECat al
Congrés,FrancescHoms,podrien
ser inhabilitats. Homs declararà
demàdavantdelTribunalSuprem
peraquestacausa.“Altresvanaju-
dicis per casos de corrupció, nos-
altres anem perquè vam posar les
urnes; vam fer simplement de de-
mòcrates”, va dir lamentant-se el
presidentdelPDECat.

L’exconseller de Justícia, Ger-
màGordó, tambéva assistir a l’ac-
te, precisament per subratllar que
no téperquèamagar-se jaque, se-
gons ell, les informacions apare-
gudes els últims dies “són total-
ment falses”. La Fiscalia Anticor-
rupció apunta que l’extresorer de
CDC,AndreuViloca, era la perso-
na responsable de la presumpta
concessió d’obra pública a canvi
de donacions, mentre que un em-
presari ha declarat davant del jut-
ge que instrueix el cas que Mas li
va donar instruccions sobre paga-

ments il·legals a CDC en una reu-
nió amb Germà Gordó. Un altre
empresari es va referir a l’excon-
seller de Justícia com l’interlocu-
tor amb els empresaris per a les
donacions.
Les reaccions d’altres formaci-

ons polítiques no es van fer espe-
rar. El portaveu del PSOE al Con-
grés, Pedro Saura, va exigir aMas
“menys conferències fora d’Espa-
nya per parlar de la independèn-
ciadeCatalunya imésconferènci-
es aquí per explicar per què Con-
vergènciaesvafinançarambel3%
quan ell la dirigia”. Després d’as-
senyalar que cal respectar el ves-
sant judicialdelcas iels temposde
les investigacions, Saura va sub-
ratllar queMas ha de donar “mol-
tes explicacions” sobre aquest
afer des del punt de vista polític.
“El que no pot fer és embolicar-se
en labanderaperquè lagentmiria
unaltre costat”, va assenyalar. Per
lasevapart, la líderdeCiutadansa
Catalunya, Inés Arrimadas, va as-
segurar ahir que CDC havia optat
per la independència per escapar
dels tribunals espanyols i “tapar
els casos de corrupció” amb una
estelada. Iquanproposenuna jus-
tícia pròpia, “parlend’una justícia
controladaperells, foradelsparà-
metresd’Espanya ide laUE”.
Finalment, el portaveu d’En

Comú Podem al Congrés, Xavier
Domènech, va lamentar que “fa
massa temps” que Catalunya
arrossega problemes “greus” de
corrupció que afecten els partits
quegovernen.Enaquest sentit, va
advocar per un “canvi de cicle”
polític per erradicar aquestes ac-
tuacions irregulars.Domènech va
recordar a més que CDC té les
seus embargades pel cas del 3% i
que l’expresident Jordi Pujol està
sent investigat també per la jus-
tícia.c

L’exconsellerde
JustíciaGermàGordó
titllade“totalment
falses” lesúltimes
revelacionssobreel3%

MARTA PÉREZ / EFE

ArturMas i Germà Gordó conversen després de l’acte de presentació del PDECat ahir a Barcelona

Ciutadans i PSC exigeixen explicacions
]Les informacions que vin-
culen l’expresident Artur
Mas amb la presumpta trama
de finançament il·legal de
Convergència han causat un
terratrèmol polític i els par-
tits de l’oposició a Catalunya
exigeixen explicacions. Ciu-
tadans i el PSC ja han dema-
nat al president del PDECat
que aclareixi la seva suposa-

da implicació en aquests fets.
En concret, el secretari d’or-
ganització del PSC, Salvador
Illa, va reclamar als dirigents
de l’antiga CDC que donin
“explicacions immediates”
sobre aquests fets “en lloc
d’explicar el procés indepen-
dentista a l’estranger”. El
PSC, segons Illa, “confiava en
les paraules deMas” sobre la

seva innocència en el cas del
3%, “però si es confirmen
aquestes informacions haurà
d’assumir les seves responsa-
bilitats”. Al seu torn, la líder
de Ciutadans a Catalunya i
cap de l’oposició, Inés Arri-
madas, va reiterar que el
PDECat “té pressa” per sepa-
rar Catalunya d’Espanya per
“fugir” de la justícia.

rac1.cat / #frac1 Tots som 1

EL BARÇA JUGA A RAC1
Amb Joan Maria Pou i l’equip d’@FCBRAC1

Ho patrocinen:

Diumenge, 26 de febrer, a les 15 h

ATLÈTIC MADRID vs. FC BARCELONA
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Homsadmet que vapreparar el 9-N,
però sense intenció d’ignorar elTC
L’exconseller afirma que el Constitucional va ser inconcret sobre el que prohibia

Francesc Homs va admetre ahir
“els fets” relatius al 9-N pels quals
se l’acusadedesobediència i preva-
ricació, però va subratllar que en
capmoment no va tenir intenció ni
consciència que això pogués com-
portarcapdelicte.Aquestesvanser,
en essència, la cara i la creu de l’es-
tratègia de defensa que va seguir
ahir davant el Tribunal Suprem
(TS) el portaveu del PDECat al
Congrés, en la primera jornada del
judici per la consulta. El fiscal li de-
mananouanysd’inhabilitació.
Elnuclidelaprimerasessióvaser

el llarg interrogatori–demésdedu-
es hores– que el fiscal JaimeMore-
no va fer a Homs. Aquesta vegada
l’exconseller de Presidència va po-
der contestar a laFiscalia, comhau-
ria volgut fer en el judici aMas, Or-
tega i Rigau. I va poder contestar
amb molt detall, prolixament. Va

afirmar amb rotunditat que va pre-
pararambgraninterès i intensitat la
votació del 9-N, amb “fets com els
quemotiven aquest judici, i d’altres
que no han recollit”. I va subratllar
que, actuant així, garantia “els drets
fonamentals dels ciutadans”, en un
“procés participatiu” que el Tribu-
nal Constitucional (TC) no va arri-
bar a prohibir mai, a parer seu, de
maneraclara i indubtable.
En algun moment hi va haver ti-

bantor entre el fiscalMoreno i el di-
putatHoms.El fiscal no esperava al
final de les respostes d’Homs per
demanar-li precisions o passar a
una altra qüestió. Homs va protes-
tar. Va dir que “a casameva em van
ensenyar” que no s’han d’interrom-
pre les persones. El president de la
Sala Penal, Manuel Marchena, va
constatar que “això no és casa seva,
éselTribunalSuprem”,ielsinterro-
gatorisesregeixenpernormestaxa-
des.Homs va aclarir que sabiamolt
bé on era, però que l’al·lusió a casa

Política
La qüestió catalana

seva era per apel·lar a normes bàsi-
ques no de dret, sinó “d’urbanitat”.
Vaser l’únicmomentde lacompeti-
ció en què hi va haver joc dur a les
àrees. Marchena va demanar al fis-
calqueesperésqueHomsacabésles
respostes i va assegurar al diputat
que podria proporcionar “totes les
explicacionsqueconsidericonveni-
ents per a la seva defensa”.Moreno
amb prou feines va tornar a inter-
rompre i Homs es va esplaiar o no,
segonsels casos, comvavoler.
El següent estira-i-arronsa no va

ser per les formes, sinó pel fons.
Homsva incidir enunargumentes-
sencial,eldelafaltadeclaredatenla
providència del Constitucional del

LA FISCALIA

El fiscal acusaHoms
de tirar endavant
els preparatius del 9-N
malgrat la prohibició

LA DEFENSA

El diputat diu que
nohi va haver “manera
humana” de saber què
havia prohibit el TC

0bertura.L’exconseller FrancescHoms ahir en la primera jornada del seu judici al Tribunal Suprem

Rajoy: “Espanya témolt bona salut”
]Encontrade l’èpicade
quèels independentisteshan
envoltatel judici contraFran-
cescHoms,MarianoRajoy
vadestacar lanormalitatque
suposaaquestavista,perquèel
portaveudelPDECatalCon-
grés“estàsotmèsa la llei com
els46 milionsd’espanyols” iva
subratllarqueell “acatarà la
sentència, siguiquinasigui”.
Aixòsí, elpresidentdelGovern
central varebutjar lesparau-

lesd’Homsdiumenge,ambquè
proclamava“la fide l’Estat
espanyol”sieracondemnat.
“Espanyatémoltbonasalut, és
lanaciómésantigad’Europa i
hihaunavoluntatmajoritària
decontinuar junts”.En lama-
teixa línia, el coordinador
generaldelPP,FernandoMar-
tínezMaíllo,vaafirmar,des-
présde lareuniódelcomitède
direcciódelPPpresididaper
Rajoy: “Advertimunaescalada

verbaldels independentistes
catalans”.Per lasevabanda,
laportaveudeCiutadans,
InésArrimadas,vaconsiderar
quesi laGeneralitat i lacúpula
deCDCesvandecidiraorga-
nitzar laconsultael9-Nés
per lasensaciód’“impunitat
dequègaudien” iqueels
portavaapensarque“no
elspassariares”malgrat
incomplir la sentènciadel
Constitucional. /C.delRiego

LA CRÒNICA

José María Brunet
Madrid
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Montull, disposat a inculparCDCen
elPalau i evitar la presó a la seva filla
El judici s’inicia avui amb la incògnita de si s’arribarà al pacte amb el fiscal

SANTIAGO TARÍN
TONI MUÑOZ
Barcelona

El judici per l’espoli del Palau de
la Música comença avui, i amb la
possibilitat d’un gir copernicà en
la causa. Jordi Montull, exdirec-
tor administratiu de la institució,
està negociant amb la Fiscalia
confessar els pagaments a CDC a
canvi d’una rebaixa substancial
de la pena per a la seva filla Gem-
ma, que va ser la directora finan-
cera i que també comparteix el
banc dels acusats.
La jornada d’avui i la de demà

estaran destinades a les qüesti-
ons prèvies, que habitualment
són qüestions tècniques, però ja
és possible que es vegi el que pas-
sarà la setmana que ve. Jordi i
GemmaMontull estan negociant
amb la Fiscalia una sensible re-
ducció de la pena de la segona a
canvi d’una confessió. Evident-
ment, les revelacions només po-
den anar en un sentit: acceptar
que part dels diners que van pas-
sar pel Palau de la Música van
anar a espetegar a Convergència
Democràtica de Catalunya.
Segons les fonts consultades

per La Vanguardia, Montull no-
mésha fet un acostament a laFis-
calia. Millet, el que fou el presi-
dent del Palau, encara no ha fet
cap moviment, igual com la resta
dels encausats. Demanera que el
que no s’espera demà és una con-
formitat generalitzada, i l’esceni-
ficació d’aquesta confessió hau-
ria de ser en la seva declaració
davant el tribunal, que es desen-
voluparà la setmana que ve, pos-
siblement dimecres dia 8. El nou
testimoni implicaria queMontull
descarregaria de culpa la seva fi-
lla Gemma i assumiria la desvia-
ció dels fons, i a canvi hi hauria
sensibles reduccions de les penes
sol·licitades pel fiscal, fins i tot
plasmat en una condemna de no
compliment per a ella; és a dir,
d’un màxim de dos anys. En
aquestmoment, la petició delmi-

nisteri públic és de 27 anys i sis
mesos per a JordiMontull i de 26
anys per a la seva filla.

CDC, com a partit, és en la
causa com a partícip a títol lucra-
tiu; és a dir, per haver-se benefi-
ciat d’un delicte sense haver-lo
comès directament. Segons la
qualificació de la Fiscalia, entre
el 2002 i el 2009 des del Palau de
la Música es van desviar
3.741.898 euros cap a la formació,
que haurien estat abonats pre-
sumptament per l’empresa Fer-
rovial a canvi de la concessió
d’obres com la Ciutat de la Justí-
cia, la línia 9 del metro o el pave-
lló de Sant Cugat i l’obra de re-
vestiment de la séquia Bellet a
l’Ebre.
Aquests més de tres milions

d’euros haurien estat lliurats
en efectiu al que llavors era el
tresorer de CDC, Daniel Osàcar,

sempre segons l’acusació de la
Fiscalia, que afegeix que també
hi va haver altres vies de desviar
diners al partit: convenis amb
la fundació Trias Fargas, ara
CatDem, de la formació política,
per un total de 630.655 euros; i
facturació falsa per mitjà d’em-
preses interposades per valor
de 2.303.551. És a dir, que en

total, segons l’escrit del fiscal,
CDC s’hauria beneficiat de
6.676.105 euros entre el 1998 i el
2009. Per aquesta raó, el partit té
15 seus embargades.
Osàcar està jubilat i ja no és

tresorer del partit ni adminis-
trador de CatDem. En el cas del
Palau, el fiscal demana per a ell
set anys i sis mesos de presó,
però també està sent investigat
al Vendrell per l’afer batejat com
el 3%, per la concessió d’obra
pública. A més, aquí la Guàrdia
Civil l’acusa de tenir fons a Lu-
xemburg per valor de mig milió
d’euros.
Vuit anys després d’esclatar

l’escàndol, el cas de l’espoli del
Palau de la Música arriba a judi-
ci. I pot ser que comenci ambsor-
preses. La confessió de Montull
tindria un efecte polític devasta-
dor per a CDC, que sempre ha
negat que cobrés comissions. I
caldria veure si algun altre dels
acusats s’adhereix a seguir lama-
teixa via.c

Política
Sota l’ombra de la corrupció

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

ROSER VILALLONGA / ARXIU

JordiMontull i la seva filla Gemma en el judici del cas de l’hotel del Palau

Cs vol veure el judici per televisió
]Inés Arrimadas ha propo-
sat que es retransmeti en
directe per televisió el judici
pel cas Palau de laMúsica
de la mateixa manera que a
Catalunya s’han pogut veure
els judicis per la consulta
sobiranista del 9-N.
Ahir al matí la líder de
Ciutadans a Catalunya va
assegurar, en declaracions
a l’emissora RAC 105, que
“també té interès” a seguir
el judici per l’espoli del
Palau de laMúsica: “Del
judici del 9-N s’ha fet una
retransmissió en directe de
tot, i pel cas Palau veurem
que no fan retransmissions.

Si ens han robat, ens han
robat a tots els catalans”, va
afirmar.
A més a més, Arrimadas
va retreure a les forces sobi-
ranistes que es mostrin
“indignades” amb el judici
que es desenvolupa al Tri-
bunal Suprem al portaveu
del Partit Demòcrata (PDE-
Cat) al Congrés, Francesc
Homs, pel seu paper en la
consulta del 9-N: “Si fas una
cosa il·legal i et gastes 13
milions d’euros de tots els
catalans en una cosa que
saps que no pots fer, no es
poden sorprendre tant que
et cridi el jutge”.

MENYS PENA

L’acord passaria per
una confessió a canvi
de reduir la condemna
a la seva filla

DESVIACIÓ AL PARTIT

El fiscal assegura que
CDC es va beneficiar
de 6,6milions d’euros
del Palau de laMúsica
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Rull demana cuidar “les formes” sobre
el dictamendel Consell deGaranties
Cs i PSC veuen a Catalunya abocada a unes noves eleccions anticipades

ÀLEX TORT
Barcelona

La demostració de força d’ERC en
el míting d’ahir a Barcelona, on va
aconseguir congregarunescincmil
persones, ha obert la porta a dues
lectures. Perunabanda, lade l’opo-
sició, en especial de Ciutadans i el
PSC,queinterpretenl’actecomuna
claraprovaquelaformacióquepre-
sideix Oriol Junqueras està ado-
bant el terreny per a unes futures
eleccions, i que l’independentisme
assumeix que no hi haurà referèn-
dum. Per altra banda, hi ha el punt
de vista públic donat pels republi-
cans: un acte destinat a conjurar-se
per tirarendavantel referèndum.
I enmig de tot això, les crides a la

prudència, com les del conseller de
Territori, Josep Rull, i el líder d’En
Comú Podem, Xavier Domènech,
desprésdeldictamendelConsellde
Garanties Estatutàries que diven-

dres va considerar contrària a la
Constitucióladisposicióaddicional
sobre el referèndum inclosa en la
lleidepressupostos.
El consellerRull es vadesmarcar

delesposicionsmesradicalsivade-
manarcuidar“les formes”si espre-
tén “eixamplar el suport” al refe-
rèndum. Davant la reacció de la
CUP, queva exigir no fer “ni unpas
enrere” després del dictamen, Rull
va apostar per no fer “ni un pas en-
rere, ni un pas en fals” i es vamos-
trar partidari de ser “pragmàtics en
benefici del referèndum”, i donar
“confiança i tranquil·litat”a lagent.
Qui veumés clar que l’arengadel

dissabte al Centre de Convencions
Internacional deBarcelona (CCIB)
té un objectiu electoral és Miquel
Iceta. El primer secretari del PSC
creuqueesvaferpalèsquehihaurà
eleccions catalanes aviat: “Estem
abocats a noves eleccions”, perquè,
al seu parer, el Govern “vol fer un

referèndumque fins i tot el Consell
deGarantiesEstatutàriesdiuqueés
il·legal”. Iceta va ser més contun-
denttotseguit, ivaafirmar:“Cal lle-
gir-ho des d’aquesta perspectiva.
Saben que el que volen no ho acon-
seguiran i s’estan preparant per al
que saben que és el final d’aquesta
història:unesnoveseleccions”.
També va entrar a opinar sobre

l’oferta de diàleg bilateral que Jun-
queras va llençar al president del
Govern central, Mariano Rajoy.
Icetavacelebrar lesparaulesdelvi-
cepresident del Govern, però va la-
mentar que no hi hagi hagut diàleg
entre tots dos Executius des del
2010. En aquesta línia, va criticar la
“incapacitat” de Madrid i del Go-
vern espanyol per dialogar, però va
afegir que s’agreuja des de Catalu-
nya, on “només es vol parlar del re-
ferèndum”.
En lamateixa línia, InésArrima-

das, líderdeCs,vadonarper fetque

nohi haurà referèndumaquest any
aCatalunya i que sí hi haurà elecci-
ons. En una entrevista a Efe, la cap
de l’oposició va destacar que si fos
així “seria una oportunitat històri-
ca”per formarungovernambl’aju-
da del PSC i del PP a Catalunya, i
que ella estaria disposada a liderar.
Per Arrimadas, el Govern “no vol
repetir ni boig el 9-N”, perquè creu
queenunhipotèticreferèndumtin-
driamenys participació i no tindria
prousuport internacional.
ERC nega aquest discurs en clau

electoral. Ahir el seuportaveu, Ser-
gi Sabrià, es vamostrar satisfet amb
“l’èxitdelaconvocatòria”, jaqueels
republicans es van conjurar “en un
moment clau per arribar fins al fi-
nal”. A més, subratlla que l’acte va
servir per evidenciar que Esquerra
s’ofereix a pactar el referèndum,
però vadeixar clar que si l’acordno
és possible es posaran les urnes
igualment.
Respecte al dictamen del Garan-

ties va demanarXavierDomènech.
El màxim representant dels co-
munsalCongrésva reflexionarque
la consideració del Consell de Ga-
ranties demostra que Catalunya no
hade “fer-se un tret al peu” a l’hora
de construir el dret a decidir. Ferm
partidari de la consulta pactada, va
respondre a les crides fetes des
d’ERCperquè els comuns se sumin
al referèndum: “M’alegro que vin-
guin al nostre espai després de dir
que el referèndumera una pantalla
passada”.c

Domènechassegura
queeldictamensobreel
referèndummostraque
Catalunya“nos’hade
dispararuntretalpeu”

NÚRIA JULIÀ / ACN

El líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, ahir en un acte a l’Hospitalet de Llobregat

Orobitg (ERC) avisa que la transició
a unEstat català “no serà pacífica”
BARCELONA Redacció

Desobediència. És la màxima
que té present la CUP, ja que és
conscient que des del moment
que es posi en solfa el referèn-
dum, el conflicte i l’enfronta-
mentdirecte amb l’Estat està ser-
vit, “si és necessari en el marc de
la desobediència civil o desobe-
diència institucional”. Tot i això,
també des d’ERC consideren que
la formació d’un hipotètic Estat

català no serà un camí de roses.
Així ho va admetre Jordi Oro-
bitg, diputat de Junts pel Sí i un
dels relators de la llei de Règim
Jurídic –coneguda com a llei de
transitorietat–, que va advertir
que la transició de l’autonomia a
la república catalana no serà “ne-
cessàriament pacífica i ordenada
al principi”.
Segons informa La Vanguar-

dia.com, en un acte celebrat di-
jous a la seu d’Òmnium Cultural

a Sant Cugat del Vallès, Orobitg
va respondre així a preguntes del
públic assistent. El diputat de
Junts pel Sí va assegurar que el
conflicte es produirà, tot i que
des de les forces independentis-
tes es procura que aquest procés
“interfereixi el mínim en la vida
dels ciutadans”.
Tot i això, Orobitg, que va par-

ticipar, juntament ambel cupaire
Benet Salellas, en el primer dels
debats previstos sobre les lleis de

transició cap a la república cata-
lana, vamatisar que “no és la pri-
mera independència que es pre-
para al món”. “Tenim capacitat
de gestionar adequadament
aquest escenari”, va subratllar,
mentre assenyalava que “la llei
–de règim jurídic– intenta que la
transició d’una legalitat a l’altra
interfereixi el mínim en la vida
de les persones”. “Ho faremde la
manera més ordenada possible i
ambelsmínimsperjudicis per als
ciutadans”, va assegurar.
“El nouEstat hade ser garantia

dels drets dels ciutadans”, va dir
el diputat de Junts pel Sí, i va re-
cordar que “no ha de crear pro-
blemes als ciutadans”. “Ningú no
estarà obligat a fer cas a un re-

queriment de l’Estat, seria com si
el rebés deMalta”, va exposar.
Orobitg també va advertir que

amb la participació registrada en
el procés participatiu del 9 deno-
vembre del 2014 (2,3 milions de
votants) no n’hi hauria prou per
declarar la independència en el
referèndum que ara es planteja.
Així doncs, va deixar ben clar

que el 9-N és molt diferent del
referèndum que s’està prepa-
rant, perquè el seu resultat no va
ser vinculant. Malgrat aquesta
premissa, el diputat de Junts pel
Sí va advertir que “els resultats
del 9-N serien una baixa partici-
pació que faria inassumible, a es-
cala internacional, declarar la in-
dependència”. c

Millet no implicarà CDC
]El saquejadorconfésdel
Palaude laMúsica,Fèlix
Millet, no implicaràCDC
en l’espoli de la institució
cultural a la sevadeclaració
dimecresvinental judiciper
aquest cas, segonsvaanun-
ciarahir la sevagermana
petita,Pat.Enunaentrevista
a l’emissoraRAC1,PatMillet
vaexplicarqueel seugermà
tenia relacióambmoltspar-
tits, entreells,Convergència
Democràtica (CDC),peròva
insistirqueen la sevadecla-
racióal judicino implicaràel
partit enelpresumpte finan-
çament irregulara travésdel
Palau.PatMillet va sermolt
críticaambJordiMontull,

ex-màdretadeFèlixMillet,
quehaproposatunpactea
laFiscaliaper incriminar
CDCacanviderebaixar
substancialment lapetició
depenapera la seva filla
Gemma,ex-directora finan-
ceradelPalau. “JordiMon-
tull ésunamalapersona iuna
mala influència.Els germans
ja l’hidèiem”, vaassenyalar.
Tambévacarregarcontra
GemmaMontull: “Quanva
començara treballar alPalau
eraunanenamoltdiscreta,
anavaambuncotxepetit i
vestidanormal.Al capde tres
mesos, teniaunPorsche,un
Mercedes i anavavestidade
Pertegaz”, vadir. /Redacció
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ElGovern encarrega a Junqueras buscar
una sortida al pressupost amb laCUP
Intens debat al si del Gabinet sobre com afrontar el dictamen del Consell de Garanties

JOSEP GISBERT
Barcelona

El Govern buscarà una solució al
dictamen del Consell deGaranti-
es Estatutàries que declara in-
constitucional la disposició addi-
cional trenta-unena dels pressu-
postos sobre el referèndum que
alhora sigui respectuosa amb el
criteri de l’òrgan consultiu de la
Generalitat i permetimantenir el
pacte amb la CUP per a l’aprova-
ció definitiva dels comptes.
Aquesta és la conclusió a la qual
ha arribat el Gabinet de Carles
Puigdemont després del debat
intern sobre la qüestió que els
seus integrants van protagonit-
zar en la reunió d’ahir, que va
acabar amb l’encàrrec al vicepre-
sident Oriol Junqueras de nego-
ciar la sortida amb les formaci-
ons partidàries de celebrar la
consulta, és a dir laCUP iCatalu-
nya Sí que es Pot, a més de Junts
pel Sí.
Encara que sembli la quadra-

tura del cercle –la CUP s’oposa
en rodó a alterar el text de la dis-
posició–, el Govern està conven-

çut que no ho és, perquè en reali-
tat considera que el dictamen del
Consell de Garanties Estatutà-
ries no posa en perill els pressu-
postos en lamesura que “el com-
promís del Govern amb el refe-
rèndum és irrenunciable” i “no
depèn de la disposició addicional
ni es veu alterat pel dictamen”,
segons va precisar la portaveu
NeusMunté en la roda de prem-
sa posterior a l’habitual reunió
dels dimarts. “La voluntat i el
mandat és fer el referèndum i
fer-lo bé, i el quepolíticament se-
ria greu és que ens desviéssim
d’aquest compromís, però nosal-
tres no ens desviarem”, va garan-
tir la consellera de Presidència,
en un missatge adreçat molt es-
pecialment a la CUP per aclarir-

li el més mínim dubte sobre la
“voluntat granítica del Govern”
en aquesta qüestió.
Neus Munté es va encarregar

de fer públic aquest criteri des-
prés de l’intens debat que hi ha-
via hagut al si del Gabinet de
Carles Puigdemont en relació a
com afrontar el dictamen del
Consell de Garanties Estatutàri-
es. Sobre la taula que compartien
el president, el vicepresident i els
consellers es van posar, segons
van explicar a La Vanguardia
fonts del Govern, tres opcions:
deixar intacta la disposició i no
fer cas de l’òrgan consultiu, su-
primir-la directament o modifi-
car-ne el redactat buscant la

transacció amb les esmenes que
presentin els grups al Parlament.
Membres tant del PDECat com
d’ERC van exposar els pros i els
contres de les opcionsmés extre-
mes davant la possible reacció de
la CUP, i d’altres, també de tots
dos partits, van expressar, en
canvi, la necessitat que sota cap
concepte el Govern no podia
desobeir unòrgande laGenerali-
tat permolt que la seva resolució
no sigui vinculant. I alguns con-
sellers, també de tots dos partits,
es van mostrar fins i tot clara-
ment partidaris de retirar el text
qüestionat.
Malgrat els diferents punts de

vista, i després d’undebat que se-
gons les mateixes fonts va trans-
córrer per vies molt serenes,
l’opció de buscar un redactat al-
ternatiu que intenti satisfer totes
les parts va ser la que semblava
que tenia més acceptació, i per
això, a partir d’aquí, es va encar-
regar aOriol Junqueras obrir ne-
gociacions per trobar “l’eina més
eficaç i segura” –en paraules de
la portaveu del Govern– que ga-
ranteixi tant la celebració del re-
ferèndum com l’aprovació dels
pressupostos. Una negociació
que el vicepresident i titular
d’Economia haurà de desenvolu-
par fonamentalment amb la CUP
–en la mesura que és el soci amb
què s’han pactat els comptes i el
full de ruta del procés sobiranis-
ta–, tot i que sense tancar les por-
tes a Catalunya Sí que es Pot, que
ja ha presentat una esmena per
corregir la disposició d’acord
amb el criteri del Consell de Ga-
ranties Estatutàries.
El Govern, de fet, és conscient

que témés possibilitats de pactar
un nou redactat sobre el referèn-
dumambels comunsque ambels
anticapitalistes –contraris a to-
car ni una coma del text actual– i
està convençut que, malgrat ai-
xò, “els pressupostos no estaran
en perill”, va subratllar Neus
Munté. Les negociacions, en tot
cas, s’obriran les pròximes hores,
amb la voluntat de trobar una
sortida que permeti que el Parla-
ment aprovi els pressupostos del
2017 com més aviat millor. La
idea del Govern seria poder fer-
ho, per exemple, en un ple extra-
ordinari la setmana entrant, però
falta encara el dictamen del Con-
sell de Garanties Estatutàries so-
bre l’anomenada llei d’acompa-
nyament que podria endarrerir-
ho encara més, com amínim fins
a la setmana següent. De mo-
ment, ahir laMesa del Parlament
va fixar el termini de presentació
d’esmenes subsegüents al primer
dictamen i ara tot queda pen-
dent, una vegadamés, del desen-
llaç de la negociació política.c

Munté ratifica
el “compromís
irrenunciable” amb la
consulta per calmar
els anticapitalistes

INMA SAINZ DE BARANDA

Oriol Junqueras travessant ahir el pati dels Tarongers anant cap a la reunió del Govern

ÀLEX TORT
Barcelona

“El que val i ha de prevaldre és el
compromís, determinació, rigor i
elniunpasenrereenlavoluntatde
celebrar el referèndum, cosa que
no s’expressa en exclusiva en
aquestadisposicióaddicional”.Ai-
xí es va significar ahir la diputada
delaCUP,AnnaGabriel, insinuant
que, si esmodifica el text de la dis-
posició addicional trenta-unena
que parla del referèndum, no es

traspassaria cap línia que impedís
l’aprovaciódelspressupostos.
Ésadir, laCUPconfiaenelcom-

promísdelGovernperconvocarel
referèndum,uncompromísqueva
més enllà de la disposició addicio-
nalqüestionadapelConselldeGa-
ranties Estatutàries, tal comva re-
marcarGabriel tot seguit: “Per ce-
lebrar el referèndum i fer-lo
efectiu necessitaremmoltes altres
qüestions que van més enllà
d’aquestadisposició addicional”. I
va afegir que “en el camí obert cap

a l’autodeterminació aquesta dis-
posició és necessària, com tots els
passos, té importància, però no té
sentit que ens autoboicotegem”.
Els comptes, per tant, no corren
perill en aquest sentit. En tot cas,
tant Gabriel com el també cupaire
AlbertBotranvanassegurarque la
seva formació no reformularà la
disposició trenta-unena i va sub-
ratllar que si el Govern pretén fer-
ho s’haurà d’entendre amb altres
grupsparlamentaris.
Tot i quenovan ratificar dema-

neraexplícita el seu suport, lespa-
raules d’ahir dels anticapitalistes
s’allunyen del que la diputada cu-
paire Mireia Vehí va afirmar di-
lluns a la Ser, quan va assegurar
que la seva formacióesreplanteja-
ria fer costat als pressupostos si
se’nmodificael text.
Tanmateix, Botran va ser més

críptic durant la roda de premsa.
Va driblar la pregunta directa so-
bre si lamodificació del text sobre
el referèndumimplicariaunnoals
comptes del 2017 i es va limitar a
dir que el sí “depèn de la realitza-
ciódelreferèndum”,sensereferir-
se a si s’inclou o no la declaració
política de fer-lo en la llei de pres-
supostos.
MésclaravaserGabriel:“Ésevi-

dentquenosaltresvamdecidirdo-

nar suport a aquests pressupostos
pel compromís inequívoc de cele-
brar un referèndum, i perquè en
un determinat moment s’establia
la diatriba que si no s’aprovaven
queia la legislatura i la possibilitat
decelebrarel referèndum”.
La CUP, però, encara està pen-

dent de què pensa ERC sobre el
que va dictaminar el Consell de
Garanties, i li agradaria que se su-
més a la seva petició de nomodifi-
carel text.
En tot cas, la línia adoptada per

la CUP és de plena confiança amb
el que va anunciar al matí el Go-
vern, que, a través de la portaveu,
Neus Munté, va ratificar el seu
“compromís irrenunciable” amb
el referèndum, al marge de la dis-
posicióaddicional.c

Els cupaires garanteixen els comptes
encara que variï el text del referèndum

“Fets llunyans en el temps”
]ElGovern, igualcomel
PDECat, tambémarcadistàn-
ciesambelpresumpte finan-
çament irregulardeCDC.
Aixíhovaconstatarahir la
mateixaportaveuNeusMun-
té,quevaassegurarqueel
gabinetdeCarlesPuigdemont
afrontael judicidelcasPalau
de laMúsica–davantelpossi-
blepactedeJordiMontull
amblaFiscaliaper inculpar
CDC–amb“absoluta tran-
quil·litat” i sensetémerqueel

seudesenvolupamentafecti la
cohesió internaentreels socis
que l’integren,elPDECat i
ERC.“Noenspreocupa la
cohesió interna,perquèestem
parlantdesituacionsmolt
allunyadesenel tempsqueno
tenenresaveureambaquest
Govern”,vaargumentar la
conselleradePresidènciaper
justificarperquèelGovern
tambéposadistànciaamb
l’espolidelPalaude laMúsica
i la tramadel3%.

354

Aina Milà Solé
LV. Article 289



DIJOUS, 9MARÇ 2017 P O L Í T I C A LAVANGUARDIA 19

El PDECatmira cap aMas
La nova direcció fa pinya amb Pascal tot esperant que l’expresident s’expliqui

JOSEP GISBERT
Barcelona

ElPDECatmiraaArturMas.Ladi-
recció executiva del nou partit no
té intenciódefervaloracionssobre
lesdeclaracionsdeFèlixMilletque
inculpen CDC en el cobrament de
comissions il·legals a travésdelPa-
lau de la Música i les seves conse-
qüències fins que l’expresident de
la Generalitat –que en l’època dels
fets denunciats era secretari gene-
ral del partit de Jordi Pujol– no
s’hagi explicat. La cúpula que en-
capçala Marta Pascal considera
que, d’acord amb la desvinculació
quedilluns lamateixacoordinado-
rageneralvaestablir entreelPDE-
Cat i l’herència de CDC en relació
ambel3%,aranolicorresponaella
donar explicacions sobre el cas, si-
nó a qui llavors era el màxim res-
ponsable polític. I aquest respon-
sable, Artur Mas, està disposat a
fer-ho, però no abans que hagin
acabat davant el tribunal que jutja
l’espoli del Palau de la Música les
declaracions dels principals en-
causats, incloent-hiDanielOsàcar,
l’extresorerdeCDC.
La d’ahir va ser, doncs, una jor-

nadadesilencisalPDECat,peròde
cares molt expressives i comenta-
ris en veu baixa força eloqüents.
Les revelacionsdeFèlixMillet, i la
confirmació de Gemma Montull,
no van agafar per sorpresa els diri-

gentsdelpartit,quelesvanseguira
través de les xarxes socials als res-
pectius telèfons mòbils mentre
atenien al desenvolupament del
pledelParlament.Tots vanprocu-
rar mantenir les maneres, però en
la majoria era evident que la pro-
cessó anava per dins. En tots, en
qualsevol cas, el sentiment era

unànime en el sentit que “aquesta
vegada no podem fer veure que no
hapassat res” i en lanecessitat que
les paraules de Marta Pascal, que
tots aplaudien, “es converteixin en
fets”. Perquè, encara que pocs
s’atrevienaverbalitzar-ho, aningú
no se li oblidava que Artur Mas, a
mésd’haver estat durant anys el lí-
der de CDC, ara continua sent el
president, permolt que sigui sense
funcionsexecutives,delPDECat.
En aquest context de coses, la

majoria coincidien que la clau per
al futur del partit està en la reacció
que adopti precisament l’expresi-
dentde laGeneralitat.Elsmésme-
suratsoptavenperlaprudènciadel
clàssicwait and see. I elsmés atre-
vits no dubtaven, en canvi, a pro-
clamarque,desprésdel“pasalcos-
tat” provocat pel veto de la CUP,
havia arribat el moment que fes el
“pas enrere” definitiu. Alguns van
intentarparlar-hiper telèfon–ahir
Artur Mas no tenia cap acte pú-
blic– i els que ho van aconseguir el

van trobar amb voluntat d’oferir
totes lesexplicacionsquefaci falta,
fins i tot al Parlament, ferm en les
seves conviccions, però sense in-
tencióde fercappasenrere. “Ésde
ferro colat”, va constatar un dels
qui va poder conversar-hi, com a
imatgegràficade lamanera imper-
torbable com entén que afronta la
situació. Mentrestant, Marta Pas-
cal iDavidBonvehí–elsdosrostres
mésvisiblesde ladirecció executi-
va del PDECat– abandonaven al
migdia junts el Parlament, amb la
caravisiblement llarga.
Un Parlament en què l’escàndol

del presumpte finançament irre-
gulardeCDCflotavaòbviamenten
l’ambient, però en què,malgrat ai-
xò, cap grup de l’oposició no va

preguntar al president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, en la
sessió de control al Govern, pel ju-
dici del cas Palau de laMúsica que
en aquells moments s’estava cele-
brant.Únicament laCUPvaportar
el tema a col·lació, i ho va fer per-
què Anna Gabriel rebutgés la pos-
sibilitat que “algú blanquegi cor-
rupció amb el procés independen-
tista”, perquè “no volem que es
flirtegi ambcappersonaque tingui
qualsevol relació amb la corrup-
ció”, davant l’evidència que “en
aquest Parlament hi ha algunes
persones assenyalades, malgrat
que encara no estiguin imputa-
des”,enreferènciaaGermàGordó,
exgerent de CDC, vinculat amb la
tramadel3%.
La pregunta va servir a Carles

Puigdemont,entotcas,perdesvin-
cular clarament el Govern del cas,
com ja havia fet la portaveu Neus
Munté el dia anterior. “L’agenda
política del Govern passa bàsi-
cament per dos compromisos: no
tenir casos de corrupció política, i
aquestGovernnoen té cap, i pren-
dre mesures que impedeixin la
corrupció política i augmentin els
mecanismes de control i la trans-
parència per fer més difícil que
aquesta actitud pugui arrelar
excessivament a casa nostra”, va
subratllar.c

XAVIER GÓMEZ

Els diputats de la CUP passen pel costat de Carles Puigdemont al ple del Parlament d’ahir

Puigdemontes
desmarcadelcasPalau
de laMúsica iproclama
quelacorrupció
noafectaelGovern

Sota l’ombra de la corrupció

Millet&Montull... iMas?

Només fa 115 anys, el besoncle de
FèlixMillet ja creavaescola.Unar-
ticlea la revistaElTeatreCatalàdel
desembre del 1901 serveix de prò-
legdelquevapassar ahir a laCiutat
de la Justícia ambLluísMillet i Pa-
gès, cofundador amb Amadeu Vi-
ves de l’Orfeó Català, com a prota-
gonista: “Tots els que es van fer so-
cis de l’Orfeó Català pensant de
bona fe que es perseguia la idea de
propagarcançonsde lanostra terra
(...)esvanequivocardeltot.S’impo-
sa la mirada única, exclusiva, del
profit personal (...) O, si no, es pen-
sen que el senyorMillet, que coma

músic és benpoqueta cosa, sense el
trampolí de l’Orfeóhauriapescat la
plaçadeprofessordel’escolamuni-
cipaldeMúsica, que, si béésveritat
quelapaganoésgaire,sis’hiafegei-
xen els regals que els alumnes fan
espontàniament no és menysprea-
ble?”.
AaquellMillet li faltavael senyor

Montull. Millet & Montull es van
emportarméscosesque rèdits eco-
nòmics del prestigi popular i insti-
tucionaldelPalaudelaMúsica.Des
del banc dels acusats han exhumat
lapitjorherènciadeCDC.
L’aliançamàgicaM&Mcampava

amb llibertat per la senyorial insti-
tuciódesdel 1984.Ambpocsmesos
n’hi va haver prou perquè arribés
una carta dels treballadors del
Palaual’altrePalau,eldelaGenera-
litat, alarmats pels tripijocs. Jordi

Pujolvamirarcapaunaaltrabanda,
el conseller Max Cahner es va em-
passar la saliva i la seva secretària
general a laConselleria deCultura,
Montserrat deVehí, es va atipar de
veure “coses que nom’agradaven”.
De Vehí va ser la responsable de
l’informe de la Sindicatura de
Comptes que va denunciar les irre-
gularitats comptables al Consorci
del Palau de laMúsica en l’exercici
del 2000. Alertava dels riscos de
l’acumulació de càrrecs de Millet i
el descontrol de les finances. L’in-
formevapassar pel Parlament sen-
se pena ni glòria i va arribar al Tri-
bunal de Comptes el 2003, però la
traducció al castellà es va fer espe-
rar finsal2008!
Ni laGeneralitat ni el Govern es-

panyol ni l’Ajuntament de Barcel-
ona, tots presents al Consorci del

Palau, van detectar la desviació de
fons per pagar obres faraòniques a
casa seva i viatges a la Polinèsia, les
Maldives, Kènia i Dubai, ni el por-
nogràfictràfecenbitlletsde500eu-
ros des d’una sucursal bancària de
laciutat.Finsa32milions...
Ara Millet diu que es va equivo-

car,quevacometre“unerror,unal-

tre error i un altre error” i que no-
més va mentir quan va tapar Con-
vergència. Les sospites sobre el
presumpte finançament irregular
del partit s’han emmarcat en el que
Jordi Pujol va anomenar “diuen,
diuen, diuen”mentre les investiga-

cions judicials van estar en marxa,
però la condemna política ha arri-
bat amb la confessió de l’expresi-
dent del Palau de laMúsica davant
el tribunal. “Ferrovial feia dona-
cionsaConvergènciaacanvid’obra
pública” i “Això va durar anys”,
anysenquèArturMasvaser secre-
tari generaldeCDC.
L’expresident ha defensat per

totselsmitjans l’extresorerdelpar-
tit Daniel Osácar, i avui està en joc
el seu patrimoni polític i el del seu
partit. Carles Puigdemont es para-
peta en l’honorabilitat del seu Go-
vern,isielPDECatvolcomençarde
nou,necessita fercreu i ratlla. Jano
hi ha senyera ni procés indepen-
dentista que tapi una acusació tan
gran.AquèpotoptararaMas?Nin-
gúnoperddevista lapapererade la
història que va preparar la CUP, i
ERC, amb la presidència de la Ge-
neralitat a l’horitzó, s’enfronta al
seupropidilema.AhirvaserMillet,
avui Montull i demà... “Tenen un
problema, i esdiu3%”.c

L’expresident
ha posat enmans
d’Osàcar el seu
patrimoni polític
i el del seu partit

ANÀLISI

Isabel
Garcia Pagan

L’oposició exigeix explicacions
]Totsels grupsde l’oposició
vanexigir ahir la comparei-
xençad’ArturMasalParla-
mentperdonarexplicacions
desprésde lesdeclaracions
deFèlixMillet. S’hi vaafegir
ERC, socideGoverndel
PDECat, quevaassegurar
sentir “fàstic” i “rebuig”pel
casPalau.També laCUPva
ser crítica i va sol·licitarque
aMas l’acompanyiGermà
Gordó, exconseller i actual
diputatdeJxSí, esquitxatper
altres casos.Així,BenetSale-
llasvademanar responsabili-
tats i va rebutjardeslligarel
PDECatdeCDC, “perquèés
evidentquehihacontinuïtat
organitzativa ide responsa-
blespolítics”.Ciutadansva
posaralmateix sacqueMas

CarlesPuigdemont, i va re-
clamar la compareixençade
totsdos: “Masvapelsplatós
posant lamàal focpelsBár-
cenasdeCDC;quevingui al
Parlament idigui elmateix”.
TambéMiquel IcetapelPSC
vareclamarexplicacions.Va
recordarqueesdona la cir-
cumstànciaqueelmàxim
dirigentdeConvergènciaho
ésaradelPDECat. Joan
Coscubiela, deCSQP,va
exigir als implicatsquecom-
pareguin, oquedaràendubte
queels “dirigents conver-
gentsvolenconstruirunpaís
nou”. Igualment, elPPde
XavierGarcíaAlbiol vade-
nunciarque“nohihaestela-
daprougranper tapar la
porqueriadeCDC”. /À.Tort

“Aquesta vegada
no podem fer veure
que no ha passat res”,
reclamen dirigents del
partit hereu de CDC
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Fernando
Ónega

El
hàmster

Lanotíciadel dia, oficialment co-
municada pel senyor Puigde-
mont, és aquesta: “El hàmster
ha sortit de la roda”. Feia gaire-

bé quaranta anys que era allà ficat, men-
jant, fent les sevesnecessitats, fent voltes
a la roda i a la fi en va sortir. El molt ho-
norable president no va especificar si es
va escapar eludint les lleis que el tenien
presoner, si el va posar ell mateix en lli-
bertat o si una tercera força invisible li va
obrir la porta de la gàbia. El cas és que ha
sortit de la roda, els nens de casa ploren
la seva absència, els gats constitucionals
han fugit espaordits perquè és un hàm-
ster llegendari, els Mossos esperen ins-
truccions i a la façana de la gàbia hi ha
aparegutuncartell quehi diu: “L’horade
la veritat”.
Davant la transcendència de l’esdeve-

niment, he buscat documentació per ori-
entar la meva crònica, perquè no és fre-
qüent que tot un president vagi a un Par-
lament a comunicar la sortida d’un
hàmster. He pogut saber que no pot ser
que s’hi estigués gairebé quaranta anys,
perquè aquests ratolins tenen vida curta,
de poc més de quatre anys. Consultat
l’equip forense hamsterià, ho confirma:
aquest hàmster ha d’haver nascut, com a
màxim, cap al 2012; posemque fos l’11 de
setembre del 2012, quanDuran Lleida es
va manifestar enguixat.
La seva estada a la roda ha estat d’una

solitud penosa per a les seves necessitats

sentimentals, perquè diuen els llibres
que es posa en zel cada quatre dies, un
períodeplede simbolisme, quevea coin-
cidir amb la cadència dels sobresalts de
l’independentisme a l’Estat i de les visi-
tes de Soraya Sáenz de Santamaría a
prop de la gàbia: una cada quatre dies.
I ara, amb la bestiola en llibertat,

s’obren grans incògnites: campa lliure-
ment amb una estelada a l’espatlla? Té
un full de ruta que el guiï? Es deu haver
ficat al despatx del president o l’olfacte
l’ha portat al de Junqueras? El que més
preocupa els amants dels animals és el
que acabo de llegir a la Wikipedia: que
els hàmsters –no matisa si també els ca-
talans—no són especialment bons per
aprendre trucs i potser per això Artur
Mas va deixar de cuidar-lo; que no
poden veure a distàncies llargues, que
serà el factor propagandístic preferit per
Rajoy, i que la seva vida perilla si ro-
seguen paper de diaris, perquè la tinta
els enverina. Especialment, suposo, si els
diaris són deMadrid.
El que sembla clar és que el hàmster va

inspirar la reforma del reglament i de
l’aprovació exprés de la llei per a la des-
connexió: la bestiola desenvolupa la seva
gestació en només 16 dies. Els seus fillets
neixen en la mateixa quantitat amb què
la dreta estatal fabrica independentistes,
sis o vuit per embaràs, i “al cap de tres
setmanes, informa la Wikipedia, són in-
dependents”. “Aquest és el model”, deu
haver dit Puigdemont a la CUP. Ara bé:
aneu ambmolt de compte, els qui viviu a
Catalunya: si trepitgeu el hàmster enuna
distracció, l’haureu feta bona. Algú dirà
que ha estat el Tribunal Constitucional.

Els seus fillets neixen
en lamateixa quantitat
que la dreta estatal
fabrica independentistes

Puigdemont defensa la via
exprés cap a la independència
El president assegura que celebrarà el referèndum respectant l’Estatut

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La polèmica per l’estratègia de Junts pel
Sí per poder declarar una eventual inde-
pendència per la via d’urgència i amb el
mínim debat parlamentari –aprovar la
lleide transitorietatper lecturaúnica–va
agitar la sessió de control al Govern que
vacelebrarahirelParlament.
L’oposicióvacarregarambduresacon-

tra el pla del bloc sobiranista, i comamà-
xim responsable va assenyalar el presi-
dent de la Generalitat, Carles Puigde-
mont. Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí
queesPot i elPPvanrecriminaral capde
l’Executiu que intenti aprovar la ruptura
amb Espanya “amb nocturnitat i per la
portadeldarrere”, i li vanexigirqueacla-
ríssipensaseguirlesindicacionsdelCon-
selldeGarantiesEstatutàriessobreladis-
posició addicional 31a dels pressupostos,
la relativa al referèndum, o, al contrari,
desatendràaquestòrgan.
“El hàmster ja ha sortit de la roda” va

ironitzar Puigdemont, en al·lusió a l’ex-
pressió que utilitzen alguns diputats de
l’oposició, en especial la líder de Ciuta-

dans, Inés Arrimadas, per criticar que el
Govern“novaenlloc”en lasevacursaso-
biranista. Aquest “hàmster” ja no fa més
voltes i va directe cap a la independència
de Catalunya, va venir a dir el president.
El Govern, va afegir Puigdemont, cele-
brarà el referèndum i ho farà respectant
el dictamen del Consell de Garanties i
l’Estatut, va assegurar. “Trobarem lama-
neradecomplirelquerecomana”.

Ciutadans i el PP van denunciar que si
el Govern aprova els pressupostos man-
tenint la referència al referèndum estarà
“incomplint la llei, seran uns pressupos-
tos il·legals”,mentre que el primer secre-
tari del PSC,Miquel Iceta, va reclamar a
Puigdemont que elimini el text. El grup
socialista ha registrat una esmena al pro-

jectedepressupostosper suprimir ladis-
posició referent a la consulta indepen-
dentista.
“El hàmster potser ha sortit de la roda,

però està una mica marejat”, va respon-
dreambsornaelcapdefilesdeCatalunya
SíqueesPot.Peraixò,laconfluènciad’es-
querres es va oferir per reorientar Puig-
demont. És a dir, van posar sobre la taula
la seva esmena per reformular el text del
referèndum. Una possibilitat que el Go-
vern està disposat a explorar, ja que creu
que seràmés fàcil arribar a un acord amb
els comuns en aquest punt que amb els
seus socis parlamentaris de la CUP. Un
senyal d’aquesta possible aproximació es
va veure ahir al Parlament, quanPuigde-
mont primer i després la consellera de
Presidència, Neus Munté, es van reunir
amb el portaveu de Sí que es Pot, Joan
Coscubiela,per tractarel tema.
Respecte a la reforma del reglament

perquèels grupspuguin impulsarpropo-
sicions de llei per lectura única –amb la
qual cosa es podria aprovar la llei de des-
connexió de manera accelerada–, Puig-
demont va donar suport a la iniciativa
sense fissures. “És perfectament legal i
perfectamentformal”,vasubratllarPuig-
demont. El president va lamentar que
l’oposició critiqui una reforma del regla-
ment “prejutjant” la seva finalitat en fun-
cióde la ideologiadels seus impulsors, en
aquest casJuntspelSí.
Aquestadefensade laviad’urgènciava

irritar la resta dels grups. “Es vol saltar el
reglament del Parlament per silenciar
l’oposició i aprovar lleis sense debat”, va
etzibar Arrimadas. El to de la conversa
anava pujant. “Nonommeu!”, va dir irri-
tat Iceta. “Podem estar d’acord que si al-
gundia es fa una llei de desconnexió serà
la més important que hagi fet el Parla-
mentmai; no la facinper la porta del dar-
rere,denit iper lecturaúnica”,vadirel lí-
der socialistadesafiantelpresident.
Puigdemontesvamostrar impassiblea

les crítiques: “El Govern està determinat
a complir els seus compromisos parla-
mentaris ielectorals”. Iaquestsnosónal-
tres que aprovar la llei de ruptura abans
del setembre i celebrarel referèndum.c

MARIA BELMEZ / ACN

El primer secretari del PSC,Miquel Iceta, va exigir suprimir la disposició sobre el referèndum dels pressupostos

El Govern està disposat
a explorar un nou text
sobre la consulta amb
Catalunya Sí que es Pot

L’operació Catalunya, a comissió
]ElParlamentvaaprovar lacrea-
cióde lacomissiód’investigacióde
laconegudacomaoperacióCatalu-
nya, sobre lessuposadesactuacions
de l’Estatcontradirigents indepen-
dentistes.Ésuna iniciativapromo-
gudaperJuntspelSíqueharebut
l’únicvotcontraridelPPcatalà.
Elplede laCambracatalanava
debatreahir ivavotar laproposta
deresoluciópercrearaquestaco-
missió,quevasumarelsvots favo-
rablesdeJuntspelSí, elPSC,Cata-
lunyaSíqueesPot i laCUP,mentre
queCiutadansesvaabstenirperquè
nocomparteixelnomde lacomis-
sió, sibésíqueesvamostrara
favord’investigarelpresumpte

entramatd’“espionatgepolític”.
EldiputatdeJuntspelSíLluís
Guinóvaevidenciarel seu“fàstic”
perhaverdeparlarde l’“operació
Catalunya”alParlament,peròva
denunciar la“tramad’extorsió
planificadadesdelGovern[espa-
nyol] i elMinisteride l’Interiorper
intentardestruir l’adversaripolític
i l’independentisme”,unfetque
“noes faendemocràcia”.ElPPC
esvaquedarsolen lasevaoposició
acrearaquestacomissió. “S’ha
detenirmoltabarraperveniraquí
adirque li fa fàstic, tenintavui
FèlixMillet iJordiMontull al
jutjat”,varecriminar ladiputada
popularEsperanzaGarcía. /Efe 356
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Haarribatl’horadelaveritat”,
va dir el president Puigde-
mont després d’informar
que el hàmster havia sortit

de la roda. Una mica abans, la diputada
de la CUP Anna Gabriel havia anunciat
que “el temps de les excuses s’ha aca-
bat”. LamateixaAnnaGabriel i elmem-
bre d’Esquerra Jordi Orobitg van coin-
cidir a vaticinar que la transició cap a
l’Estat català “no serà necessàriament
pacíficani ordenada”.Traduïdes aques-
tes frases al llenguatge polític ordinari,
signifiquen dues coses: una, que la deci-
siódetirarendavantelprocéss’haadop-
tat amb totes les seves conseqüències.
No és cap novetat, però el sobiranisme
enténquehaarribatelmoment.Traslla-
dada aquesta impressió a un dirigent
d’Esquerra,m’hovaconfirmar:“Nohem
tingutmaiunaoportunitathistòricamés
favorable; la nostra obligació és aprofi-
tar-la, ara omai”. A la gent de la CUP, el
mesdesetembreels semblamassa tard.
I per què “ara o mai”? Perquè les cir-

cumstàncies polítiques que van ajudar a
aglutinar l’independentisme els darrers
anys poden desaparèixer. La recupera-
ció econòmica es pot consolidar. Barce-
lona és la ciutat on més pisos es venen.
S’està creant ocupació. Les famílies re-
cuperen la seva capacitat dedespesa.Hi
ha un optimisme més gran. La irritació
amb l’Estat, els seus administradors i les
seves retallades tendirà a reduir-se. A

una satisfacció social més gran corres-
pondrà una certa complaença social
ambl’statuquo.Trencar-lopotafectarel
benestar.
Ialgundetallquenoéspetit.Elsparti-

daris de la unió han perdut la por d’ex-
pressar-se. No hi ha una resistència ca-
paç de fer front a la potència de l’ANC,
però la premsa catalanamostra cadadia
mésveusqueesrebel·lencontralainevi-

tabilitat de la desconnexió. L’últim dic-
tamen del Consell de Garanties Estatu-
tàries, el que nega la constitucionalitat
de la convocatòria del referèndum, en-
caraqueeldesatenguielGovern,afegeix
arguments d’il·legalitat a la consulta i la
debilita.Aixòflotaenl’ambient.Afegim-
hi queunapart de la classepolítica cata-
lana,laconductoradelprocés,potentrar
enunperíodededescrèdit comaconse-
qüència del que està sortint a la llum en
el judici del cas Palau... I el que ve en el
casPretòria.És laprimeraocasióenquè
l’independentisme, que sempre va por-
tar la iniciativa política, perd part de la
seva forçadevastadora.
Cal avançar-se a tot això. Per aquest

motiu,alsmésradicalsiimpulsiuselmes
desetembreelssemblamassatard.Else-
gon suggeriment, potser el més inquie-
tant, és que s’ha començat a preparar la
societat per a un desenllaç dur, conflic-
tiu i en el qual no esdescarta perdreuna
de les qualitats fins ara més apreciades
del separatisme: la seva trajectòria i vo-
luntat pacífica. Les úniques preguntes
que se m’ocorren davant el vaticini de
Gabriel i d’Orobitg, apuntat al principi
d’aquesta crònica, són: Quant de pacífic
s’està disposat a perdre? Quanta part de
la societat catalana està disposada a ac-
ceptar aquest destí? Quina quantitat de
pèrdua de pau podria tolerar la pacífica
Catalunya?Aquestssónelsnousinterro-
gantsde l’horade laveritat.

RETALLS

Podem. Ignoro quants periodistes va inti-
midar aquest partit. No sé si és veritat que
utilitza l’amenaçasistemàticaper tenirbo-
na premsa. Per intentar ser justos, caldria
dir: “El partit que estigui lliure d’aquest
pecat, que llanci la primera pedra”. Però
Pablo Iglesias té un antecedent en contra:
la seva idea d’espantar o ficar la por al cos
dels poderosos.

Múrcia.Curiós combat, el deMúrcia. Rive-
ra, disposat a salvar la seva identitat perno
serengolitpelPP.PodemiPSOE,esperant
que caiguin les engrunes. IRajoy, en alerta
davant el que tramin els tres, que al Con-
gréssumenmésde180escons.Lasevapor:
“Aquests comencenmirant cap aMúrcia i
acabenmirant capa laMoncloa”.

Funcions. Va quedar clar que l’any en fun-
cions de Rajoy va ser magnífic per a l’eco-
nomia. També per a altres detalls de la vi-
da: va ser elmillor anyde lahistòria en cri-
minalitat, segons dades d’Interior. I el
ministre (en funcions) era Jorge Fernán-
dezDíaz, l’únic que sotmetenaunacomis-
siód’investigació.

Irreprotxables. El tribunal que va decidir
que Blesa i Rato continuïn en llibertat
potser va actuar d’acord amb la llei. Però
podiahaverpensatmillorel seuargument.
Al·legar la seva conducta “justa i irreprot-
xable”–encaraquees refereixi al seucom-
portamentenel judici–nosorprèn,perquè
va ser així. Però és una dadamés que divi-
deixlasocietat:enunabanda, la justícia;en
l’altra, la indignaciópopular.

L’horade la veritat
TRANSBORDAMENT, MONCLOA

XAVIER GÓMEZ

Anna Gabriel al Parlament

Fernando Ónega

SALVADOR ENGUIX
València

Laplaçade la Igualtat d’Alacant va
recuperarahirel seunomanterior:
plaça de laDivisiónAzul. “Ésmolt
dolorós”, valorava ahir la vicepre-
sidentavalenciana,MónicaOltra. I
com aquest, 45 carrers més de la
ciutat van tornar a denominar-se
amb noms, cites i esdeveniments
franquistes. Aquestes reposicions
són conseqüència de la interlocu-
tòria judicial que obliga a recupe-
rarelsnomsanteriorsdesprésd’un
recurs contenciós administratiu
interposat pel PP contra la decisió
de l’Ajuntament de modificar la
llista de carrers en aplicació de la
lleideMemòriaHistòrica.
“Estem avergonyits. Tornem als

tempsdelnodo,aquarantaanysen-
rere. Ens ha avançat fins i tot la sè-
rie Cuéntame”, va anunciar ahir,
amb llàgrimes als ulls, María José
Espuch, regidoradememòriaHis-
tòrica d’Alacant. L’Ajuntament
d’Alacant, governat per l’esquerra
des del maig del 2015 després de
dècades de govern del PP, va acor-
daralnovembrede l’anypassatne-
tejar la llista de carrers de la ciutat
denomsvinculatsa ladictadurade
FranciscoFranco. Però el PPhova
recórrerperquènoescompliaamb
els tràmits establerts per la llei de
Memòria Històrica, i va demanar

quenoes fes res fins que esdirimís
el recurs.La interlocutòria judicial
valora que el Consistori va proce-
dir“demaneraprecipitadaiimmo-
tivada, jaquenoespresentavenra-
ons d’urgència” a l’execució de
l’acte administratiu impugnat, per
la qual cosa el jutjat va ordenar la
restitució de les plaques tretes i la
paralitzaciódelscanvisprevistos.
Per tant, totes aquestes gestions

queden, demoment, suspeses fins
que no hi hagi una sentència sobre
el fons del cas. La coalició de go-
vern d’Alacant –PSPV, Guanyar i
Compromís–ha recorregut contra
la interlocutòria de la magistrada
davant el Tribunal Superior de
Justíciavalencià.
Les reaccions contra l’actitud

delPPvanserahircontundents.La
vicepresidenta valenciana va de-
manar a aquest partit que expliqui
“per quèprefereix unaplaça d’una
unitat militar espanyola que va
col·laborar amb el genocidi nazi
quevamatar8milionsdepersones
aunaplaçadelaigualtatquedefen-
sa la dignitat humana”. “S’imagi-
nen que a Alemanya reposessin
una placa en honor de les SS?”, es
vapreguntar.
El seu lament va ser compartit

ahir per la Corporació d’Alacant i
per diversos col·lectius socials que
vanmostrar la seva indignació per
ladecisió judicial.c

Alacant reposa les
plaques franquistes
per ordre judicial

Subasta de joyas, monedas,
relojes, antigüedades, arte oriental,

pintura y escultura
Subasta 14 y 15 de marzo

Exposición del 8 al 13 de marzo

Rosselló 227. 08008 Barcelona | T 932 175 607
Almagro, 1. 28010Madrid | T917 376 797

www.balclis.com

357

Aina Milà Solé
LV. Article 292



18 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DISSABTE, 18MARÇ 2017

Rajoy descarta un avanç electoral
i crida a la responsabilitat de tothom
Rivera demana al Govern central diàleg, acords i evitar posar en risc l’estabilitat

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

“Noretrauré resaningú”.Elpresi-
dent Mariano Rajoy s’estima més
mirarcapendavant inoenredar-se
enun reguitzell de retrets per veu-
re qui témés culpa del que va pas-
sar dijous alCongrés, on elGovern
espanyol va viure la seva primera
gran derrota, veient comel PSOE i
Ciutadans l’abandonaven i no li
aprovaven el decret llei sobre els
estibadors.
El president del Govern central

estavamoltmolest ambCiutadans
perquèconsideraquebonapartdel
problema ha estat la seva posició
–elPPdiuquevanarribaraprome-
tre el sí al decret llei–, però Rajoy
sap que és millor empassar-se el
gripau ibuscarunasolució,perquè
el que s’està jugant l’Executiu és
molt, poder governar i sobretot la
imatge que transmet a Europa en

unsmomentsenquèelGabinetmi-
rava de vendre l’estabilitat institu-
cionald’Espanyacomavalor aEu-
ropa.
Per això, durant el discurs al

congrésdelPPdeMadrid,Rajoyva
començar ahir la seva intervenció
sobre la situació creada amb la fra-
se “Noretrauré res aningú”.Hova
fer desprésqueelportaveudelGo-
vern, Íñigo Méndez de Vigo, dei-
xés clar, en la roda de premsa pos-
terior al Consell deMinistres, que
la derrota parlamentària ha estat
unobstacle enel camí, peròqueno
suposa cap variació en l’estratègia
de l’Executiu, que no preveu un
avançament electoral com a reac-
ció a la debilitat demostrada. “El
Govern no es planteja cap hipòtesi
d’avançament electoral”, va dir el
ministre. I ho va repetir: “No hi
hauràavançamentelectoral,elGo-
vern continua governant, perquè
éselque li interessaaEspanya”.

El Govern, doncs, no fa retrets,
però tampoc no fa autocrítica, i fa
recaure tota la responsabilitat del
que ha passat en l’oposició; per ai-
xò el principal missatge d’ahir des
del Govern va ser de crida a la res-
ponsabilitatde tots.
Rajoy no va citar ningú en con-

cretiesvalimitaraexpressarelseu
desig que les coses es reconduei-
xin: “Ara tocapactar, i aixòexigeix
parlar, exigeix capacitat per cedir i
exigeix entendre l’altre, entendre
l’interlocutor, que també té les se-
ves raons, i exigeix posar-se al seu
lloc, però també exigeix responsa-
bilitat idefensar l’interèsgeneral”.
Rajoy considera que ha donat

mostres que és capaç de tot això, i
quesapque“pactarnoés ferelque
diu el Govern, en absolut, però hi
ha coses que Espanya no es pot
permetre”.
I aquí hi ha el retret als grups de

l’oposició,permoltquenoelvulgui

fer:“ElParlamentd’ungranpaísde
la Unió Europea com és Espanya
no pot dir, per majoria, que no vol
complir una sentència dels tribu-
nals europeus. No és un problema
del Govern, és un problema d’Es-
panya”, perquè afecta “el crèdit, la
imatge i elprestigidelnostrepaís”.
El Govern del PP considera que

encaras’hipotseratempsiescom-
promet a ferunesforçper tirar en-
davant el decret llei. Elministrede
Foment es reunirà ambelspartits i
amb el sector per mirar de buscar
una solució que sigui acceptada a
Europaitinguisuportparlamenta-
ri.
El líder de Ciutadans, Albert Ri-

vera, tambévaconsiderar inneces-
sari un altre avançament electoral,
jaque“nohihacapmotiu”, i vapo-
sarendubtequeelpresidentRajoy
estigui pensant a duu a terme
“aquesta irresponsabilitat”. No
obstant això, va remarcar, després
del fiascode l’Executiu ambels es-
tibadors, la necessitat que dialogui
ambl’oposició i arribi aacords.
“ElGovernnopot imposarsense

negociar res amb 136 escons”, va
declarar el dirigent liberal després
d’una reunió amb l’alcalde deMà-
laga,FranciscodelaTorre.Unmis-
satge d’advertència per a la futura
negociació dels pressupostos ge-
nerals, enelsquals,vaadvertirahir
Rivera,hand’estarincloseslespar-
tidesquevanacordar ambelPartit
Popularperquè rebinel seu suport
alCongrésdelsDiputats.c

Rajoyavisaqueincomplir
lasentènciaeuropea
sobreelsestibadors
“afectaelcrèditiel
prestigid’Espanya”

KIKO HUESCA / EFE

El president del Govern espanyol,Mariano Rajoy, ahir en el seu discurs al congrés del Partit Popular deMadrid

Lagestora insta Sánchez anodubtar
de les normes i noperjudicar el PSOE
JUAN CARLOSMERINO
Madrid

La tensióentre la gestoradelPSOE
quepilotaelprocésdelesprimàries
i l’equip de Pedro Sánchez conti-
nua en augment. I viurà el seu
primer cara a cara, probablement
aspre,dimartsde lasetmanaqueve
a la cita queha convocat el respon-
sable d’organització de la gestora,
MarioJiménez,ambrepresentants
de les tres candidatures, també

les de Susana Díaz i Patxi López.
Jiménez, un dia més, va llançar

ahir un seriós avís a Sánchez
perquèdeixi deqüestionar lesnor-
mesper intentardeslegitimar totel
procés, ja sigui pel finançament de
les campanyes–queFerrazexigeix
controlar–,pelcensi lesafiliacions,
els avals, els calendaris, el vot tele-
màtic i un llarg etcètera. “El raona-
ble és que les normes que tots ens
hem donat, que són les mateixes
quehanoperatenaltresprocessosi

que han permès que el partit sigui
una referència de participació de-
mocràtica,nos’handeqüestionar”,
vaadvertiralacadenaSer.“Siqües-
tionem el sistema, estem dubtant
sobre el sistema”, va insistir. I va
confiar que ningú no intenti desle-
gitimar les regles vigents. “Espero
queningúnotingui la temptacióde
fer-li unmal d’aquesta envergadu-
raalpartit”, vaconcloureJiménez.
Però la desconfiança és absoluta

entrel’equipdeSánchez,queacusa

la gestorade ser “àrbitre i part”, i la
direccióinterinadelPSOE,quecri-
tica que el deposat líder del partit
està disposat a “destruir-lo” per tal
deguanyar.
La gestora replica que el regla-

ment per a les primàries del maig
seràexactamentelmateixqueesva
elaborar per a la pugna que el 2014
va guanyar, precisament, Sánchez.
Un reglament que va elaborar lla-
vors Óscar López, ara cap de cam-
panya de Patxi López. “El que lla-
vors sí que valia a Pedro per gua-
nyar no li serveix ara perquè sap
queperdrà?”, s’indignenaFerraz.
Però l’equip de Sánchez, que ja

va qüestionar la legitimitat de la
gestoraqueesvaconstituirdesprés
del seu enderrocament –ja que ni

tansolsestàprevistaalsestatutsdel
PSOE–, denuncia ara la seva falta
d’imparcialitat, perquè asseguren
que ho estan organitzant tot per-
què guanyi Susana Díaz i no paren
de posar-los obstacles a ells. Una
faltadeneutralitatqueatribueixen,
en primer lloc, al mateixMario Ji-
ménez, que és el portaveu parla-
mentari de Díaz a Andalusia i un
dels seushomesdeconfiança.
I mentre la gestora i l’equip de

PedroSánchezcontinuenembran-
cats, Susana Díaz comença a
formar el seu equip de campanya.
Serà “coral”, avancen els seus
fidels, i amb una àmplia represen-
tació territorial. Eduardo Madina,
en aquest equip, tindrà un “impor-
tantpaper”.c

Arrimadas, “jove líder” de laUE
]Laportaveude l’executiva
deCiutadans, InésArrima-
das, va serreconegudaahir
comundels40 lídersde
menysde40anyspelpresti-
giósprogramaEuropean
YoungLeadersorganitzat
pel centrededebateuropeu
FriendsofEurope.
Enaquestaedició,Arrimadas
és l’únicapolíticaespanyola
de la llistaelaboradapel think
tank,queenel seuprograma
aglutina joves lídersendife-
rents sectorsde l’emprene-
doria, la ciència, lesarts i la
política.Altrespremiats
espanyolsenaltresedicions
són laperiodista i exdiputada
delPPCayetanaÁlvarezde

Toledo, i elsperiodistes
AnaPastor i IgnacioEscolar.
En la seva intervenciód’ahir
a l’actedereconeixement
queesvacelebraraLisboa,
la líderde l’oposicióalParla-
mentvadestacarquetant
aEspanyacomaEuropahi
hadosreptesqueposenen
risc laUnió: “Elnacionalisme
ielpopulisme”. “Necessitem
unaEuropamillorpersupe-
rar lapèrduadeconfiança
en les institucions”, vadir.
Arrimadasvaproposar
queaquestes institucions
siguinmés transparents i
representatives, ambun
sistemamésclarperretre
comptesde la sevagestió.
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El Parlament fa
cas omís dels seus
lletrats i aprova
els pressupostos
JxSí, la CUP i una diputada de CSQP
mantenen la disposició del referèndum

ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Junqueras rep la felicitació de Puigdemont per l’aprovació dels pressupostos del 2017

MAITE GUTIÉRREZ
ÀLEX TORT
Barcelona

El Govern de la Generalitat ja té
pressupostos, els primers de Car-
lesPuigdemontiOriolJunqueras, i
l’aprovació ha estat convulsa i ple-
nadereferènciesalstribunals,com
tota la legislatura. Ahir JxSí i la
CUP van tirar endavant els comp-
tes per al 2017, que inclouen la po-
lèmica disposició addicional sobre
elreferèndumd’independència.El
text aprovat manté la referència a
la celebració de la consulta i el seu
finançamentmalgrat queelTribu-

dell va suspendre la sessió durant
cincminuts perquè Junts pel Sí, la
CUP i Catalunya Sí que es Pot es
posicionessin sobre si tenien la in-
tencióderetiraraquestesesmenes.
JxSí va retirar la seva. Però va

anunciarquevotariaafavortantde
l’esmena de la confluència d’es-
querres –que explicita un referèn-
dum pactat– com de la de la CUP
–queporta implícita la voluntat de
celebrar la consulta unilateral-
ment–. Totes dues es van acabar
aprovantfinalment.Alasegonaes-
mena, una diputada de Sí que es
Pot, la podemita Àngels Martínez
Castells, va trencar la disciplina de
del seu grup i va votar a favor del
referèndumunilateral,cosaqueha
generat una forta discussió dins la
coalició.
El president de JxSí, Jordi Tu-

rull, va advertir que la decisió de
retirar la seva pròpia esmena l’ha-
viapreselseugrupabansdeconèi-
xerlanota.Detotamanera,eldipu-
tat independentista es va mostrar
contrariat, i davant els presents va
llegir un informe de dijous passat
en què els lletrats asseguren que el
ConselldeGaranties, quandeclara
quelaredacciód’undeterminatar-
ticleés inconstitucionaloantiesta-
tutari, “no implicaper seuna reco-
manacióde la sevasupressió”.
No obstant això, Turull va acu-

sar l’oposició de voler transformar
elParlamenten“unasaladevistes”
i va afegir que la nota dels lletrats
que es va llegir just abans de la vo-
tació dels pressupostos no aporta
cap novetat. Va ser una conclusió
en què va coincidir la diputada de
la CUP, Anna Gabriel. Però l’anti-
capitalista va anar més enllà i va
afirmar que, malgrat l’advertència
dels lletrats que s’ignorava la reso-
lució del TC, la CUP “no ignora
res” i que és “perfectament conei-
xedora” del que s’està posant en
joc. “No ignorem, assumim. Assu-

mim perfectament que el procés
democràtic que volem iniciar en
aquest país contravé els límits que
imposa el Tribunal Constitucio-
nal”, va dir, desafiadora, Gabriel. I
va acabar assegurant que, de fet,
“suposaunrepte”.
Els grupsde l’oposició, escanda-

litzatsper laderivadelple,vanexi-
girfinsi totenonzeocasionsquees
reunís laMesa i la Junta de Porta-
veus per avaluar l’abast de l’adver-
tència dels lletrats. Forcadell s’hi

Puigdemont reclama sensibilitat al Senat
]CarlesPuigdemontestà
convençutque la sevapetició
depronunciarunaconferèn-
cia a l’antic salóde sessions
delSenat sobreel referèndum
ésunabona idea iquequalse-
vol alternativaquenopassi
peraquest format seriadeva-
luarel requerimentdelpresi-
dentde laGeneralitat.Es
tractad’unesquemaqueahir
vadefensara la sessiódecon-
trol alParlament, enresposta
a lapropostadel representant
delPP,XavierGarcíaAlbiol,
que, en llocdepronunciar la
conferència, vagi auna sessió
de la comissióde les comuni-
tats autònomesdelSenat.
“Vostèemproposaque fem

unacosaqueésunacomissió
decomunitats autònomes,
que, per cert, ningúnoha
demanatdeconvocar, i sem-
bla realmentqueaixò sí queés
unaocurrènciapercorres-
pondreaunapeticióqueha
fet el presidentde laGenerali-
tat”, va lamentarCarlesPuig-
demontperprecisarque la
ideade la comissióde les co-
munitats autònomesno li
agrada.Tot i així, no lava
rebutjarni esvanegaracom-
pareixe-hi si fos l’alternativa
que li acabésarribantoficial-
mentde laMesadelSenat.De
fet, el presidentde laGenera-
litat esperaqueaquesta res-
postaarribi i queenpugui

conèixerels termesperdeci-
dir comactua, imentrestant
el que sí queva ferva ser re-
marcar, no senseunanotable
dosid’ironia, queesperava
que“elSenat tingui lamateixa
sensibilitatque téamb la tau-
romàquia”, ambreferència a
un lliuramentdepremisorga-
nitzatper l’associaciódepar-
lamentaris a favorde la tauro-
màquia “i aquènohaposat
capproblemaperquèespugui
celebrar”. “Si aquest acteés
possible, faci el quepugui com
asenadord’aquestParlament
perquèelSenat ensdoni ràpi-
dament l’autorització”, vadir
CarlesPuigdemontaXavier
GarcíaAlbiol. /Redacció

va oposar amb l’argument que el
ple“éssobirà”iquelavotaciójaha-
viacomençat.Fins i tot elportaveu
de Sí que es Pot, Joan Coscubiela,
va demanar que l’òrgan es reunís
malgrat que el seu grup mantenia
la seva esmena sobre el referèn-
dumpactat.
El portaveu de Ciutadans, Car-

los Carrizosa; el primer secretari
delPSC,MiquelIceta, ielportaveu
del PP, Santi Rodríguez, van coin-
cidir a assenyalar el “desempara-

ment legal” a què se sotmetia els
diputats i van censurar que el Par-
lament ignorés els seus propis lle-
trats. Per tot plegat no van partici-
parenlavotaciódelesesmenesdel
referèndum. Aquests tres grups
sospesen portar al Constitucional
elspressupostos.
Després d’aquestmoment d’alta

tensió, es va passar sense més ni
més a la burocràtica votació de les
mésdemilesmenesalscomptes, la
majoria de les quals van ser rebut-

jades.LaCUPesvauniramblares-
tadelsgrupsdel’oposiciópertirar-
ne endavant 600,malgrat queJxSí
jahadeixatclarquenopodràassu-
mir aquestes modificacions. En
aquest tràmit, el grupmajoritari va
trobar un aliat inesperat: Ciuta-
dans. Els diputats taronges es van
equivocar i van votar en contra
d’altres tantes esmenes amb JxSí.
El ple també va aprovar la llei
d’Acompanyament dels Pressu-
postos.c

Elsindependentistes
“assumeixen”la
desobediènciaidiuen
quesónconscientsdeles
possibles conseqüències

La qüestió catalana

nalConstitucional(TC)ielConsell
de Garanties Estatutàries la consi-
deren il·legal i han advertit que el
Govern no té competències per
convocar-la.
L’últimaadvertència legal lavan

fer ahir els mateixos lletrats del
Parlament. Poc abansde la votació
de les esmenes als pressupostos, la
presidenta de la Cambra va infor-
mard’unanotaemesapel secretari
general, Xavier Muro, i el lletrat
major, Antoni Bayona, en què avi-
sen que la votació de la disposició
addicional de la consulta, així com
l’esmena presentada per la CUP,
contradiu les sentènciesdelTCre-
latives al procés independentista i
que la seva aprovació podria com-
portar responsabilitats penals so-
breelsmembresdelaMesa ielsdi-
putats. Aquesta situació, conside-
ren els juristes del Parlament,
tampocno s’arreglaria amb l’apro-
vació de l’esmena de Catalunya Sí
que es Pot sobre el referèndum
pactatambl’Estat.
L’avís dels lletrats va provocar

una tempesta a l’hemicicle. Forca-

MA N I F E S T

]Finsa500 juristeshan
firmatunmanifestque
asseguraque lacelebració
d’unreferèndumd’autode-
terminacióés“legal”per-
quèaparerseu lapretensió
devotarsesituaenelmarc
de laConstitució.Sotael
lema“ElDretper laconvi-
vència”,defensen,amés,
que lacelebraciódel refe-
rèndumtambéés“legíti-
ma”perquèésreclamada
per“una immensamajoria”
de laciutadaniacatalana.
Entreels signantshi figu-
renEnricArgullol, catedrà-
ticdeDretAdministratiu,o
MercèBarceló, catedràtica
deDretConstitucional.

500 juristes catalans
defensen la consulta
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ElPSOEbusca suports per a la seva
moció de censura al presidentmurcià
Cs s’hi sumarà si és per convocar eleccions, mentre que Podem accepta negociar

S. ENGUIX / I. ELLAKURÍA
València/Barcelona

La negativa del president murcià,
Pedro Antonio Sánchez, a dimitir
desprésd’haverestat imputatenel
cas Auditori ha dinamitat les frà-
gils complicitats del PP i ha
convertitMúrciaenunpolvorípo-
lític. Ahir, per sorpresa, el líder del
PSOE de la regió, Rafael González
Tovar, va presentar davant l’As-
semblea Regional una moció de
censuracontraelpresident. “Ésun
actedecoherènciapolítica ideres-
ponsabilitat”.
Lamaniobravatrencarl’estratè-

giadeCiutadans,elpartitquesosté
l’Executiupopular iquehaviapro-
gramat presentar la seva pròpia
mociódecensuradillunsvinent.El
seu portaveu, Miguel Sánchez, va
aclarirqueelquevolelseupartités
unamoció“instrumental”, és adir,
per convocar noves eleccions, “no
per canviar unes cadires per unes
altres”, en clara referència a les
intencions dels socialistes. Per ai-
xò,vandirquenoméssesumarana
la iniciativa socialista “quan sapi-
guemquines intencions tenen”.
Desde ladirecciónacionaldeCs

tantelseupresident,AlbertRivera,
com el secretari general, JoséMa-
nuel Villegas, van reiterar que la
seva posició és la de fer fora
Sánchezde lapresidència, peròno
la de formar un govern alternatiu
que no tingui l’aval previ de les ur-
nes. “La moció de censura no pot
ser un ves-te’n tu que jam’hi poso
jo”, vadireldirigent liberal.
Aquest dilluns la Mesa de l’As-

semblea decidirà si tramita la mo-
ció del PSOE, que té la firma dels
seus 13 diputats. Rafael González
Tovar sapquenoméspot tenirèxit
la sevamoció per apartar Sánchez
de la presidència si suma els dipu-
tats de Ciutadans i de Podem, ja
que és l’única possibilitat d’assolir
la majoria absoluta al Parlament
murcià. AhirPodemvaassenyalar
que accepta negociar la moció de
censura amb el PSOE i la constitu-
ciód’ungovernalternatiualdelPP.
LamaniobradeRafaelGonzález

Tovar va ser justificada perquè Cs

nomésdisposadequatrediputats i
encalensetperpresentarlamoció.
Tot i això, el partit deRivera espe-
rava tenir la iniciativa i que fossin
els socialisteselsques’hi sumessin
per poder registrar-la a l’Assem-
blea.Lamociódels socialistes, si és
tramitada, no podrà ser votada
abansdecincdies, idurant lesprò-
ximes 48 hores hi podria haver
més mocions alternatives, segons
recull l’Estatutmurcià.
El text de la moció recorda les

paraules del president murcià

quan va dir que, si la justícia dicta-
minés “una imputació pel cas Au-
ditori, dimitiria, perquè compliria
la seva paraula sense necessitat
que ningú l’hi demanés”. El presi-
dentmurcià està imputat pels pre-
sumptes delictes de prevaricació
continuada, frau contra l’adminis-
tració pública, falsedat en docu-
ment oficial i malversació de ca-
bals públics. El cas Auditori és la
instrucció judicial sobre les pre-
sumptes irregularitats comeses
per Sánchez en la construcció de
l’auditori de Puerto Lumbreras,
Múrcia,quaneraalcalded’aquesta
localitat.
Després de fer-se pública la im-

putació,elpartitquemésesvaopo-
sar a la seva continuïtat va serCiu-
tadans.Defet,AlbertRiveravaofe-
rir continuar amb el pacte que
sosté l’Executiu murcià si el PP
canviava la persona que ocupa la
presidència. Però ahir al matí, en
una conferència al fòrum Nueva
Economía deBarcelona, només va
assenyalar les eleccions anticipa-
descomaúnicavia.Riveravacriti-
car tant el PP, per haver-se negat a
buscarunsubstitutaSánchezievi-
tar els comicis, com el PSOE, per
pensarnomésaagafarcadires.c

La iniciativa
dels socialistes,
si és tramitada,
no es podrà votar
abans de cinc dies

Lliuresde corrupció

Afinals del 2010 vaig as-
sistir per primera vega-
daaunmítingdeCiuta-
dans. Allà vaig escoltar

Albert Rivera defensar propostes
per lluitar contra la corrupció que
llavorssemblavenrevolucionàries:
suprimir els aforaments, despoli-
titzar la justícia o eliminar els in-
dults apolítics.
Des d’aleshores, gairebé cada

dia ens aixequem amb una nova
notícia sobre corrupció. Març ha
estat un mes infaust per als diri-
gents de Convergència que s’han
assegut al banc dels acusats; és

irònic que alguns ideòlegs de
l’“Espanya ens roba” siguin als
tribunals precisament per robar
als catalans.
La corrupció no és només un

problemamoral o ètic quedestru-
eix la confiança en les institucions
democràtiques; la corrupció tam-
bé és un greu problema econòmic
que lamina la nostra competi-
tivitat i que drena recursos que es
podrien destinar a polítiques so-
cials.Elsciutadansestandisposats
a pagar impostos si saben que
serviran per tenir més llits d’hos-
pital o millor material per a les
escoles, però no si s’assabenten
que els seus diners han anat a pa-
rar a les butxaques dels Millets o
Bárcenasde torn.
Totademocràcia sòlida i econo-

mia dinàmica necessita trobar su-
port en institucions netes i trans-
parents. I per això no es tracta de
destruir el sistema com alguns
proposen, sinódenetejar-lo.

Lacorrupciónoésunaplagabí-
blica que estem condemnats a pa-
tir; podem combatre-la amb me-
sures concretes que no costen un
soleuro igenerenretorns incalcu-

lables.Sensdubte,entreellesno hi
ha tapar els casos de corrupció
ambunabanderaocanviarelnom
del teupartit.
Sialgunacosahaquedatclaraen

aquestsúltimstempsésqueallàon
Ciutadans és decisiu, la corrupció
no es tapa: s’investiga. I els vells
partits saben que han de complir
unes exigències de regeneració
quenohanaprovat en trentaanys.
Així ho hem demostrat impul-

sant al Congrés dels Diputats una
comissiósobre lapresumptacaixa
B del Partit Popular, així com una
altra que investigarà el saqueig de
les caixes d’estalvis, després de
diversos intents de bloqueig tant
del PP com del PSOE. Igualment,
ja hem registrat iniciatives per
prohibir els indults a polítics

corruptes o exigir una major
responsabilitat dels partits per la
corrupció dels seus càrrecs
públics.
Gràcies aCiutadans, per prime-

ra vegada en democràcia s’ha tra-
mitat una llei integral de Lluita
contra la Corrupció al Congrés,
mentre que al Parlament hem re-
gistrat una llei per protegir els de-
nunciants que destapen els casos
decorrupció.
Han passat alguns anys des que

vaig anar a aquell míting. La cor-
rupció continua sent el segonpro-
blema dels ciutadans, després de
l’atur. Però moltes de les mesures
que en aquell moment semblaven
una utopia, avui són propostes
concretesques’estantramitantals
parlaments autonòmics o al Con-
grés gràcies a Ciutadans. Avui,
mésqueahir, sommoltmésaprop
detenir les institucionsqueesme-
reixen totsels ciutadans:unes ins-
titucions lliuresdecorrupció.c

Els vells partits ja saben
que han de complir
unes exigències de
regeneració que no
han volgut en 30 anys

Inés Arrimadas

I. ARRIMADAS, portaveu nacional de Cs
i líder de l’oposició al Parlament

Garre atacaRajoy i deixa el PP
]L’expresidentdeMúrcia
AlbertoGarrehademanat la
baixad’afiliacióalPPatravés
d’unaduracartadirigidaal
presidentdelGovern idel seu
partit,MarianoRajoy,que
acusadeserelmàximrespon-
sablede la“inacciódavant la
corrupció”.A lamissiva,
Garreesmostramoltcrític
amblasituaciódelPPiamb
el seupresident,queacusa
d’haverprovocat la“fossilit-
zació”delpartit idenohaver
reaccionatdavant lapèrdua
devotsdelsúltimsanys.El
quevaserpresidententre
l’abrildel2014 iel junydel
2015qüestionaeldesenvolu-

pamentdelcongrésnacional
delPPieldelpartitaMúrcia.
“Vansepultar–assenyala–
sota lescatifes [...] les immun-
díciesde lacorrupciópolítica,
dientquesóncosesdelpas-
sat,defugint lesreiterades
advertènciesdelCIS, lacoe-
tàniasentenciadelTSJvalen-
cià i les indagacionsque judi-
cialmentplanavensobreel
presidentde lamevacomuni-
tat”.Garrecondemnaqueel
seusuccessor,PedroAntonio
Sánchez,desprésdedeclarar
comainvestigatenelcas
Auditori, va tornaraserele-
git líderdelPPmurcià. “Fins
aquíhemarribat”, subratlla.

Rodríguez
serà el nou
secretari
general del
PP català
I. ELLAKURÍA Barcelona

Després de diverses setmanes
denegociacióambelsdiferents
sectorsdelPPcatalàiambladi-
recció de Madrid, Xavier Gar-
cía Albiol es va decantar ahir
perquè sigui el veterà diputat
SantiRodríguezlasevamàdre-
taenlanovaetapaqueempren-
drà el partit a partir d’aquest
cap de setmana, en què cele-
brarà el seuXIVcongrés.
Rodríguez ocuparà el càrrec

de secretari general en substi-
tució de Jordi Cornet i es con-
vertirà, sota lesordresd’Albiol,
en el director de la sala de mà-
quines d’una formació que ob-
serva amb certs dubtes el seu
futur immediat.
AmésdelnomdeRodríguez,

actual portaveu adjunt del
grup parlamentari, sobre la
taula de negociacions hi havia
el de dos dirigents amb molts
suports entre els quadres i la
militància popular: els exdipu-
tatsa lesCortsAntonioGallego
iDaniel Serrano.
Però el suport sense fissures

de la vella guàrdia del partit,
queveuenRodríguezunhome
de “consens” que pot garantir
una renovació tranquil·la, així
com el suport de la Moncloa a
la seva candidatura, van incli-
nar labalançaa favor seu.
Enginyer tècnic en Teleco-

municacions, afiliat al Partit
Popular el 1982, va entrar al
Parlament el 2003 amb Josep
Piqué. Però va ser sota el
lideratge d’Alicia Sánchez-
Camacho quan es va convertir
en un dels puntals del grup
parlamentari, tant pels seus
bons dots oratoris com pel co-
neixement del reglament de la
Cambra. Rodríguez, perico
confés, va saber, a més a més,
mantenir-sealmargede lespe-
riòdiques pugnes de poder al
PP català.Ha estat una neutra-
litat que l’ha ajudat en el seu
salt a la secretaria general.c

LV

Polèmica.El jutgeJuliánPérez-Templado(dreta),queinstrueix
elcascontraelpresidentmurcià,enunbarambunvocaldelPP,
CosmeRuiz, l’endemàqueprenguésdeclaracióaSánchez
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L’oposició posa en dubte
la imparcialitat de Forcadell
JxSí i CUP defensen la gestió de la presidenta i ella afirma que compleix el reglament

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

La gestió de Carme Forcadell al capda-
vant de la presidència del Parlament de
Catalunyaha estat posada endubte. La
sevanegativaaparalitzarelpledelaset-
mana passada perquè laMesa analitzés
l’advertència dels lletrats de la Cambra
–van avisar que votar la disposició del
referèndum en els pressupostos era
il·legal–haprovocat unprofundmales-
tar en els grups de l’oposició. Les quei-
xes se centren sobretot en l’actuació de
l’expresidenta de l’ANC en aquesta
convulsa sessió plenària, però van més
enllà.Ciutadans, el PSC i el PPconside-
ren que Forcadell afavoreix la majoria
independentista i denuncien falta de
neutralitat endiferents episodis.
Així ho van transmetre ahir a Forca-

dell mateixa. Els tres grups van lliurar

un escrit a la presidenta durant la junta
de portaveus en què denuncien que es
va saltar el reglament i va vulnerar els
drets dels diputats durant la votació
dels pressupostos de laGeneralitat. Per

totplegat,demanenqueForcadell actuï
amb la “imparcialitat i objectivitat im-
plícits en la funció de representació de
la Cambra de la presidència del
Parlament”.

El grup de Catalunya Sí que es Pot,
per la seva banda, comparteix algunes
d’aquestesqueixes, peròno firmaeldo-
cument presentat perquè no està
d’acord amb tots els punts. En canvi, sí
queqüestionaque laMesa, onJuntspel
Sí témajoria,nohagiatès lasevasol·lici-
tud perquè els lletrats estudiïn la pre-
sumpta contradicció entre les dues es-
menes sobre la disposició del referèn-
dum –una de la CUP, que defensa la
consulta unilateral, i l’altra de CSQP,
ambel referèndumpactat–.
“Tenim la sensació que els plens no

s’ordenen amb objectivitat i demanem
que, de cara al futur, la Mesa i la presi-
dència garanteixin els drets de tots els
grups”, va subratllar la portaveu socia-
lista,EvaGranados. “Forcadell had’en-
tendre que ja no és la presidenta de
l’ANC”, va afegir el diputat de Cs Fer-
nando de Páramo. La diputada popular
EsperanzaGarcíavaafirmarque“lane-
gativadelaMesas’estàconvertintenun
esport, iaixòésunriscperalademocrà-
cia”. En definitiva, aquests grups la-
menten queForcadell “utilitzi” la insti-
tució del Parlament per complir els ob-
jectiusdel bloc independentista.
Els arguments van ser rebutjats per

JuntspelSí, laCUPiForcadellmateixa.
ElgrupdeGovernvadefensar la impar-
cialitat de la presidenta i va assegurar
que aquesta es limita “a aplicar el regla-
ment”. L’oposició, va continuar Junts
pel Sí, intenta “desgastar-la”. Els anti-
sistema, per la seva banda, van criticar
que“s’infravalori” la feinadeForcadell,
quevanqualificard’irreprotxable.
La presidenta va respondre ahir a les

queixes deCs, el PSC i el PPmitjançant
un comunicat en el qual defensa la seva
“equanimitat”. Exposa una sèrie d’arti-
cles del reglament del Parlament per
afirmar que si no va paralitzar el ple de
la votació dels pressupostos i va reunir
la Mesa, tal com sol·licitaven els tres
grups, va ser perquè “segons el regla-
ment, nocalia”.
Així mateix recorda que la convoca-

tòria de laMesa és competència exclu-
siva de la presidència i que la sol·licitud
del grup parlamentari del PP per con-
centrar la junta de portaveus “no tenia
fonamentació reglamentària”.c

MARIA BELMEZ / ACN

Carme Forcadell

Cs,PSCiPPlamentencom
vaactuaren l’últimple la
capdelParlament i l’acusen
d’afavorir l’independentisme

El TSJC vol documents de la Cambra
]LamagistradadelTSJCMaria
EugèniaAlegretvademanarahir
alParlamentque li lliuri lesresolu-
cionsquevanseraprovadesalple
delParlamenta favord’unreferèn-
dumd’independència.Enuna
providència,Alegret imposaun
terminidesetdiesperquèse li
lliuriaquestadocumentació.
Alhora la jutgessa tambévolque
laCambra li faciarribar lanotifica-
cióqueelTClivaenviarambla

resolucióen laqualadvertiade les
conseqüènciesdedesobeir laseva
prohibiciódedesenvolupar la
declaracióderupturaaprovadael
9denovembredel2015,ambels
detallsdeldia, l’hora ielminutde la
recepció.ElTSJCinvestigaForca-
dell i tresmembresde laMesa
–Corominas,SimóiBarrufet–per
desobediènciaperhaverpermès
lavotacióde lesresolucionsa favor
del referèndum. /T.Muñoz

El Parlament condemna
l’escarni de la CUP a
la seu del PP aBarcelona
ÀLEX TORT
Barcelona

“AlsPaïsosCatalans,el joventseguemar-
ran”,diuundels lemesd’Arran, l’organit-
zació juvenil independentista afí a la
CUP. Tan arran que ahir el Govern i el
Parlamentvancondemnarsensematisos
l’escarni a la seudelPPaBarcelona.Tots
els grups es van sumar a una declaració
conjunta de reprovació dels fets, que, a
més, van ser denunciats per la formació
que presideix Xavier Garcia Albiol da-
vant els Mossos d’Esquadra dilluns a la
tarda.
A la denúncia el PP subratlla que da-

vant la seva seu es van concentrar els
membres d’Arran sense comunicar-ho
prèviament, circumstància que impedia

l’entrada i sortida del personal, i que es
van enganxar cartells i adhesius propis
de l’organització independentista.Amés
amés, constaten la presència de la dipu-
tada de la CUP Anna Gabriel i de l’exdi-
putat David Fernàndez, i denuncien que
cap dels concentrats no es va identificar
malgrat els requeriments dels agents po-
licials. Albiol va anarmés enllà i va asse-
gurarendeclaracionsaTVEqueelsMos-
sos no van identificar els participants de
l’ocupacióper“ordrespolítiques”.
Entotcas,ahirelGovernitotselsgrups

parlamentaris, tret de laCUP, van tornar
a condemnar l’escarni. Així doncs, Neus
Munté, portaveu del Executiu català, va
afirmar que una acció com aquesta no
contribueix a ampliar la base indepen-
dentista. JxSí tampoc no va estalviar crí-

tiques i va condemnar l’ocupació “sense
cap tipus dematís”. El seu portaveu, Ro-
ger Torrent, va assegurar que el procés
sobiranistacatalà“ésiseràpacífic,demo-
cràtic i cívic, onoserà”.
Cs, el PSC i Sí que es Pot també van la-

mentar l’ocupació de les joventuts inde-
pendentistes. De fet, la formació taronja
va demanar al Govern que deixés de
comptar amb la CUP,mentre que els so-
cialistes van celebrar que Puigdemont
condemnés l’acció. Tots els grups parla-
mentaris, excepte els cupaires, van fir-
marunadeclaracióproposadapelspopu-
lars en què el Parlament rebutja “ferma-
ment”l’escarniila“intimidació”d’Arran.
LaCUPvajustificarl’acció,perquè“no

hivahaverviolència” i,per tant, conside-
ra que “no hi ha motiu per a querelles”.
Anna Gabriel, diputada anticapitalista,
vaafegirqueles“amenaces”delPPnoels
preocupen. “El que ens preocupa és que
el PDECat, ERC i CSQP assumeixin el
marcmental del PP”. Als passadissos del
Parlament la diputada es va enfrontar
ahir a crits ambelportaveudeCatalunya
Sí que es Pot, Joan Coscubiela, a qui va
qualificar de “fatxa” per haver firmat la
declaració.c

Antoni
Puigverd

Un socialisme
adjectiu

Ahir el periodista Juan Carlos
Merino titulava així, a l’edició
digital deLaVanguardia, la se-
va crònica de la darrera jugada

de l’aparell socialista: “La gestora del
PSOE fa entrar Pedro Sánchez enun cul-
-de-sac”. És un titular molt precís. Inca-
paç de guanyar-lo a camp obert, la buro-
cràciasocialistaestàprovocanttotamena
de noses al candidat Sánchez. Obstacles
depicaplet.Primerelvanferplegardese-
cretari general emparant-se en la lletra
dels estatuts, però forçant-ne l’esperit.
Després han afavorit sense dissimulaci-
ons,ambundesvergonyimentquenomés
elsmolt fortsoelsmolt feblespractiquen,
la candidatura oficialista de SusanaDíaz,
avaladapertoteslesvellesglòriesdelpar-
tit. Tot i això, no semblen gens segurs de
poder-lotombar, iarael forcenadescapi-
talitzar-se econòmicament: un candidat
sense recursoseconòmicsper fer campa-
nya és home mort. Amb molta alegria es
vallençarl’esquerraadefensar lesprimà-
ries,oblidantprecisamentque,atotarreu
onespractiquen,sónunrecursidealpera
políticsdebutxacaprofunda i consistent.
Si realment li tallen el finançament

popular quehavia aconseguit pelmètode
del micromecenatge, Sánchez queda
acorralat en un cul-de-sac. Ara bé, quan
unanimalésacorralat,generalmentesgi-
ra contra els caçadors, encara que sigui a
la desesperada. El fantasma de l’escissió,
de què l’altre dia parlava Enric Juliana,
cadadiaes famésvisibleals foscospassa-
dissosdel devastat casalot socialista.
Mentre les velles glòries surtendels àl-

bums de fotografies per auxiliar Susana
Díaz, Sánchez de grat o per força és em-
pèscapal’espaidePodem.Sifinalmenthi

ha escissió, l’eix polític de l’esquerra ja es
desplaçarà irreversiblement cap al con-
glomerat que Pablo Iglesias articula amb
elscomunscatalans, lesmareasgallegues
i el compromís valencià. Amb l’afegitó
de la nova esquerra socialista de Pedro
Sánchez, el conglomerat liderat per Po-
dem tindria possibilitats de créixer tam-
bé on ara estavamés verd: Andalusia i les
Castelles.Aracomara, certament, aquest
conglomerat no sembla prou fort per de-
cantar la balança d’una majoria. Però hi
haunacosaquequedaràclaradesdelpri-
mermoment de l’escissió, si es produeix:
obligarà el PSOE oficial a deixar de ser
substantiu per convertir-se en un adjec-
tiudelPP.Unadjectiumeridional.
La famosaexpressióPPSOE, tanpopu-

lar a les xarxes socials, es convertiria, per
tant, en una realitat que el PSOEnecessi-
taria per sobreviure. Més marge de joc
per al PP, doncs. Una vegadamés, el pre-
sident Rajoy aconsegueix reduir l’espai
dels adversaris. Tindrà un PSOE con-
demnat a fer-li demascota.
Unchien andalou: a la seqüència inicial

d’aquest famós film surrealista, Buñuel
talla l’ull d’unadonaambuna fulla d’afai-
tar. Sánchez està sent forçat a estimbar-
se, però tindrà temps de perforar la
còrniadeSusanaDíaz. I, perpocprofund
que sigui el tall, la mirada del PSOE
quedarà inevitablement subordinada a la
delPP.

El PSOE, si abandona
el substantiu, es pot
convertir en un adjectiu
meridional del PP
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Avui he anat a cal barber.
Amb aquest senyor no tinc
mai problemes amb l’hora.
Si aconsegueixo que em

doni cita a les nou del matí (el meu
moment preferit, perquè després ja
dedico el dia sencer a la feina), a les
nou delmatí en punt aixeca la persia-
na, immediatament em convida a as-
seure’m a la butaca i comença a ta-
llar-me els cabells.
No passa el mateix en altres esta-

bliments. Al forn de pa hi ha un rètol
que diu que obren a les vuit. Efectiva-
ment és així: a les vuit obren la porta.
Hi entro i, com que fan una coca de
recapte prou acceptable i m’estimo
més esmorzar salat que no pas dolç,
en demano un tall. (Molts clients en
diuen pizza, per cert, com si fos el
mateix. No deuen haver sentit a par-
larmai de la coca de recapte, suposo.)
Diu la dependenta:
–Ui, no. Fins d’aquí a vint minuts o

mitja hora non’hi haurà. L’estan fent.
Aquesta falta de concreció (“vint

minuts omitja hora”) ja et permet in-
tuir que potser seran tres quarts. De
manera que ho deixo córrer. No ho
sé, però si jo tingués un forn, intenta-

ria que abans d’obrir la porta ja hi ha-
gués de tot, ni que fos poc, i dedicaria
la resta de la jornada a preparar més
peces d’aquells pans, croissants, en-
saïmades o coques (de recapte o dol-
ces) que veus que estan a punt d’ex-
haurir-se.
En això dels horaris d’obertura hi

ha una clara tendència a l’ensarrona-
da. Sovint truques aun restaurant per
reservar taula. Per al migdia, per
exemple:
–¿A quina hora comencen a servir?
–A la una ja estem a punt.
–Doncs a la una.
–Molt bé. ¿Per a quantes persones?
–Per a una.
–¿A quin nom?
Hi vas a la una, puntual com un

clau. Seus a la taula que t’indiquen i
observes com estan acabant de pre-
parar la cuina i la resta de taules. Pas-
sen deu minuts, quinze, i encara no
t’han portat la carta. No hi ha ningú
més al menjador. ¿Per què triguen
tant a fer aquest primer i senzill pas?
Doncs perquè no és veritat que co-
mencin a servir a la una. A la una
obren la porta, però ells no pensen
posar-te el plat a taula fins a tres
quarts de dues (amb molta sort) o,
més probablement, a les dues toca-
des. Pitjor és el cas dels bars que al
matí obren a una hora determinada i,
mentre els clients ja van entrant, en-
cara estan fregant el terra, amb la tre-
menda pudor de desinfectant o llei-
xiu que en aquests moments impreg-
na el local. ¿No seria molt més lògic
que obrissin un cop ja haguessin fre-
gat i ventilat, i hagués desaparegut
aquesta ferum terrible que t’envaeix
els narius i t’impedeix assaborir dig-
nament un cafè o un entrepà? A
l’APM? de TV3 de vegades surt (o
sortia) un senyor que deia: “Que nos
están engañando. ¡Que no nos enga-
ñen, que nos digan la verdá!”. Ara en-
tenc a què es referia, pobre home.c

Les falses
promeses

En això dels horaris
d’obertura hi ha
una clara tendència a
l’ensarronada pura i dura

Quim Monzó
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El Brexit i el futur dels residents

ELRegneUnit és a punt d’embarcar-se en un
viatge ple d’incerteses. Debilitarà els 27
membres restants de la Unió Europea i gai-
rebé amb tota seguretat farà que aquest país

entri en una dècada d’inestabilitat o més. El 1973, el
RegneUnit es va inscriure ambunesperit poc integra-
dor en aquest intent audaç demodelar una comunitat
de pau i prosperitat entre els estats nacionals que ha-
vienestat enconflictedurant segles.Lamentablement,
l’entusiasme rares vegades va superar l’acceptació a
contracor.
Malgrat això, durant 44 anys, els britànics han cres-

cut, o han envellit, amb el projecte europeu i aquest
s’ha incrustat en les seves vides. Fins i tot aquells que
no hi van creure mai no poden pretendre ara recupe-
rar-ne el control tot d’un plegat. Tampoc no acolliran
ambbeneplàcit lapèrduadelsbeneficisdequègaudei-
xen gràcies a l’adhesió: la setmana laboral més curta,
els ajuts econòmics dels fons regionals de la UE o les
platges netes on van de vacances.
Ara comença el procés enorme i ardu de desfer les

mesures que han cosit el Regne Unit en la vida de 27
països més. Interessa a les dues parts que les nego-
ciacions per reconstruir una nova relació siguin com
menys dolorosesmillor. El problema és que els objec-
tius de TheresaMay tendeixen a un resultat que sens
dubte afectarà l’economia britànica i probablement
causarà danys col·laterals a la resta de la UE.
La qüestió de les obligacions financeres del Regne

Unit s’haconvertit enun tòtemperalsbrexiters,quees
preocupen poc pel futur d’Europa i les relacions amb
el seu país. Exigeixen que no es pagui cap factura per
la sortida. Els negociadors de laUnió Europea, que ho
tenen com el primer punt de l’agenda, diuen que és
impossible deixar de complir els compromisos ante-
riors. Eleven la factura a gairebé 60.000 milions
d’euros. Sens dubte un factor decisiu. Val a dir, sobre
això, que Theresa May, sàviament, ha evitat pro-
nunciar-s’hi.
El pressupost és una àrea que reflecteix el nivell

d’intimitat que es crea en una relació que ha durat
44 anys. Una altra és la lliure circulació de ciutadans
del Regne Unit cap a altres països de la UE, i des
d’aquests cap a les illes. Per a molts residents, aquest

sentit d’identitat compartida gràcies a la llibertat de
moviments ha estat undels grans beneficis de la perti-
nença a la Unió Europea.
Fins i tot aquells britànics que han experimentat la

immigració comun desafiament a la seva forma de vi-
da han sortit guanyant amb elsmetges i les infermeres
d’Alemanya i d’Espanya, amb els treballadors assis-
tencials de Polònia i amb els baristes d’Itàlia. Els su-
permercats són més barats a causa dels centenars de
milers d’europeus que treballen en l’agricultura i l’ela-
boració d’aliments. I a tot arreu, en la ciència i en la
investigació, en les arts i en els negocis, la contribució
ha estat tant cultural com financera.
No obstant això, des del 23 de juny, el futur dels tres

milions de ciutadans de la UE que viuen i treballen al
RegneUnit, i el dels britànics a l’estranger, ha estat in-
cert. Al desembre, europeus residents al Regne Unit
durant la major part de la seva vida van començar a
rebre cartes del Ministeri de l’Interior instruint-los a
“preparar-se per anar-se’n”. Els ministres de la UE
han insistit que els drets dels ciutadanshande ser part
de les negociacions. Es deia que la cancellera alema-
nya,AngelaMerkel, eraunade les quenovolienque la
qüestióes resolguésper separat.Al gener, eneldiscurs
en què va exposar la seva posició negociadora als am-
baixadors, May va afirmar que el seu intent de resol-
dre l’afer ràpidament no s’havia tingut en compte. El
problema afecta fins a cincmilions de persones. No és
pas bo, tant moralment com pragmàticament, tractar
així els nostres conciutadans.
Ara que es desencadena l’article 50 del tractat de

Lisboa, el destí dels ciutadans de la UE que viuen al
RegneUnitoeldelsbritànicsqueviuenenunaltre lloc
d’Europas’hauriade tractar comunassumpte separat.
Cal accelerar i simplificar el procés de sol·licitud de
residència permanent al Regne Unit. Els propers dos
anys seran difícils i, sens dubte, en ocasions tempes-
tuosos. Com a qüestió urgent seria prudent crear un
ambientpositiuper arribar aunacord sobre aquest te-
ma delicat dels residents.
La Vanguardia, juntament amb quatre diaris euro-

peusmés, advocaperunacordentreelRegneUnit i els
27 estats membres per reconèixer recíprocament els
drets dels ciutadans de cada part.

Assalt de la CUP a la seu del PP

AMBunanaturalitat inquietant,migcentenar
d’activistesd’Arran–unabrancajuvenildela
CUP– van intentar irrompre dilluns a la seu
del PP aBarcelona, sota lamirada aprovatò-

riad’unadiputada,AnnaGabriel,id’unexdiputat,David
Fernàndez, cosa que no deixa de ser un avís perillós: la
via parlamentària no li sembla eficaç a la CUP i traslla-
den lamanera de fer política a l’assetjament a un partit
ambel qual comparteixen l’hemicicle delParlamentde
Catalunya. No sembla una forma de coherència demo-
cràticagaireexemplar.
La resta de partits parlamentaris i el president de la

Generalitat van condemnar els fets de seguida, l’enèsi-
ma sortida de to d’un soci tan imprescindible com im-

predictible. El moment polític crucial que viu Catalu-
nya,ambunGoverndisposataconvocarunreferèndum
al setembre sense acord amb l’Executiu espanyol i al
margede l’Estatut, convidaaextremar laserenitat i exi-
geix un respecte escrupolós de les formes, sobretot en-
vers els adversaris. Dies enrere, un conseller destacat,
Raül Romeva, associava Ciutadans amb el falangisme i
hofeiadesdel’escódelParlament,unamenciópocafor-
tunadaperquèevoca laGuerraCivil i els seusbàndols.
Amb vista als propers mesos, els polítics i agents so-

cialscatalanstenenl’obligaciódemantenir laconvivèn-
cia i encarrilar el diàleg, llunyde qualsevol complaença
ambactuacionsantidemocràtiquescomlaquehaprota-
gonitzatArran.
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Laplantilla d’Iberpotash demana tirar
sal a Sallent tot i la sentència judicial
El comitè d’empresa pressiona la Generalitat perquè busqui una sortida

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El comitè d’empresa d’Iberpo-
tash de les mines de Sallent i Sú-
ria va demanar ahir públicament
que es continuï acumulant sal a
les instal·lacions encara que una
sentència judicial ho prohibeixi
a partir de l’1 de juliol vinent. La
declaració conjunta dels treba-
lladors pressiona la Generalitat
perquè és l’única que podria “re-
interpretar” la decisió judicial
contra Iberpotash, que està con-
trolada per la companyia israeli-
ana ICL. Entre directes i indirec-
tes, Iberpotash dona ocupació a
més de 5.000 treballadors.
L’origen del problema es troba

en el retard de 18mesos que acu-
mulen les obres de condiciona-
ment de laminadeSúria que està
duent a terme Iberpotash. Va ser
l’antiga direcció d’Iberpotash
–que ara ha estat cessada– la que
va fixar davant el tribunal la data
de l’1 de juliol com el moment en
què podria deixar d’abocar-se sal
a lamuntanyadelCogulló, al cos-
tat de lamina de Sallent. La sal és
el residu que queda quan s’ex-
treu la potassa del subsòl. I enca-
ra que una part està començant a
reaprofitar-se per a usos indus-
trials, la major part s’acumula en
una gegantina muntanya. El pro-
blemaés que aquesta sal es filtra i
contamina l’aigua del subsòl.
El comunicat conjunt emès

ahir per part dels comitès d’em-
presa de les dues plantes es va fer
públic elmateix dia enquè els re-
presentants del sindicat CGT a
Iberpotash, juntament amb la di-
putada de la CUP Anna Gabriel,
van dur a terme una roda de
premsa al carrer davant la Gene-
ralitat deCatalunya, a Barcelona.
Rubén Noe, delegat de la CGT a

Iberpotash, va assenyalar ahir
que s’havien assabentat del co-
municat conjunt a l’acabar la ro-
da de premsa però que comparti-
en els objectius amb la resta de la
plantilla.
En la nota del comitè d’empre-

sa, els treballadors, malgrat re-
cordar que “les sentències judici-
als hi són per complir-les”, de-
manen “una moratòria en el
temps que permeti una transició
pacífica i sense cost social ni la-
boral”. Només l’Administració
pot facilitar aquesta moratòria,

amb la qual cosa la pressió sobre
la Generalitat i la resta d’admi-
nistracions locals implicades ara
mateix és màxima. Ahir, durant
l’acte organitzat per la CGT a
Barcelona la diputada de la CUP,
Anna Gabriel, va dir que “la res-
ponsabilitat està en mans del
Govern i són ells els que han de
treballar permantenir tots i cada
un dels llocs de treball”, informa
ACN.
Encara que ara per ara no ha

transcendit quines són les ofer-
tes que fa l’empresa, el cert és

que existeixen alternatives que
podria posar en marxa Iberpo-
tashperpoder superar el període
de gairebé dos anys que falta per-
què la planta de Súria estigui
preparada per assumir la pro-
ducció de Sallent. Iberpotash
afirma que necessita mantenir
una producció d’1 milió de tones
a l’any per ser competitiva. Les
alternatives per part de l’empre-
sa podrien consistir en cessar
parcialment la producció de Sa-
llent i mantenir només la part
d’extracció de potassa de la

quaql el residu de sal es pugui
acumular fora del Cogulló. En
aquest escenari, que òbviament
seria perjudicial econòmicament
per a l’empresa perquè produiria
menys de l’objectiu d’1 milió de
tones, la part de la plantilla sense
feinaper la reduccióde l’activitat
podria entrar en un expedient de
regulació d’ocupació de caràcter
temporal mentre s’acabin les
obres. Aquestes alternatives no
estan avui dia oficialment a sobre
de la taula.
L’empresamanté reunions pe-

riòdiques amb el Govern de la
Generalitat en el marc d’una co-
missió interdepartamental crea-
da a aquest efecte en què partici-
pen representants de tres conse-
lleries (Empresa, Territori i
Presidència)més la delegació del
Govern de la Generalitat.
Per avui hi ha prevista una re-

unió entre l’empresa i els sindi-
cats. Fonts de l’empresa assegu-
ren que hi ha un acord firmat
amb la plantilla l’any 2011 pel
qual Iberpotash es compromet a
dur a terme la reestructuració de
l’activitat sense perjudicar la
plantilla.
Tot el projecte inversor d’Iber-

potash per reordenar la seva ac-
tivitat a Catalunya tenia un pres-
supost d’uns 500 milions, dels
quals ja se n’han invertit 390.
Falten 110 milions més, junta-
ment amb una partida de 145mi-
lions addicionals per millorar les
plantes salineres. Precisament,
les companyies salineres rivals
d’Iberpotash estan influint en la
gestió del procés amb al·legaci-
ons a tots els permisos que sol·li-
cita l’empresa. El temorque exis-
teix entre la plantilla és que la
situació actual d’inestabilitat po-
guésportar lamultinacional isra-
eliana a replantejar-se el seupro-
grama inversor.c

L’empresaaraperara
evitaconcretarsipodria
acceptarunaopció
alternativacomseria
rebaixar laproducció

INMA SAINZ DE BARANDA

L’acte organitzat ahir perCGTamb la presència de la diputada de laCUP,AnnaGabriel, a la dreta

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

LaFiscaliaProvincial deBarcelona
ha arxivat la investigació oberta a
AigüesTerLlobregat (ATLL) deri-
vada d’una denúncia de l’Oficina
Antifrau presentada el febrer de
l’anypassatperpresumptes irregu-
laritatscomesesperlaconcessionà-
ria, quecontrolaAcciona.Aquestes
actuacions haurien suposat la des-
viaciód’uns 12milionsd’euros com
a conseqüència de la facturació de
serveis a altres societats delmateix
grupmitjançant contractes ficticis.
Al seu decret, firmat el 24 de març
passat, el fiscal de delictes econò-
mics Miquel Àngel Pérez-De Gre-
gorio Capella conclou que “no s’ha
pogut acreditar l’existència de cap
delicte”, de manera que dóna l’as-
sumptepertancat.Elmaigdel2016,
laGeneralitatvamultaramb4mili-
onsATLLarrand’aquest cas.
L’arxiu es basa en tres informes.

Del primer, elaborat per la unitat

dels Mossos d’Esquadra adscrita a
laFiscalia,“nos’aprecial’existència
claradecap tipusdedelicte, encara
que es detecten algunes irregulari-
tatsadministrativesquepodriente-
nir alguna incidència en un pre-
sumpte frau fiscal”, segons el fiscal.
L’Agència Tributària va presentar
dos informes més en els quals Pé-
rez-De Gregorio constata la “ine-
xistència d’infracció tributària” i
“menys encara d’un il·lícit penal”.
La quota “deixada d’ingressar
d’unade les entitats –explica–que-
dariacompensadaamblaquotaper
retornar de l’empresa amb aquella
vinculada”.
La investigaciód’Antifrauvanéi-

xer d’una demanda presentada
l’abril del 2015 pel sindicat CGT.
L’organisme, queva arribar a sol·li-
citar la reversió de la concessió
d’ATLL, va remetre el seu informe
a la Fiscalia del TSJC per possible
delicte de falsedat en document
mercantiliadministraciódeslleial, i
tambéa l’AgènciaTributària.c

Arxivada la denúncia
d’Antifrau contraATLLDiputació de Barcelona

ORGANISMEDEGESTIÓ
TRUBUTÀRIA

ANUNCI
En compliment del que disposa l'article 3 del

RD 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats
econòmiques i se'n regula la delegació de
competències en matèria de gestió censal, l'Orga-
nisme de Gestió Tributària de la Diputació de Bar-
celona, actuant per delegació dels municipis que
es detallen, anuncia que durant el termini comprès
entre els dies 3 i 18 d’abril d'enguany romandrà a
disposició del públic a l'ajuntament respectiu i a
les oficines d’aquest Organisme, la matrícula de
l'Impost sobre activitats econòmiques per a l’any
2017, comprensiva dels subjectes passius per
quota municipal no exempts de cadascun d’ells,
aprovada per resolució número 2017017516, de 9
de març, de Gerència, en exercici de les
competències delegades pel Ministre d’Hisenda a
la Diputació de Barcelona en matèria de gestió
censal, mitjançant l’Ordre HAC/1766/2003, de 24
de juny, l'Ordre EHA/4254/2004, de 20 de desem-
bre, l'Ordre EHA/4092/2005, de 27 de desembre,
l’Ordre EHA/3953/2006, de 19 de desembre, l'Or-
dre EHA/3814/2007, de 18 de desembre, l'Ordre
EHA/652/2009, 5 de març, l'Ordre EHA/3486/2009,
de 16 de desembre, l'Ordre EHA/3359/2010, de 20
de desembre, l’Ordre HAP 2816/2012, de 21 de
desembre, l'Ordre HAP/2024/2014, de 15 de de-
sembre, i l'ordre HFP1946/2016, de 19 de desem-
bre, dictades a l’empara de l’establert en l’article
91.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hi-
sendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
Llistat
Abrera. Alella. Arenys de Mar. Argentona. Bada-

lona. Badia del Vallès. Barberà del Vallès. Berga.
Caldes de Montbui. Calella. Canet de Mar. Cano-

velles. Cardedeu. Castellar del Vallès. Castellbis-
bal. Castelldefels. Cerdanyola del Vallès. Corbera
de Llobregat. Cubelles. Esparreguera. Esplugues
de Llobregat. Franqueses del Vallès, Les. Garriga,
La. Gavà. Igualada. Llagosta, La. Lliçà D'amunt.
Llinars del Vallès. Malgrat de Mar. Manlleu. Marto-
rell. Masnou, El. Molins de Rei. Mollet del Vallès.
Montgat. Montornès del Vallès. Olesa de Montse-
rrat. Palafolls. Palau-Solità i Plegamans. Pallejà. Pa-
rets del Vallès. Piera. Pineda de Mar. Premià de
Dalt. Premià de Mar. Ripollet. Roca del Vallès, La.
Rubí. Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de
Llavaneres. Sant Boi de Llobregat. Sant Celoni.
Sant Cugat del Vallès. Sant Feliu de Llobregat. Sant
Joan de Vilatorrada. Sant Joan Despí. Sant Just
Desvern. Sant Pere de Ribes. Sant Quirze del
Vallès. Sant Sadurní d'Anoia. Sant Vicenç de Cas-
tellet. Sant Vicenç dels Horts. Santa Margarida de
Montbui. Santa Maria de Palautordera. Santa
Perpètua de Mogoda. Sitges. Tordera. Torelló. Va-
llirana. Vic. Viladecans. Vilafranca del Penedès. Vi-
lanova del Camí. Vilassar de Mar.
Rercursos
La inclusió d'un subjecte passiu en la matrícula

de quotes municipals dels municipis detallats, la
seva exclusió o l'alteració de qualsevol de les da-
des a les quals es refereix l'apartat 2 de l'article 2n
del RD 243/1995, de 17 de febrer, constitueixen
actes administratius contra els quals només es
podrà interposar recurs de reposició davant la
Gerència d’aquest Organisme, en el termini d’un
mes, a comptar des del dia següent al de
finalització del període d’exposició pública de la
matrícula.
Contra la desestimació expressa o presumpta

del recurs de reposició referit, podrà interposar
reclamació economicoadministrativa, mitjançant
escrit adreçat a aquest Organisme, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació o des de l'endemà del dia en què
el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre de-
sestimat de forma presumpta. Aquest Organisme

s’encarregarà de remetre la reclamació al Tribunal
Economicoadministratiu competent.
La interposició del recurs de reposició corres-

ponent no originarà la suspensió dels actes de
liquidació subsegüents, de conformitat amb el que
disposa l'article 224.1 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, llevat que així ho
acordi expressament la Gerència d'aquest Orga-
nisme, de conformitat amb l'establert en l'article 14
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
Barcelona, 10 de març de 2017. – La gerent,

Silvia Cano Arteseros.

Institut Català del Sòl
ANUNCI

L’Institut Català del Sòl anuncia, d’acord amb
l’article 169 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, la
comercialització mitjançant venda de les par-
cel·les números 24, 25 i 26 del sector residencial
Pardinyes del terme municipal de Lleida.
El document d’informació que regeix la

comercialització i la documentació annexa es pot
descarregar del web de l’INCASOL, o recollir-lo a
la Direcció Comercial de l’INCASOL (carrer de
Còrsega, 273, 1r de Barcelona) o a l’Ajuntament
de Lleida (Plaça de la Paeria, 1 ) a partir del dia 29
de març de 2017 de dilluns a divendres, excepte
festius, de 9 a 14 hores.
Les instàncies per participar-hi només es poden

presentar al registre de l’INCASOL (carrer de
Còrsega, 273, planta baixa, de Barcelona) fins a
les 14 hores del dia 2 de maig de 2017 i no seran
vàlides les instàncies presentades en altres regis-
tres administratius.
Per a més informació, us podeu adreçar al

telèfon 932 286 082 o podeu consultar el web inca
sol.gencat.cat
Barcelona, 29 de març de 2017. – El director,

Francesc Damià Calvet i Valera.
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amb una percepció de la situació
econòmicaquenoparademillorar,
ambun incrementdedeupuntsde
les opinions positives l’últim any i
un augment progressiu de l’opti-
mismesobreel futur.
Encanvi,elmalestaramblasitu-

ació política ve acompanyat d’una
caigudaen la satisfacció amb lade-
mocràcia, undescensde l’índexde
confiança en els polítics catalans
(que passa d’un 4,3 a un 3,8) i un
suspens més rotund (del 4,44 al
4,2) de la gestió delGovern.De fet,
mentrecreixenlespercepcionsne-
gatives sobre la situació política a
Catalunya,disminueixenlesrelati-
vesal conjuntd’Espanya.
L’horitzó electoral que perfila el

sondeig es completa ambunavenç
de6,4puntsdeCatalunyaSíquees
Pot, que es convertiria en el tercer
grup de la Cambra, al davant del
PSC (que patiria un lleu retrocés),
tot iqueencaraaldarreredeCiuta-
dans. El partit d’Inés Arrimadas
perdria gairebédospuntsdequota
electoral i finsacincesconsdels25
que va obtenir el 27-S. Per la seva
banda, elPPsemblaquees recupe-
rar gradualment del fiasco del
2015, i ara obtindria un 10% dels
vots (1,5 punts més que el 27-S) i
dos escons més. Finalment, i en
l’àmbit de les eleccions generals, la
dada més rellevant és l’ajustada

SONDEIG CEO MARÇ 2017 PROBLEMES PRINCIPALS

CUP JxSÍ CSQP PSC PP Cs

88 ((1100))

20-21
(25)

58-60 (62)
18-19 (11)

15-16 (16)

13
(11)

5,9
(8,2)

37,0
(39,6)

15,3
(8,9) 12,3

(12,7)
10,0
(8,5)

16,1
(17,9)

EVOLUCIÓ DEL SUPORT A LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
A favor de la independència En contra de la independència En percentatge

2011
oct.

2012
juny oct.

2013
juny

2014
oct.

2015
febr.

2016
junydes. oct. nov.nov. des.

47,7

42,4
46,7

47,848
45,3

49,4
54,7

22,123,4

55,657

51,1

455,44

24,7
21,1 20,5

42,5
44,5 44,1

PARLAMENT DE CATALUNYA
Entre parèntesis, resultats del 2015

CONGRÉS DELS DIPUTATS
Entre parèntesis, resultats del 2016

Multiresposta

ESTIMACIÓ DE VOT

ERC 12-14 (9)

Cs 4-5 (5)

En Comú
Podem 11-12 (12)

PDECat 5-6 (8)

PSC 7 (7)

PP 5 (6)

23,8
(24,5)

22,4
(18,2)

11,4
(13,9)

15,0
(16,1) 12,2

(13,4)
12,1
(10,9)

ESTIMACIÓ DE VOT

45,1

44,9

2017
març

44,345,3

48,5
46,8
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Insatisfacció amb la política

43,7%

Atur i precarietat laboral

41,9%

29,9%
Relacions Catalunya-Espanya

Funcionament de l’economia

17,6%

Millorar polítiques socials

12,5%

Educació, cultura i investigació

10,5%

Sanitat

10,5%

Immigració

5,7%

ElCEOdeixa el sobiranismeaunpas
de perdre l’actualmajoria absoluta
El no a la independència es torna a posar al davant, amb un avantatge de 4 punts

CARLES CASTRO
Barcelona

El lent retrocésde la coalicióJunts
pel Sí en unes hipotètiques elecci-
ons al Parlament deCatalunya po-
dria portar l’actualmajoria sobira-
nista a sumar menys de la meitat
delsesconsdelaCambra,perquèla
CUP també patiria una erosió de
suports, segons l’últim baròmetre
del CEO, dut a terme entre el 6 i el
21 de març. Concretament, JxSí
podria perdre fins a quatre dels
seus actuals 62 diputats (i més de
dos punts en vot estimat), mentre
que la CUP cediria dos escons (i
unaxifrasemblantenquotaelecto-
ral). Aquest retrocés conjunt dei-
xaria l’actualmajoria independen-
tistaenunaforquillad’entre66i68
escons (lamajoria de la Cambra se
situa justament en 68), davant els
72quevan aconseguir en els comi-
cisdel27desetembredel2015.
Aquest pronòstic electoral arri-

baenuncontextdecreixentmales-
tar polític en la societat catalana,
finsalpuntquelainsatisfaccióamb
lapolíticaesconverteixperprime-
ra vegada en el principal problema
de Catalunya, superant fins i tot
l’atur. Si aquestmalestar és conse-
qüència del bloqueig en el procés
sobiranista no és possible saber-
ho, però el cert és que contrasta

L’altre aspecte substantiu del
sondeig és el relatiu al suport al
procésindependentista.Avuidiael
no es torna a imposar per unadife-
rènciadequatrepuntsalsí,enunes
magnituds similars a les del febrer
de fa dos anys (tot i que per sota
dels registres del juny del 2015,
quan les posicions contra la seces-
sió van assolir un avantatge de set
punts). Aquesta evolució –que
contrastaambl’aclaparadorsuport
alsíquereflectienaquestsbaròme-
tres en els primers compassos del
procés– es veu acompanyada d’al-
trespercepcionssignificatives.
Concretament, des del març del

2016 ha disminuït gairebé quatre
punts el percentatge de ciutadans
que creuen que el nivell de vida en
una Catalunya independent seria
millor que l’actual, mentre que ha
augmentat en una proporció sem-
blant la xifra dels qui pensen que
seria pitjor. I, sobretot, hi ha hagut
una sensible inversió en les per-
cepcions sobre les conseqüències
delaindependènciaenlapertinen-
çadeCatalunyaa laUnióEuropea.
Mentre fa un any eren majoria
(49%davant42%)elsquiveienim-
probable que una Catalunya inde-
pendent quedés fora de la UE, ara
sónmajoria(gairebéel48%davant
el45%)elsquecreuenel contrari.
Paral·lelament,hacrescutelpes-

simisme sobre lapossibilitat queel
Governespanyol ofereixi un acord
acceptablepera lamajoriadelPar-
lament, que arribava al 71% fa un
any i frega el 80% ara. Finalment,
gairebé un 74% donen suport a un
referèndum sobre la independèn-
cia, tot i que només el 50% accep-
ten que sigui unilateral. En aquest
cas votarien a favor un 43,3%, en
contraun22,2%is’abstindriengai-
rebéel21%.c

Junqueras esmostra escèptic amb
les promeses d’inversió deRajoy
BARCELONA Redacció

El paquet d’inversions que Maria-
noRajoy va anunciar dimarts per a
Catalunya no ha impressionat Ori-
ol Junqueras. “De promeses en
l’àmbit de les infraestructures
n’hem vist dotzenes; de promeses
més concretes i ambicioses i deta-
llades que les que va fer Rajoy
n’hemvista tonelades. Icapnos’ha
complert”, va subratllar ahir el vi-
cepresidentdelGovern.

Junqueras va vaticinar en una
entrevistaaTV3queencaraque les
inversions estiguin previstes en els
pressupostos del Govern espanyol,
ifinsitotlicitades,noesduranater-
me, com ja va passar durant els
mandats de José Luis Rodríguez
Zapatero o en la primera legislatu-
ra de Rajoy. “Les ministres Ana
Pastor (PP) i Magdalena Álvarez
(PSOE)sónmésconegudespelque
vandirquepelquevanfer”,vaarri-
baradirel consellerd’Economia.

És tan gran l’escepticisme de
Junqueras que va dir que el PP té
“premi electoral” cada vegada que
incompleixaCatalunya. Ivadeixar
benclarque, aparer seu, l’únicaso-
lució perquè les inversions en in-
fraestructures es materialitzin
d’una vegada per sempre és que si-
gui la societat catalana la que deci-
deixisobreelsseuspropisrecursos.
El vicepresident també va mos-

trar reticències amb la possibilitat
que el Govern espanyol pugui fer

quitaments dels deutes de les co-
munitatsautònomes.Junquerasva
criticar el Fons deLiquiditat Auto-
nòmic (FLA) i va afirmar que
aquest deute ha estat provocat per
l’Executiu central perquè “ens pri-
ven dels nostres propis recursos”
per després “cedir-nos els nostres
propis impostos demanant-nos un
interèsacanvi”.Tot iaixí, va tornar
a augurar que el Govern espanyol
noduràa termeelquitament.
Per la seva part, Carles Puigde-

mont, encara de viatge als EUA, va
parlar des de Nova York sobre el
baròmetredelCEO,delqualvades-
tacar que la majoria dels catalans
volen el referèndum, fins i tot si
aquest és unilateral. “No tinc cap
problema en contrastar aquest es-

tudi amb un referèndum real”, va
afirmar. Respecte a la caiguda dels
partidaris de la independència,
Puigdemont ho va valorar com un
fet circumstancial, i va insistir que
l’important és que “hi ha gent que
vol el referèndum en tots els par-
tits”.
Anteriorment, el president va

expressar la seva satisfacció per la
bonaacollidaqueha trobatenelvi-
atge. “No hem vingut a buscar su-
ports”, va afirmar. Puigdemont va
obtenir el suport del congressista
dels Estats Units Carlos Curbelo,
queesvamostrarfavorablealdreta
l’autodeterminació de Catalunya i
vademanaralGovernespanyolque
faciunesforçdediàlegamb les ins-
titucionscatalanes.c

disputa per la primera posició que
sostenen En Comú Podem i ERC.
Araelpronòstic tornaaafavorirels
comuns, però en una mena d’em-
pattècnicquepodriaoferirméses-
consaERC.
L’enquesta inclou una valoració

individualitzada dels principals lí-
ders catalans, amb el singular afe-
git de Mariano Rajoy. En aquest
paneldestaca la consolidacióa l’al-
ça d’Oriol Junqueras com a diri-
gent més ben valorat (5,6), supe-
rant el president Carles Puigde-
mont (5,3), cosa que desfà l’empat
que registraven en l’anterior son-
deig. Entre els restants líders no-
mésaprovenelcupaireBenetSale-
llas iXavierDomènech(ECP).

PRINCIPALS PREOCUPACIONS

Elmalestar amb la
política es converteix
en el problemamés
esmentat pels catalans

RETROCÉS INDEPENDENTISTA

La pèrdua de la
majoria sobiranista
s’explica sobretot
pel descens de JxSí

‘LaVanguardia’ amplia lideratge
]L’enquestadelCEOestudia
elsmitjansdecomunicació
queconsumeixenels catalans
per informar-se i enaquest
rànquingLaVanguardia
consolidael seu lideratge,
tanten la sevaversió impresa
(éselmitjàelegitpel 32,8%
dels lectorsdediaris amb
gairebédeupuntsd’avantat-
ge sobreel seuprincipal

competidor), comen l’edició
digital, ques’haconvertit en
laprincipal referència infor-
mativaa laxarxa, agrandis-
tànciad’altrescapçaleres
web.En l’àmbitde la radiodi-
fusióRAC1manté l’avantat-
ge (és l’elegidapel 30%dels
oientsper informar-se) sobre
la restad’emissorespúbli-
ques iprivadesaCatalunya.
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Nocorren bons temps per a la
independència. Alguna cosa
deu estar fallant en els mis-
satges o les formes dels se-

cessionistescatalans,perquèhacanviat
el signe del seu seguiment. L’anterior
baròmetre del CEO donava una dife-
rència de dues dècimes de punt a favor
dels partidaris de continuar a Espanya.
Era un empat tècnic, però la desconne-
xiómostrava una tendència ascendent,
fins i tot molt ascendent, des de fa uns
quants anys. Ara està canviant.Una en-
questanoésmésqueunaenquesta,però
quatre punts de diferència a favor de la
unitat jaésunadistànciaapreciableque
ha de fer reflexionar els promotors del
full de ruta.Ni les accions judicials ni la
resposta política des de Catalunya no
semblaqueactuïna favor seu.
Paral·lelament, la Unió Europea ha

començat a prendre partit. Encara que
Angela Merkel, cancellera alemanya, i
DonaldTusk,presidentdelConsellEu-
ropeu,nohancitatexpressamentniCa-
talunya ni Espanya, han incorporat als
seus discursos el seu rebuig dels nacio-
nalismes. “No s’ha de tocar el principi
d’unitat nacional”, va dir la senyora
Merkel, com si complís un encàrrec de
Mariano Rajoy, con quien tanto quiere,
com deia el poeta. Merkel té raons in-
ternes per oposar-se als nacionalismes,
com va demostrar la sol·licitud de refe-
rèndum d’autodeterminació de l’estat

de Baviera, rebutjada pel Tribunal
Constitucional alemany.
Però hi ha alguna cosamés: hi ha por

que una expansió dels nacionalismes
contribueixiaundeterioramentencara
més gran de la Unió Europea, ja molt
castigada pel Brexit. Hi ha por que els
moviments separatistes, si triomfen,
debilitin els estats actuals. L’Europa
que ells governen és una Europa d’es-

tats, no dels pobles ni de les regions.Hi
ha por que, si se separin aquests estats
perimpulsosidentitaris,aquestsimpul-
sos facinperdre voluntat unitària enun
moment que cal consolidar-la per la fe-
ridadelRegneUnit. Ihihapor,pertant,
que unes noves fronteres acabin desin-
tegrant la Unió. No importa que els se-
cessionistes proclamin la seva vocació
europea. Importa que no es destrueixi
l’Europadelsactualsestats.
Iaaquesta líniade fermesaper impo-

sarosalvarelprincipid’unitat territori-
al s’hi afegeix un fenomen nou: el cor-
rent d’opinió, majoritari en les classes
dominants,que identificanacionalisme
i populisme. Es posen en condicions
d’igualtat i cada vegada se sent més
aquesta identificació a Espanya i en al-
tres països d’Europa.Nohi ha constàn-
ciaqueaquestsmissatgeshagincalaten
la societat, però és un instrument dia-
lèctic de certa eficàcia. Quan es diu que
els nacionalismes i els populismes són
elsgransenemicsdelaUnió,i jaesrepe-
teixcadadia,s’estàintentantassenyalar
quinssónelsadversariscontraelsquals
cal lluitar. Tindrà efectes sobre l’inde-
pendentisme català? No en els seus lí-
derspolítics, quevolen serpart de l’Eu-
ropa política i neguen qualsevol sem-
blançaambelspopulistes.Però sí enels
qui haurien de reconèixer el nou Estat
català. Simésno, l’AlemanyadeMerkel
nohoreconeixerà.

RETALLS

El guanyador.Si és cert queAlbertRiveraha
imposat la despesa social en els pressupos-
tos; sihadoblegatelPPamblaseva iniciati-
va d’investigar els seus comptes; si aconse-
gueix fer caure el president deMúrcia, i si
Ciutadans continua sent la segona força a
Catalunya,aquestahaestat la sevasetmana
gloriosa.

L’error.L’intentd’assaltalaseudelPPaBar-
celona ha estat, probablement, l’error més
greu de la història de la CUP. Es pot ser in-
transigent,peròlaviolènciaprovocarebuig
social. I dir “fatxa” a Joan Coscubiela com
va ferAnnaGabriel és, simplement, unani-
ciesa.

El decòrum. Hi ha moltes raons per exigir
decòrumparlamentari, coms’ha fet aques-
tasetmana.Peròhihaunaevidència: les fo-
tos es publiquen si són vistoses; els discur-
sos tenenressòsi sónprovocadors; elspolí-
tics busquen titulars, i els titulars no solen
serpolíticamentcorrectes.

ElPNB.Atencióaldetall, quenoésmenor:el
PNBnovaabandonarelCongrésensolida-
ritatambFrancescHoms.Éselgestquede-
mostra que el nacionalisme basc es desen-
téndel procés català.Depoc va servir aAr-
turMas la sevagermandatambIbarretxe.

El piset.Eldirector general deTrànsit no va
arribaraocuparelseupis,peròtédretapis.
Per fi es compleixunarticlede laConstitu-
ció: el dret a un habitatge digne. El mal és
que no tots som directors generals. I molt
menys,ministres.

Europaprenpartit
TRANSBORDAMENT, MONCLOA

SEAN GALLUP / GETTY

AngelaMerkel aquest dijous aMalta

Fernando Ónega
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Rajoy donaper fet el suport del PNB
al pressupost després del pacte ambCs
El president crida a la responsabilitat de tots els partits, no només del PP

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

El Govern central està segur que
tindrà l’aprovació dels pressupos-
tos a l’abast de la mà.Mariano Ra-
joy va donar per fet ahir el suport
delPNBalspressupostos, cosaque
lipermetriaqueelspressupostoses
puguessindebatrealCongrés.
Fa tot just dosmesosningúalPP

no donava res pels pressupostos
del 2017, desprésde la confirmació
delagestoradelPSOEquenoenfa-
cilitarial’aprovació, i totspensaven
en el següent pas, el d’aprovar els
del2018,uncopelPSOEtinguiuna
nova direcció després del congrés
federal. Però ara tot sembla que és
diferent i, després de l’acord amb
Ciutadans dimecres a la nit, que li
proporciona 32 vots més als seus
137,amésdelvotdeCoalicióCanà-
ria, que en fan 170, al PP només li
faltaven cinc escons, els mateixos

quetéelPNB,perassolirels175que
lipermetràquenoprosperinleses-
menes de l’oposició que demana-
ran ladevoluciódel projecte alGo-
vern espanyol. Els nacionalistes
bascos encara no han anunciat el
suportalscomptes, tot iquehanre-
conegut les negociacions, fins i tot
entreRajoyielpresidentdelPNB, i
hanadmèsqueeldiàlegavança.
Rajoy, no obstant això, ho dona

per fet.Durant la clausura del con-
grés del PP de Castella i Lleó, el
president del Govern central i del
PP va explicar el contingut dels
pressupostos aprovats abans-
d’ahir pel Consell deMinistres i va
advertir que no està tot fet: “Ne-
cessitem 175 vots perquè no pros-
perin les esmenes de totalitat, i 176
per aprovar els pressupostos”. Va
fer broma amb els que ja té el PP.
“Hi ha diferents opinions”, va in-
dicar després de recordar l’acord
ambCiutadans, però va acabar do-

nant una xifra: “Jo crec que tenim
175,5vots”.
Això vol dir que a part dels

acordstancatsambelsliberalsiCo-
alició Canària, ja suma els cinc del
PNB, i el mig del 175,5 es podria
referiraldeldiputatdeNovaCanà-
ria Pedro Quevedo, que prefereix
no ajudar el PP en la votació de les
esmenesde totalitat, peròsí votara
favor dels pressupostos un cop
s’admetina tràmit.
Per aconseguir aquellmig vot fi-

nal que li falta aRajoy, el president
del Govern espanyol va cridar a la
responsabilitat, primer la del PP,
però també, i al seu parer, dels al-
tres partits, que també s’examinen
davantelsciutadans,itenenpartde
la responsabilitat. Rajoy, per acon-
seguir-ho,asseguraestardisposata
“dialogar, pactar i actuar amb
responsabilitat”, convençut que
“aquesta és una legislatura dife-
rent, enquènotémajorianingú”.

Rajoy va subratllar la importàn-
cia que s’aprovin els pressupostos
per complir amb els compromisos
europeus, però també per donar
idea d’estabilitat política en una
Europa en convulsió després del
Brexit, al qual també es va referir
Rajoy, producte, va dir, “del que
prolifera per Europa”, que va des-
criure com “tota mena de partits
d’extremadreta, extremaesquerra
i extrema res que diuen que ho ar-
reglaran totenunquartd’hora”.
Però no és així, va subratllar Ra-

joy, referint-se també a Espanya.
Per això considera que “ara toca
moltamoderació,sentitcomúisol-
vència”.
Rajoy va clausurar el congrés

que el PP de Castella i Lleó va ce-
lebrar a Valladolid, que suposa la
substitució del president de la
junta de Castella i Lleó, Juan Vi-
cente Herrera, per l’alcalde de Sa-
lamanca, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, que tambépresidia el comi-
tèdedrets i garantiesde ladirecció
nacionaldelPP,onvahaverdellui-
tar amb nombrosos casos de cor-
rupció i suspendre de militància
destacatsdirigentsdelPP.Rajoyno
es va oblidar d’acomiadar JuanVi-
centeHerrera,quevadonarsuport
a un altre candidat davantMañue-
co, proposat per la direcció. Li va
agrair haver-lo tingut al costat en
els moments difícils i va subratllar
que deixa la presidència del PP
perquè ell vol. “Estem tots junts”,
vadirRajoy.c

Rajoyprevécontra“partits
d’extremadreta,extrema
esquerrai extremaresque
diuenquehoarreglaran
totenunquartd’hora”

NACHO GALLEGO / EFE

El president del Govern espanyol i del PP,Mariano Rajoy, ahir al congrés del partit a Castella i Lleó

Compromís reclama per aValència
elmateix tracte queCatalunya
SALVADOR ENGUIX
Múrcia

La vicepresidenta de la Genera-
litat valenciana, Mónica Oltra,
es va preguntar abans-d’ahir:
“Cal muntar un sidral perquè
Mariano Rajoy doni als valen-
cians el que ens toca?”. Es refe-
ria així a la falta d’inversions de
l’Executiu espanyol a la Comu-
nitat Valenciana després de tot
el paquet d’inversions milionà-

ries que va anunciar a Catalu-
nya. I ha exigit que el Govern
central tracti amb igualtat totes
les comunitats autònomes a
l’hora de planificar les seves
inversions. “És clar que qui
munta el sidral més gran, més
partida té als pressupostos gene-
rals”, va dir.
Mónica Oltra va advertir que

“Espanya es trenca quan es tren-
ca la igualtat de tracte als ciuta-
dans de l’Estat”. En aquest sen-

tit, va manifestar que la Comu-
nitat Valenciana espera dels
comptes de l’Estat “les inver-
sions que els hi toquen els valen-
cians” per població i per la seva
situació d’infrafinançament i
que després ens les posin al ter-
ritori”. “Estem farts que no es
materialitzin, que ens en posin
deu, que és la meitat del que ens
tocaria, i després se n’executin
tres; volem veure ferrocarrils,
el túnel passant... que també for-

mem part d’un projecte comú
d’Estat”, va argumentar.
Segons la seva opinió, el Go-

vern espanyol “en està mostrant
el camí”. “Al final la gent passa
de la desesperació a la ira i això
no és bo, no és gens bo; nosaltres
continuarem amb les xifres,
amb rigor i amb el PIB que te-
nim,” va afirmar.
La vicepresidenta va al·ludir

també al corredor mediterrani i
a un informe presentat aquesta
setmana per la Generalitat en
què s’afirma que el 80% del que
s’ha invertit en aquesta infraes-
tructura estava destinat a eixos
radials que connecten amb Ma-
drid. Oltra va ironitzar sobre
aquest punt quan va dir: “Escol-

ti, el Mediterrani és on hi ha
platja, si no hi ha platja no hi ha
corredor mediterrani, com a la
cançó, si és a 300 quilòmetres de
la platja no és mediterrani”.
Per a la vicepresidenta al final

aquesta situació “tindrà les se-
ves conseqüències i, si el que fa
falta és muntar la mundial, hi
aniran totes les comunitats au-
tònomes que estan en lamateixa
situació que la valenciana”. “Es-
panya es trenca quan es trenca la
igualtat de tracte als ciutadans i
quan un nen que neix a la Co-
munitat no té els mateixos drets
que el que neix en una altra ban-
da. I això no es fa des de la pe-
rifèria, sinó des dels pressupos-
tos i el Govern d’Espanya”.c

Arrimadas destaca l’IVA cultural
]Laportaveunacionalde
Ciutadans, InésArrimadas,
vadestacar larebaixade
l’IVAculturaldel21al 10%
comunade lesexigènciesque
vanaconseguir incorporar
alprojectedepressupostos
de l’Estatperal2017.Sobre
lapolèmicaqueaquestasen-
siblerebaixaperalsespecta-
clesendirecteno inclogui les
entradesdecinema,Arrima-
dasvaassegurarquenodei-
xaran“de lluitar”perabaixar
també l’IVAdelcinema
aquesta legislatura.Sobre
l’acordpressupostarienge-
neral, vaassenyalarque“és
unprimerpas”quehaacon-
seguit, vaassegurar,queno

hihagipujadadels impostos
queafecten laclassemitjana,
amésd’haveraturat lesreta-
llades iaugmentatels recur-
sospera innovació, sanitato
educació, entrealtresàmbits.
QuantaCatalunya, ladirigent
liberalvarecordarquedesde
Csvanexigir fa tempsalpre-
sidentMarianoRajoyque
comencésaparlarde larefor-
madel sistemadefinança-
mentautonòmic id’infraes-
tructures. “NosésielPPho
hauria fetambmajoriaabso-
luta, crecqueno,peròcomen-
çaa fer-hoara”,vaagregar.
Tambévademanaralpresi-
dentPuigdemontquevagi
a la taulade lanegociació.
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Per dret i sense anestèsia, el
Cercle d’Economia ha des-
crit el diagnòstic sobre la
situació en què es troba Ca-

talunya: hi ha un “cansament acumu-
lat”, també una “radicalització crei-
xent” i concorre la “sensació de tro-
bar-nos en un atzucac”. Malgrat tot,
els empresaris que s’agrupen en l’en-
titat estan “convençuts que es poden
donar les condicions per a una nego-
ciació”. Poques paraules però preci-
ses per dibuixar una conjuntura que
ha entrat en una deriva perillosa. Es
podrà debatre sobre els matisos del
diagnòstic, però no titllar-lo d’igno-
rant de la realitat catalana ni refutar-
lo per ser sucursal o tributari d’una
organització aliena a Catalunya.
El cansament a què al·ludeixen els

empresaris del Cercle s’observa amb
la desmobilització popular. Les sen-
tències del TSJC i del Tribunal Su-
prem que condemnen a diferents pe-
nes d’inhabilitació i multa amb arrest
substitutori Artur Mas, Irene Rigau,
Joana Ortega i Francesc Homs, per la
comissió del delicte de desobediència
greu al Tribunal Constitucional, han
registrat una sísmica gairebé imper-
ceptible en l’opinió pública indepen-
dentista. En tot cas, no han provocat
expressions de protesta pública
col·lectiva, al contrari de quan els ara
condemnats van ser calorosament
acompanyats fins a les dues seus judi-
cials a Barcelona per milers de ciuta-
dans i aMadrid per una representació
política d’alta qualificació en comen-
çar el mes de febrer els respectius ju-
dicis orals.
Ni tan sols la pèrdua de l’escó

d’Homs al Congrés –corol·lari de la
sanció d’inhabilitació– no ha estimu-
lat les organitzacions independentis-
tes –habitualment tan actives– a con-
vocar unaprotesta de carrer.Hi ha fa-
tiga, hi ha embafament i, a més, hi ha
escepticisme sobre la sort del procés.
El dia 27 de març es van consumir els
divuit mesos de termini que l’actual
Executiu es va donar a si mateix per
culminar la desconnexió. S’ha superat
el calendari establert i s’entra en una
pròrroga indefinida que es promet
–les promeses abunden– que con-
clourà a la tardor amb la convocatòria
de la consulta separatista. L’enquesta
del CEO de divendres passat és molt
expressiva sobre això.
El radicalisme encara és més evi-

dent que el cansament en una societat
catalana serena i que ha posat en re-
lleu el civisme en les últimes dècades.
Un radicalisme que ha consistit en
l’intent a l’estil batasuna d’okupar la

seu barcelonina del PP per un sector
de les joventuts de la CUP sota la mi-
rada complaguda i complaent de la
diputada Anna Gabriel i l’exdiputat
David Fernàndez. Aquest vandalisme
és encara més pervers perquè els
cupaires, anticapitalistes i ultraes-
querrans i dels quals depèn lamajoria
secessionista al Parlament i, en con-
seqüència, el Govern de la Generali-
tat, es vannegar a con-
demnar la coacció a la
Cambra.
Malgrat que Carles

Puigdemont es va cui-
dar de retreure l’acció
contra el PP, no es va
privar als Estats Units
de formular davant un
escàs auditori –90
oients– una desquali-
ficació miserable de la
democràcia espanyo-
la. No només va men-
tir assegurant que
l’Estat no compleix la
Carta Europea dels
Drets Humans, sinó
que es va permetre
comparar la Constitu-
ció espanyola amb la
de Turquia d’Erdogan
(allà, 10.000 detinguts
i 60.000 funcionaris
purgats) i atribuir al
Govern comporta-
ments com els que es
donen a Albània, Mol-
dàvia o Ucraïna. No
són paraules aquestes
subsumibles en la
postveritat sinó en la
falsedat del discurs
d’un polític que ha
perdut el sentit de la
realitat.
La sensació quedes-

criu el Cercle d’Economia d’“atzu-
cac” explica, encara que no justifica,
que es produeixin aquests radica-
lismes verbals i aquestes accions
coactives.Quannohiha raons, es des-
fermen emocions i pulsions incontro-
lades, verbals i físiques, que enrarei-
xen tant el clima general que donen
peu a editorials en què “l’incident de
la CUP” suggereix similituds amb la
kale borroka al País Basc, sense obli-
dar que Societat Civil Catalana també
ha patit la desinhibició amenaçado-ra
dels socis parlamentaris del PDECat
i d’ERC. Si no s’obre alguna vàlvula
d’escapament, aquest “atzucac”
propiciarà nous i preocupants episo-
dis com els dels passats dies i discur-
sos com el pronunciat pel president

en una sala de la Universitat de
Harvard.
Malgrat tot, “es poden donar les

condicions per negociar”. Els empre-
saris catalans van anar dimarts a la
convocatòria deMariano Rajoy al Pa-
lau de Congressos de la Diagonal bar-
celoninaper escoltar unplantejament
–potser el primer– empàtic amb les
necessitatsmaterials de Catalunya. El

president del Govern
central va comprome-
tre inversions per al
Principat de4.200mi-
lions en aquesta legis-
latura, mentre els mi-
nistres d’Hisenda i
Economia estudien
plantejar la condona-
ció de fins a 70.000
milions de deute de la
Generalitat amb el
Fons de Liquiditat
Autonòmic (FLA).
Alguns dels assis-

tents a la convocatòria
del cap del Govern es-
panyol van fer el cor
fort i van vèncer el
profund recel que a
Catalunya provoquen
les promeses governa-
mentals que, bé per la
crisi, bé per determi-
nades concepcions
ideològiques, no s’han
complert en el passat.
Però aquesta actitud
–la de l’empresariat
català i la del mateix
Govern– encara que
sigui inicial, fa ver-
semblant una recon-
nexió entre la societat
catalana i les instàn-
cies estatals que vagi
marginant els discur-

sos separadors d’aquí i de fora d’aquí
per reconstruir la “nova concòrdia” a
què va apel·lar –recordant Cambó–
Mariano Rajoy.
Aquesta ha estat una setmana

esclaridora perquè s’ha produït un
diagnòstic precís des de l’epicentre de
Catalunya –l’empresarial– i s’ha re-
gistrat un moviment gairebé inèdit
des de l’Administració general de
l’Estat mitjançant la presentació a
Barcelona i pel president del Govern
d’un pla d’infraestructures que incor-
pora una visió d’Espanya que podria
superar la concepció radial instal·la-
da, tantes vegades de manera infaus-
ta, en el quilòmetre zero d’Espanya
queno és altre que laPuerta del Sol de
Madrid.

Diagnòstic empresarial català

Eugenio Pino, encausat
És el nom de qui va ser comissari principal –número dos
de la Policia– en el període del ministre Jorge Fernández
Díaz. Ara, el jutge de l’Audiència Nacional José de la
Mata ha deduït testimoni per un possible delicte de pre-
varicació i/o fals testimoni contra Pino i Bonifacio Díez,
inspector en cap, per l’aportació malintencionada al pro-
cediment penal contra Jordi Pujol d’un pen drive d’origen
desconegut que podria haver contaminat tota la causa
i incorporat dades falses contra l’expresident de la Ge-
neralitat de Catalunya. Es tracta d’una mostra de probitat
de la justícia –també del fiscal– que desbarata així un pla
de l’anomenada policia patriòtica. El neguit que la policia
albergui individus com aquests es compensa amb la rà-
pida acció dels jutges.

Albert Rivera, triomfant
El líder de Ciutadans ha aconseguit incloure en el pro-
jecte de pressupostos de l’Estat el paquet de despesa
social promesa en el seu programa electoral. Un èxit
que es complementarà aMúrcia. Tot apunta que el PP
cedirà i deixarà caure el president de la comunitat in-
vestigat, Pedro Antonio Sánchez. Si fos així, el partit
taronja s’hauria imposat al menysteniment del Govern
fent valer el seu potencial, no només al Congrés sinó
també en les autonomies on els populars depenen dels
seus vots. Per si fos poc, dijous va imposar el seu acord
d’investidura i va aconseguir que el grup parlamentari
popular votés constituir una comissió d’investigació de
les seves finances. Ciutadans, per fi, ha sabut jugar bé
les seves cartes amb una duresa imprescindible.

José Antonio ZarzalejosL’ÀGORA

Lamentable espectacle el que s’ha
pogutveureaquesta setmanaabo-
na part de les Espanyes després
queMarianoRajoy anunciés a Ca-

talunya una milionària inversió en infraes-
tructures. No pel gèlid silenci amb què una
part (no tota) de l’empresariat català el va
escoltar ni pel fet que a la llista d’obres s’hi
trobés a faltar moltes de les reclamacions
històriques catalanes. Ni tant sols perquè
tots els que vivim d’aquest costat de l’Ebre
som sanament escèptics davant promeses
d’inversions que acostumen a incomplir-se
demanera tan escandalosa que ja ni ens in-
dignem. D’aquí l’explicació principal del
gèlid silenci dels empresaris catalans que, a
més, creuen que don Mariano arriba tard
per intentar aturar el sobiranisme i, a sobre,
amb una de les eines més suades amb què
s’intenta des del Govern de l’Estat aconten-
tar Catalunya: diners.
El lamentable espectacle es podia llegir

l’endemà a la premsa de bona part de les

comunitats autònomes espanyoles. Els co-
mentaris més agres, els d’Extremadura i
Andalusia, els més mordaços, dels veïns
valencians i aragonesos. En essència tots
exigien, amb diversos graus d’indignació,
queno es comprés l’amordels catalans amb
els diners que ells necessiten urgentment
per a les seves infraestructures endarre-
rides.Hi sortia força el corredormediterra-
ni. Inútil, ja que el mateix ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, ha deixat ben clar
aquesta setmana, inaugurant un nou tram
de l’AVE, que el corredorpassaperMadrid.
Si Felip II s’hagués il·luminat unamicami-
llor i hagués traslladat la capital espanyola
de Toledo a València, ens haguéssim estal-
viat molts problemes.
Irritació, doncs, a les Espanyes pel que

s’ha anomenat “pluja de milions” sobre la
insurrecta Catalunya. Extremadura dema-
na tenir una estació d’AVE ja. Recordem
que tota la comunitat té pocmés d’unmilió
d’habitants i que Mèrida és a tres hores i
mitja deMadrid. Però en aquest país el tren
ràpid s’ha convertit en una qüestió d’esta-
tus. No hi fa res que sigui caríssim fer-lo i
encaramésmantenir-lo i que sigui terrible-
ment deficitari. La gent vol un AVE com
una núvia clàssica volia un vestit blanc amb
cua de tres metres.
Arguments similars més al sud: que s’in-

verteixmés a València i a Catalunya que no
pas a Andalusia i, atenció, que ells també
necessiten potenciar el seu tram de corre-
dor mediterrani. Encara que Susana Díaz,
àlies la nova lideressa, juga a dues pistes, la
mediterrània i la del passadís central.
Però no és aquesta lletania de greuges el

que em sembla lamentable. Aquesta brega
sobre el fang de lamisèria i l’endarreriment
d’un país a la cua en infraestructures és que
tots els governs, absolutament tots, hanuti-
litzat les inversions del departament de Fo-
mentcomunCorralde laPachecapersonal.
Ministres amb la il·lusiódedeixar al seupo-
ble una placa amb el seu nom batejant una
autovia. Les carreteres, ponts, trens i ports
són usats com a premis o càstigs per a par-
tits propis o contraris. O per guanyar unes
eleccionscrucialsper alpartit al govern.Al-
caldes i presidents autonòmics demanen
infraestructures que no es necessiten tam-
bé per treure pit i aconseguir un bon grapat
de vots. Les infraestructures haurien d’es-
tar foradel debat i elmercadeigpolític, com
les pensions. Ens estalviaríem que ens vin-
guessin a fer favors i explicar-nos sopars de
duro pagats amb els nostres diners.c

I jo, què?

Tots exigien, amb diversos
graus d’indignació, que no es
comprés l’amor dels catalans
amb diners que ells necessiten

Glòria Serra

Eldiscursde
Puigdemonta

Harvardéseld’un
políticquehaperdut
elsentitde larealitat
i l’intentd’assaltar la
seudelPPsembla
uncomportament

batasuna
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ElGovern denuncia “assetjament
judicial” i “abús” contra Catalunya
El PDECat i ERC critiquen el paper de la Fiscalia perquè “fa de policia política”

JOSEP GISBERT
Barcelona

El bloc sobiranista considera que
l’actuació que està mantenint la
Fiscalia en relació amb el procés
català és una autèntica “persecu-
ció judicial”. Aquesta és, si més
no, la valoració que el Govern i
els partits que l’integren –PDE-
Cat i ERC– fan de l’increment del
control que el ministeri públic
exerceix diàriament sobre les ini-
ciatives que emprenen les insti-
tucions d’autogovern de Catalu-
nya, segons publicava La
Vanguardia en la seva edició
d’ahir. “Assetjament judicial” i
“policia política” van ser alguns
dels qualificatius que els repre-
sentants sobiranistes van dedicar
a la situació.
En nom del Govern, Carles

Mundó va subratllar que, tot i
que “estem acostumats a la pres-
sió constant i exagerada de la Fis-
calia i dels òrgans judicials, ens
sembla greu que es posi sistemà-
ticament sota sospita l’activitat
normal i ordinària de laGenerali-
tat”, i va denunciar que “això és
un assetjament judicial que no es
justifica” i “un abús de les insti-
tucions i del dret sobre la seva ac-

tivitat normal”. Aquesta actuació,
la d’“obrir diligències per qualse-
vol cosa i generar sospites
d’il·legalitat”, segons el parer del
conseller de Justícia, “respon a
l’estratègia d’intentar posar en
dubte la legitimitat del Govern i
del Parlament”.

En la mateixa línia, des del
PDECat Marta Pascal va recor-
dar irònicament els temps en què
“la Fiscalia afinava” i va assegu-
rar que “ara fa de policia políti-
ca”, “al servei d’unGovern del PP
que ha renunciat a la via política
perquè ha decidit anar per la via

de la intimidació”, però va garan-
tir que,malgrat això, el full de ru-
ta del procés sobiranista no s’al-
terarà. “Tenim un mandat i el
continuaremaplicant”, va remar-
car la coordinadora general del
partit amb referència a la cele-
bració del referèndum. I des

d’ERC Gabriel Rufián, diputat al
Congrés, va al·ludir també a l’ac-
tivitat d’“una Fiscalia molt afina-
dora” que, “desgraciadament,
forma part del dia a dia”, tot i que
davant d’això va precisar que “el
Govern i els catalans consideren
que no fem res susceptible de ser
perseguit, perquè l’únic que vo-
lem és votar”.
Al pol oposat, el PSC va soste-

nir que “entra dins de la normali-
tat” que la Fiscalia estigui en aler-
ta davant possibles vulneracions
de la llei per unGovern que entén
que s’ha situat en una “perma-
nent presumpció d’il·legalitat”,
en paraules del secretari d’orga-

nització, Salvador Illa. Una argu-
mentació que va compartir Xavi-
er García Albiol, nou president
del PP a Catalunya, que també va
ressaltar que “és normal a qualse-
vol país civilitzat que les institu-
cions publiques reaccionin quan
hi ha el risc que algú provoqui la
voladura de la democràcia”.
Ciutadans, en canvi, segons va

manifestar Inés Arrimadas, es va
limitar a assenyalar que en aquest
cas, com en totes les accions i de-
cisions judicials anteriors, el par-
tit mantenia, per descomptat, el
seu criteri de respectar plena-
ment la decisió de la justícia.c

JORDI BEDMAR

Reunió amb Prodi.Carles Puigdemont va aprofitar ahir la seva visita a Bolonya per reunir-se
i canviar impressions sobre el procés català amb l’ex-primerministre d’Itàlia Romano Prodi

El PSC i el PP situen
“dins de la normalitat”
que s’investiguin
possibles vulneracions
de la llei
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UN NOU PARC TEMÀTIC
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GRAN OBERTURA EL 2017
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World
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ElPSOErecorre alTCcontra la disposició de la consulta
]El PSOE va registrar ahir al
Tribunal Constitucional, tal
com havia anunciat, el seu
propi recurs d’inconstitucio-
nalitat contra els preceptes
dels pressupostos de la Gene-
ralitat per a aquest 2017, que
preveuen habilitar partides
per a la convocatòria d’un
referèndum “sobre el futur
polític de Catalunya”. Es trac-
ta d’un recurs –firmat pre-
ceptivament per 50 diputats
socialistes al Congrés, inclo-
ent-hi els membres de la di-
recció del grup parlamentari
que presideix Antonio Her-
nando i els set diputats del
PSC aMadrid–, que, segons

va explicarMeritxell Batet,
es fonamenta en el contingut
del dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries de
Catalunya i que només es
refereix a la presumpta in-
constitucionalitat de la dispo-
sició addicional 40, en els
seus punts 1 i 2. El recurs que,
en aquest sentit, ja va presen-
tar davant el Tribunal Consti-
tucional el Govern deMaria-
no Rajoy també va impugnar
algunes partides pressupostà-
ries que fan referència a cites
electorals que el Consell de
Garanties no va qüestionar.
Però els socialistes han prefe-
rit centrar el xut. “Nosaltres

no fem judicis de valor, no
pressuposem cap a on aniran
les partides destinades a cites
electorals, ja que també hi
pot haver eleccions autonò-
miques a Catalunya”, va dir
Batet. “Pensem que el respec-
te a la llei, el respecte als dic-
tàmens d’institucions catala-
nes com el Consell de Garan-
ties Estatutàries, el respecte a
l’Estatut i també a la mateixa
Constitució són fonamentals
per a un Estat democràtic i
per a un Estat de dret”, va
concloure la coordinadora
dels diputats del PSC al Con-
grés, que ja ha recuperat la
seva plaça a la direcció del

grup socialista al Congrés.
El recurs del PSOE recorda
que “la competència exclusi-
va enmatèria de referèndums
recau, constitucionalment,
en l’Estat, sense que en aquest
àmbit puguin assumir cap
competència les comunitats
autònomes”. Per això exposa
en el seu escrit que “l’ordre
constitucional de repartiment
competencial no permet, sinó
que impedeix, a la Generalitat
dur a terme una consulta
referendària sobre el futur
polític de Catalunya, de
manera que aquest apartat
resulta clarament inconsti-
tucional”. / J.C.Merino

Puigdemont vol exhaurir la via del
referèndumpactat abans de fixar data
Junqueras suggereix que el dia de la consulta es pot anunciar d’aquí dos mesos

ROSER VILALLONGA

La líder de l’oposició, Inés Arrimadas, interpel·lant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ahir al Parlament

JOSEP GISBERT
Barcelona

Tot i la insistència de la CUP per-
què ho faci, el Govern considera
que encara no és el moment de fi-
xar la data i la pregunta del refe-
rèndum. És més, entén que abans
és necessari exhaurir la via de
l’acord i sosté que, en conseqüèn-
cia, no podrà tancar el calendari
com amínim fins d’aquí un parell
de mesos. Es tracta d’una estratè-
giaqueahirvandefensardemane-
ra separada, però coincident, Car-
lesPuigdemont iOriolJunqueras.
“El camí del referèndum acor-

dat l’hemquerecórrer finsal final,
iunamicaméssical”, vaassegurar
el president de la Generalitat a la
sessió de control al Parlament, en
resposta a l’enèsima exigència de
laCUP,plantejadaaquestavegada
per Anna Gabriel, de posar data i
pregunta a la consulta d’autode-
terminació. Carles Puigdemont,
de fet, no va mostrar cap interès
especial a satisfer la demanda del
soci delGovern al Parlament, per-
què“ladatailapreguntahandeser
objecte d’un acord ampli, no po-
den ser el caprici del president o
d’un grup parlamentari, i tots els
actors, que són molt plurals, són
els que hauran de decidir data i
pregunta”. Ivademanarexplícita-
ment, en aquest sentit, temps per
“deixar treballar” el Pacte Nacio-
nal pel Referèndum, que entén
queencara té“camíperrecórrer” i
“ens pot ajudar amb aquella gent
de l’Estat que sapqueaquest ésun
conflicte que només es pot resol-
dre amb política i de manera de-
mocràtica”, vaassegurar.
La intenció del Govern és con-

cedir al comitè executiu del Pacte
NacionalpelReferèndum,queen-

capçala Joan Ignasi Elena, el
“marge de temps d’un parell de
mesosqueenshademanatpercul-
minar la seva feina” i llavors fixar
la data i la pregunta del referèn-

anunciatalseudiapelpresidentde
laGeneralitat, comsi s’avança,per
exemple, a abans de l’estiu, que és
el que voldria la CUP i amb què
també coincideix Francesc Homs
després d’haver acceptat l’encàr-
recdeCarlesPuigdemontd’asses-
sorar-lo, precisament, per posar a
punt el referèndum. “Jopersonal-
mentho faria abansde l’estiu, per-
què el debat ésmadur i l’adversari
–el sistema polític espanyol– està
dèbil, però si és al setembre també
em semblarà bé”, va remarcar en
declaracions a Catalunya Ràdio
l’exconseller i exdiputat al Con-
grés inhabilitatpel9-N.
L’estratègia del Govern, però,

no acaba de convèncer la CUP,
perquè, segons Anna Gabriel, “fi-
xar data i pregunta no exclou res,
ni tan sols que hi hagi qui vulgui
continuar treballantperpactar-lo,
i es pot fer en paral·lel als treballs
del Pacte Nacional pel Referèn-
dum, però no utilitzem el Pacte

Nacional pel Referèndum com a
escull”, va dir. A diferència de la
data,lapregunta,encanvi,nosem-
bla que presenti dificultats dins
delblocsobiranista, enquè totsels
actors estan en principi d’acord
amb la fórmula de requerir per la
creació d’una república catalana
independent, però tampoc no es
tanquen al terme estat indepen-
dent. “Unapregunta tanclaracom
siguipossiblequeespuguirespon-
dre ambun sí o ambunno”, va re-
blar, en tot cas, el president de la
Generalitat.
Ésuncriteri que, a l’altreplatde

la balança, no comparteixen ni Cs
ni PP, que a la mateixa sessió de
control van coincidir a exigir a
Carles Puigdemont que abandoni
l’“esperpèntic procés indepen-
dentista” i convoqui eleccions im-
mediatament.“Vostèsapquenohi
haurà ni referèndum ni indepen-
dència; deixi de mentir als cata-
lans”, li va recriminar Inés Arri-
madas, mentre que Xavier García
Albiol el va acusar de “fer volar la
democràcia” i “ser un perill per a
laconvivènciapacífica”,enunaac-
titud“irresponsable idedesobedi-
ència”que “estàprovocant queels
que no tenen dos dits de front uti-
litzin aquests arguments per actu-
ardemaneraviolenta, comvapas-
sar la setmana passada davant la
seudelPP”,enal·lusióalaprotesta
d’Arran, les joventutsde laCUP.c

ALTERNATIVA AL PROCÉS

Cs i PP coincideixen
a exigir al cap del
Govern que convoqui
eleccions de seguida

dum, segons va explicar en aquest
casel vicepresidentOriol Junque-
ras en declaracions a RAC1. Es
tracta d’un calendari que suposa-
ria queelPacteNacional pelRefe-
rèndum continués buscant su-
ports aquest mes d’abril –hi ha la
idea de fer una recollida massiva
de firmes aprofitant la festivitat
de Sant Jordi– i el mes de maig i
que, una vegada presentats pú-
blicament i remesos al Govern
espanyol –incloent-hi els suports
internacionals que finalment
s’aconsegueixin–,probablementa
començaments de juny, es dones-
sinaconèixer ladata i lapregunta.
Tot plegat, en qualsevol cas,

ambprou temps tant si la consulta
d’autodeterminacióesmantépera
la segona quinzena del mes de se-
tembre, que és el termini màxim

RESPOSTA A LA CUP

El president remarca
que “data i pregunta
han de ser objecte
d’un acord ampli”

RELACIÓ AMB L’ESTAT

Homs és partidari de
fer la consulta abans
de l’estiu perquè
“l’adversari està dèbil”

C OM I S S I Ó M O N T S E R R A T

]L’exministred’Exteri-
ors,JoséManuelGarcía-
Margallo,vaapuntarahira
Antena3que la feinade la
comissióMontserratesva
recollira laguiaCatalunya
enEspanya.Por laconvi-
venciademocrática,queva
editarelministeri.Marga-
llovamatisar lesdeclara-
cionssobredemanar“fa-
vors”apaïsosperquèno
donessinsuporta laseces-
sió:nomésessol·licitava
un“esforçaddicional”.

Guia per conviure
ambCatalunya
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ElGovern suma votacions
perdudes amans de la CUP
El Parlament reprova el nomenament del director de TV3

JOSEP GISBERT
Barcelona

La CUP va deixar ahir en minoria
Junts pel Sí, el grup que sustenta el
Govern, en pràcticament totes les
mocions–cincdeset–queesvande-
batre al pledelParlament, les quals,
aconseqüènciad’aquestapèrduade
votacionsperpartde lamajoria,van
resultar aprovades bé totalment o
bé parcialment. Aquesta situació,
una vegada aprovats els pressupos-
tos de la Generalitat del 2017, Junts
pel Sí l’atribueix a la voluntat de la
CUPdemarcardistàncies.
Entre lesmocions aprovades grà-

cies a la votació diferenciada de la
CUP destaca la de reprovació del
nomenament de Vicent Sanchis
com a director de TV3, presentada
per Catalunya Sí que es Pot. El no-
menament el va fer el 14 de març
passat el consell de govern de la
Corporació Catalana de Mitjans

Audiovisuals (CCMA) i tres setma-
nesdesprés tota l’oposicióelvacen-
surar, amésdedemanardereconsi-
derar-loitambéquedimitíslapresi-
denta en funcions de l’ens públic,
Núria Llorach, per les maneres
utilitzades: no informar-ne prèvia-

ment el Parlament, segons es van
queixar els portaveus. La resta de
mocions perdudes per Junts pel Sí,
encara que fos només en part, són
unadelPSCiunadelPPqueinstena
recuperar la corresponsabilitat en
el finançament de les guarderies
municipals en el curs 2017-2018

ambunadotaciómínimade50mili-
ons d’euros, una altra del PSC que
demana mesures fiscals a favor de
les iniciatives empresarials en zo-
nes despoblades i un pla per garan-
tir la cobertura de telefonia mòbil i
la connexió d’internet a tot el terri-
tori català, i una deCs sobre els ser-
veis socials relacionats amb el tras-
tornde l’espectreautista.
Iatotaixòcalafegir-hi,amés,que

en una altra moció sobre mercanti-
lització de la vida i els béns i serveis
comuns, presentada per la CUP, els
diputats del PDECat i els d’ERC es
vandividir dinsdeJuntspel Sí i van
votar de forma diferent en alguns
punts, concretament en quatre, re-
latiusalaremunicipalitzaciódeser-
veis públics privatitzats o externa-
litzats i de la gestió de l’aigua. En
tresdelspuntselPDECathivavotar
encontra ienelquartesvaabstenir,
adiferènciad’ERC,quehivavotara
favoren tots els casos.c

Discussió acalorada entreMunté i Arrimadas
]LaconselleradePresidència,
NeusMunté, i la líderdeCiuta-
dans, InésArrimadas, esvan
enganxaracaloradamentun
copvaacabareldebat sobreel
nomenamentdeVicentSanchis
comadirectordeTV3.Munté

varetreureaArrimadasun
comentari fet forademicro i
mentreabandonava l’hemicicle
desprésde la intervencióde
FernandodePáramo(Cs). Se-
gonsalguns testimonis, quanes
vaacabar lavotacióde lamoció

vansortir juntes i la consellera
l’hi varecriminar.Tot ique la
capde l’oposicióvadisculpar-
se, ladiscussióvapujarde to,
finsquecompanysde l’una ide
l’altrahivananarperquè la
cosanos’agreugés. /Redacció

DAVID AIROB

Moment en què la consellera i la cap de l’oposició discuteixen als passadissos de la Cambra catalana

Rafael
Jorba

Una declaració
amistosa

S’acostaelxocde trens.Nohihaoperaciódiàleg
quehopari. El presidentCarlesPuigdemont i
els seus socis de JxSí i la CUP han posat en
marxa ladesconnexió exprés. Paral·lelament,

desdelGoverncentral, es responacadapasendavantdel
blocprocessistaambunrecurssuspensiudavantelTribu-
nal Constitucional. No hi ha marge de maniobra per a
l’acord.S’hanperdutfinsitotlesformes:laconferènciade
Puigdemont a la Universitat de Harvard marca un punt
de no retorn. El president de laGeneralitat –el represen-
tantordinaride l’EstataCatalunya–nonomésvapresen-
tar Espanya com un país endarrerit i autoritari, sinó que
va equiparar la democràcia espanyola amb la turca d’Er-
dogan: “TéunaConstitucióqueautoritza l’exèrcitaactu-
ar contra els seus propis ciutadans, una cosa que només
apareixenunaaltraConstitucióaEuropa: ladeTurquia”.
Elpresidentestàenel seudretde feraquestaanalogia i

de presentar l’aposta independentista com una lluita de
Catalunya “pels seus drets civils”. Però més enllà de la
qüestió de fons, en què cada ciutadà tindrà el seu propi
criteri,elproblemaésquePuigdemonthatrencateldeure
de reservaque tot representantd’unEstat democràticha
demantenirdeportesenfora:nonomésvautilitzar la tri-
bunadeHarvardper explicar el seu full de ruta, sinó que
la va aprofitar també per malmetre la imatge exterior
d’Espanya.Ésdifícil, pernodir impossible, queenaquest
contexthihagi capmargeperaldiàleg.
Tot i això, tard o d’hora el diàleg s’obrirà camí, però

abanshauremd’assistir a l’anunciat xocde trens perme-
surar l’abast de la col·lisió. (Un xoc de trens, dit sia entre
parèntesis,enquècadaparthad’avaluarsiésalcapdavant
d’uncomboidemercaderiesod’untrenderodalia.)Men-

trestant, fora bo
queels lampistes
de la Moncloa i
elPalaudelaGe-
neralitat man-
tinguessin una
línia oberta per
pactar almenys
lamagnituddela
col·lisió, és a dir,

peracordarunaespèciededeclaracióamistosaprèviadel
sinistre. Una declaració d’accident que intentés rebaixar
al mínim el marge de sinistralitat política, que delimités
l’abast de les sancions penals i, sobretot, que intentés
evitarelsdanyscol·lateralsodanysa tercers.
ÉsdifícilqueelpresidentPuigdemont,quevaarribaral

càrrec amb el vestit amida que li va fer ArturMas, pugui
impulsar aquesta declaració amistosa d’accident. Ja ha
dit quenoespresentarà a la reelecció i que el seumandat
no és cap altre que el del referèndumsí o sí. És lamanera
quehatriatdepassaralahistòria.Tanmateix,sónelspolí-
ticsquevolencontinuar fenthistòria, comésel casdelvi-
cepresidentOriol Junqueras, els que estan cridats a deli-
mitar l’abastde lacol·lisió.Elproblemarauenel fetqueel
fre de seguretat –dissoldre el Parlament i convocar elec-
cions– només el pot activar el president Puigdemont.
Mentrestant, uns i altres, tant aBarcelona comaMadrid,
hauriendesaberquequantot s’enfonsaqueden lesbones
maneres.Tantdeboquenoesperdin.

Els ‘lampistes’de la
Moncloa i laGeneralitat
hauriendepactaralmenys
lamagnituddelacol·lisió

PDECat i ERC voten
diferent en unamoció
de remunicipalització
de serveis públics

SUGERENCIASACERTADAS
MODA

ESTE DOMINGO EN
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L’alemany Ernst Gamperl
és ebenista i ésunartista.La

FundacióLoewe li va atorgar ahir
el seu acabat de crear premi d’ar-
tesania, dotat amb
50.000euros.L’obra
reconeguda és un
vas fet amb la fusta
d’un roure caigut en
tempesta. PÀGINA 30

LA SEGONA

v

El músic mallorquí Joan
Miquel Oliver, líder dels

desapareguts Antònia Font, pro-
posa al seu nou disc en solitari,
Atlantis, una visió
realista del seu en-
tornhumà i físic, ad-
vertint dels riscos
del mode de vida
actual. PÀGINA 31

v

El castellonenc va aconse-
guir, als 37 anys, el seu pri-

mer major al Masters d’Augusta,
onvaseguirelspassosdeBalleste-
rosiOlazábal.García
va protagonitzar un
gran duel amb Rose,
aqui va superar enel
desempat del forat
18.PÀGINES 38 i 39

v

Encara no ha complert ni
centdies,peròl’Administra-

ció Trump ja ha donat batzegades
inusitades.Labonasintoniaambla
Rússia de Putin s’ha
evaporat. RexTiller-
son (65) ha precedit
el seu viatge avui a
Moscoudeduresad-
vertències.PÀGINA3

v

LapresidentadelFrontNa-
cional, en plena campanya

electoral, va dir ahir que “França
no va ser responsable” de la mort
de 13.000 jueus el
juliol del 1942, víc-
times de la primera
batuda antisemita
del col·laboracionis-
me. PÀGINA 7

v

Barcelonano
agrada a tothom
Un grup de veïns deMadrid
han iniciat una recollida de
signatures perquè l’avinguda
Ciudad de Barcelona de la
capital d’Espanya recuperi
el seu nom pretèrit de carrer
Pacífico, un canvi que de-
fensen perquè consideren
que el nom actual no és “le-
gítim” ni es pot escriure
“amb orgull”.

Seus atacades Connectats i desconnectats

Enles últimes setmanes han augmentat a Cata-
lunya els atacs, generalment de matinada, amb
pintura i pedres, contra diferents seus de Ciu-
tadans, el PSC i el PP català. Grups de l’esquerra

independentista radical han reivindicat algunes d’aques-
tes accions, que estan generant una profunda preocupa-
ció en les direccions dels tres partits. La líder de l’oposi-
ció, Inés Arrimadas, es va entrevistar el mes de novembre
passat amb el conseller d’Interior, Jordi Jané, per analit-
zar unes accions violentes, que, ara per ara, no han cessat
sinó que van en augment. No fa falta remuntar-se en el
temps: ahir dilluns la seu del partit liberal a Vila-seca es
va despertar amb els vidres trencats i pintades ofensives,
mentre l’oficina del PP a Sabadell va ser decorada per
Arran, branca juvenil de la CUP, amb la llegenda “Fei-
xistes”. Recentment també va ser violentada la seu de
Cs a Lleida, la de la federació barcelonina del PSC i el
quarter general del PP a la capital catalana.

Lapressió de la connexió permanent a la qual
ens condueixen dispositius com els smartphones,
amb tot el que això porta d’obligacions a l’hora

de respondre de forma contínua a múltiples estímuls
que arriben d’internet per diferents vies, ha propiciat
reaccions contràries. Com es reflecteix a la nostra secció
Tendències, ja sorgeixen els primers moviments que
reclamen una desconnexió racional del món digital.
L’arribada d’internet a finals del segle passat va revo-
lucionar moltes coses a més de l’economia. També el
comportament humà i la forma en què transmetem i
rebem informació. Però no tothom se sent còmode
d’estar connectat a tota hora. És més, qualsevol perso-
na té dret a no formar part d’aquesta connexió constant.
Internet té enormes utilitats, però caldria garantir
que els ciutadans puguin utilitzar-la fins al punt que
considerin oportú, una opció que els poders públics
haurien de protegir.

EI web de

‘E-KONOMÍA’
Per quèMercadona s’està
expandint a nivell mundial?

VIDA
Tot allò que segurament
no saps del parkinson.

CULTURA
Les confessions més íntimes
de la princesa Leia.

‘COMER’
Per què en diem ‘biquini’
quan volem dir ‘mixt’?

‘CORPORE SANO’
Què és l’ozonoteràpia?

Internacional 3
Política 11
Opinió 18
Tendències 22
Necrològiques 26
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Cartellera 33
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Ernst Gamperl
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JoanMiquel Oliver
MÚSIC

Sergio García
GOLFISTA

Rex Tillerson
SECRETARI D’ESTAT DELS EUA

Marine Le Pen
CANDIDATA A L’ELISI

ÍNDEX

ELS SEMÀFORS

PEL FORAT DEL PANY PENSEM QUE...

Millor nedar que
pagar el compte
Un australià ha
estat detingut
quan intentava
escapar-se
nedant d’un
restaurant per
no pagar el
compte, de
440 euros.

SUMARI

INTERNACIONAL
Francesc anirà a Egipte
Els atemptats contra dues esglé-
sies coptes que han deixat 45
morts no alteraran els plans del
papa Francesc de visitar el país
del Nil, on participarà en diver-
sos actes d’agermanament amb
la comunitat musulmana, a la
recerca d’un diàleg més neces-
sari quemai. PÀGINA 4

POLÍTICA
Millet, l’esplèndid
Àngel Colom reconeix l’ajuda
deMillet per sufragar els deutes
de l’extint PI. PÀGINA 17

EDITORIALS
Els temes del dia
La cimera de països del sud
d’Europa celebrada ahir aMa-
drid, i l’augment dels esforços
de l’Ajuntament de Barcelona
per controlar l’augment de pisos
turístics il·legals. PÀGINA 18

OPINIÓ
Turisme controlat
QuimMonzó es fa ressò de les
propostes del Govern Itàlia per
controlar el flux de turistes,
com limitar el temps per visitar
els diferents monuments i em-
plaçaments d’interès turístic:
“Jo proposaria que fessin servir
el mètode demolts bars i disco-
teques de la meva joventut
(Zeleste inclòs) que consistia
a fer sonar la fatídica cançó
que interpretava Héctor Lavoe
i que anunciava als congregats,
que apuraven l’última copa a
la barra, que havia arribat
l’hora que tothom se n’anés
cap a casa”. PÀGINA 18

TENDÈNCIES
Si fumes, no respiris
Els fumadors es veuenmés
afectats pels nivells de conta-
minació atmosfèrica. PÀGINA 24

CULTURA
Un viatge al passat
L’editorial Periférica & Errata
Naturae ha recuperat del túnel
del temps Retorno a Berlín, la
novel·la de Verna B. Carleton
que relata el viatge de l’autora
juntament amb la seva amiga la
fotògrafa alemanya Gisèle
Freund per l’Alemanya dels
anys cinquanta. PÀGINA 32

ESPORTS
L’aplaudiment més car
L’actitud de Neymar en la re-
cent derrota blaugrana davant
el Màlaga, on el brasiler va ser
expulsat per dues accions pue-
rils, podria tenir conseqüències
molt pitjors si el comitè se sent
ofès pels aplaudiments que el
davanter va dedicar al quart
àrbitre quan es retirava al túnel
de vestidors. PÀGINA 42

ECONOMIA
Alemanya guanya pes
La sortida de la Gran Bretanya
de la UE suposarà que l’econo-
mia alemanya, que actualment
ja és la més important del club,
passi a representar una quarta
part del volum total del PIB
conjunt dels 27. PÀGINA 49

La icona del zapaterisme

ELzapaterismehaquedatcomunparèntesienla
històriarecentd’EspanyaidelPSOE.Perauns,
varepresentarunintentdeconstruirunasocietat
mésrespectuosaambquiésdiferent.Perad’altres,

vaser lamàximaexpressiódelainconsistència ivacuïtatpolí-
tica.L’accésalpoderdeZapaterovasuposarunarupturaamb
lavellaguàrdiadelPSOE,encaraqueelveteràFouchédelso-
cialismeespanyol,Rubalcaba,mantingués–iencaraconservi–
totalasevainfluència.Elzapaterismevaserunaqüestiód’estil.
Detarannà.Lessevesformess’allunyavendel’asprord’Aznar.
L’obradegovern,encanvi,esvacenyiralscànonsdelasocial-
democràciaclàssica.Enaquellsanysdolçosperalssocialistes,
CarmeChacónesvaconvertirenlaiconadelzapaterisme.Va
aportarelpuntdetransgressiójust.
Peròvaarribarlacrisi.Esvanennuvolar lesesperancesies

vandestruir lescerteses.Unacrisiqueelpresidentesvaentos-
sudiranovolerveure.Elzapaterismeesvafermiques.Noeren
tempsperal tarannà, imenysperal’optimismeantropològic.

L’enuigesvaapoderardelsdiscursos.Chacónesvavoleradap-
tar,vaintuirqueerentempsdemissatgesemocionalsmésque
nopasdedadesfredes.Nolivafaltargosadia.Esvaenfrontar
aldirigentmésastut delapolíticaespanyolaivaperdre.La
societathaviatrencatelseuidil·liambelzapaterisme,queen
plenarecessiósemblavaunabromademalgust.I lasevaicona
tampocnovasuperareldaltabaix.Elparèntesidelzapaterisme
s’haviatancat.
Davant lasagniadelpartit, l’expresident,convertitengerro

xinès,vaunirforcesambGonzáleziRubalcabaensuportde
SusanaDíaz,unproducte“100%PSOE”.Perquèunacosaerael
tarannàiunaaltraconvertirelpartitenunaversiódescafeïnada
dePodem.Chacónvaapostarperl’andalusa.Ironiesdelapolíti-
ca,ella ielseumentoresvanalinearamb
elsquiundiavanserrivals.AChacónli
vacostaraparcarambicions.Imalgratels
desenganys,quisapsinohaguésintentat
viuredenoulapassiódelapolítica.

Lola García DIRECTORA ADJUNTA
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La qüestió catalana

El Parlament inicia la reforma que
permetrà aprovar lleis sense debat
La Cambra fixa per al dia 26 la primera votació per canviar el reglament

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

El bloc independentista continua
accelerant malgrat les advertèn-
cies judicials, i ahir va imposar la
seva majoria a la Mesa del Parla-
ment per fixar per al dia el 26 i 27
d’abril el debat a la totalitat de la
reforma del reglament de la
Cambra. Un canvi que pretén po-
der aprovar les lleis de descon-
nexió amb l’Estat, prioritària-
ment la llei de transitorietat jurí-
dica, en lectura única, en tot just
dues hores i sense l’habitual de-
bat previ.
Tots els partits de l’oposició

(Ciutadans, PSC, CSQP i PPC)
van anunciar ahir que registraran
esmenes a la totalitat a l’articulat
d’una proposició de llei que par-
teix de la ponència conjunta de

Junts pel Sí i la CUP i que pretén
crear un “nou marc jurídic” que
eventualment blindi el procés de
declaració d’independència da-
vant el Tribunal Constitucional.
Després de la decisió presa a la

junta de portaveus –en què Mar-
ta Pascal va substituir Jordi Tu-
rull comundels representants de
PDECat–, si en el ple del 26 i 27
d’abril el ple rebutja les esmenes
a la totalitat de l’oposició, escena-
ri més que probable perquè el
bloc independentista té la majo-
ria, la polèmica proposició de llei
tirarà endavant per la via d’ur-
gència en la comissió del regla-
ment parlamentari.
Una comissió en què Cs, PSC i

PP jahananunciat quenopartici-
paran perquè consideren que es
vulneren els seus drets.
El portaveu de Ciutadans, Car-

los Carrizosa, va lamentar que el
bloc independentista “no toqui
de peus a terra” i s’aprofiti de la
“imparcialitat” de la presidenta
de la Cambra, Carme Forcadell,
per tirar endavant un canvi del
reglament que, a parer seu,
atempta contra els drets dels di-
putats.
“Ens agradaria que fessin una

reflexió sobre el que significa per
a la qualitat democràtica del nos-
tre país la voluntat de tramitar la
desconnexió en un acte únic”, va
afirmar la portaveu del PSC, Eva
Granados.
La dirigent socialista també va

lamentar que la Mesa continuï
endavant amb una “maniobra
parlamentària” que té com a
única finalitat “restringir els
drets dels diputats” impedint,
amb la lectura única, que hi hagi

debat i aportacions dels grups de
l’oposició.
Per la seva banda, el portaveu

del Partit Popular català, Alejan-
dro Fernández, va denunciar que
aquest canvi “vulnera els drets
dels diputats” i suposa una “re-
ducció dràstica de la qualitat de-
mocràtica”.
El dirigent popular va subrat-

llar el fet “inèdit” que dos grups
parlamentaris en solitari –Junts
el pel Sí i la CUP– canviïn les re-
gles del joc per interessos par-
tidistes. I en aquest sentit va re-
cordar que al Congrés, quan
PSOE i PP gaudien de majories
devastadores, “no es van modifi-
car, ambun ampli consens, les re-
gles del joc”.
D’altra banda, els portaveus de

Cs, PSC,CSQP iPPvan expressar
el seu malestar per la manera
com la presidenta Forcadell ges-
tiona els plens perquè entenen
que no està actuant de manera
imparcial. “Que en un període de
temps tan curt formacions políti-
ques tan diferents plantegin
aquesta queixa hauria de fer re-
flexionar la presidenta del Parla-
ment”, va declarar el popular
Fernández.
Davant aquestes crítiques, For-

cadell es va defensar a la junta de
portaveus assegurant que ha
“complert escrupolosament el
reglament del Parlament”.c

El canvi està pensat
per Junts pel Sí
per poder aprovar
d’urgència les lleis
de desconnexió

MARIA BELMEZ / ACN

La presidenta de la Cambra catalana, Carme Forcadell (al centre de la imatge) presideix la reunió de la junta de portaveus

Puigdemont es reuneix ambForcadell,
JxSí i la CUPper reclamar unitat

com si les urnes seran demetacri-
lat,comenuneseleccions,odecar-
tró, comesva feral 9-N.Ni tansols
la ciutadania sap encara ni la data
ni lapregunta.Unfet,aquestúltim,
que inquieta, i molt, la CUP, part
de la qual ja comença a desconfiar
i a veure-hi “dilacionisme”. Ahir
Munté va donar una mostra més
que a curt termini no es revelarà
res: “No ens consta que l’Estat ex-
pliqui públicament les seves estra-
tègies pel procés. Tampoc que ex-

pliqui les seves deliberacions. Per
quèhauríemdefer-honosaltres?”.
Tot i això, el que està clar és que

dins del Govern encara hi ha
dubtes de com es gestionarà i
s’executaràelreferèndum.Elvice-
president, Oriol Junqueras, ja fa
setmanes que va subratllar que la
convocatòria de la consulta seria
col·legiada.Peròinternamenthiha
tibantors. Ahir, per exemple, el di-
ari Ara va asseverar que entre Vi-
cepresidència i el Departament de
Governació,quedirigeixMeritxell
Borràs, hi havia hagut desavinen-

ces.Així, Junqueras, comacoordi-
nadordelspreparatiusdelreferèn-
dum, hauria encarregat a la conse-
llera que comprés les urnes, una
ordre que Borràs hauria rebutjat
finsquenoarribésperescrit.
Aquest darrer fet va sorprendre

la CUP, que es va mostrar contra-
riada a les xarxes socials. També
va reaccionar el president de l’As-
sembleaNacionalCatalana(ANC),
Jordi Sànchez, que va deixar clar
que “el problemano són lesurnes”
i que o el Govern assumeix “sense
embuts el mandat pel referèn-

dum o [que faci] un pas al costat”.
Després de tot aquest guirigall,

ahiresvanreuniralPalaudelaGe-
neralitat, tal com va avançar La
Vanguardia.com, el president
Puigdemont amb la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, Jun-
queras, Jordi Turull i Marta Rovi-
ra, el conseller d’Afers Exteriors,
Raül Romeva, i els cupaires Anna
Gabriel,Mireia Boya i QuimArru-
fat. Una trobada que va servir per
fer pinya, abordar el referèndum i
reclamarunitat.
Amb tot plegat, l’oposició cons-

tata nerviosisme a les files inde-
pendentistes. Amb motiu de
l’anunci de la borsa d’aturats que
va ferMartaRovira, elportaveude
Ciutadans,CarlosCarrizosa,vade-
manar al Govern que “siguin rea-
listesideixindeparlardecosesque

no passaran”, perquè afirma que
noesfaràelreferèndum.PerCarri-
zosa hi ha una crisi interna a Junts
pel Sí, raó per la qual va exigir que
es convoquessin eleccions, però
“amburnes ipaperetesdedebò”.
El PSC va fer ús de la ironia. La

seva portaveu, Eva Granados, va
assegurar que la proposta de crear
una borsa d’aturats inaugura un
“concursd’idees”perorganitzar la
consultadavant la faltad’un full de
rutaclar.
Per la seva banda, Alejandro

Fernández, del PP a Catalunya, va
qualificar la idea del referèndum
ambaturats de “frivolitat enorme”
i va afegir que “barrejar situacions
personalsambelprocésiambelre-
ferèndum creiem que és caure en
una demagògia populista que és la
quehapresidit totelprocés”.c

Multes aÒmnium i l’ANC
]L’AgènciaEspanyolade
ProtecciódeDades (AEPD)
hamultat l’ANCiÒmnium
Culturalambunanovasanció
de90.000eurosques’afegeix
al recentembargamentde
240.000eurosqueelsva
imposarel febrerper la
Gigaenquestaquevanfer
lesentitats sobiranistesel
2014,abansdel9-N,perpre-
guntaralsciutadanscom
voldrienquefosunaCatalu-
nya independent.
Segonsaquestesduesentitats
independentistes,hanestat
multadespel fetdeteniruna
basededades inoperativesals

EstatsUnitsquans’estava
definintelnouprotocol inter-
nacional sobredadesen
aquestpaís.Aixímateix, asse-
gurenquealtresempreses
d’activitatsdiverses tenien
basesdedadesd’aquestes
mateixescaracterístiques,
per laqualcosaconsideren
quevancomplir“rigorosa-
ment” lanormativaexistent
encadamoment.Segons la
sevaopinió, lamultaés“un
clarexemplede lapersecució
quefamesosque l’Estatprac-
ticacapa lesentitats sobira-
nistes, aplicantmesuressan-
cionadoresd’excepció”.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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A qui votaríeu en les eleccions al Parlament?
Escons obtinguts el setembre del 2015Estimació d’escons

PDECat

23
62*Junts pel Sí

Junts pel Sí

CUP

6
ERC

39
10

Cs

22
25

CSQP

16
11

PSC

15
16

PP

14
11

Estimació de vot

Vot el setembre del 2015

Cs

17,9%
16,1%

CSQP

12,2%
8,9%

PSC

11,7%
12,7%

PP

10,6% 8,5%

CUP

5,1%
8,2%Majoria

absoluta
68 escons

135 escons

*En els comicis del 27-S es van presentar
en la coalició JxSÍ el PDECat, llavors
CDC i ERC

Valoració i coneixement dels líders polítics Entre parèntesis enquesta de gener del 2017

VALORACIÓ. En una escala del 0 al 10

GRAU DE CONEIXEMENT

LA VANGUARDIAFONT: GAD3

Valoració segons vot en les eleccions autonòmiques del 2015. En una escala del 0 al 10
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Miquel
Iceta
PSC

4,4

93,7%

JxSí
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PSC

CSQP

PPC

CUP

2,9

6,0

4,9

3,0

6,2

2,9

Inés
Arrimadas
Cs

4,0

93,0%

2,7

JxSí

Cs

PSC

CSQP

PPC

CUP

1,6

4,3

1,7

6,4

1,9
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Xavier
García Albiol
PPC

94,1%
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CSQP
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CUP
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0,9

2,5
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Anna
Gabriel
CUP
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Xavier
Domènech
ECP

86,1%

JxSí
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1,7
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6,5
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7,5

Ada
Colau
BComú

4,6

98,4%

ERC

25,8%

PDECat

15,1%

39,6%*

Carles
Puigdemont
PDECat

5,0
(5,6)

5,2

Oriol
Junqueras
ERC

(5,5) (4,6) (4,5) (4,5) (4,0) (3,4) (2,8)

expectatives de la qual auguraven
una pèrdua de fins a set diputats fa
gairebé un any). Ara la formació
anticapitalistaaconsegueixesmor-
teir la seva caiguda i, tot i que perd
un terç dels seus vots del 2015 (i
quatre dels seus deu escons), colli-

ERCamplia elmarge sobre el PDECat,
quedisputaria la segonaplaça aCs
Lamajoria independentista al Parlament quedaria reduïda al mínim de 68 escons

CARLES CASTRO
Barcelona

Lent però aparentment inexora-
ble, el declivi de l’antiga Conver-
gència avança al mateix ritme que
l’enlairament d’Esquerra Republi-
cana, que avui guanyaria amb un
amplimargeuneseventualselecci-
ons catalanes. L’últim sondeig de
GAD3 per a La Vanguardia, realit-
zatentreel7iel12d’abril,accentua
la correlació favorable a ERC que
es va visualitzar per primera vega-
daenelsondeigdelaprimaveradel
2016, tot i que llavorsperunmarge
detotjustdospuntsmentrequeara
s’acosta a 11 (tres punts i mig més
que en l’enquesta anterior, del ge-
nerpassat).
La magnitud del retrocés del

PDECat s’evidencia en el contrast
amb els resultats de l’extintaCiU a
les catalanes del 2012, última cita
autonòmicaaquèesvapresentarla
coalició deCDC iUnió. Si llavors, i
malgrat el descens del nacionalis-
me moderat, CiU va collir 50 es-
consigairebéun31%delsvots,avui
el PDECat perdria la meitat
d’aquell capital electoral i parla-

mentari:pocmésdel15%delsvotsi
23diputats.
Per lasevabanda,Esquerraesta-

riaapropdeduplicarelseucòmput
de vots i escons respecte al 2012, ja
queel sondeig li adjudicaaragaire-
béun26%dels sufragis (el 13,7% fa
cinc anys) i 39 diputats (davant els
21 del 2012). La comparació amb
els resultats de les últimes elecci-
onscatalanes,el2015,quanl’antiga
CDC i ERC es van presentar en la
coalicióJuntspelSí,nomésofereix
una vistosa coincidència: les dues
forces sumarienavuiper separat el
mateix nombre d’escons (62) i 1,3
puntsmésenpercentatgedevot.
Aquest desenllaç afectaria l’ac-

tual majoria independentista al
Parlament, que es veuria reduïda a
la mínima expressió possible (els
68 escons de lameitatmés unde la
Cambra) i que només se salvaria
per la recuperació de la CUP (les

Política
Sondeig de GAD3 per a ‘La Vanguardia’

riaelssisdiputatsquepermetriena
l’actual bloc sobiranista preservar
la majoria absoluta amb un 46%
dels vots, gairebé dos puntsmenys
queal2015.
Tot i això, l’escenari electoral

que dibuixa aquest últim sondeig

de GAD3 propiciaria també altres
majories,comunnoutripartitd’es-
querres (que reuniria 70 diputats),
tot i que arapresidit perEsquerra i
amb els socialistes i la confluència
esquerranaCatalunyaSíqueesPot
en una posició subordinada.

Aquesta fórmula seria possible pel
presumible avenç dels comuns,
que, tot i que sotmesos a un acci-
dentat procés de fusió, sumarien
més de tres punts i cinc escons al
seuresultatdel2015(iaraobtindri-
en 16 diputats). I aquest avenç els

L ’OMBRA DEL TRIPARTIT

Una aliança d’ERC,
Sí que es Pot i el PSC
reuniria una àmplia
majoria de la Cambra

MOVIMENTS A L’ESQUERRA

CSQPavançaper la
mínimaels socialistes,
i laCUPaconsegueix
revertir lasevacaiguda
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NS/NC 2,4% 3,9% NS/NC 13,1% 13,3%

NS/NC 1,3% 1% NS/NC 13% 17,2%

Com qualificaríeu la situació
econòmica actual de Catalunya?

Com creieu que serà
d’aquí un any?

Bona
21,4%
16%

Dolenta
51,2%
51,6%Regular

26,1%
31,4%

Igual
25,3%
28,3%

Millor
33,8%
31,7%

Pitjor
27,9%
22,8%

Com qualificaríeu la situació
política actual de Catalunya?

Com creieu que serà
d’aquí un any?

Bona
18,7%
20,7%

Dolenta
59,9%
55,1%

Regular
19%
20,3%

Igual
26,2%
25,4%

Millor
28,3%
35,2%

Pitjor
32,4%
26,1%

LA VANGUARDIAFONT: GAD3

En petit, enquesta del gener del 2017

En petit, enquesta del gener del 2017 En petit, enquesta del gener del 2017

En petit, enquesta del gener del 2017

situaria en una disputada pugna
amb el PSC, que podria perdre un
punt i un escó sobre els 16 que va
aconseguir fagairebédosanys.
En aquest sentit, els respectius

avenços d’Esquerra i Catalunya Sí
que es Pot s’explicarien, sobretot,
per les pèrdues de la CUP. Un de
cada cinc votants dels anticapita-
listes el 2015 apostaria avui per
ERC, i un de cada deu ho faria per
CSQP. Amés, els republicans cap-
tarienvotconvergentqueel27-Sva
donar suport a JxSí, perquè el par-
titdeJunquerasesquedariaambla
meitat dels votants de la coalició
sobiranista mentre que el PDECat
n’obtindriaunatercerapart. Final-
ment, la confluència de CSQP en-
cara arrabassaria fins a un 7% del
votalPSCel2015.
De la resta de formacions desta-

ca el retrocés de Ciutadans, que
perdria gairebé dos punts i tres es-
cons (fins a22), cosaque situaria el
partit taronjaenunaajustada lluita
per lasegonaplaçaambelPDECat.
De fet, CS obtindria uns quants
votsmés(unpuntd’avantatge),pe-
rò el sistema electoral permetria
als neoconvergents adjudicar-se
un diputat més. Finalment, el PP
català experimentaria una visible
recuperació i sumaria més de dos
punts i tres escons al seu resultat
del2015.
Aquestes expectativesdevot co-

incideixen amb un empitjorament
en lespercepcionssobre lasituació
políticacatalana,queabastenagai-
rebéel60%dels ciutadans, encon-
trast amb la lleumillora de les per-
cepcionspositives sobre laconjun-
tura econòmica. Així mateix, el
pronòstic electoral enllaça ambun
rànquing en la valoració de líders
que posa per primera vegadaOriol
Junqueras per sobre de Carles
Puigdemont. Si fins ara el presi-
dent apareixia comel dirigentmés
ben valorat, en aquest últim son-
deigésel líderd’ERCqui se situaal
capdavant, per bé que tots dos ve-
uen minvar els seus respectius
aprovats, que havien arribat a su-
perarel 5,5 i quearacauenal 5,2 en
el cas de Junqueras, i al 5 en el de
Puigdemont. La següent líder més

ben valorada és l’alcaldessa Ada
Colau, que es manté en el 4,6, se-
guida del socialista Iceta (4,4), del
previsible candidat dels hereus de
CSQP, Xavier Domènech (4,2) i
d’InésArrimadas,querepeteixuna
nota de 4. Tanquen la llista la cu-
paire Anna Gabriel (3,3) i el popu-
lar García Albiol (2,8). Els líders
més ben valorats pels seus respec-
tius votants sónGabriel (8,2), Jun-
queras i Puigdemont (7,9), Colau
(6,5),Albiol(6,4)iArrimadas(un6,
totiqueelsvotantsdelPPlapuntu-
enmillor, amb un 6,2). Finalment,
Iceta obté un 5,9 entre els electors
del PSC, i Domènech un 5,2 entre
elsdeCSQP.c

Els votants
de l’antiga CDC
no troben
nou candidat
Puigdemont, que no repetirà, iMas,
inhabilitat, continuen sent els favorits

BARCELONA Redacció

El dilema sobre qui hauria de ser
elcandidatdelPDECatenlesprò-
ximes eleccions autonòmiques es
complica cada copmés, senseque
apareguicapfiguraque,davantde
l’opiniópública i, sobretot,davant
dels mateixos votants de l’antiga
Convergència, sigui capaç d’aga-
farel relleudeCarlesPuigdemont
–que ja fa mesos que va anunciar
quenorepetiriacomacandidat–o
d’ArturMas,quenoespotpresen-
tar després de la seva condemna
d’inhabilitació pel 9-N. El proble-
maper a la cúpulaneoconvergent
és que tant la ciutadania en gene-
ral com el seu mateix electorat
continuen centrats exclusiva-
ment en les figures de Puigde-
mont i Mas. I aquesta paràlisi no
només accentua el desconcert ge-
neralsinótambéeldesgastdelshi-
potèticscandidats.
Enaquestsentit, i segonselson-

deig de GAD3, Artur Mas manté
unes preferències del 10% mal-
grat el descens que acumula la
candidatura de Puigdemont, que
desde l’últimsondeigde generha
perdut gairebé nou punts (del
34,9% al 26,3%) com el candidat
favorit del PDECat. Sensdubte, la
reiterada negativa de l’actual pre-
sidentapresentar-sealareelecció

hapogut influir en el descensdels
suportsalasevafigura,encaraque
la derivada més vistosa d’aquesta
situació seria el fet que més de la
meitat dels consultats no aconse-
gueixen pronunciar-se o al·ludei-
xenaaltrescandidatssensepreci-
sar.
Ara bé, entre els mateixos vo-

tants del PDECat, el desconcert
s’ha girat a favord’ArturMas, que
hapassat d’un22%depreferènci-
es entre els seuselectors, el gener,
a un 36%, ara. I paral·lelament
Puigdemont, que fa unamicamés
de tresmesos era el candidat pre-
ferit pel 65% dels votants del
PDECat, avui disposa d’un índex
de preferències del 43%; és a dir,
22 punts menys. En conseqüèn-
cia, aquest reequilibri no s’ha tra-
duït en una reorientació dels su-
ports cap a altres candidats que
permetés al PDECat identificar
un possible recanvi. D’entre els
noms que s’han estudiat, la porta-
veu del Govern, Neus Munté, i el
consellerSantiVilaconcitenelsu-
port d’un escanyolit 4% dels seus
votants(id’un1%enelcasdelcon-
sellerRull). I l’epígraf “altres can-
didats” tampoc no il·lumina la re-
cerca, ja que hi al·ludeixen un 4%
delselectorsnacionalistes.

P A R A U L E | T E N S I Ó |
Acció de tibar o estirar fins a la rigidesa; l’efecte.
Desacord en les relacions entre estats, entre classes
socials, etc.

PÀGINA 18

| B A T A L L A |
Acció bèl·lica en què dos exèrcits enemics es baten
l’un contra l’altre.

PÀGINA 22

| A T Ò M I C A |
Relatiu o pertanyent a l’àtom. Que admet l’existèn-
cia dels àtoms.

PÀGINA 26

S

EL CENTREDRETA

Ciutadansretrocedeix
enunamagnitudsimilar
a l’ascensdelPP,queli
arrabassariatresescons

EL RÀNQUING

Junquerasavança
Puigdemont,peròtots
dosveuenempitjorarel
seutradicionalaprovat

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

amb el suport de:

Reserves, per rigorós ordre d’inscripció,
al tel. 93 295 63 48 o a secretaria@barcelonatribuna.com
Data límit d’inscripció: dilluns 24 d’abril de 2017, a les 14 hores
Preu del dinar: 50 €

Ens plau convidar-vos a la conferència i al dinar-col·loqui amb

l’Excma. Sra.Susana Díaz,
presidenta de la Junta d’Andalusia i candidata a
la Secretaria General del PSOE
Presentació a càrrec de l’Il·ltre. Sr. Miquel Iceta,
primer secretari del PSC i president del Grup Parlamentari Socialista
L’acte tindrà lloc el dimecres 26 d’abril, a les 13.30 hores,
a l’hotel El Palace de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 668
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Sant Jordi sense treva

El dia de Sant Jordi és candidat a
convertir-se enpatrimoni immate-
rial de la humanitat, però ahir pels
carrers deBarcelona corrien altres
objectius polítics. L’enfrontament
entre la Generalitat i el Govern del
PP no dona treva, ni per un llibre i
una rosa. El president Carles Puig-
demont va aprofitar el seu discurs
institucional al Palaude laGenera-
litat per retreure a l’Executiu de
Mariano Rajoy la seva aparició ex-
prés en l’acte impulsat per la Cam-
bradelLlibredeCatalunyaielGre-
mi de Floristesmalgrat que Soraya
Sáenz de Santamaría es va presen-
tarregalantsomriuresiunparellde
llibres.
Puigdemontnovaacudira lacita

–elGovernvaestarrepresentatper
Oriol Junqueras i Santi Vila–, però
ahir va voler marcar territori. Si
s’aconsegueixel reconeixementde
la Unesco, va subratllar, “no serà
gràcies alshereuspolíticsd’aquells
quevanperseguir laculturacatala-
na durant dècades” –a la mateixa
hora sonava elCara al sol a l’enter-
rament de l’exministre franquista
Utrera Molina amb presència de
l’exministre Gallardón–, i va fer
una crida als catalans a demostrar
“una vegada més al món qui som,
unpaís culteque fadel llibre i la ro-
saunadelessevesarmesméspode-
roses”.
Però el Govern central continua

el seu guió aparentment impassi-
ble. La vicepresidenta Santamaría
és lacaravisibledels intentsperse-
duirelsindecisosdelprocéssobira-
nista, i aquesta setmana sumarà al
seu suport a la candidatura de Sant
Jordi el conveni per finançar els
Jocs del Mediterrani a Tarragona.
Nohihadiàlegnioperacióqueval-
guiencaraqueMarianoRajoy,com
Puigdemont quan es refereix al re-
ferèndumpactat, novol que s’asse-
nyali laMoncloacomacatalitzador
del xoc de trens que s’entreveu.
D’aquíque,al seuarticled’ahiraLa
Vanguardia, invoqués a reafirmar
els “ponts del diàleg” i a “canviar el
focus” apuntant la responsabilitat
sobre “els qui han insistit a trencar
elnostremarcdeconvivència fins i
tot fent cas omís de les lleis, un cas
insòlit a l’Europademocràtica”.
Mentrestant, Puigdemont ad-

vertiaaElPuntAvui: “Nopreveiem
cap altre escenari que no sigui vo-
tar”. “Que tinguin clar que no ens
n’anirem cap a casa”, tot i que dei-
xava oberta la porta d’unes elecci-
ons parafrasejant Artur Mas amb
un indesxifrable “es pot votar de

Política

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

cPuigdemont assenyala elGovern
delPPcom l’“hereupolític” dels qui
vanperseguir la cultura catalana

cRajoy reclamaal sobiranisme
“canviar el focus” i reforça el pla
per guanyar presència aCatalunya

cEl Parlament aplana el camí
per facilitar l’aprovació exprés
de la llei de desconnexió

EL DIA DEL LLIBRE

RUBEN MORENO GARCIA / GENCAT

Els consellers van donar imatge d’unitat amb una selfie a Palau
BERNAT VILARÓ / ACN

Xavier García Albiol i la ministra DolorsMontserrat

El presidentCarlesPuigdemont vaparticipar en la balladade sardanes a la plaçaSant Jaumedesprés de lamissa i la benedicció de les roses
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TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

P A R A U L E | T R E V A |
Cessació temporal d’hostilitats entreenemicsqueestan
enguerra, per conveni de llurs caps, especialment si és
de llargadurada. Cessació temporal d’una lluita, una
contesa, un treball, una sofrença.PÀGINA18

| L A B E R I N T |
Closambcaminals intricats, que fandifícil, un copdins,
de trobar-ne la sortida. Complicació inextricable. Entre-
creuamentde camins, etc. Conjuntde cavitats sinuoses
que componen l’orella interna.PÀGINA21

| O C U L T A R |
Amagar. Sostreure a la vista, impedir de veure.
Sostreure a la coneixença d’altri, no manifestar, no
mostrar.
PÀGINA 24

S

moltes maneres”. Al matí, en una
cita amb corresponsals estrangers,
vaevitar fer referènciaaunadecla-
ració unilateral d’independència, i
aixítambévaevitarpolèmiquesen-
treelPDECat iERC.
El mes de setembre continua

marcat en vermell al calendari so-
biranista, però sense data ni pre-
guntadelreferèndum,idimecresel
ple del Parlament viurà una altra
tensasessió.Lacausaésl’aprovació
per la via ràpida de la reforma del
reglament de la Cambra que per-
metrà la tramitació expressa de la
llei de transitorietat, que recull de
facto la declaració d’indepen-
dència. La reforma ve amb l’ame-
naça del recurs davant el Tribunal
Constitucional anunciat pel PP
català per vulneració dels drets
delsdiputats.
Paral·lelament a l’actuació insti-

tucional, ahir l’independentisme
va sortir al carrer amb cincmil vo-
luntaris a la recerca de firmes sota
el paraigua de les entitats adheri-

posiciódavantladisjuntivasobrela
independència. La condició, reite-
rada per Domènech, és que la con-
sulta tingui garanties i efectes re-
als”, mentre que per al president
delPPcatalànoméssónelsingredi-
entsd’una“malanovel·ladeficció”.
Qui vol escriure la seva pròpia

història és Pedro Sánchez, que ha
apostat fort per aconseguir els vots

del socialismecatalàen la lluitaper
liderarelPSOEdavantSusanaDíaz
i Patxi López, que també va passe-
jar per Barcelona. Sánchez va re-
clamar “valentia i audàcia” per re-
conèixer Catalunya com a nació,
una definició que no passa pel cap
delsbaronsdel seupartit.c

MARTA PÉREZ / EFE

Miquel Iceta va regalar el seu llibre a Pedro Sánchez

des al Pacte Nacional pel Referèn-
dum, fet que va acabar enverinant
l’enfrontament entre les forces so-
biranistes i les contràries amb acu-
sacionsdepolititzaciód’una jorna-
dad’origenpopular.Aquestavaser
la queixa de la portaveu de Ciuta-
dans, Inés Arrimadas, que va de-
manar a la Generalitat i el Govern
delPPque“abandoninelcamídela

confrontació” i “treballin junts”
perquè Sant Jordi sigui reconegut
per la Unesco, i va acusar Puigde-
mont de “polititzar i polemitzar”
amb la diada.Més subtil va serMi-
quel Iceta, primer secretari del
PSC, defensant que “els governs el
quehandeferésfirmardecretsifer

lleis. Quan es dediquen a fer-se fo-
toscrecquenoestanper la feina”.
Puigdemont,quetemperalesàn-

sies de la CUP perquè concreti el
referèndum al·legant que cal dei-
xar treballar lesentitats, esvaacos-
tarahiraunadelestaulespetitòries
per signar, com ho va fer Carme
Forcadell, presidenta del Parla-
ment; la coordinadora general del
PDECat, Marta Pascal; la secretà-
ria general d’ERC, Marta Rovira, i
el dirigent dels comunsXavierDo-
mènech. L’objectiu és posar les fir-
mes “sobre la taula” del Govern de
Rajoy perquè “s’assegui a nego-
ciar” i “resoldre els conflictes com
ho fan les democràcies madures,
que és votant”, va afirmar Puigde-
mont, acompanyat de la seva dona,
Marcela Topor. L’operació del
Pacte Nacional ve avalada pels co-
muns, la participació dels quals és
laclauperampliar l’espaidesuport
al referèndum, tot ique la formació
que encara no té nom també conti-
nuasenseaclarirquinaseria laseva

MARTA SIERRA / ACN

XavierDomènechvafirmarpelreferèndumdavantJoanIgnasiElena

L ’ESTRATÈGIA

El president només
preveu votar i evita
fer referència a una
declaració unilateral

LES CRÍTIQUES

L’oposició lamenta
que es polititzi la
jornada ambrecollides
de firmesproconsulta

RUBEN MORENO GARCIA / GENCAT
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Csaccelera el pla per captar
votde la vellaConvergència
Rivera, Arrimadas i Garicano explicaran les seves mesures econòmiques

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Enel seuprojecte de construcció d’una
opció de centre liberal que perduri als
vaivens electorals a dreta i esquerra,
Ciutadans considera que, amés de llui-
tarambelPP(uns500.000votantsfluc-
tuen entre les dues formacions) i el
PSOEperuntipusdevotant jove iurba-
nita, a Catalunya s’ha de disputar amb
PDECat el votant de la vella Conver-
gència que va baixar del vaixell quan
ArturMasva fixar el 2012el rumbcapa
la independència. Però no només això:
també ocupar al Congrés l’espai de re-
presentació de la classemitjana catala-
na que durant dècades i
abansdel’inicidelprocésvan
ostentarelsconvergentsamb
la filosofiadel peix al cove.
L’estratègia, queesbasaen

dades com el fet que gairebé
el 30% dels nous votants de
Csde l’àreametropolitanaen
les últimes cites electorals en
alguna ocasió havien optat
per la papereta de CiU, ja ha
començat a plasmar-se al
CongrésdelsDiputats.
Gràcies al pacte d’investi-

dura ambelPP i el seu recent
acordperalspressupostosde
l’Estat del 2017, els liberals
d’Albert Rivera estan capita-
litzant els seus 32 diputats i
començant a exercir aquell
paper de frontissa de la vella
Convergència.
“Si hi ha un grup a la Cam-

bra liderat per catalans amb
influència i capacitat de can-
viar les coses, aquest és el de
Cs”, assenyalen des de la di-
recció de liberal. Unmissatge que la lí-
derdelpartit aCatalunya, InésArrima-
das, està traslladant en diferents fò-
rums i trobades amb la societat civil i
econòmica catalana.
Per treuremés rèdits electorals al fet

de serunpartit ambunpeuaCatalunya
(els principals càrrecs de la cúpula de
Cs continuen sent catalans) i l’altre a
Madrid, sobretot pensant en un nova
crida a les urnes que donenper feta per
a la pròxima tardor quan “quedi en evi-
dència que nohi haurà referèndum”, la
formaciótaronjahaposatenmarxauna
campanya amb reunions de petit for-
mat, conferències, visites a institucions
i actes polítics per explicar a les quatre
províncies catalanes el seu pla econò-
mic i “els avantatges” que han aconse-
guit incorporar en els pressupostos de
l’Estat per al 2017.
En aquest afany explicatiu, Csmobi-

litzarà tant Rivera com Arrimadas i els

responsables del seu equip econòmic,
Luis Garicano i el diputat Toni Roldán.
“Parlarem de les propostes econòmi-
quesdeCsd’aplicacióaCatalunya ique
es defensen al Congrés i al Parlament”,
apunten.
La campanya tindrà quatre eixos. El

primer versarà sobre la “lluita contra la
precarietat laboral i la recuperacióde la
classemitjana”, i reivindicarà, entre al-
tres coses, que el pacte dels pressupos-
tos–quevaestar en l’aire finsqueelmi-
nistre d’Economia, Luis deGuindos, va
decidirdonar suport a lesdemandes ta-
ronges malgrat l’oposició del ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro– conté
unapartidade2.000milionsper apolí-

tiques socials i ajuts a les classes mitja-
nes. Entre les partides, 500milions per
finançar un complement salarial desti-
natalstreballadorsjovesambmenysin-
gressos. Cs reivindicarà també la seva
gira comun “triomf” propi que no aug-
menti la pressió fiscal amb pujades de
l’IRPF i l’IVA.
El segon eix se centrarà en lesmesu-

res de modernització de l’economia,
l’educació, la innovació i la formació, i
destacarà la partida de 50milions per a
la comprade llibresde text, i 30milions

Els liberalsaspirena
representaralCongrés
lesclassesmitjanes
catalanesdesprésde la
‘radicalització’delPDECat

perlluitarcontraelfracàsescolar.Tam-
bé la seva petició registrada al Parla-
ment i al Congrés per impulsar una llei
que garanteixi la gratuïtat dels llibres
de text, a més de la sensible baixada de
l’IVA cultural. Aquesta última era una
de les condicions que va posar Rivera a
Rajoy per tancar l’acord dels pressu-
postos.
El tercer eix de la campanya versarà

sobre una de les prioritats de Rivera,
quesónelsautònoms i lesclassesmitja-
nes, isesubratllaranlesdiferentsmesu-
res parlamentàries per lluitar contra la
morositat o els 500milions per fer cos-
tata lespimes i invertirenlaXarxaCer-
vera d’innovació i transferència tecno-

lògica a les universitats, amés dels 480
milionsperalatarifaplanad’autònoms.
Elquart iúltimeixabordarà les infra-

estructures, amb la defensa del corre-
dor mediterrani al Parlament i el Con-
grés com a obra “imprescindible” per a
l’economia catalana. En aquest sentit,
els dirigents explicaran també la seva
propostad’assolirunpactenacionalper
les infraestructures estratègiques i ga-
rantir que la política d’infraestructures
es guiï per criteris tècnics objectius i no
polítics.
En paral·lel, el partit taronja ha co-

mençat amuntar la seva estructura au-
tonòmica –molt precària encara al País
Basc, Galícia, Navarra, les Canàries–,
formada principalment per coordina-
dors territorials que són elegits per les
agrupacions. Amb aquest procés la no-
va executiva, en la qual es va esborrar
qualsevol rastre de dissidència, aug-
mentarà el seupoder territorial.c

Francesc-Marc
Álvaro

Gestos i
gesticulacions

Lapolítica és percepció. Això fa
que els polítics –molt sovint–
es preocupin més dels gestos
que de les decisions que pre-

nen i que tenen transcendència. Tot és
percepció, tot és representació i tot cer-
ca un impacte –més omenys efímer- so-
bre el públic. Del gest a la gesticulació
només hi ha un pas. Però la gesticulació
ésmera combustió, que serveix (potser)
per construir una notícia i no serveix
per resoldre cap problema. És un teatre
buit que vol fer passar la impostura per
veritable acció responsable.
Sembla que del que es tracta és de fer-

se moltes fotos a Catalunya, com faria
un turista. Per això la vicepresidenta del
Govern espanyol va ser present di-
vendres a l’acte celebrat a l’auditori del
CaixaForum, tot aprofitant que diver-
ses entitats treballen perquè la festa de
Sant Jordi sigui declarada patrimoni
immaterial per la Unesco. Aquesta foto
va generar tibantors i malestar. Un ho-
me tan moderat com Santi Vila, conse-
ller de Cultura, ha declarat que “és un
acte de cinisme que no donis cap res-
posta política a Catalunya i facis veure
que aprecies les seves tradicions; l’Estat
està en una campanya de simular un
cert feeling, però és merament estètic”.
Així mateix, l’Associació d’Editors en
Llengua Catalana ha rebutjat el que
considera “instrumentalització políti-
ca” de la diada de Sant Jordi. Certes
gesticulacions són enverinades.
L’estratègia de Rajoy és amanir la

pressió de la BrigadaAranzadi i dels tri-
bunals sobre l’independentisme amb ri-
tuals amables de relacions públiques a
càrrec de ministres i, sobretot, de So-
raya Sáenz de Santamaría. Fermolts ac-
tes i també trobades on el ministre de
torn es reuneix només ambaquells indí-
genes que li diuen el que vol sentir, la
qual cosa és el súmmumde la propagan-
da pròpia consumida com a suposat
anàlisi i coneixement de la realitat.
També es pot amollar alguna promesa
per acontentar les elits locals i obtenir
un titular. “Pisamos tierra catalana cada
día”, diu que diuen. Els professionals de
l’Estat no fan les coses sense motiu: si
recomanen a Rajoy que faci això és per-
què han conclòs que Catalunya no re-
quereix cap solució veritable ni escoltar
el que passa de debò. Tira milles: con-
tenció punitiva i donar algun caramel.
A l’altra banda, els gestos també pe-

senmolt, a vegadesmassa. Elmateix di-
vendres, el Govern de Junts pel Sí va
muntar un acte al Pati dels Tarongers
per fer una gran foto amb tots els conse-
llers i alts càrrecs ratificant per escrit el
seu compromís solemne amb el refe-
rèndum, un simbolisme sense recorre-
gut legal. Es volia transmetre unitat i
determinació, després d’uns dies de dis-
còrdia interna. Però aquesta sobreac-
tuació provoca –em sembla– l’efecte
contrari del que es pretén: posa en evi-
dència les dificultats per controlar la
tecnoestructura de la Generalitat i per
assegurar les lleialtats en la cadena de
comandament.

Rajoy amaneix la pressió
sobre l’independentisme
amb rituals amables
de relacions públiques

]L’arquebisbedeBarcelona,Joan
JosepOmella,vademanarahird’evitar
la“confrontació” i la“divisió” iva fer
unacridaa“bastirponts”durant l’ho-
miliade lamissaoficiadaa lacapellade
laGeneralitatambmotiude ladiadade
SantJordi.Omella, acompanyatdel
cardenalarquebisbeemèritdeBarce-
lona,LluísMartínezSistach,vaoficiar
la tradicionalmissadeSantJordi, a la
qualvanassistirelpresidentCarles
Puigdemont;eldelegatdelGovern,
EnricMillo, i altresautoritats ipolítics.

Iceta i Patxi López firmen
els seus llibres a Sánchez
]Elcandidata liderarelPSOEPatxi
López ielprimersecretaridelPSC,
Miquel Iceta,vandedicarahirels seus
llibresrespectiusa l’exsecretarigeneral
i candidata lareelecció,PedroSánchez,
queelsvavisitara lessevesparades.La
dedicatòriadeLópezdiu: “Almeucom-
pany iamicPedroSánchez,per totel
quehemrecorregut junts”. Iceta,que
hareiterat la sevaneutralitat, vaal·lu-
diral títoldel seu llibreLaterceravia.
Pontspera l’acord: “APedroSánchez,
quehofaràpossible.”

Mor l’exassessor d’ERC
que va amenaçar SCC
]L’exassessord’ERCalaDiputacióde
BarcelonaCarlesFeiner,destituït
dillunsperpresumptesamenacesa les
xarxessocialsaundels fundadorsde
SocietatCivilCatalana(SCC),vamorir
dissabte.NascutaTerrassael 1964, i
llicenciatenSociologia,vaserdestituït
desprésdesaber-seque,enel seu
comptedeFacebook,vaescriureque li
produïa fàsticque“feixistesespanyols
nosàpiguenviuresensetocarelsco-
llons” iquealgundiapodriaarrencar-
li el capaJuanArza, fundadordeSCC.

L’arquebisbeOmella insta
a evitar la confrontació

BERNAT VILARÓ / ACN

Inés Arrimadas, líder de Cs a Catalunya, celebrant ahir el dia de Sant Jordi
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La reformaper
agilitar la ruptura
amb l’Estat supera
el primer tràmit
L’oposició acusa JxSí i la CUP
de tenir “al·lèrgia” a la democràcia

ÀLEX TORT
Barcelona

Cruyff, Hegel, Heidegger, Fichte,
Maduro, Kelsen, Schmitt, Santi
Vidal,Rufián.Atotsellselsvacitar
el diputat del PP Alejandro Fer-
nández en vuitminuts d’interven-
cióperdesacreditar la reformadel
reglamentdelParlamentqueagili-
taria la desconnexió de Catalunya
de l’Estat. Un tòtum revolútumde
noms que va usar per comparar el
suposat pensament “totalitari”
d’alguns d’aquests personatges
amb la iniciativa de Junts pel Sí
avaladaperlaCUP,quepermetria,
entre altres coses, que l’aprovació
delestres lleisdedesconnexió–de
Règim Jurídic, de Protecció Soci-
al, i de l’Administració Tributària
Catalana– es faci per lecturaúnica
i enunsoldia.
Però la resta de l’oposició tam-

poc es va estalviar fortes crítiques,
ja que va acusar el Govern, Junts
pelSí i laCUPdepracticar la “tira-
nia de lamajoria ”, d’estafar la ciu-
tadania, d’“anul·lar l’oposició”, de
“laminar els seus drets” com a di-
putats, de tenir “al·lèrgia” a la de-
mocràcia i de ser “torpedinadors
delbonnom”delParlament.
La tramitació de la reforma del

reglament va tirar ahir endavant
desprésderebutjarJuntspelSí i la
CUP amb 72 vots les esmenes a la
totalitat presentades per Ciuta-
dans, el PSC, Catalunya Sí que es
Pot i el PP, que van sumar 62 vots.
Per a l’aprovació definitiva de la
reforma queden pendents encara
el debat en comissió i ponència
parlamentàries abans que torni a
debatre’s altravegadaalple.
L’encarregat de defensar la ini-

ciativaa l’hemicicleperJxSívaser
elpresidentdelgrupparlamentari,

Jordi Turull, que va reconèixer
que,totiquelacoalicióquelideren
el PDECat iERCnohanexpressat
mai que la llei de transitorietat ju-
rídica hagués de ser aprovada per
lecturaúnica,elseugrupnovolre-
nunciaracapprocediment.Amés,

va assenyalar que amb la reforma
no es perjudica ningú, perquè
finsavuielprocedimentde lectura
única només el pot sol·licitar el
Govern, mentre que un cop apro-
vada qualsevol grup parlamentari
podria demanar el debat de qual-

sevol llei per aquest procediment.
En canvi, la diputada de la CUP

Anna Gabriel va reconèixer sense
embutsque“siésnecessària la lec-
tura única per a la llei del referèn-
dum, ja diemara que sí, que estem
disposatsa fer-ho”.
Entre l’oposició, undelsmésve-

hements va ser el membre de la
Mesa José María Espejo-Saave-
dra. Així, el diputat de Ciutadans
va assegurar que amb l’aprovació
exprés s’anul·la l’oposició, i va afe-
gir que “presentaruna llei almatí i

aprovar-la a la tarda sona a temps
passats”. A més, va afirmar que la
“supersecreta llei de transitorie-
tat” acabarà sent “simplement un
paper”.
Per part del PSC, Eva Granados

va asseverar que els socialistes se
senten “tristos i preocupats” per
aquestareforma,perquès’està“re-
baixantelprestigide la institució”.
I Alejandro Fernández, del PP, va
deixaranarquemodificarel regla-
ment del Parlament com proposa
JxSí és “recollir les pitjors pràcti-
quespolítiques”,comlesdelpresi-
dentveneçolà,NicolásMaduro.
El president del grupdeCatalu-

nya Sí que es Pot, Lluís Rabell, no
es vamossegar la llengua i va asse-
gurar que la proposta és un “insult
a la intel·ligència”.c

BERNAT VILARÓ / ACN

Jordi Turull assenyala el sentit del vot als diputats de JxSí

La qüestió catalana

Lapropostaprospera
desprésdelrebuigde
lesquatreesmenesa la
totalitatambels72vots
dels independentistes

TAMBÉ
SÓN LES NOSTRES INVERSIONS.

JUNTS. AMB LA MUTUA.

93 341 76 01
www.mutuactivos.com

Visita les nostres oficines.

Amb Mutuactivos, empresa del Grupo Mutua Madrileña, inverteixes en els mateixos fons
en què inverteix la Mutua, amb les mateixes condicions, amb el mateix equip d’experts i
amb tota la solvència, confiança i transparència d’una gran companyia.

Tant a les oficines de l’entitat com a la pàgina web hi ha a disposició dels clients informació obligatòria contractual i precontractual en relació amb els productes o serveis oferts per Mutuactivos.
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Sancionar funcionarios
Leo, estupefacta, la noticia de

que laGeneralitat sancionaráa los
funcionarios que no acaten la ley
de desconexión y que, además,
“muchos de ellos sufrirán” si
cumplencon la legalidaddelEsta-
do (“El anuncio de Llach de san-
ciones a funcionarios incomodaal
Govern”, Política, 26/IV/ 2017).
Así lo asegura, con total tran-
quilidad,LluísLlach, diputadode
la coalición de gobierno Junts
pel Sí.
Noséyaquémeprovocamayor

indignación, si lo aberrante del
contenido de la noticia o la hi-
pocresía de aquellos que la pro-
mulgan. Esos que presumen de
liberales, izquierdistas, demócra-
tas y tolerantes.Quegritan “liber-
tad” pero que no tienen inconve-
niente en oprimir a otros para
conseguir suobjetivo.Enbrevese
podría aprobar la ley de descone-
xión, ley hecha amedida, en con-
tra de los partidos de la oposición
que, en votos, superan al grupo
gobernante. Pero eso da igual.
En Catalunya hace tiempo que

se trabaja por y para un único ob-
jetivo y no importa lo que el 50%
de su población haya manifesta-
do en la urnas. Ellos lo llaman de-
mocracia y dret a decidir; yo, ver-
güenza y prepotencia.

T. GARZÓN
Barcelona

Les paraules de Llach
No ha estat gaire afortunat el

diputat Llach de Junts Pel Sí amb
les seves declaracions advertint
els funcionaris sobre la llei de
transitorietat jurídica i les conse-
qüències denoobeir-la (“L’anun-
ci de Llach de sancions a funcio-
naris incomoda el Govern”, Polí-
tica, 26/IV/2017). Penso que fer
aquest anunci no li pertocava a
ell, i penso, a més, que les parau-
les dites, amb amenaces incloses
als funcionaris, nohanestat, ni de
bon tros, adequades.
El que és molt evident és que a

Catalunya nohi hamanera que es
facin les coses ambmés discreció
i amb més sentit d’Estat. No hi
havia cap necessitat ara mateix
d’esverar els funcionaris sobre
aquest tema i amb la manera més
aviat despectiva com ho ha fet
el diputat Lluís Llach. Darrere
seu, la portaveu del Govern,
molt incòmoda,hahagutdesortir
a la palestra a calmar els ànims
un pèl agitats dels destinataris
finals d’aquestes paraules des-
afortunades.
Les coses sempre es poden fer

millor. I en política, també. Ara
bé, costarà que es puguin fer pit-
jor del que ho ha fet el diputat

Lluís Llach. Senzillament, no era
el moment i no calia.

RAMONRIUCODINACH
Subscriptor
Manlleu

Bon vent, Zapatero
Elspolítics espanyols venena

Catalunya a fer campanya i nopa-
rendevessar-la perquè fandecla-
racions fora de context. Declarar
que Susana Díaz, per ser dona i
andalusa, té poc predicament a
casa nostra és no saber on ets.
Com a exemples podem posar
CarmeChacón, que va obtenir un
èxit esclatant per al PSC i que per
ser catalana sí que va fracassar la
seva candidatura per encapçalar
el PSOE; Inés Arrimadas, dona i
andalusa d’origen, que és cap de
l’oposició al Parlament; José
Montilla, andalús d’origen, va ser
el 128è president de la Gene-
ralitat.
Si la senyora Susana Díaz no té

predicament a casa nostra és per
les seves desafortunades declara-
cions populistes i anticatalanes.
En plena campanya va dir: “Els
vots dels andalusos no serviran
per pagar un peatge a les marees,
les confluències, ni per pagar els
privilegis d’AdaColau”; i amés es
va referir a La Caixa perquè els

guanys d’aquesta entitat fossin
revertits en benefici dels cata-
lans. Quina misèria! Si a Catalu-
nya al senyor Zapatero no li te-
nim cap mena d’estima no és
perquè sigui home i nascut a Va-
lladolid, sinó per la grandiosa fal-
sedatde la sevaafirmacióque tots
recordem: “Apoyaré la reforma
del Estatut que apruebe el Parla-
ment”. Adéu i bon vent us acom-
panyi allà per les Espanyes!

JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona

Defensant Susana Díaz
Ara ens apareix el senyor Za-

patero afirmant que a Catalunya
hi ha veus que han posat sobre la
taula prejudicis en contra de la
senyora Susana Díaz com a can-
didata pel fet de ser dona i anda-
lusa. Jo li recordaria al loquaç se-
nyor Zapatero que, sigui d’on si-
gui, qualsevol candidat sempre
tindrà veus en contra. El que cal
saber mesurar és la proporció
formal d’aquests corrents d’opi-
nió que es formen en aquests ca-
sos.Aquí ésonel senyorZapatero
falla, perquè ell sap que aquesta
acusació no és veritat.
Senyor Zapatero, perdoni, si-

gui més equànime i imaginatiu;
intenti altres arguments més tre-

ballats i presentables per ajudar
la senyoraDíaz i no facimés el ri-
dícul, que ja el va fer prou durant
el seumandat.
Jo no noto per cap banda els

prejudicis dels catalans vers la se-
nyoraDíaz, i sí que emconsta que
entre andalusos i nosaltres hi ha
hagut sempre una molt bona en-
tesa. El que sí que emsembla veu-
re en el comportament del senyor
Zapatero és, d’una banda, la ne-
cessitat de reforçar amb la seva
presència el discurs laudatori a
favor de la senyora Díaz i, de l’al-
tra, la por que els està causant la
presència en el combat electoral
del senyor Pedro Sánchez.

MIQUEL SEBASTIÀ
Castelldefels

Club Pedagogium
Després de veure per la tele i

llegir a La Vanguardia el proble-
ma del Club de Bàsquet Peda-
gogium (“Diferents tractes a
Gràcia”, Viure, 25/IV/2017), he
d’escriure aquesta carta. Vaig
començar a jugar a bàsquet quan
tenia 11 anys (ara en tinc 74).
Aquest club es va constituir al
col·legi Salleras del carrer Còrse-
ga amb la idea que els infants de
Gràcia tinguéssim un lloc d’es-
ports en un ambient sa i familiar.

Jugàvemenuncampquehiha-
via al carrer Nostra Senyora del
Coll que anomenàvem “el camp
de les cols”. Jo hi vaig jugar fins
als 21 anys i per raons de feina ho
vaig haver de deixar.
És molt trist que per raons bu-

rocràtiques se’n vagin tots aques-
tes anys en orris. I que tots
aquests infants es quedin sense
una resposta i solució per part de
l’Ajuntament, que sempre ha fet
bandera dels drets dels més des-
protegits.

M. CARMENDOMÍNGUEZ
Subscriptora
Barcelona

Agresiones en el fútbol
Creo que agresiones como la

deMarcelo aMessi el pasado do-
mingo son conductas reproba-
bles que habría que erradicar. El
árbitro puede no verlo, pero si no
se castigan, nunca se erradicarán.
Recuerdo que una botifarra de

Giovanni en el Bernabéu fue cas-
tigada sin figurar en el acta, así
comounaaccióndeKluivert enel
campo del Rayo. Desconozco el
motivo por el que se abandonó
esa buena práctica.
Creoqueconvendría resucitar-

la para evitar actuaciones antide-
portivas en los campos. Si un ju-
gador sabe que puede ser sancio-
nado al visionarse las imágenes
posteriormente, probablemente
sea más cauteloso es sus actua-
ciones antideportivas.

J. MANUELARRAUTAMAT
Barcelona

Gregorio Ordóñez
Escribe Joaquín Luna en su

artículo “‘Patria’ y el panorama
catalán” (Opinión, 24/IV/2017)
que durante un aperitivo le pre-
guntó a Gregorio Ordóñez, en
aquellos días teniente de alcalde
de San Sebastián por Alianza Po-
pular, “¿y no tienes miedo de que
te peguen dos tiros?”.
Por aquella época yo era secre-

tario técnico provincial respon-
sable de interventores y apodera-
dos, igual que Gregorio Ordóñez,
al que conocí durante una reu-
nión enMadrid y al que pregunté
durante una cena si no teníamie-
do de queETAatentara contra él,
a lo que me respondió que sabía
que cualquier día lo podíanmatar
y que no podía hacer nada para
evitarlo, como desgraciadamente
ocurrió más tarde. Me dio la im-
presión de que era muy cons-
ciente de lo que le podía pasar y
de que no teníamiedo de hacer lo
quemás quería.

MARCOSCLOSA PLANAS
Barcelona
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Els comuns s’obren a una consulta
no pactada si té l’aval internacional
Coscubiela insta el Govern a buscar el plàcet previ de la Comissió de Venècia

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Nousmoviments dins del bloc so-
biranista al voltant del referèn-
dum.EnaquestcasacàrrecdeCa-
talunyaSíqueesPot–lamarcaac-
tual dels comuns al Parlament–,
que ara s’obre a donar suport a
una consulta unilateral, no pacta-
da amb l’Estat, amb la condició
que tingui l’aval internacional i,
mésconcretament,delaComissió
de Venècia, l’òrgan assessor en
matèria constitucional del Con-
sell d’Europa.
La proposta la va llançar ahir

Joan Coscubiela al ple del Parla-
ment, enuna interpel·lacióaOriol
Junqueras sobre l’aplicació de la
part de la resolució de l’últim de-
bat de política general referida al
referèndum no impugnada pel
Govern espanyol davant elTribu-
nalConstitucional.Elportaveude
CatalunyaSíqueesPot–formació
impulsora de la resolució que es
manté vigent i que va ser la base
sobre la qual es va crear el Pacte
Nacional pel Referèndum– va
plantejar, concretament, que el
Govern demani a la Comissió de
Venècia l’aval al referèndum, “si-
gui quina sigui la modalitat de
convocatòria”, com a condició
perquè el seu grup hi doni suport
tant si éspactat amb l’Estat comsi
no. I és que aquest “reconeixe-
mentinternacionalprevi”és,apa-
rer seu, labaseperdonarplena le-
gitimitat a la consulta i assegurar
queelseuresultatsiguivinculant i
tingui efectes jurídics reals.
Oriol Junqueras no va tancar la

porta a cap iniciativa i formal-
ment es va avenir a estudiar-la,
però es va mostrar més aviat es-
cèpticdavantl’aparentgirdelsco-
muns en suport a la convocatòria
d’un referèndum que no estigui
acordat amb l’Estat. El vicepresi-
dent del Govern entén, en aquest
sentit, que no és missió de la Co-
missió de Venècia repartir avals,
sinó confeccionar dictàmens amb
les seves opinions, i és conscient
que aquests els emet exclusiva-
ment a petició dels estats mem-
bresdelConselld’Europa,delsòr-
gans del Consell d’Europamateix
o d’altres organismes internacio-
nals.Ésadir,que laGeneralitatno
pot recórrer directament a la Co-

missió de Venècia i, arribat el cas
que considerés oportú obrir
aquesta via, hohauria de fer a tra-
vés d’algun Estat –que, vista la si-
tuació política actual, no seria Es-
panya– o dels òrgans de govern
delConsell d’Europa.
Potser per aquesta raó, Oriol

rò fonts del Gabinet de Carles
Puigdemont van considerar di-
rectament que el plantejament de
Catalunya Sí que es Pot no ésmés
que una altramaniobra per conti-
nuar sense comprometre’s de de-
bò amb la consulta davant l’evi-
dència que l’Estat la rebutja. La
conseqüència immediata de la in-
terpel·lació serà, en tot cas, una
moció que s’haurà de votar en el
proper ple del Parlament i en la
qualuns i altresesveuranobligats
aprendreposició.
Enaquestescenari,JuntspelSí,

de moment, va ser més contun-
dent que Oriol Junqueras i no va
donar crèdit al plantejament dels
comuns i, en un comunicat de la
sevaportaveu,MartaRovira,esva
afanyaraposarelfocusnoonvolia
Joan Coscubiela, sinó allà onmés
li interessa al bloc independentis-
ta. “Junts pel Sí celebra que el

grup parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot hagi fet un pas enda-
vant i se sumi a la celebració d’un
referèndum a Catalunya encara
que no tingui el permís de l’Estat
espanyol”, va remarcar la també
secretària general d’ERC, per qui
el fetque“sesuminal referèndum
o referèndum” és “un pas impor-
tant”. “Celebrem que el referèn-
dum irreversible vagi sumant su-
ports”, va reblar, mentre que des
delaCUPMireiaBoyaqualificava
sense reserves de “tramposos” els
comuns perquè “l’aval de la Co-
missió de Venècia el demanen els
estats”.JoanIgnasiElena,coordi-
nador del Pacte Nacional del Re-
ferèndum, va evitar, per la seva
banda, pronunciar-se sobre una
proposta que “forma part de l’es-
fera política” i es va limitar a rei-
vindicar la transversalitat de la
plataformaqueencapçala.
Enel pol oposat, Cs va aprofitar

per carregar també contra el mo-
vimentdeCatalunyaSíqueesPot,
però en sentit absolutament con-
trarialdelesformacionsindepen-
dentistes. “Estan sent els millors
aliats del Govern per estar tot el
dia parlant que la culpa dels pro-
blemes dels catalans és de la resta
d’espanyols”, va lamentar Inés
Arrimadas en una entrevista a
l’AgènciaCatalanadeNotícies, en
què considerava que estan co-
metent “un error” que els conver-
teix en “la crossa del Govern
perquè estigui tot el dia amb el
referèndum”.c

JxSí i la CUP no donen
crèdit a la iniciativa
de CSQP perquè
a l’òrgan europeu “hi
recorren els estats”

Aquest organisme del Consell d’Europa ha estat òrgan consultiu de diversos referèndums

La Comissió de Venècia és
un organisme que depèn del
Consell d’Europa, amb seu a Es-
trasburg. La principal vocació
d’aquesta institució és assesso-
rar els estats membres en qües-
tions constitucionals.
Adopta les seves decisions

formals a petició dels seusmem-
bres –l’integren 61 estats i Espa-
nya n’és sòcia des de la seva fun-
dació, l’any 1990–, però això no

impedeix que pugui pronun-
ciar-se sobre afers regionals,
com va passar amb la doctrina
sobre les fórmules de referèn-
dum de la regió de Trento –una
comunitat que té un règim espe-
cial a Itàlia– o en el referèndum
d’independència de Montene-
gro, en què va prendre part com
a assessor en l’organització.
No obstant això, en tots dos ca-

sos la intervenció de la Comissió

de Venècia es va desenvolupar
en el marc d’una petició de l’Es-
tat –en el cas de Trento va ser el
Consell deMinistres d’Itàlia, que
es va limitar a traslladar la peti-
ció de la comunitat trentina–, co-
sa que significa que la proposta
deCatalunya Sí que esPot només
podria ser efectiva si tingués la
complicitat del Govern de Mari-
ano Rajoy, cosa certament difícil
d’imaginar a priori.

Però hi ha una altra via: l’As-
semblea Parlamentària del Con-
sell d’Europa, els comitès de la
qual poden consultar a la Co-
missió de Venècia. Precisament
a través d’aquesta via aquest or-
ganisme ja ha intervingut d’al-
guna manera en la batalla que
enfronta als governs català i es-
panyol, quan fa uns mesos es va
pronunciar sobre la reforma de
la llei del Tribunal Constitucio-

nal que li atorga potestats sanci-
onadores. El pronunciament de
la comissió censurava el Govern
espanyol perquè considerava
que el Tribunal Constitucional
no ha de tenir aquestes atribu-
cions, però alhora advertia que
qualsevol iniciativa política s’ha
de cenyir a la llei. La decisió va
ser acollida amb satisfacció pel
Govern de Catalunya perquè va
considerar que li donava la raó, i
també per l’Executiu de Rajoy,
que considerava que era a ells a
qui donava suport ambel seu ve-
redicte. La petició d’aquesta re-
solució l’havia presentada el
president de la comissió de con-
flictes del Parlament del Consell
d’Europa, Stefan Schennach.c

Junqueras, sense rebutjar la pro-
posta, va demanar a Joan Coscu-
biela que “ens exigeixi a nosaltres
elmateixquevostèestàdisposata
exigir-li al Govern espanyol, per-
què, si no, si vostè ens exigeix a
nosaltres allò que sap que el Go-
vern espanyol no farà mai i no

complirà mai, ens està posant
unescondicionsquevostèsegura-
ment sap que són impossibles de
complir”.ElvicepresidentdelGo-
vern va mesurar el to de les seves
paraules en nom del manteni-
ment de la “màxima unitat possi-
ble”alvoltantdelreferèndum,pe-

El PDECat torna a votar diferent d’ERC
]L’estratègia del PDECat
d’accentuar el perfil propi i
marcar distàncies amb ERC
el va portar ahir a trencar
una altra vegada la disciplina
de vot de Junts pel Sí al ple
del Parlament. La votació
diferenciada entre els dos
socis va tenir lloc, concreta-
ment, dues vegades. En el
primer cas, en unamoció del
PSC sobre la lluita contra
l’atur i la precarietat laboral,
en la qual el PDECat es va
abstenir, junt amb Cs, en el

punt que criticava la reforma
laboral del 2012, impulsada
pel PP i secundada per CiU, i
instava el Govern a sol·lici-
tar-ne la derogació al Con-
grés. ERC, en canvi, hi va
votar a favor amb el PSC,
Catalunya Sí que es Pot i la
CUP, i l’apartat va ser apro-
vat (el PP va ser l’únic grup
que hi va votar en contra). I
en el segon cas, en unamoció
–aquesta vegada de Catalu-
nya Sí que es Pot– sobre la
gestió de residus, en la qual el

PDECat va votar en contra
–junt amb Cs i PP– de la
prohibició d’utilitzar la com-
bustió tèrmica, gasificació
inclosa, de residus sòlids
urbans, industrials o els seus
derivats a les plantes de trac-
taments de purins. ERC, igual
com en la iniciativa anterior,
va votar-hi a favor junt amb
Catalunya Sí que es Pot i la
CUP, però no n’hi va haver
prou perquè el punt prospe-
rés –el PSC es va abstenir– i
va quedar rebutjat.

Què és la Comissió de Venècia?

BERNAT VILARÓ / ACN

Joan Coscubiela en unmoment de la seva intervenció ahir al ple del Parlament
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La presidenta de la Comunitat deMadrid sap que només sent implacable amb el seu predecessor podrà seguir en el càrrec

ICifuentes va anar a veure el jutge
CARMEN DEL RIEGO
Madrid

Vaig fer el que havia de
fer”. La presidenta de
la Comunitat de Ma-
drid, Cristina Ci-

fuentes, no es penedeix d’haver
enviat a la Fiscalia els docu-
ments que el nou gerent del Ca-
nal de Isabel II, l’empresa que
assorteix d’aigua Madrid, havia
trobat i que com a mínim des-
pertavendubtes sobre les opera-
cions fetes pels anteriors res-
ponsables d’aquesta empresa
pública.
Va ser aquesta documentació

la que va permetre que la Fisca-
lia iniciés la investigació que ha
acabat amb l’expresident del
Govern de la Comunitat de Ma-
drid Ignacio González a la pre-
só.
Quan la presidenta madrile-

nya va decidir presentar la de-
núncia feia gairebé un any que
era al càrrec, però aixòno vol dir
que no fes res fins aquell mo-
ment.
De fet van trigar mesos a

desenredar el que havia fet l’an-
terior equip abans de poder en-
viar-ho a la Fiscalia. I encara no
ha arribat als jutjats l’auditoria
que els responsables autonò-
mics continuen fent sobre la

gestió d’aquesta empresa públi-
ca que és la responsable de
l’abastament d’aigua de la Co-
munitat.
Per aquesta raó Cifuentes no

considera acabada la seva tasca
ni al Canal ni en les indagacions
sobre el funcionament de la Co-
munitat deMadrid en les etapes
anteriors al seu mandat, comen-
çant pel seu immediat predeces-
sor, Ignacio González.
La seva actuació, asseguren

els qui l’envolten, no és cap re-
venja contra ell, ni contra Espe-
ranza Aguirre, amb qui les rela-
cions se sap que no eren gens
bones.
Ni tampoc no és producte, as-

seguren, de la pressió de Ciuta-
dans sobre la regeneració d’una
administració els responsables
de la qual estan sota sospita. “És
que no sap actuar de cap altra
manera”, subratllen els seus
col·laboradors.
Per això la decisió d’anar a la

Fiscalia fa un any no va ser con-
sultada amb la direcció del PP ni
amb el president del Govern. I
que ara, després de la detenció
deGonzález en elmarc de l’ope-
ració Lezo, ha obtingut el suport
del partit tot i que no ho va de-
manar.
I si el té, ara la satisfà, però

hauria fet el mateix si hagués
tingut el PP en contra, perquè
ella és presidenta del Govern de
la Comunitat de Madrid, i

aquesta responsabilitat està per
sobre de les seves obligacions
com a presidenta del Partit Po-
pular a la regió.
Cristina Cifuentes no ha par-

lat d’aquest assumpte amb Ma-
riano Rajoy, no li corresponia
però sí que va rebre una trucada
del president del Govern i del
seu partit, el dia que es va desen-
cadenar l’operació Lezo. Ho va
fer per donar-li ànims i pregun-
tar-li com es trobava, després
que aquell mateix dia hagués
d’anar davant el jutge i que es
coneguessin les pressions i les
dures paraules que li havien de-
dicat, entre d’altres, el director
de La Razón, Francisco Mar-
huenda, que va ser imputat per
això, i després desimputat.
Cristina Cifuentes sap que si

vol tenir alguna oportunitat a les
eleccions autonòmiques del
2019, la lluita contra la corrup-
ció i no tapar el que s’ha fet, en-
cara que els afectats siguin del
PP, ha de ser la norma.
És el que demanen els ciuta-

dans. I ho està comprovant des

de la detenció d’Ignacio Gonzá-
lez. “La gent està molt enfadada
amb nosaltres”.
És el que ha pogut percebre la

presidenta madrilenya. Però
també distingeixen qui s’ha em-
portat els diners a casa i qui ha
denunciat la corrupció.
Cifuentes està segura que hi

haurà qui dins del partit cregui
que hauria d’haver actuat d’una

altramanera. No l’hi han dit, pe-
rò està segura que n’hi ha. Fins i
tot hi pot haver qui la culpi dels
mals moments que viu el partit.
Assegura que li és igual.
Cifuentes no ha tingut cap

problema perquè la propera set-
mana se celebri a l’Assemblea de
Madrid unplemonogràfic sol·li-
citat pels socialistes sobre el Ca-
nal de Isabel II, que no tractarà
la situació dels embassaments i
sí de l’operació Lezo que ha por-
tat Ignacio González a la presó.
Aquella manera d’actuar li

permet respirar tranquil·la res-

pecte a la moció de censura que
pretén interposar Podem i de la
qual el Grup Socialista s’hamos-
trat disposat a parlar.
En aquestes circumstàncies,

la continuïtat de Cristina Cifu-
entes comapresidenta depènde
Ciutadans.
Però el comportament de la

presidenta madrilenya respecte
al que es va anar descobrint al
canal impedeix als del partit de
Rivera retreure-li res a Cifuen-
tes i qüestionar la seva presidèn-
cia. Una altra cosa és que puguin
continuar arremetent contra el
PP i contra els anteriors gestors
del govern regional.
Això portarà beneficis polítics

a Cristina Cifuentes? Algú
comptarà ambella enelmoment
que es plantegi la successió de
Mariano Rajoy? Ja té prou coses
a sobre per haver de pensar en
això, asseguren a l’entorn de la
presidenta de la Comunitat de
Madrid, que de moment té fixa-
des les seves preocupacions no
només en el que ha fet fins ara,
sinó enel que cal fer els dos anys
de Govern que li queden
d’aquesta legislatura, que confia
que no siguin tan durs, tot i que
molt es tem que segurament ho
seran.c

PACO CAMPOS / EFE

La líder del PP
madrileny va portar a
la Fiscalia el desfalc
descobert a l’empresa
del Canal

BARCELONA Redacció i agències

ArturMasestàsatisfetambelspas-
sos del Govern cap al referèndum.
El president del PDECat va titllar
ahir de “goig” l’anunci de licitar la
compra de 8.000 urnes perquè
mostra“l’absolutadeterminacióde
ferel referèndum”,segons informa
aquestpartit.
L’expresident va valorar així

ahir a Montblanc (Tarragona), on
va inaugurar la nova seu del partit,

la polèmica suscitada per l’anunci
que la Generalitat té previst licitar
els pròxims dies la compra de les
urnes. “Si el govern espanyol fos
respectuós amb el 80 % dels cata-
lans permetria poder votar”, va
anunciar.
“La decisió del Govern de la Ge-

neralitat és un goig, una satisfacció
perquèdemostraquemolts sacrifi-
cis que s’han fet en aquests últims
cinc anys han valgut la pena imos-
tra l’absoluta determinació d’anar

endavant i fer el referèndum”, va
afegir.
L’expresident de la Generalitat

va tornar a reclamar al Govern es-
panyol que dialogui amb les insti-
tucions catalanes i que negociï. A
mésvaapel·lara la“unitatpolítica”
a Catalunya davant la proximitat
del “dia D i l’horaH” perquè el go-
vern deCarles Puigdemont, va dir,
“és absolutament coherent i té el
compromísdeposar lesurnes ique
la gent pugui votar definitivament

en el referèndum”. L’expresident
català, condemnat a dos anys d’in-
habilitació pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
pel 9-N, va voler així enviar un
missatge de suport a la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell, i
als membres de lamesa que la set-
mana que ve han de declarar da-
vantelTSJCperhaverpermèsque
el Parlament votés dues resolu-
cions a favor del referèndum inde-
pendentista.
ArturMasva recordarquedemà

assistirà a l’acte convocat per do-
nar-los suport perquè: “estan en
primera línia donant la cara i quan
esgirinésnecessariqueensvegina
totsal seucostat”.
Qui també va entrar ahir a deba-

tre la qüestió de les urnes encarre-
gades per laGeneralitat va ser la lí-
der deCiutadans aCatalunya, Inés
Arrimadas,quevareclamarahirles
urnes “per a la celebració d’unes
eleccions autonòmiques”, però no
“per repetir la consulta indepen-
dentista del 9-N”, una cosa que
consideraria“unairresponsabilitat
enorme”. I va recordar que la con-
sulta independentista del 9-N va
costar als ciutadans catalans 13mi-
lionsd’euros.
“No m’agrada que gastin els di-

ners dels catalans en això, que dei-
xin de gastar en una cosa que no
serveixperares iposinlesurnesde
veritat, les que ens representen a
tots, les de les eleccions de tots els
catalans”, vaafegirArrimadas.c

Mas celebra que la Generalitat
compri les urnes per al referèndum

Suport. La presidenta de la
Comunitat deMadrid va ser

molt aplaudida el dia 2
durant els actes del dia de la

Comunitat
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Fernando
Ónega

La crisi del
sistema

De vegades resulta inevitable
pensar que algú intenta carre-
gar-se el sistema democràtic.
Sembla com si hi hagués un

cúmul d’infortunis confabulats per dete-
riorar-neelprestigi i la capacitatde rege-
neració. I els efectes d’aquesta conspira-
ció (espero que imaginària) ja són per-
ceptibles: existeixen moviments
nítidament antisistema amb un aprecia-
ble nombre de vots; per primera vegada
des de la Constitució es publiquen estu-
dismolt rigorosos sobre la crisi del siste-
ma representatiu; successives eleccions
posen en qüestió la validesa dels partits
polítics tradicionals; les institucions per-
den rellevància i el respecte de la socie-
tat; avança la sensació, encara difumi-
nada, que assistim a un canvi de cicle
d’incert final...
Tot aixòés lanovacrisi política, oberta

en canal davant les generacions actuals,
sense expectatives pròximes de trobar
un lideratge que la resolgui o, si més no,
alimenti algunaesperançadesolució.Ho
estan demostrant les últimes enquestes,
singularment la del CIS (Centre d’Inves-
tigacions Sociològiques). Res impedeix
d’entretenir-nos el que vulguem en les
dècimes per les quals el Partit Socialista
supera Podem. Res no impedeix d’obrir
una ampolla de cava per Ciutadans i el
premi que obté a la seva producció d’ini-
ciatives i a la seva lluita contra la cor-
rupció. Una vegada fet tot això, ens tro-

bemambladescarnadarealitat:Espanya,
any imig després de les eleccions del de-
sembre del 2015, continua sense tenir un
partit en què confiï la majoria de la
societat.
S’hi acosta el Partit Popular, però amb

un impotent 31% amb tendència a la bai-
xa que, si avui hi hagués eleccions, ens
abocaria a un període d’incertesa com el
viscut durant tot l’any 2016. Com es pot
explicar, si el seu líder, el senyor Rajoy,
enalteix dia rere dia els seus magnífics
èxits en política d’ocupació i en recupe-
ració econòmica?Si ésunaconseqüència
de la corrupció, com s’explica que el par-
titdelTramabús,elqueacusaelPPdeser
el partit més corrupte de Europa i el que
parla demàfia, no reculli uns quants vots
del suposat corrupte?
És que ha desaparegut la confiança.

Ningú no la inspira, i no cal escriure una
gran història. N’hi ha prou amb recordar
els tresdies transcorregutsd’aquestaset-
mana: els episodis incongruents de
fiscals; l’ús de lamentida, el costumde la
qual fa que ningú no cregui un alt càrrec
que recorre emissores amb l’afany de
demostrar la seva innocència; les acusa-
cions demagògiques que no condueixen
a res, tret demalejar l’ambient i contami-
nar-lode sospites; l’expressió literal d’un
diputat socialista que ahir va afirmar que
elGovern espanyol “ha corromput el sis-
tema judicial”. Amb aquest debat polític
clarament destructiu, crec que es pot
mantenir la teside la conjura: es tractade
no deixar res fora de perill. Cui prodest?
Qui se’n beneficia? Aquest és el dubte.
Nomésséquehihamassagentquemalda
per deteriorar el sistema constitucional.

Com s’explica que el partit
del Tramabús no reculli
uns quants vots del
suposat corrupte?

ElPSC renuncia a les comissions
d’investigació del Parlament
Protesta contra el bloqueig informatiu de Junts pel Sí i la CUP

RAÚLMONTILLA
Barcelona

El PSC no participarà en cap de les co-
missions d’investigació que actualment
estanobertes alParlament, la queafecta
el casVidal i la que investiga l’anomena-
da operació Catalunya, després que di-
marts JxSí i la CUP bloquegessin totes
les compareixences sol·licitades per
l’oposició en la primera d’aquestes co-
missions.
Els socialistes catalans protesten així

davantelque interpretencomunmalús
de la majoria parlamentària exercida
pels dos partits independentistes i que
genera, a parer seu, una “situació d’ex-
cepcionalitat”a laCambracatalana.
Lacomissiód’investigaciósobreelcas

Vidalnoespodràposarenmarxaperquè
no disposa d’un pla de treball ni tampoc
d’agenda de compareixences. “No fa-
remunclubdedebat”,vaadvertir lapor-
taveu socialista, Eva Granados, que va
qualificar el bloqueig d’“inaudit” i va la-
mentar l’actitud “obstruccionista” dels
partits independentistes. Segons la seva
opinió, lanegativaaacceptarunprogra-
maiunaagendad’activitatd’aquestaco-
missió s’afegeix a la falta de transparèn-
cia i el bloqueig de la informació que ca-

racteritza l’acció del Govern de la
Generalitat, en especial tot allò en rela-
cióambelprocés independentista.
El jutgeSantiagoVidal, quedonanom

a la comissió, va ser obligat a cessar el
mesdegenerpassatpelmateixgrupque
el va portar a la candidatura, ERC, des-
prés que transcendissin algunes decla-
racions seves en què es vantava, per
exemple, del fet que el Govern havia
aconseguit obtenir el cens fiscal de tots

els catalans de manera il·legal. Precisa-
ment la funció de la comissió era esbri-
nar què està fent el Govern per donar
compliment al full de ruta del procés,
una informacióque l’ExecutiudeCarles
Puigdemont no està disposat a compar-
tir araperara.
La diputada Granados va ser la res-

ponsable de registrar ahir al matí una
cartadestinadaalapresidentadelParla-

ment,CarmeForcadell, enquèanuncia-
va l’abandonament de les comissions i li
recordava també que “es creen per in-
vestigar afers d’interès públic” i no no-
més els que la majoria parlamentària
que suma JxSí i la CUP “considera del
seu interès”.
Juntamentamblacarta remesaaFor-

cadell el PSC va remetre una sol·licitud
d’informació que inclou la documenta-
cióde l’auditoriade l’AutoritatCatalana
de Protecció de Dades (ACPD) sobre
l’obtenció i ús de dades fiscals dels ca-
talans, iniciada després de les revelaci-
ons de Santi Vidal. En teoria aquest do-
cuments’haviadeferpúblicalsidelaco-
missió.
Després de saber-se la intenció del

PSC de no participar en les comissions,
Inés Arrimadas va assegurar que “de
moment”continuaranparticipantenles
reunions, per bé que valoraran abando-
nar-les encasqueJxSí iCUP insisteixin
a “imposar la seva majoria parlamentà-
ria per silenciar l’oposició i bloquejar el
debat”. Per Arrimadas, el bloqueig
imposatperJuntspelSí i laCUPeviden-
cia que el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont; el vicepresident,
Oriol Junqueras, i l’exsenador Santi Vi-
dal tenen“molt aamagar”.c

Els socialistes catalans
registren una bateria de
sol·licituds respecte al
procés independentista

I. ELLAKURÍA Barcelona

Amb la llibertat queels atorgael fet d’es-
tar allunyats del primer pla polític, José
ManuelGarcía-Margallo –per la decisió
delpresidentMarianoRajoyquenocon-
tinués com a ministre– i Joana Ortega
–per haver estat inhabilitada pel TSJC
per la seva actuació el 9-N–vandialogar
ahir a Barcelona sobre els motius, les
conseqüènciesi lespossiblessortidesdel
procés independentista.
TantMargallocomOrtegavancoinci-

dir a rebutjar la “judicialització” d’un
“conflictepolític”, però el diputat delPP
vadefensarque,encasqueelGovern tiri
endavantelsplansperferelreferèndum,
es prenguin totes les mesures legals ne-
cessàries per aturar-lo. Incloent-hi
l’aplicació de l’article 155, perquè l’Exe-
cutiucentralprenguielcontroltemporal
delsMossos i requisin lesurnes.
Aquesta és, segons va revelar l’exmi-

nistred’Exteriorsaldebatorganitzatper
laFundacióDiarioMadrid i l’Associació
dePeriodistesEuropeus, lapropostaque

li va fer elmarç del 2014 aRajoy per fre-
nar el 9-N, acompanyada d’una reforma
constitucional que millorés el finança-
mentcatalàielseureconeixementcultu-
ral. És a dir, un pla d’acció que el presi-
dent i altres membres de l’Executiu del
PPvanrebutjarde totes totes.
Si Margallo va defensar frenar amb

contundència un intent de nou referèn-
dumperquè “el dret a la secessió està fo-
radelallei”,Ortegavaadvertirque“nohi
ha marxa enrere” en els plans indepen-
dentistes, tot i que va admetre que sense
reconeixementinternacional laconsulta
perdrà força i legitimitat. L’exvicepresi-
dentadelGovern,queesvadefinircoma
víctima d’una “croada judicial”, va criti-
car la“radicalització”eneltoi lesformes
del’independentisme,aixícomelfetque
“hagi abandonat”el centrepolític.c

Margallo planteja requisar
les urnes si la consulta avança

ANA JIMÉNEZ

L’exministre JoséManuel García-Margallo i l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ahir a Barcelona
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‘Els joves’, la ‘movida’, el bakalao i
Makoki a la festadelPrimeraPersona
El festival sacseja el CCCB amb concerts, performances i referents generacionals

XAVI AYÉN
Barcelona

Quina festassa que han muntat al
CCCBdemà idemàpassat.El festi-
valPrimeraPersona,dirigit perKi-
koAmat iMiquiOtero,presentaun
cartell farcit de referents generaci-
onals. Cadascú, per descomptat, té
els seus preferits, però, amb el res-
pecte pertinent, sobresurten dos
dels actors de la mítica sèrie brità-
nica de televisió dels vuitanta Els
joves, ni més ni menys que Nigel
Planer (que interpretavaenNeil, el
hippy) iAlexeiSayle (que interpre-
tava tota la famíliaBalowski).
El Primera Persona, que arriba a

la sisena edició, uneixmúsica, lite-
ratura i cultura pop. El secret del
seu èxit són les històries molt per-
sonals narrades directament pels
protagonistes, sovint enmuntatges
escènics a cavall entre la perfor-
mance i la taula rodona, tot amanit
ambmúsica en viu i combinacions
estranyesdepersonatges.
Els joves, com va explicar Amat,

va sermés queuna sèrie. “Curiosa-
ment, només va tenir èxit al Regne
unit iCatalunya, iesvaconvertiren
tot un fenomen, mentre passava
desapercebuda a la resta del món.
Els guions, enormement imagina-
tius i crítics, ambelements absurds
i escatològics, s’aguantenavui”.Un

xou que fa temps que assagen ana-
litzarà les clausde la sèrie i veurem
quèsen’ha fet, dels components.
El bakalao es tractarà més enllà

d’aquella caricatura que l’estigma-
titza com a mera disbauxa de dro-
goaddictes, “especialment per un
reportatge alarmista que va fer Ar-
turo Pérez-Reverte a TVE”, va re-
cordar Otero, pel qual “moltes co-
ses culturalment rellevants que
passaven a València després van
passaraManchester”.ElsdjNando
Dixcontrol, Jorge Albi i Carlos Si-
mó en parlaran amb el periodista
LuisCosta,autordelamonumental
història oral del moviment ¡Baca-
lao!(Contra)enunactequepromet
que farà miques la normativa mu-
nicipal sobreel límitdedecibels.
Com aquelles velles glòries que

esreunifiquendesprésd’anysdevi-
daprofessionalper separat,Gallar-
do i Mediavilla, una altra vegada
junts, parlaran de Makoki, aquell
personatge que s’havia escapat
d’un frenopàtic i que va revolucio-
narel còmicals setanta i vuitanta.
En l’apartat musical, tocaran els

gal·lesos Alison Statton & Spike i
Stuart Moxham, que van influir
Nirvana i David Byrne; el nord-
americà Joe Pernice, també no-
vel·lista(Estacanciónmerecuerdaa
mí,BlackieBooks),ielsbarcelonins
LasRuinas,ambuneslletresque,va

dir Otero, “són cròniques urbanes
ambpakistanesos quevenenanells
lluminosos, estudiants sueques i
futur incert”.
No s’acaba aquí. L’assagista

nord-americanaKateBolickparla-
rà del seu llibre Solterona (Malpa-
so), l’obra que ha dignificat el ter-
me, amb Anna Gabriel. L’irlandès
Colin Barrett parlarà del seu llibre
de relats Glanbeigh (Sajalín), re-
tratsdevidesviolentes iclaustrofò-
biques al seu poble natal. D’altra
banda, Julián Hernández (Sinies-
tro Total) parlarà i tocarà amb el
seufill, enundiàlegquealavidare-
al va trigar molts anys a donar-se.
Altres participants són la youtube-
ra Isa Calderón, que critica elmas-
clismealcinemai“queacabadeser
acomiadadad’ElEspañolperunco-
mentari sobre la Bíblia”, i el savi
méssavi sobreelpunk,JonSavage.

La Casa Encendida de Madrid
acull, els mateixos dies 12 i 13, una
versió del festival amb convidats
comuns.Fidelalalíniaprogramàti-
ca, que no és altra que tot el que
agradi als seus dos responsables,
obsessions i fetitxes personals que
traspuen autenticitat i ritme. Per
això Vicenç Villatoro, director del
CCCB, després de desitjar-los llar-
ga vida al capdavant de l’esdeveni-
ment, va dir que, “si un dia canvien
els directors, caldrà canviar el nom
perquènotindrà resaveure”.c

“Curiosament ‘Els joves’
vatriomfaraAnglaterra
iaCatalunya,peròva
passardesapercebuda
alarestadelmón”

CCCB

L’actorNigelPlaner,enNeil

E L P R O G R AM A

Solteres i bakalao. Diàleg
de Kate Bolick amb Anna
Gabriel. Colin Barrett
explica la seva vida al po-
ble. Taula rodona i disco-
teca sobre el bakalao.Di-
vendres 12, 19 h.
‘Movida’ i ‘Els joves’. Ana
Curra, la reina del punk
espanyol (Los Pegamoides,
Parálisis Permanente)
parla amb Joan Pons. Xou
d’Els joves. Julián i Este-
banHernández.Divendres
12, 22 h.
Masclisme, punk i pop.
Diàleg d’Isa Calderón amb
Lucía Lijtmaer. Jon Sava-
ge. Xerrada-concert d’Ali-
son Statton & Spike i Stu-
art Moxham.Dissabte 13,
19 h.
Makoki, Pernice i Las Rui-
nas. Actuació i xerrada de
Joe Pernice. Gallardo i
Mediavilla parlen deMa-
koki.Actuació de Las Rui-
nas.Dissabte 13, 22 h.

Cadascuna de les quatre
sessions té un preu de 10
euros (7 amb descompte).

Botigues de recollida:

PVR 399€

PVR 499€

ANDROID TV A LA CARTA JOCSXARXES SOCIALS
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Rajoy exigeix aPuigdemont donar
la cara i l’acusa de liquidarEspanya
El líder del PP qualifica de “xantatge” un esborrany sobre la llei de desconnexió

CARMEN DEL RIEGO
ÀLEX TORT
Madrid / Barcelona

No estava previst que Mariano
Rajoy comparegués davant dels
mitjans de comunicació després
de la reunió del comitè executiu
del PP, i la raó no era el triomf de
Pedro Sánchez en les primàries
del PSOE. Ni tan sols la invitació
del Govern central al president
de la Generalitat, Carles Puigde-
mont, no va ser anunciada pel
president, sinó per Soraya Sáenz
de Santamaría, però la publicació
pel diari El País d’un esborrany
de la llei de desconnexió, que dei-
xa clar que si el Govern espanyol
impedeix el referèndum la llei
entrarà en vigor de manera im-

mediata, va ser l’espurna que va
fer Rajoy comparèixer davant
dels mitjans de comunicació per
dir alt i clar que “això no entrarà
en vigor” i que la sobirania nacio-
nal “hi continuarà sent mentre el
conjunt dels espanyols així ho
vulguin”.
Malgrat que Junts pel Sí va

desmentir immediatament el
contingut de l’esborrany, Rajoy li
va donar tota credibilitat i es va
mostrar visiblement preocupat,
com el van veure els seus com-
panys del comitè executiu, i mo-
lest amb les preguntes que no fe-
ien referència a Catalunya, sinó a
Pedro Sánchez o als casos de cor-
rupció que afecten el PP. En con-
seqüència, va elevar el to fins ani-
vells poc habituals en ell: “És
molt difícil trobar un precedent

tan antidemocràtic; és un dels es-
deveniments més greus que he
vist en la meva vida política”.
I per això va redoblar la seva

exigència que vagi amb la seva
proposta al Congrés, i quan ho fa-
ci, ell prendrà la paraula per ex-
plicar, com a president del Go-
vern central, per què s’hi oposa:
“Jo donaré la cara i convido el se-
nyor Puigdemont que faci el ma-
teix” i actuï amb “coratge i amb
valentia”. Si no ho fa, segons el
parer de Rajoy, estarà donant un
missatge que “pretén trencar” i
“saltar-se la voluntat de la Cam-
bra i la dels espanyols”.
Una ruptura que per Rajoy evi-

dencia les seves intencions: “El
que pretén fer és una ruptura en
tota regla del que avui és Espa-
nya, i a més pretén fer-ho en 24
hores”.
Una cosa que ja passa de l’ame-

naça al xantatge, per al president
del Govern espanyol, i que va
qualificar d’intolerable, i per això
va enviar als espanyols un nou
missatge de tranquil·litat: “Això
no passarà”. És la liquidació, a
més, de l’Estat de dret, va subrat-
llar: “És la liquidació de la llei, és
liquidar un Estat nacional amb
un text que es pretén aprovar per
un Parlament autonòmic”. I tot
això, a més d’un “deliri jurídic”,
com han dit els jutges, el presi-
dent del Govern central ho consi-
dera “undeliri polític, jurídic i so-
cial”, perquè al segle XXI, “pre-
tendre liquidar un Estat nacional
perquè sí, i que es pretengui fer-
ho en 24 hores, quan textos
d’aquestes característiques tri-
guen normalment dos o tres
anys”, és una cosa tan greu que
per això continuarà exigint que
Puigdemont vagi al Congrés a ob-
tenir els suports que necessiti. I
no li val que el president de laGe-
neralitat vulgui que tot es limiti a
unacordentre els dos governs, de
president a president, de Carles
Puigdemont a Mariano Rajoy:

“Jo soc només un dels 350 dipu-
tats delCongrés, perònecessita el
suport majoritari a la Cambra.
Per això és raonable que amés de
reunir-se en hotels i en altres fò-
rums vagi al Parlament nacional,
on hi ha representada la sobira-
nia nacional”.
El contingut de l’esborrany de

la llei de Transitorietat Jurídica
va ser desmentit per Junts pel Sí
de bon matí. Primer, a través del
president del grup parlamentari,
Jordi Turull, que va qualificar la
informació de “desfasada”. Tot
seguit, JxSí va emetre un comu-
nicat en què s’assegura que el do-
cument publicat ahir no té res a

JxSí jutja “desfasat”
el text filtrat de la llei
de transitorietat
jurídica i l’oposició
reclama explicacions

Enmodemúsica
El Govern deMariano Rajoy no ha en-
tès el principi que al seu llibre Sense
paraules enuncia Mark Thompson,
president i conseller delegat de The
New York Times, i segons el qual “el
poder emanadel domini del llenguatge
polític”. Carles Puigdemont, Oriol
Junqueras i Raül Romeva van demos-
trar que aquell enunciat enclou una
gran veritat perquè, sense afegir en ri-
gor res de nou al que han anat dient so-
bre el referèndum i l’autodeterminació
de Catalunya, van disposar el seu to i
les seves paraules en mode música. I
ho van fer, precisament, a l’auditori
Caja de Música de l’Ajuntament de
Madrid, a la plaça de Cibeles.
Ben coordinats tots tres, van fer ser-

vir un to amable, exempt d’arestes o
brusquedats. van mostrar una actitud

amistosa bolcada en l’audiència –pocs
madrilenys, molts catalans i desenes
de periodistes per a un aforament de
262 seients– i van utilitzar paraules
flonges (“fraternitat”, “amistat”,
“obertura”, “llibertats compartides”),
tornant a demostrar que una de les for-
taleses del procés sobiranista consis-
teix a articular amb la semàntica ade-
quada un relat persuasiu de què hi ha
mancança a Madrid.
S’agraeix que els tres intervinents es

portessin així i activessin el seudiscurs
en mode música.
En altres cròniques es descriuran les

seves paraules, propostes i advertèn-
cies. En aquesta només provo de reite-
rar que el gran èxit del procés crec que
no ha estat mai en el fons de la qüestió
–la independència de Catalunya com a

solució a tots els seus mals–, sinó en el
cromatisme de les seves expressions
populars i en la sublimació del seu
llenguatge, a cavall del fet romàntic
(populista?) i l’èpic.
La qüestió és que al darrere de les

paraules –molt poderoses, molt sug-
gestives– no hi ha un arquitectura po-
lítica, econòmica i, sobretot jurídica,
que permeti entrar a debatre, fora del
context d’una reforma constitucional,

la possibilitat de celebrar la consulta
d’“autodeterminació” (sic). Cap dels
oradors no es va referir en capmoment
a l’empara de la llei –en aquest cas, de
la Constitució espanyola– sinó a la se-
va aplicació alternativa, perquè es va
apel·lar a la voluntat política de les ins-
titucions desconeixent que aquesta es
construeix amb elements normatius.
Probablement, el que es pretenia

amb aquesta conferència era celebrar-
la on es va celebrar –a la Cibeles–, des-
mentir amb amabilitat el caràcter
abrupte del procés i descriure una Ca-
talunya paradisíaca.
És a dir, es va tractar d’un al·legat

secessionista amb música lírica i tres
tenors que van fer el seu paper d’in-
dependentistes cívics. No els va anar
malament.

Al·legat secessionista amb
música lírica i tres tenors
que van fer el seu paper
d’independentistes cívics

L ’ESPECTADOR

José Antonio Zarzalejos

veure amb les versions actuals
amb què treballen amb la CUP.
Per això, els independentistes
consideren que el text no té cap
validesa. I per sustentar l’antigui-
tat del document, asseveren que
forma part d’un estudi d’entre els
molts que s’ha elaborat: “Molts
juristes ja fa molt de temps que
estudien totes les possibilitats le-
gals per fer un referèndum efec-
tiu amb les màximes garanties.
S’ha treballat amb molts docu-
ments i esborranys”.
En tot cas, al llenguatge que

empra la coalició que lideren el
PDECat i ERC li falta concreció.
Ahir, una nova prova, ja que es va
limitar a subratllar que si l’Estat
veta el referèndum, impulsarà
“mecanismes legals” per cele-
brar-lo.

La qüestió catalana
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Eterna i senil

Són gairebé quaranta anys d’es-
forç democràtic per desamortit-
zar de feixisme la bandera. Avui,
quefinsalsmésvirtuososconsen-
sos del 78 emeten aguts xerrics
per fatiga de materials, comen-
çant pel consens territorial, cal
sancionar que allò de la bandera
és causa perduda. Fora de l’es-
port, l’espanyola és bandera de
part. I esclar, no ajuda gens que
unamanifestacióde feixistes–un
parell de centenars, la granmajo-
riapensionistes–siguinlarespos-
ta folklòricadelMadrid inveterat
a lavisitadeCarlesPuigdemonta
l’Ajuntament.
En els anys vint i trenta, el fei-

xisme s’havia engalanat de patri-
moni científic i filosòfic per se-
nyorejar el seu discurs totalitari.
Però els anys no passen debades
ni per a la ideologia, i els d’ahir
erenmolt llunydel rentat de cara
intel·lectual de la nova ultradreta
europea. Així, els discursos –fins
afaristolialtaveuss’havienportat
els falangistes, feixistes i altres
nostàlgics de gestes i sangs d’al-
tres temps–estavenmolt llunyde
l’elaboració intel·lectualdels fun-
dadors i no van passar d’unes
quantes consignes amb olor de
lleixiu barat i brou de pollastre,
preparades amb insults grollers.
Per a Manuela Carmena i Carles
Puigdemont van escollir els més
gruixuts que el castellà preveu,
que, com una vegada va assenya-
lar Pablo Iglesias, ésmoltmés fe-
cund per a la vexació i el menys-
preuqueel català.
Un lema molt repetit, “Blan-

querna absolució”, al·ludia, se-
gonselsagitadors,alacondicióde
màrtirs de la causa pàtria dels
condemnatsperl’assaltalallibre-
ria durant la Diada del 2013. En-
caraque l’alcaldessamadrilenya i
elpresidentcatalàvanserdellarg
els que van suposar per a aquesta
concentració de jubilats malen-
coniosos el màxim l’incentiu en
l’exploració dels límits de la gra-
màtica, també es van emportar la

seva part la Constitució, el presi-
dent Mariano Rajoy, el Tribunal
Suprem en particular i el sistema
judicial en general, el Monarca
–l’actual i el precedent–, la repú-
blica, els que avui voten Podem,
els votants del PSOE, els del PP,
els immigrants –en especial els
refugiats–,elsvotantsd’ERC...En
general, a aquests venerables pa-
triotesde jou, fletxes i àliga impe-
rial els agrada moltíssim Espa-
nya, el que ja no els agrada tant

sónelsespanyols.
Tampoc no estaven gaire po-

satsenactualitatpolítica,atèsque
fins que no va aparèixer Joan
Tardà, amb la seva destacada es-
tatura i el seu físic característic,
novanamenaçardemuntargres-
ca.Tambévanreconèixeralasor-
tida de la xerrada el portaveu del
PNB, Aitor Esteban, i es va em-
portar les seves increpacions,
comJosepSáncheziLlibre,exdi-

putat d’Unió i que va assistir a la
conferència en representació de
la CEOE. Tot i això els va costar
més d’identificar els actuals par-
lamentarisdelPDECat.Vaname-
naçarenalgunesocasionsd’acos-
tar-se als assistents il·lustresde la
conferència i la policia, molt
nombrosa, tot i lamida d’aquesta
Espanya eterna i senil, va haver
de posar-los setge. Els avis, amb
tot, no van passar d’amenaçar
amb els seus cossos anyencs, que
peraunantiavalotsnosemblaven
suposarunaamenaçareal.
Però la seva apropiació de la

bandera és fefaent. Durant un
quart de segle va semblar que la
desamortització de l’ensenya na-
cionalacabariaperserunèxit.Va
ser després del triomf de Rodrí-
guez Zapatero que la bandera es
vaconvertirunaltrecopenl’ariet
de lesmanifestacionsqueels sec-
torsmésconservadorsde ladreta
madrilenyavanorganitzarcontra
la seva agenda d’expansió dels
dretssocialsiderevisiódelmodel
territorial. I ara, com es va veure
divendres, quan el PP va organit-
zarlasevaprotestacontralavisita
dePuigdemont, labanderase l’ha
quedada la meitat conservadora
dels electors. I un grapat de iaios
irritats, que enyoren les gestes
quecantavaElparvulito.c

DANIEL OCHOA DE OLZA / AP

LapoliciacontéelsultresqueahiresvanconcentraraMadrid

Puigdemont iCarmena
esvanemportarels
insultsd’unparellde
centenarsdefeixistes
reunitsaCibeles

EL MIRADOOR

Pedro Vallín

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El fiscal general de l’Estat, José
Manuel Maza, va advertir ahir
sobre la possible presentació
d’una nova querella contra els
plans sobiranistes en el cas que es
dicti una llei de ruptura de Cata-
lunya amb l’Estat. Maza va afir-
mar durant una entrevista aTVE:
“Si considerem que hi ha alguna
cosa que pugui anar contra les
nostres lleis, sens dubte es pre-
sentarà una querella”.
Les manifestacions del fiscal

general posen novament de ma-
nifest l’especial atenció amb què
la Fiscalia segueix tots els passos
que du a terme la Generalitat per

desenvolupar els seus postulats
sobiranistes. Ahir aquesta reac-
ció va tenir lloc arran de la publi-
cació d’un esborrany de la llei de
Transitorietat Jurídica al diari El
País. No obstant això, poc des-
prés la mateixa Fiscalia va pitjar
el fre ateses les precisions fetes
des de les forces sobiranistes en
el sentit que aquest esborrany no
és exactament el text sobre el
qual s’està treballant.
En tot cas, Maza va dir que el

document seria analitzat, i així es
va fer. El mateix fiscal general va
mantenir ahir una reunió amb el
seu equip assessor, compost es-
sencialment pels membres de la
secretaria tècnica de la Fiscalia
de l’Estat, en la qual es van analit-

zar els suposats projectes de
desconnexió unilateral si no s’ar-
riba a un acord amb l’Estat per a
la celebració d’un referèndum.
Aquest equip ja treballa habitual-
ment en el seguiment de tota la
producció legislativa i les iniciati-
ves polítiques del Parlament. Es
tracta dels fiscals que recentment

van redactar la querella contra la
consellera de Governació, Merit-
xellBorràs (PDECat), i el secreta-
ri general del seu departament,
Francesc Esteve, per la licitació
de les urnes, ja que entenen que
es tracta d’un acte de desenvolu-
pament dels plans sobiranistes.
La Fiscalia va estimar que les
urnes serien emprades en el refe-
rèndum, i convocar-lo seria en tot
cas contrari a la doctrina que ha
sostingut el Tribunal Constituci-
onal (TC) en diverses sentències
sobre la consulta.
Malgrat que l’anunci d’una no-

va acció penal va ser prematur,
Maza va deixar molt clara la dis-
posició de la Fiscalia a reaccionar
per aquesta via si es concreten els
plans de ruptura. En aquest sen-
tit, el fiscal general va subratllar
en la mateixa entrevista que la
Fiscalia “no tindrà capproblema”
a actuar contra qualsevol iniciati-
vaquevagi “contra la llei” i perse-
gueixi l’objectiu de desconnexió.

En aquest sentit, Maza va afegir
que actualment a Espanya “fun-
ciona l’Estat de dret” tant en ca-
sos de corrupció com en altres
afers, comel dels plans sobiranis-
tes per a Catalunya que “pogues-
sin ser irregulars”.
El fiscal general, en definitiva,

ahir va buscar llançar un missat-
ge de fermesa, no només davant
les iniciatives independentistes,
sinó també davant les crítiques
que s’han formulat respecte a la
tasca general de la Fiscalia des
del Parlament, que ha reprovat
per aquest motiu la gestió del mi-
nistre de Justícia, Rafael Catalá, i
la del mateix Maza i el fiscal en
cap d’Anticorrupció, Manuel
Moix. Maza va insistir que mol-
tes d’aquestes crítiques es basen
en filtracions interessades, i va
demanar que se sancionin els qui
les provoquen, però va precisar
que això no s’ha de fer amb els
mitjans de comunicació que les
publiquen.c

El fiscal general adverteix d’una altra
querella si es dicta una llei de ruptura

L ’ E S B O R R A N Y

Segons el document, la llei
de transitorietat tindria
aquestes atribucions
principals:

Supremacia de la llei.
“Mentre no sigui aprovada
la Constitució de l’Estat
català, la present llei és la
norma suprema de l’orde-
nament jurídic català”

Entrada en vigor. “Si l’Estat
espanyol impedís demane-
ra efectiva la celebració del
referèndum, aquesta llei
entrarà en vigor demanera
completa i immediata quan
el Parlament constati
aquest impediment”

Idioma. “El català és la
llengua pròpia de Catalu-
nya i com a tal és la llengua
d’ús normal de les seves
institucions i administra-
cions públiques”

Nacionalitat. “L’atribució
de la nacionalitat catalana
no exigeix la renúncia de
la nacionalitat espanyola”

Investigats. Se “sobreseuen
o anul·len els processos
penals contra investigats o
condemnats per conductes
que cerquessin un pronun-
ciament democràtic sobre
la independència”

Maza afirma que
no tindrà “cap
problema” a actuar
per la via penal contra
els plans sobiranistes

Intranquil.Durant
l’executivadelPP,Rajoy
esvamostrarpreocupat

per l’esborrany

EMILIA GUTIÉRREZ

La mateixa credibilitat que va
atorgar Rajoy a l’esborrany l’hi va
donar l’oposició a Catalunya. Per
la portaveu de l’executiva deCiu-
tadans, Inés Arrimadas, la llei de
Transitorietat Jurídica catalana
confirma que els independen-
tistes no han volgut mai un refe-
rèndum.
En canvi, la reacció del primer

secretari del PSC, Miquel Iceta,
va sermés contundent. Primer va
considerar que la millor manera
dedemostrar que el que s’expres-
sa a l’esborrany està “desfasat” és

ferpública la llei tal comestà con-
cebuda actualment. I en segon
terme, es va mostrar crític arri-
bant a qualificar la llei de “nyap
jurídic impropi d’una societat
desenvolupada, forade la realitat,
del planeta, del sistema solar i de
la galàxia”.
Des de les files de Catalunya Sí

que es Pot, Lluís Rabell va desta-
car que l’opacitat sobre aquesta
llei afavoreix “filtracions i intoxi-
cacions”, per la qual cosa va reco-
manar “un funcionament demo-
cràtic del Parlament”.
Per la seva part, Xavier García

Albiol, president del PP a
Catalunya, va assegurar que si
l’esborrany es confirma “la res-
posta no ha de ser la presó per als
responsables, sinó una camisa de
força”.c
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Antoni
Puigverd

El nen
del conte

Poques vegades un esdeveniment
ha concitat tantes metàfores. Pe-
dro Sánchez és el fènix, el comte
de Montecristo i Llàtzer el res-

suscitat.Éselvenjador,el llanerosolitario i
el militar americà que torna a Filipines.
Potser la cosa és més senzilla: Sánchez és
unnen.Elnendelcontedelreinu.Elsiste-
masembla fort,peròestàdespullatdesen-
tit. Amb la seva ingenuïtat d’home ferit en
l’amorpropi, Sánchezhademostrat queel
sistemahaperdut la robamoral.
Expulsat de la direcció del seu partit de

manera grollera i antipàtica, Sánchez ha
tingut en contra l’aparell i les patums del
PSOE,però tambéels gransmitjansdeco-
municació,entreelsqualsElPaís,diarique
havia estatdeterminant en la configuració
delpensamentdelesesquerresiquefinsfa
poceralaparetintel·lectualdelsistemadel
1978).
Nascut precisament en els anys de la

transició, El País va convertir-se en una
àgoraquereunialaflorinatadelaintel·lec-
tualitat de lanovademocràcia.Durantdè-
cadesvamarcarel rumbdelpaís.En l’èpo-
ca de Felipe González, El País i la cadena
Ser(quepopularitzavaeldiscursdeldiari)
acompanyaven el govern en el seu camí
modernitzador i, alhora, a la manera d’un
àrbitre, li recordaven les regles. Censura-
ven els ministres grollers (Barrionuevo,
Corcuera) i reforçaven la línia liberal dels
Solchaga i Solana en detriment del puris-
me socialdemòcrata d’un Borrell. També

van impulsar la fabricació, en oposició al
catalanisme,delaretòricadelaciutadania.
Una retòrica inspirada en l’uniformisme
francès, que es va anar propagant com a
únicmodelpossiblededemocràcia(comsi
SuïssaoelCanadànoho fossin).QuanAz-
narenvaferús,aquestaretòricaqueels in-
tel·lectualsd’ElPaísvanfabricaresvacon-
vertir en hegemònica a Espanya. Aprofi-
tant la raó moral de la lluita contra la
violència al País Basc, la dreta espanyola,
abanderant el republicanismecívic, vade-
monitzar lapretensiódepervivència iden-
titària de la majoria de catalans. Amb els
resultats que coneixem: es pot interpretar
elqueestàpassantaCatalunyacomunare-
acció contra aquesta visió que permetia
excloure el catalanisme de la tradició de-
mocràtica,mentre, sensecaprubor,sesin-
tetitzavalatradiciójacobinadel’esquerrai
delsaltscossosfuncionarialsamblesemo-
cionsheretadesde l’escola franquista.
ElsistemavacomençaraferaigüesaCa-

talunya i, pocdesprés, per raons generaci-
onals a tot Espanya: els joves (especial-
ment els universitaris) se’n sentien expul-
sats per raons econòmiques. El risc de
podriduradelsistemaespanyoldel 1978és
molt alt (per bé que la putrefacció pugui
serlenta).Sorprènque,encomptesd’inici-
ar un procés de reflexió i de reformes, el
sistemaposiel capsota l’ala i responguials
portadors demalestar només ambunmot
reticent imalhumorat: “Populisme!”. Així
va respondre a l’independentisme i a
l’eclosió de Podem. Està fent el mateix
ambelPSOEdeSánchez.Arabé,Sánchez,
el nendel conte, hohademostrat: permés
que es revesteixi de mal humor i reticèn-
cia, el règimdel78vanu.

Fènix, comte de
Montecristo, Llàtzer el
ressuscitat? La cosa ésmés
senzilla: Sánchez és un nen

Pressions internes a Boya perquè deixi de ser una de les interlocutores amb JxSí

LaCUPguardadistàncies
ÀLEX TORT
Barcelona

Internament, la CUP és un joc
d’equilibris constant. És ben sa-
but que hi conviuen diverses
ànimes i que, d’entre aquestes,
dues organitzacions són les que

tenenmés influència:PobleLliure iEn-
davant. Així s’ha palesat públicament
moltes vegades, sobretot des que la for-
mació va aconseguir deu diputats al
Parlament. Ara el darrer episodi
d’aquesta pugna té com a protagonista
la presidenta del grup parlamentari,
MireiaBoya,queestàsentqüestionadai
pressionadapelsectorcupairemésreti-
cent als acords assolits amb el Govern
perquè deixi de formar part dels inter-
locutors i de la coordinació amb Junts
pel Sí i l’Executiu català.
Ladecisióencaras’hadeprendre,pe-

rò totapuntaque la trobadadel secreta-
riatnacionaldelaCUPdedillunsqueve
serà determinant. Aquest grup, nexe
ambJxSí,actualmentelformenladipu-
tadaAnnaGabriel,elmembredelsecre-
tariatQuimArrufat i Boyamateixa. Les
reunions amb la coalició es continuen
fentavuienllocsdiferents.Peròdilluns,
si en la trobadade l’òrganexecutiude la
formacióes faefectiuel relleu, seriaBe-
netSalellas qui ocuparia el seu lloc.
Les files properes a Endavant –que

ara mateix tenen Carles Riera i Anna

Gabriel al grup parlamentari de la
CUP– estan pressionant en aquest
sentit. Busquen algúque guardimés les
distàncies.

Elfetnoésmenori lasevasubstitució
podriasuposaruncanvienlesrelacions
amb el Govern. A JxSí confien en Boya
coma interlocutora, perquè d’ençà que
a principis del 2016 va ocupar l’escó al
Parlament ha mantingut un perfil més
proper al pacte i a l’entesa amb el Go-

verndelPDECat iERCquemolts altres
membresde la formació.
Així ho ha demostrat en les reunions

periòdiques que la CUP ha mantingut
amb els socis independentistes. Fins i
tot hi va haver qui la va etiquetar de
“puigdemontista”, sobretot arran de la
sevareacciódesprésqueelpresidentde
la Generalitat anunciés al juny que se
sotmetria a una qüestió de confiança:
“Confiança tota, Carles Puigdemont,
avui i d’aquí quatre mesos. Per la inde-
pendència, som-hi”, vadir.
En canvi, el posicionament de Benet

Salellas, l’home per a tot dels anti-
capitalistes, bregat en tota mena de
tasques parlamentàries i judicials, ha
anat fluctuant. Va ser el més ferm opo-
nent a la investidura d’Artur Mas, i ha
mantingut en general una línia dura.
Tanmateix, en altres moments de la
legislatura, com en la darrera negocia-
ció pels pressupostos, s’hamostratmés
obert a l’acord. Per tant, tot i ser un vell
conegut per a Junts pel Sí, en cas que es
confirmi el seu nou paper la seva
participació seria tota una incògnita, i
més si l’assumeix per substituir la pre-
sidentadelgrupparlamentariperposar
fi a la seva suposada afinitat amb el
Govern.
Tota aquesta situació arriba enmig

d’unpanoramapolíticenquèlaCUPes-
tà pendent primordialment que el pre-
sidentde laGeneralitat anunciï la data i
la pregunta del referèndum, però amb
una força negociadora minvada des-
prés d’aprovar els pressupostos del
2017. La CUP espera noves reunions.
Caldrà veure llavors quina serà la
incidència real dels cupaires en el
Govern, tant si Boya continua com si
Salellas li ocupa el lloc coma interlocu-
torjuntambGabriel iArrufat.Tambéés
unaincògnitaladecisióquepuguipren-
dre lapresidentadel grupparlamentari
delaCUPsiesconfirmaquequedarele-
gada en els contactes i negociacions
ambJuntspel Sí.c

ÀLEX GARCIA / ARXIU

Mireia Boya intervenint des del seu escó l’endemà que la CUP rebutgés tramitar, el juny del 2016, els pressupostos

BARCELONA Redacció i Efe

ElTribunal Superior de Justícia deCa-
talunya (TSJC) va descartar arxivar la
causa contra la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell, que al·lega que
està emparada per la inviolabilitat par-
lamentària, i li va recordar que no se la
investigaperun“delicted’opinió”, sinó
perdesobeir elConstitucional.
LamagistradadelTSJCMariaEugè-

nia Alegret ha desestimat el recurs que
van presentar Forcadell i la secretària

de la Mesa Anna Simó, de JxSí, per
demanar l’arxivament de la causa
esgrimint la inviolabilitat parlamentà-
ria,perquèargumentaque“totprivilegi
hade ser interpretat estrictament”.
LaimputaciódeForcadell iSimó,així

comdetresmembresmésdelaMesade
Junts pel Sí i Catalunya Sí que es Pot,
deriva d’una querella de la Fiscalia que
l’acusa de prevaricació i desobediència
al Tribunal Constitucional per haver
permès que el Parlament de Catalunya
votés dues resolucions a favor d’un

referèndumd’independència.
La defensa de Forcadell i Simó ja va

sol·licitar l’arxivament de la querella
just abans de la seva declaració com a
investigades, que va tenir lloc el 8 de
maig passat. L’advocat va al·legar que
totes dues estaven emparades per la in-
violabilitatparlamentària,peròelTSJC
varebutjarsuspendreels interrogatoris
i va advertir l’advocat queaquestnoera
elmomentprocessal per resoldre-ho.
Andreu van den Eynde, advocat de

totes dues investigades, va recórrer lla-
vors contra la resolució de la magistra-
da. La jutgessa recorda a les investiga-
desque lacausacontraelles “se segueix
per presumptes delictes de prevarica-
cióidesobediènciagreualsmandatsdel
Tribunal Constitucional en l’exercici
de les seves competències”.c

El TSJCdescarta arxivar
la causa contra Forcadell

Elsecretariatpodriadecidir
dillunssicanviaBoyaper
Salellascomainterlocutor
ambelPDECatiERC
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Fernando
Ónega

DonTancredo
s’acomiada

En el contenciós Catalunya-
Estat espanyol hi ha tres fases
significatives en el mandat del
president Rajoy. La primera

(2011-2016) està marcada per una dis-
cutible valoració: l’independentisme
existeix, però és una estratègia per obte-
nirmés avantatges de l’Estat. Per això no
es respon a les demandes nacionalistes:
es deixen passar comuna grip que es cu-
ra sense necessitat de medicació. La se-
gona (des del 2016 fins avui) és l’etapa de
l’intent de diàleg. Comprovada la serie-
tat del desafiament sobiranista, Sáenz de
Santamaría es proposa de construir un
pont amb la societat civil. És una aposta
interessant, però necessita molt de
temps per donar fruits i els secessionis-
tes corren més: abans que Soraya acon-
segueixi adhesions rellevants, el Govern
català redacta lleis de desconnexió, pre-
para estructures d’Estat i l’Estat hi res-
pon amb una estricta aplicació de les
lleis. I la tercera va començar aquest di-
lluns passat, en què Rajoy recorre a la
duresa dialèctica i mostra un ostensible
to irritat pel contingut d’un esborrany de
llei de secessió i de declaració unilateral
d’independència.
Aquest va ser el dia que Rajoy va deci-

dir perdre la por de les paraules i va pas-
sar de parlar d’aplicació de la llei a obrir
un nou estil: prou de representar el per-
sonatge de Don Tancredo i passem a
l’ofensiva. Acabada la Lliga, el futbol

d’atac arribava a la lliga de la gran políti-
ca. Ministres i dirigents del PP van en-
tendre el senyal. Cospedal i Méndez de
Vigo van utilitzar el concepte de “cop
d’Estat”. I el president mateix va acusar
la Generalitat de pràctiques no vistes “ni
en les pitjors dictadures”. Pèssim clima
per respondre a la carta de Puigdemont
que demanarà de negociar el referèn-
dum. Però això no té gaire importància,
perquè ni el més optimista s’atreveix a
esperar una resposta afirmativa.A tot es-
tirar, silenci administratiu.
El fet transcendent és el to de les pa-

raules: dictadura, cop d’Estat. Joc ofen-
siu, en tots els sentits de l’expressió.
Rajoy ha trobat el seu discurs a Catalu-
nya. Aquesta és l’oportunitat per demos-
trar autoritat davant l’Espanya que la re-
clama i que potser és la major part dels
votants del Partit Popular. Aquest és el
moment per marcar distàncies amb un
eufòric Pedro Sánchez que acaba de der-
rotar el susanisme, el felipisme i tot
l’aparell socialista després d’haver dit
queEspanyaésunanaciódenacions. I, si
faltava l’ingredient de l’opinió pública
catalana, l’enquesta de Metroscopia va
actuar ahir de “jugador número 12” del
PP. Si els ministres de les solemnes pa-
raules sentien una mica de vertigen, la
dada que continuen baixant els partida-
ris de la independència recarrega la seva
autovaloració. Quan es parlava dels re-
sultats de les primeres retallades, el
Govern central s’aclamava a si mateix:
“Anem pel bon camí”. L’enquesta potser
li fa sentir una cosa semblant davant el
primer problema polític nacional. Ja
veurem quant dura.

És elmoment demarcar
distàncies amb un eufòric
Pedro Sánchez que acaba
de derrotar el susanisme

Gordó assegura al Parlament
que no ha fet res d’il·legal
LaCUP es persona en el cas 3% i amenaça de querellar-se contra ell

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

En l’antic batxillerat, els professors de
filosofiaesgrimienunaasserció:delno-
res, no hi ha res a parlar. GermàGordó
hova seguir al peude la lletra en la seva
compareixença davant de la comissió
d’afers institucionalsdelParlamentper
dir que no sabia res del cas del 3% i que
nihafetres forade la lleininingúl’hiha
demanat.
Esclar que altres diputats sí que cre-

ien que valia la pena parlar de coses
comlesdonacionsaCDC, elPalaude la
Música, les ITV, les concessions d’obra
pública o determinats nomenaments.
Anna Gabriel, de la CUP, va anar més
enllà, i va anunciar que es personaran
en lacausadelVendrell i esquerellaran
contra ell si hi ha indicis en contra seu.
Gordó amb prou feines va fer servir

dos minuts de la seva intervenció ini-
cial, per a la qual tenia mitja hora. I els
va utilitzar per definir el següent:
“Sempre he actuat d’acord amb l’orde-
nament jurídic i, per tant, dit això, que-
do a la seva disposició”. Llavors, des-
présdel no-res va arribar el ruixat.
CUP,Ciutadans,PSCiPPvanposara

sobre de la taula tota l’actualitat que
afecta l’antic partit deGordó, CDC, ara
reconvertit en PDECat. Els diputats
vanvolersaber lacausaper laqualCon-
vergència és la formació que rebiamés

donacionsanònimesd’Espanya; sihiva
haver reunions amb empresaris que
pocdesprésvanaconseguiradjudicaci-
ons públiques; o quina era la seva rela-
ció amb els tresorers del partit, Daniel
Osàcar i Andreu Viloca, involucrats en
casos de corrupció; o quin paper va
tenirenl’aferdelesITV(enelqualhiha
acusat Oriol Pujol), o si va influir
perquè el Consorci del Palau no acusés
el partit; o si l’empresari Josep Bassols
li vademanarquecol·loqués la sevado-
na, delmateix cognom imagistrada del

TSJC,comacomissionadadeTranspa-
rència.
A gairebé ningú va deixar satisfet

l’arrencadadeGordó.ALluísRabell,de
CSQP, li sonava a frase de pel·lícula
–“m’acullo a la cinquena esmena”– i va
entendre que “s’acull al seu dret a no
complicar-se la vida davant dels temps
que s’acosten”, mentre que Jordi Ter-
radas (PSC)vaestimarque les funcions
i dependències d’Osàcar eren pròpies
del programa d’Iker Jiménez sobre fe-

nòmens paranormals. Més incisiva va
ser Anna Gabriel (CUP), que va ser qui
va ferméspreguntesdirectesa l’excon-
seller de Justícia, per glossar també la
dificultat que comporta denunciar la
corrupció, per anunciar que es
personarien en la causa que se segueix
alVendrell i per amenaçar que “si hi ha
indicis raonables que ens podem que-
rellar contra vostè, tambého farem”.
Per la seva banda, el PDECat no va

formularpreguntes, laqualcosavacau-
sar una picabaralla ambel president de
la comissió, Jean Castel (Cs), que li va
indicar que no es podia adreçar a altres
diputats (el del PDECat va al·ludir a
Carrizosa, de Cs) i que la comissió era
per inquirir el compareixent. PeròLlu-
ís Guinó es va limitar a dedicar la seva
intervenció a reflexionar sobre el pro-
blemade la corrupció i vademanarque
no es publiquin informacions falses o
no contrastades sobre candidats abans
de les eleccions.
Gordó, en els següents torns, va ex-

pressar que el nomenament de Bassols
no formavapartde les sevescompetèn-
cies, que les al·lusionsaell parteixende
filtracions periodístiques possible-
ment interessades, quenoha estat citat
encapcausa,queelTSJCvadesestimar
una primera petició contra ell i que va
ser secretari de CatDem dos anys. So-
bredonacionsambproufeinesenvadir
res, i, pel que fa al seu ascendent sobre
els tresorers deCDC, va afirmarqueno
va existir. Sí que va assegurar que s’ha
reunit amb empresaris, com també
amb gent del món de la cultura o alcal-
des, per sentir les seves inquietuds, pe-
ròquemaicapempresarinolihadema-
nat res forade l’ordenament jurídic”.
En síntesi, l’exconseller Gordó va

sostenirquenohiharescontraell, ique
del no-res, en té poc a dir. No té incon-
venient que la Generalitat lliuri les se-
ves agendes oficials al jutge del Ven-
drell, però sí que va voler deixar clar
que no pot controlar el que diuen o es-
criuen d’altres. En especial, en relació
amb lapreguntade si ell és el talGrego-
rio –el suposat intermediari, segons la
Fiscalia– al qual es refereixen diversos
acusats pel 3%. “Com emdeien? No ho
sé.JosemprefirmocomaGordó,ocom
aGermàGordó”.c

CÉSAR RANGEL

GermàGordó durant la seva compareixença ahir a la comissió d’afers institucionals del Parlament de Catalunya

L’exconsellernegaenla
compareixençaquesigui
el talGregorioaquies
refereixendiversosacusats

El jutge deixa a la presó Jordi Pujol fill
]El jutge de l’Audiència Nacional
José de laMata ha decidit mante-
nir en presó incondicional Jordi
Pujol Ferrusola i rebutjar el re-
curs que havien presentat els
seus advocats. El magistrat argu-
menta que al llarg de la causa
s’hanmultiplicat els elements de
judici “per poder considerar que,
des que van començar les investi-
gacions i va arrencar aquest pro-
cés, Jordi Pujol Ferrusola ha dut
a terme un progressiu procés
d’ocultació d’informació i evidèn-
cies, i de descapitalització de tots

els actius patrimonials i financers
que se li podien atribuir”. De la
Mata afegeix a tall d’exemple que
l’operació desenvolupada a An-
dorra confirma la voluntat
d’ocultació, i esmenta
la creació de fundacions, com
Kopeland, per “afegir una capa
més d’opacitat” a la gestió dels
seus béns, mentre continuava
amb el blanqueig de capitals. La
defensa, exercida pels lletrats
CristóbalMartell i Alberto Carri-
llo, ara pot recórrer a la sala pe-
nal de l’Audiència. / J.M.ª Brunet 387
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El PP activa al Senat la comissió
sobre els comptes de tots els partits
Els populars utilitzen la sevamajoria per respondre a la investigació del Congrés

CARMEN DEL RIEGO
Madrid

“Noacceptaremunacausageneral
contraelPP”.Hovadirdimecresel
coordinador general del partit,
Fernando Martínez-Maillo, des-
prés de la primera reunió de la co-
missió d’investigació sobre el pre-
sumpte finançament irregular del
PP al Congrés, perquè això és el
queelssemblaalspopularsquevo-
len fer els grups de l’oposició des-
prés de veure el desenvolupament
dels treballs, que pretenen que
Mariano Rajoy comenci el torn de
compareixences, però sense des-
cartarpodercridar-lodesprés.
I dit i fet: ahir mateix al matí, el

presidentdelSenat,PíoGarcía-Es-
cudero, va activar la comissió d’in-
vestigació sobre el finançament de
tots els partits que es va aprovar a
l’abril ivaremetreunescritalspor-
taveus dels diferents grups parla-
mentarisenquèelsdonauntermi-
ni fins al 2 de juny per designar els
representants de cada grup en la
comissió, alhora que també els
anuncia que la comissió es consti-
tuiràelpròxim6de juny.
ElPPjahaviaadvertitquelaseva

minoria al Congrés tenia un con-
trapès al Senat, on disposa d’una
majoria absolutamolt còmodaque
li podia servir per contrarestar els

passos contra el PP, i en especial
contra Rajoy, que es poguessin
plantejar a la Cambra Baixa. Per
això, en previsió que fos necessari,
el PP s’ha anat dotant a la Cambra
Alta de tots els mecanismes per
donar una resposta al que pugui
passaralCongrés. Jaalmarç,quan
els partits al Congrés van comen-
çaraparlard’unacomissiód’inves-
tigació sobre el finançament del
PP, elspopulars, ambdiscreciópe-
rò sense amagar-se’n, van contes-
tar amb una moció que demanava
la creació al Senat d’una comissió

de característiques similars però
sobre el finançament de tots els
partitspolítics,detots.Lamocióes
va aprovar el 5 d’abril amb els vots
del PP, i així va quedar la cosa, es-
perantesdeveniments.
Aquests esdeveniments, a parer

del PP, van tenir lloc dimecres,
amb la reunió de la comissió
d’investigació delCongrés. Els po-
pulars hi van veure la intenció de
fer “una autèntica causa general”
contra el PP i contra Rajoy. “Qual-
sevol proposta que comporti plan-
tejar una causa contra el PP la re-

butjarem i posarem en marxa tots
els mecanismes que estiguin al
nostre abast per evitar-ho”, va dir
Maillo.
No havien passat 24 hores i els

instruments jaestavenenmarxaal
Senat. El dia 6 es constituirà la
comissió de la Cambra Alta, just
quan es podria tornar a reunir la
comissió del Congrés, i el PP està
deciditarespondreacadascunade
les decisions d’aquesta comissió.
Que demanen la compareixença
deRajoy?Doncs aleshores ells de-
manaran la de SusanaDíaz, la dels
expresidents socialistes d’Andalu-
sia Manuel Chaves i José Antonio
Griñán,o ladelsdirigentsde laGe-
neralitat de Catalunya que s’han
vist involucrats en casos de cor-
rupció, sense descartar el mateix
Jordi Pujol, o fins i tot Artur Mas
pels càrrecs que va ostentar com a
conseller o conseller en cap de la
Generalitat.
De moment és una advertència

als grups al Congrés perquè vegin
queelspopularsquenoestaninde-
fensosiquelesactuacionsdel’opo-
sició a la Cambra Baixa, on es pot
aliar contraelPP,poden tenir con-
seqüènciesa laCambraAlta.c

Arrimadas,
elegida avui
candidata
deCiutadans
I. ELLAKURÍA Barcelona

Ambelconvencimentque la tardor
queveCatalunyatornaràacelebrar
eleccions anticipades, Ciutadans
celebra avui divendres les seves
primàries per triar el candidat a la
Generalitat amb quatre dirigents
en lliça però amb la victòria garan-
tida d’Inés Arrimadas. La votació
dels militants és telemàtica i els
resultats es faran públics cap a les
23hores.
L’actuallíderdel’oposicióalPar-

lament, que s’enfronta amb tres
candidats desconeguts –algun
d’ells,JordiGonzález,ambpropos-
tes que topen amb els eixos ideolò-
gicsdeCiutadans,comaradefensar
unahisendacatalanasimilaralmo-
del fiscal foral–, veurà reforçat el
seu lideratge a Catalunya. La resta
de càrrecs a la llista electoral es de-
cidiranelspròximsmesos.
Arrimadas continuarà fins a fi-

nals d’estiu per tot Catalunya amb
la seva campanya d’actes en matè-
ria econòmica, amb la presència,
entre d’altres, dels responsables
d’aquestes qüestions al partit, Luis
Garicano iToniRoldán.
Mentrestant, la direcció de Cs

prepara unes eleccions catalanes
que presentaran com una contesa
entre Arrimadas, actual cap de
l’oposicióalParlament, iel republi-
càOriolJunqueras.c

Génovaamenaça
decomençaracridar
elsmàximsdirigents
d’altresforcesafectades
percasosdecorrupció

WE

SUMMER
Aquest estiu t’acompanyem fins a la
bonica sorra de Sicília i Sardenya.

RESERVA A VUELING.COM, A LA NOSTRA APP O A AGÈNCIES DE VIATGES.
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Les entitats sobiranistes
pressionen Puigdemont
ANC, Òmnium i AMI exigeixen data i pregunta al Govern

CÉSAR RANGEL

Elpresidentde l’ANC,JordiSánchez, flanquejatperNeusLloveras (AMI) iJordiCuixart (Òmnium)

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

L’Assemblea Nacional Catalana
(ANC), ÒmniumCultural i l’As-
sociació deMunicipis per la In-
dependència (AMI), van instar
ahir elGoverna “anunciar lada-
ta i a formular la pregunta del
referèndum, sense més dila-
cionsque lesconversesd’urgèn-
cia que es puguin produir amb
les formacions polítiques i soci-
alsdelpaís”.
Enunmanifestconjuntfetpú-

blicahir, lesentitatssobiranistes
consideren que l’enèsima nega-
tiva del Govern central a la peti-
ció del president Carles Puigde-
mont d’acordar un referèndum
“és unamostra inequívoca de la
falta de voluntat sincera de dià-
leg de les altes institucions de
l’Estat”. En conseqüència, de-
manen “als partits polítics de-
mocràtics i favorables al refe-
rèndum que assumeixin d’una
manera immediata l’impuls de-
finitiu i els acordsnecessarisper

a la celebració del referèndum,
d’acord amb el mandat del Par-
lament de Catalunya”. També
criden les formacions partidàri-
es del dret a decidir, en clara
al·lusió a Catalunya en Comú i
Podem, a “posar-se inequívo-
cament al costat del poble de
Catalunya, i a contribuir acti-
vament a l’èxit participatiu del
referèndum”.
L’ANC,Òmniumil’AMIassu-

meixen el compromís de donar
suport a les institucions catala-
nes, arribar fins al final i liderar

la resposta cívica, però deixen
clar que qui ha de liderar el pro-
céséselGovern.
La resposta unànime de les

tres entitats sobiranistes va arri-
bardesprésdelareunióextraor-
dinària mantinguda ahir pel se-
cretariat nacional de l’Assem-
blea Nacional Catalana, la junta
directiva i les presidències ter-
ritorials d’Òmnium Cultural i

l’executiva de l’Associació de
Municipis per la Independèn-
cia, al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona
(CCCB), la primera d’aquesta
menaen tota lahistòria.
En la roda de premsa posteri-

or, en què es va presentar elma-
nifestL’horade lademocràcia, el
presidentd’Òmnium,JordiCui-
xart, va recollir el testimoni
d’aquell “President, posi les ur-
nes!”, pronunciat el 2014 per la
llavors presidenta de l’ANC
CarmeForcadell i dirigit aArtur
Masambreferènciaal9-N,ielva
transformar en un “President,
haarribatelmomentdetenirda-
taipregunta”.Ivaafegir: “Elpo-
ble sabràestara l’alturad’aquest
moment històric i les entitats
continuaremalpeudel canó”.
En la mateixa línia, el presi-

dentdel’ANC,JordiSánchez,va
assenyalar que la seva postura
no tanca la porta a un referèn-
dumpactat, que continuen con-
siderant la millor opció, però si
des deMadrid decideixenman-
tenir la negativa i rebutgen es-
coltar el clamor ciutadà, ja no té
sentit esperar més”. Per
Sánchez ha arribat l’hora de “la
segona part del ‘referèndum o
referèndum’” pronunciat per
Puigdemont, i va afirmar que
“totaixòvacomençaralesurnes
i acabarà a les urnes, si cal amb
una manifestació sense prece-
dents.” Lapresidenta de l’AMI,
Neus Lloveras, va declarar que
els càrrecs electes “tenen l’obli-
gació” de posar totes les eines
perquè els ciutadans es puguin
expressar, i per això han de ser
“al costatdel referèndum”.
La primera a valorar la de-

manda de les entitats sobiranis-
tes va ser la coordinadora gene-
ral del PDECat, Marta Pascal,
que la va considerar “normal i
raonable”. Pascal va explicar
que dilluns la direcció del seu
partit es reunirà per valorar el
manifestpublicat ahir.c

Les entitats donaran
suport al procés,
però recorden que
qui l’ha de liderar
és el Govern

Arrimadas es
proposa coma
alternativa

]Desprésd’imposar-se
ambclaredat en les
primàriesdeCiutadans
a la candidaturaa la
Generalitat, InésArri-
madasesvaproposar
ahirper lideraruna
alternativadegoverna
l’independentisme.
“Ara somlídersde
l’oposició.Quanarribin
leseleccions tindremel
reptedepoder liderar
unaalternativadego-
vern ihi estemprepa-
rats”, vadeclararahir
desprésde saber-se’nels
resultats.Comestava
previst,Arrimadasesva
acabar imposantambel
96%delsvots (792dels
825vots emesos) a tres
candidatsdesconeguts
fins i totperabonapart
de lamilitància liberal.
Laparticipaciód’aquest
procéshaestat inferior
alques’esperava i ser-
veixcomacridad’aten-
cióa la cúpula.Perdues
raons: la faltadecandi-
datsdepespercompetir
ambArrimadas i lano-
participaciódel sector
socialdemòcrata.

No deixi passar
més el temps.
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Puigdemont intenta pactar data i
pregunta ambels partits sobiranistes
El Govern accelera els passos cap a la consulta i els comuns marquen distàncies

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En la dinàmica d’acció/reacció,
proposta/resposta, en la qual
s’han instal·lat el Govern central i
la Generalitat, en aquesta etapa
del procés independentista que
sembla avançar capal xoc institu-
cional, CarlesPuigdemont va res-
pondre ahir aMarianoRajoy, que
dissabte a Sitges davant d’un
nombrósgrupd’empresarisvare-
cordar que ni pot ni vol convocar
el referèndum, citant avui a Palau
els partits favorables a la consulta
per decidir la data i la pregunta.
Amb aquest gest, Puigdemont

dona una resposta gairebé imme-
diata a lapeticióde les entitats so-
biranistes, que el van instar dis-
sabte a concretar sense més dila-
ció el calendari i el contingutde la
consulta i li van recordar que en
aquesta ocasió, a diferència del
que va passar el 9-N del 2014, no
assumiranelpesde l’organització
idesenvolupamentde laconsulta.
Així mateix, el president pre-

tén, amb la cita d’avui a Palau, eli-
minar qualsevol indici de dubte
sobre la determinació de l’Execu-
tiu de Junts pel Sí per complir
amb els passos que recull el llibre
de navegació independentista,
convençut que ara, després de la
seva conferència a Madrid i la
missiva remesa a La Moncloa on
es proposa d’acordar el referèn-
dum, ha arribat el moment que el
Govern i el Parlament premin
l’accelerador.
“És el que toca després dels úl-

tims esdeveniments, hem de fer
passos endavant i prendre deci-
sions que no es poden demorar”,
va declarar ahir a RAC1 la por-
taveu de l’Executiu independen-
tista, NeusMunté.
El principal objectiu de la reu-

nió, assenyalen fonts del Govern,
és el d’analitzar una “nova etapa”
marcada per l’ombra de les con-
seqüències judicials que plane-
gen sobre el procés independen-
tista, i que el president –que ja té

al cap un calendari i un redactat
per a la consulta– pugui escoltar
les propostes dels partits sobira-
nistes –que tots parlin i hi diguin
la seva”– sobre la data i la pre-
gunta. I és que, com a molt tard,
Puigdemont vol que el 15 de juny
estiguin fixades a la calenta agen-
da política catalana la data i la
pregunta per poder celebrar un
acte de suport al referèndum
abans de l’aturada estival (aquest
any breu).
Darrere de la cita d’urgència a

Palau també hi ha l’intent de
Puigdemont d’aconseguir que
l’espai polític que representen els
comuns a l’esquerra catalana,
partidaris del dret a decidir però
no de les vies unilaterals, l’acom-
panyin almenys fins als moments

previs al xoc de trens amb l’Estat.
Puigdemontenténque,després

de garantir-se un suport amb sal-
vaguardes de Pablo Iglesias al re-
ferèndum –“és una mobilització
legítima”–, l’aval més o menys
formal de l’alcaldessa deBarcelo-
na, AdaColau, i el seu partit el re-
forçaria amb una legitimitat més
enllà de l’espectre independen-
tista en la seva pugna ambRajoy.
A la reunió del president assis-

tiran PDECat, Esquerra Republi-
cana, Podem, CUP, Demòcrates i
Mes. Una invitació que, tanma-
teix, va rebutjarCatalunya enCo-

mú –formació que ara, amés dels
comuns, tambérepresentaInicia-
tiva i EUiA–, perquè entén que
s’hauria de convocar un “espai de
majories”, com el Pacte Nacional
pelReferèndum,presiditper l’ex-
socialista Joan Ignasi Elena (ara
properaEsquerraRepublicana), i
nouna trobadadepartits tutelada
per l’Executiu de Puigdemont.
“Unareunióambpressesnoem

sembla elmillor camí per aconse-
guir efectiu”, va declarar el coor-
dinador general de Catalunya en
Comú, Xavier Domènech, que es
va mostrar “perplex” per les for-
mes utilitzades pel Govern i el fet
que s’assabentés de la cita per la
ràdio.
Malgrat aquests problemes de

“comunicació”, que des del Go-
vern justifiquen per la seva inca-
pacitat per contactar telefònica-
ment amb Domènech diumenge
al matí, la voluntat de Puigde-
mont és la de no desistir en el seu
afanydeguanyar-seel suportdels
comuns. Fins i tot convocant el
Pacte Nacional pel Referèndum,
com van demanar ahir diferents
portaveus dels comuns.c

Política
La qüestió catalana

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

ÀLEX GARCIA

La portaveu del Govern, NeusMunté, i el president, Carles Puigdemont, a Palau

EL CALENDARI SOBIRANISTA

Puigdemont convoca
una reunió a Palau
per tenir-ho tot llest
abans del 15 de juny

Demanen eleccions anticipades
]El líder deCiutadans, Al-
bert Rivera, que ahir va
participar en un acte a Bar-
celona de presentació de la
candidatura d’Inés Arrima-
das a la presidència de la
Generalitat, després de co-
nèixer la convocatòria de la
reunió a Palau va demanar
a Puigdemont que posi les
“urnes de veritat” i convoqui
eleccions perquè els catalans
puguin donar “una puntada
de peu democràtica” al pro-
cés independentista. Per la
seva part, el primer secretari

del PSC,Miquel Iceta, va
advertir al Govern que insis-
tir en la via d’un “referèn-
dum il·legal” és “anar contra
les roques” i va reafirmar la
decisió dels socialistes cata-
lans de no participar “en cap
convocatòria que sigui uni-
lateral i il·legal”.Mentre que
el president del PP català,
Xavier García Albiol, en un
acte aMenorca, va afirmar
que amb “absoluta segure-
tat” imentre governi el PP,
“no se celebrarà cap refe-
rèndumd’independència”. 390
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ElGovernobre la via del referèndum
nopactat sense el concurs dels comuns
El bloc independentista manté viu el diàleg en un últim gest còmplice a Colau

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

El Govern, i amb ell tots els actors
del bloc independentista que
s’aglutinen al voltant de Junts pel
Sí i la CUP, han decidit obrir la via
del referèndum unilateral una ve-
gadaconstatadalasonoranegativa
delGovernespanyolatotapossibi-
litat d’acord. Aquesta és la princi-
pal conclusió a la qual van arribar
ahir els participants en la reunió
convocadaperCarlesPuigdemont
per analitzar els efectes del rebuig
expressat per Mariano Rajoy a la
seva petició formal de pactar els
termes i les condicions de la con-
sulta i que, segons el Govern, és el
que obliga a activar la segona part
de l’equació “o referèndumorefe-
rèndum”.
Un camí unilateral, en tot cas,

queesposaenmarxasenseel con-
cursdelscomuns–quenovanpar-
ticipar en la trobada perquè ente-
nen que és el Pacte Nacional pel
Referèndumelquehade liderar la
reacció al Govern espanyol–, però
tot i així també sense donar per
morta la via del diàleg. Perquè, se-
gons el parer del Govern, el diàleg

had’estarsempreasobredelatau-
la, tant per intentar reincorporar
els comuns al consens sobre la
transversalitat al voltant del dret a

decidir,compersienl’últimminut
Rajoy reconsiderés la seva posició
contrària a la negociació. “No do-
narempertancadalaviadeldiàleg,

però la realitat ésmolt tossuda, i és
que el Govern espanyol no ho ha
volgut mai”, va resumir la porta-
veu del Govern, NeusMunté, que
va voler deixar clar que “nosaltres
no liquidem res”. Tot i que també
vareblarque“ferel referèndumés
un compromís irrenunciable i el
Govern, per tant, considera que fi-
xardataipreguntaésimprescindi-
ble”.
Ladata i lapregunta,detotama-

nera, no es van concretar en una
reuniód’unahoraiquart,ilaprevi-
sió és que quedin definitivament
definideslasetmanaqueve.Abans
s’intentaràqueelscomunstornina
afegir-sealcarro,previsiblementa
travésd’una sessiódelPacteNaci-
onal pel Referèndum en què tots
els participants en la trobada van
estar d’acord, tot i que plenament
conscients que, en el punt en què
estrobaelprocéssobiranista, lavia
del referèndum unilateral ja no té
marxaenrere,siguiambelconcurs
de l’espai polític que abanderen
Ada Colau i Xavier Domènech o
sense. Potser per això la portaveu
del Govern va continuar apostant
per “mantenir i reforçar la trans-
versalitat”, però no sense retreure
l’actitud dels comuns d’“autoex-
cloure’s” i entendreque la sevasu-
posada equidistància els situamés
a prop de la “intransigència” de
Rajoy que de la “voluntat d’acord”
deCarlesPuigdemont.
L’absència de Catalunya en Co-

mú de la sala Torres Garcia, on es
va celebrar la reunió, va rebre
l’aval de la direcció de Podem a
Madrid, que va reiterar la sevapo-

Política
La qüestió catalana

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>

ÀLEX GARCIA

TRANSVERSALITAT

El Pacte Nacional pel
Referèndum intentarà
una altra reunió
a favor de la unitat

SENSE MARXA ENRERE

La previsió és que
la data i la pregunta
es fixin definitivament
la setmana que ve

Els protagonistes. Els
representants del
Govern es van reunir
ahir ambmembres de
JxSí, PDECat, ERC,
Demòcrates de Catalu-
nya,Moviment d’Esque-
res, la CUP i Podema la
sala Torres García del
Palau de la Generalitat
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sició a favor d’un referèndum le-
gal, amb garanties, reconegut i
ambconseqüències, inounacon-
sulta unilateral. Així ho va ex-
pressar la portaveu del grup par-
lamentarialCongrés,IreneMon-
tero, que, malgrat això, no va
voler desautoritzar obertament
al seucapde filesaCatalunya,Al-
banoDanteFachin.
En aquesta mateixa línia es va

expressar Xavier Domènech
quanahiralmatívareiterar lade-
cisió del nou partit Catalunya en
Comú –que també aglutina ICV i

EUiA– la sevanegativa a anar a la
reunió. “La millor manera
d’aconseguirunreferèndumamb
garantiesésfer-hodesdelamajo-
riadelpaís,desdel80%”,vainsis-
tirDomènech.Enaquestsentit,el
líder de Catalunya en Comú va
manifestar que la trobada d’ahir
només és una reunió dels partits
de l’entorn del Govern que, se-
gonsel seuparer,no“ens fa forts”
davantelPP.
Exceptuant Podem, de Fachin,

al lament delGovern per l’absèn-
cia dels comuns s’hi van afegir la
resta de formacions: el PDECat,
ERC, la CUP, Moviment d’Es-
querres (MES), Demòcrates de

Catalunya i els diputats indepen-
dents de Junts pel Sí. Però hi va
haver unanimitat en dos aspec-
tes: criticar la “incapacitat” de
l’Estat per al diàleg, i deixar clar
que les reunions de partits polí-
ticscomlad’ahirnos’handecele-
brar en detriment del Pacte pel
Referèndum.
Per part de JxSí, Lluís Llach va

criticar el “llenguatge dislèctic” i
els “axiomes autoritaris” de l’Es-
tat, raó per la qual va defensar
ambvehemència laviaunilateral.
Però sobretot vavalorarqueen la
reunió el Govern “ens ha volgut
escoltar, més que dir-nos alguna

cosa”.
Tanmateix, això últim no va

agradar a bona part de les forma-
cions polítiques presents. Anna
Gabriel, de laCUP, vamanifestar
que“lareuniónohaestatsobrant,
però volemmenys retòrica i més
concreció”,enreferènciaalafalta
de data i pregunta per al referèn-
dum. També va pressionar en
aquest sentit la secretàriageneral
d’ERC,MartaRovira,quijaalma-
tí es va afegir al carro de les enti-
tats sobiranistes per reclamar to-
tesduescoses.
Les paraules de Fachin també

vansercontundentssobreaques-
ta qüestió, ja que va
assegurar que en la
reunió “no s’ha dit
resdenou”delqueja
s’havia anunciat du-
rant el debat depolí-
tica general de l’oc-
tubrepassat.Tot iai-
xò, va voler deixar
clarquelalíniaperla
qual aposta Podem
noés launilateral.
Marta Pascal, co-

ordinadora general
del PDECat, també
va reclamar data i
pregunta sense que
això suposi renunci-
ar a la via pactada.
Pascal va pressionar
Catalunya en Comú
afirmant que la seva
absènciaenlareunió
d’ahir no ajuda gens
que el PDECat doni
suport al Congrés a
la moció de censura
a Rajoy que prepara

Pablo Iglesias. La CUP va anar
mésenllàivaasseverarque“quan
es tanca la via del diàleg i l’única
obertaés lade l’amenaça [de l’Es-
tat], no entendríem que els co-
munsnoestiguessin”alcostatdel
referèndumunilateral.
D’altra banda, la líder de l’opo-

sició al Parlament, Inés Arrima-
das, va acusar Puigdemont de
“prendre el pèl” als catalans con-
tinuant prometent una consulta
que ell sap que no se celebrarà.
Entre altres raons perquè el Go-
vern, va dir, “no té cap interès” a
repetir un altre 9-N perquè això
“visualitzaria que han enganyat”
els catalans.c

Sensexuixos aPalau

Carles Puigdemont va ser ahir al
matí el convidat especial de la jor-
nada de germanor dels pastissers
de Girona a Amer. Missa, visita
almonestir idinar.Esvaassegurar
unes postres dolces de la pastis-
seria familiar, però va tenir un
berenar amarg per l’absència de
Catalunya en Comú a la reunió
de partits partidaris del refe-

rèndum al Palau de la Generalitat.
Ja no hi ha xuixos ni xuixets, en

el procés sobiranista. Al Govern
afirmen que tot el que es fa està
programat, tot i que sí que assu-
meixen que el calendari s’ha acce-
lerat a causa de la negativa exprés
deRajoyanegociarel referèndum.
Desprésde la conferènciadePuig-
demont dilluns passat a Madrid,
l’intercanvi epistolar va concloure
dimecres, i desd’aleshores, segons
fontsdelGovern,esvacomunicara
les formacions proreferèndum
queelsegüentpasserialaconvoca-
tòria immediata d’una reunió. Di-

vendres les entitats van ferpública
lasevadecisiódereclamaralpresi-
dentqueesfixésladatai lapregun-
ta del referèndum i va començar
unnou esprint declaratiu des de la
Moncloa. El Consell deMinistres,
dissabte Rajoy en la clausura del
Cercle d’Economia –no sense pro-
vocar certa inquietud per la seva
bel·ligerància i falta de respostes a
unproblemaque no s’atura– i ahir
la vicepresidenta Santamaría tor-
nant a situar les eleccions en l’ho-
ritzópolític català. Fins aquí la set-
mana calenta en la relació entre la
Generalitat i elGoverndelPP.

La pròxima serà més calenta,
amb ladata i la preguntade la con-
sulta.Al junyesfixarà l’agendafins
a la tardor, s’explicarà el contingut
de la llei de desconnexió, el marc
legal que empararia la convoca-
tòria de la consulta i els detalls
per celebrar-la. L’última quinzena
d’agost i l’inici de setembre servi-
ran per a les tramitacions parla-
mentàries. La infraestructura per
executar el referèndumésunaltra
cançó,totiqueaPalaudiuenquees
treballa discretament en les qües-
tions tècniques, finsalpuntdesos-
tenirquehiha“milmaneres”dete-

nir urnes sense que el Tribunal
Constitucional pugui intervenir-
hi. Paral·lelament hi haurà la feina
de les entitats sobiranistes. Des-
présd’anunciarladatadelreferèn-
dumesposaràenmarxaunamobi-
lització sostinguda fins a la mani-
festació de la Diada, amb un acte
representatiu al voltant de la festi-
vitatdeSantJoan.
Aningúno se li escapaqueel re-

lat polític canvia si el bloc sobira-
nista no incorpora els comuns
d’AdaColau.Eldesacordper la re-
unió d’ahir no facilita les coses. El
Gabinet del president va intentar
contactar amb Xavier Domènech
almenysduesvegadesdissabte.No
hi va haver èxit. Pel que sembla no
trucaven al número adequat. El
greuge es va solucionar diumenge

ANÀLISI

Isabel Garcia
Pagan

La qüestió catalana

Iglesias avala l’absència
deDomènech a la reunió

XAVIER GÓMEZ

Xavier Domènech va ratificar ahir l’absència de Catalunya en Comú

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

VIA PACTADA

Tots els partits
coincideixenacriticar
la “incapacitat per
al diàleg”de l’Estat

CATALUNYA EN COMÚ

Els independentistes
van retreure
als comuns que
no anessin a la cita

Sánchez fa
front comú amb
Rajoy contra
el referèndum
El líder del PSOE reclama sumar
les forces del “bloc constitucionalista”

CARMEN DEL RIEGO
JUAN CARLOSMERINO
Vila Real (Portugal) / Madrid

Desprésdenoumesosd’incomuni-
cació i una setmanadesprésdel tri-
omf de Pedro Sánchez a les primà-
ries socialistes, Mariano Rajoy i el
líder del PSOE van reprendre ahir
el contacte per reeditar el seu front

comú contra el referèndum inde-
pendentista a Catalunya, malgrat
les seves males relacions i des-
acords.N’hivahaverprouambuns
minuts de conversa telefònica per-
quèel capdelGovernespanyol tin-
gués el compromís del líder del
principalpartitde l’oposiciócontra
“el referèndum il·legal que pretén
elGoverndelaGeneralitat”,segons
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La X Nit del Galerisme va
repartir ahir a la nit els seus

premis,quevananarapararartis-
tescomCarlosPazos iCarlosSau-
ra i a institucions
com la Fundació So-
rigué. L’artista que
va rebre el premi
d’Honor va ser Pe-
rejaume. PÀGINA 34

LA SEGONA

Infern i paradís

JOSEPPladeiaquealavidahihaamics,coneguts
isaludats.Engairebétotespotestablirunagra-
dació.Perexemple,enlavidapúblicaéspossible
trobar-seambcorruptes,deshonestos ipocínte-

gres.Peròdelamateixamaneraqueaspirematenirautèn-
ticsamics,hauríemd’apostarenlapolíticaperpersonatges
absolutamentirreprotxables.
Lasensibilitatsocialrespectealesconductes inapropia-

deshacrescutaEspanya,permésquelesnotíciessobre
corrupcionsocorruptelesnoacabendedesaparèixer,cau-
santunefectedesmoralitzadorenlasocietat.Éspossible
quela indignacióquemoltssenten–iquehacanviat fins i
totelmapaelectoralenelnostrepaís–sigui laprovadelnou
quenosominsensiblesdavantaquestaxacra.Iel fetque
nos’amagui iqueelstribunalsactuïnconstitueixl’esperan-
çaquela impunitatnoexisteix,malgratqueenscostad’ex-
plicarcomalgunsse’nsurtendefrancperfaltadeproves,
quanhihatotsels indicis.

L’últimanotíciaqueensincomodaéshaver-nosassaben-
tatqueManuelMoix,el fiscalencapAnticorrupció, tingui
el25%d’unasocietatoffshoreaPanamà.Plutarc,quanva
explicaraVidesparal·leles l’admiracióquePompeiacausava
entreelspatricisromans,varecordarqueladonadelCèsar,
amésdeserhonrada,hohadesemblar.Elmateixvalper
aquiocupauncàrrecrellevant.El fiscalMoixharebutpocs
elogisdesquevaarribaralcàrrec, jaquenoesvanentendre
algunesdecisionsquevaprendreenl’operacióLezode
Madridoelrelleudels fiscalsdelcas3%aTarragona.Ara
asseguraquelasocietatdePanamàésresultatd’unaherèn-
cia,queestàdeclaradaiquenohapogutserdissoltaperla
despesaquerepresenta.Caldràrecordarqueelministre
CristóbalMontoroés l’autorde
lafrase:“Ningúquehagioperat
enparadisosfiscalsnopotestar
alGovern”.Elqueespodria
estendreigualmentala justícia.

v

La violinista Vera Martínez
Mehner (38) viu amb la resta

de membres del Quartet Casals un
moment dolç de la formació: cele-
bren els 20 anys amb
unprojecte demadu-
resacoméslaintegral
dels quartets de Bee-
thoven,elseuEverest
particular.PÀGINA37

v

JoanCarlesTralleroésmet-
gedecurespal·liatives ipre-

sidentde laFundacióPaliaclínic, i
ha escrit Destellos de luz en el ca-
mino, una col·lecció
d’històries reals so-
bre com acompa-
nyar l’ésser estimat
al final de la seva vi-
da. PÀGINA 38

v

Home de confiança de Ma-
cron, el ministre de Cohesió

Territorial va donar feina al seu fill
comaajudantparlamentari i afron-
tasospitesdenepotis-
medes d’un altre càr-
rec, fets que xoquen
ambelmissatgedere-
novació del president
francès.PÀGINA3

v

LaFiscaliainvestigaràsi l’ex-
gerentde l’EmpresaMunici-

pal de Transports de Tarragona va
abusardelatargetad’empresa.Ma-
rio Cortés va pagar
amb diners públics
factures per valor de
70.000 euros en res-
taurants, viatges, ho-
tels ibotigues.VIURE

v

La llei i les
cases de barrets
El Tribunal Suprem, després
de nou anys de litigis, ha
consagrat definitivament la
implantació de dos macro-
prostíbuls aMataró amb la
ratificació d’una sentència
que havia emès el 2015 el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i la confirmació
de l’anul·lació de part d’una
ordenança municipal.

Cs i el bilingüisme Un desafiament suïcida

Ladefensa del bilingüisme en les institucions cata-
lanes havia estat unade les banderes deCiutadans
des de la seva fundació fa onze anys, però després

del congrés celebrat elmes de febrer passat aCoslada les
coses semblen estar canviant. La direcció del partit aCa-
talunyahadonat recentment instruccions a les agrupa-
cions de l’àreametropolitana perquèno segueixin l’exem-
ple del seu grup aEsplugues, que va presentarmocions
per reclamar que els senyals de circulació i altres cartells
institucionals estiguin també en castellà. Aquesta recoma-
nació, quehaparalitzat diversesmocions de grupsmuni-
cipals deCs que s’estavenpreparant endiferents consisto-
ris del BaixLlobregat ha provocatmalestar entremilitants
i quadres. I és que les aigües estan agitades en el partit a
Catalunya, comvaquedar patent amb la baixa participa-
ció (35%) que van registrar les primàries per al candidat a
laGeneralitat, celebrades el capde setmanapassat i en les
quals es va imposar ambclaredat InésArrimadas.

Rivalitza amb el balconing, per exemple, i juga amb
la mort. S’anomena subway surfing i és l’última
(que no nova) pràctica extrema demoda entre

alguns joves disposats a un desafiament que pot ser suï-
cida. Consisteix a viatjar entre vagons del metro, a la part
del darrere o bé al sostre del tren (depenent del tipus de
cotxe existent). Aquí el morbo no ve només donat per
l’explosió d’adrenalina que suposa jugar-se la vida sinó
que, una vegadamés, es repeteix el patró d’altres pràcti-
ques macabres: el subway surfing gairebé sempre té qui el
gravi en vídeo, unes imatges que no triguen a pujar a les
xarxes socials com amostres d’una valentia mal entesa.
L’entitat que gestiona elMetro deMadrid ha alertat
contra aquesta renovadamoda amb resultats tràgics:
alguns morts i mutilats. La il·lusió d’invulnerabilitat en
una adolescència que vol agradar els altres i atraure
l’atenció com sigui els converteix en uns suïcides
potencials.
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“Les divergències en el PP
erenmés acusades que en
el nostre govern d’esquerres”,
afirma Joan Ribó, alcalde
de València.
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Com ha canviat el clima
a Catalunya en 60 anys?
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La panxeta de les
especulacions
Dues revistes,
la portuguesa
Caras i la ita-
liana Chi, afir-
men que la
nòvia de Cris-
tiano Ronaldo
està embaras-
sada.

SUMARI

INTERNACIONAL
Congostos balcànics
Una franja territorial de Bòsnia
i Hercegovina, un ampli sector
d’Albània i Kosovo i zones fron-
tereres de l’antiga república
iugoslava deMacedònia formen
el denominat passadís verd dels
Balcans, que fan servir terroris-
tes de l’Estat Islàmic. PÀGINA 11

POLÍTICA
Massa aquiescència
La CUP decideix apartar la
diputadaMireia Boya com
a interlocutora amb Junts
pel Sí i el Govern. PÀGINA 17

EDITORIALS
Pujades i ensopegades
El notable auge del nombre
d’hipoteques que es firmen; i
l’agitada campanya de la pre-
mier TheresaMay en les elec-
cions britàniques. PÀGINA 22

OPINIÓ
Fatuïtat pretensiosa
Joana Bonet escriu sobre els
nous esnobs: “L’esnobisme s’ha
actualitzat, i uns s’agenollen
davant un artista que –amb
un pressupost de cent deumil
euros– il·lumina automàtica-
ment una sala buida cada cinc
segons, mentre d’altres degus-
ten el perillós i boníssim peix
fugu i ho pengen a Instagram
per demostrar que la seva vida
és la bomba. Esnobisme i pre-
tensió, sovint simbiotitzats, són
termes que no signifiquen el
mateix: els primers guanyen
en arrogància, els segons en
tragicomèdia”. PÀGINA 24

TENDÈNCIES
La font de l’edat
El gerontòleg Aubrey de Grey
creu que “dins de 20 o 30 anys
veurem la mort de l’envelli-
ment”. PÀGINA 28

CULTURA
Creadors de prestigi
ElMacba acull la desena edició
de la Nit del Galerisme, una
festa anual que reuneix el sector
artístic i que serveix demarc
per al lliurament dels premis
GAC, que en aquesta ocasió han
recaigut en dos grans veterans
comCarlos Saura i Carlos Pa-
zos. PÀGINA 34

ESPORTS
El dilema de Cardiff
Zinedine Zidane juga a la dis-
tracció davant la premsa per
treure pilotes fora una vegada i
una altra a la pregunta que té
amb l’ai al cor el madridisme –i
també al Juventus de Torí– de
cara a la final de la Champions:
jugarà Bale o Isco? PÀGINA 47

ECONOMIA
Pensions a la baixa
El Banc d’Espanya estima que
les reformes aprovades els úl-
tims anys “contribueixen a
reforçar la sostenibilitat” del
sistema públic de pensions a
llarg termini, però, això sí,
s’aconseguirà a costa de la re-
ducció del que percebran els
nous jubilats. PÀGINA 53
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LaCUPprescindeix deBoya
per als contactes ambJxSí
La formació crea un nou equip per tractar el referèndum

DAVID AIROB

Mireia Boya durant el ple del Parlament del dia 17 demaig

ÀLEX TORT
Barcelona

La reunió del consell polític i del
grup d’acció parlamentària de la
CUPdedissabtepassat, celebradaa
Barberà del Vallès, va ser més mo-
guda que de costum. Els represen-
tants d’almenys tres assemblees
territorials –Maresme, Vallès Ori-
ental i Ponent– es van aixecar de la
taula ivanmarxarperquènoaccep-
tavenelsargumentsquelaformació
va donar per negar la pressió que
s’estaria exercint perquè la diputa-
daMireia Boya deixi de ser un dels
interlocutors amb JxSí i el Govern.
Peraaquellconsellpolític l’ordre

del dia no incloïa en un principi
aquestafer,peròlamilitànciavade-
manar explicacions arran del que
vaavançarLaVanguardia la setma-
napassada.IésqueelpaperdeBoya
s’estava tractant només a nivell del
secretariat nacional, nopas a les as-
semblees territorials, i, per tant, al
margede lesbases.
Entreelscupaireshihaqui inter-

pretaquedesdelsectord’Endavant
s’estàmaniobrant per relegarBoya
a un segon pla i deixar-la al marge
de les trobades amb els partits del
Govern. “Consideren que és massa
tova amb Puigdemont”, comenten
fontscupaires.Amés,Boyaésdeles
poques cares visibles dels anticapi-
talistesques’hadesmarcatd’alguna
acció de les organitzacions que do-
nen suport a la CUP: a principis
d’any va rebutjar públicament el
cartell en què, per defensar la sani-
tat pública, una noia bufetejava el
conseller de Salut, Toni Comín. El
cartell erad’Endavant.
Boya janova anar a la reunióque

Carles Puigdemont va convocar di-
lluns a la Generalitat per tractar el
referèndum amb els partits sobira-
nistes, quan fins llavors a les reuni-
ons amb l’Executiu acostumava a
ser-hi. En el seu lloc hi va assistir
Natàlia Sànchez, del secretariat na-
cional. “Tot i les rotacions, tampoc
ha anat a les darreres i diferents re-
unions amb el Govern”, comenten
sobreBoyaalgunes fonts.
Amb tot, el secretariat nacional

–òrgan executiu– de la CUP no va
tancar el tema en la seva reunió de
dilluns a la tarda. Si bé s’assegura
que en un principi la proposta era
quenoméseldiputatBenetSalellas
assumís el paper de Boya, s’estudia
la incorporació de dos noms que
s’afegirien als d’Anna Gabriel,
Quim Arrufat i Salellas mateix: Al-
bert Botran, diputat de la CUP, i
probablementNatàliaSànchez.

Ara bé, consultada per aquest di-
ari, laCUPoficialmentnegapressi-
ons aBoya.Admet que s’està treba-
llant amb la formaciód’aquest grup
de “cinc o sis persones”, entre les
quals en un principi no hi hauria la
diputada. Però justifica aquest nou
equip assegurant que la comissió
executiva que des de fa mesos reu-
neix JxSí i els cupaires “va deixar
d’existir faunmes” i quede fet s’es-

tà treballant en reunions que van
enfocades exclusivament al refe-
rèndum. Per tant, assegura que
aquest grupde tres–Boya,Arrufat i
Gabriel– ja no és operatiu i que per
tant “s’estan reorganitzant les tas-
ques i el secretariat està intentant
adaptar-les als canvis”. I insisteix,
però, que“resnoestà tancat”.
En tot cas, el darrer mes la CUP

harebutjatdoscopstornarareunir-
seambJxSí i elGovern, entrealtres
raons “perquè les reunions es con-
voquen d’un dia per l’altre”. La for-
mació demana que les trobades es-
tiguin programades amb temps.
Ahir,però,hivahaverunanovatro-
bada ambJxSí, a la qual vanassistir
Gabriel i Arrufat. Boya era a la co-
missióparlamentàriaperl’operació
Catalunya.
L’afer sobre Boya ha molestat

partde lamilitància, i hihaqui creu
queara la formació intenta“maqui-
llar les seves intencions”. Una ope-
racióde“maquillatge”quepassaria,
per exemple, per incloure Botran
–pròxim a la diputada imembre de
Poble Lliure– després de sortir a la
llum la qüestió. LaCUPhonega al-
tra vegada i assegura que “la pro-
posta de reorganització prové de
moltabans”.c

RAÚL MONTILLA
Barcelona

Mireia Estefanell, la regidora
d’ERC que va ser expulsada
del govern local de Manresa
acusada d’haver gravat el diri-
gent del PDECat David Bon-
vehí, no serà assessora a la Di-
putació de Barcelona. I no ho
serà pel veto exprés de la pre-
sidenta de la institució, Mercè
Conesa. ERC havia
anunciat dilluns a úl-
tima hora el polèmic
fitxatge, que depenia
del vistiplau de la
presidenta de l’orga-
nisme, malgrat que
els republicans ni
tan sols l’hi haurien
comunicat.

Així ho han confir-
mat diverses fonts de
la Diputació i del seu
govern. Si bé és cert
queERCva presentar
un escrit la setmana
passada per sol·licitar
la incorporació d’Es-
tefanell com a asses-
sora de comerç –àrea
quedepèndel regidor
d’ERC a Terrassa,
Isaac Albert i Agut–,
la petició, en tràmit,
encara no havia arri-
bat al despatx de Conesa,
l’única responsable del nome-
nament a través d’un decret, ja
que es tracta d’un lloc de tre-
ball eventual.
Segons diverses fonts, ERC

nohauria informatdel fitxatge
de manera directa Conesa,
malgrat que les dues forma-
cions, que comparteixen el go-
vern supramunicipal, mante-
nen reunions setmanals.
En aquest sentit, Conesa

hauria tingut coneixement del
polèmic fitxatge igual que la
resta del personal, quan di-
lluns a última hora del vespre
el grup d’ERC en el seu espai
en línia va informar de la in-
corporació d’Estefanell, do-
nant-la per feta. Aquest comu-
nicat va ser retirat ahir al matí

després que Conesa, a les 8.58
hores, fes un fulminant tuit:
“Desmenteixo rotundament la
incorporació de Mireia Este-
fanell a la Diputació. ERC ha
fet una proposta que el PDE-
Cat no pot acceptar”.
Es dona la circumstància

que la regidora republicana
–quehauria comunicat dilluns
a la tarda a través d’un What-
sApp als responsables d’ERC

deManresa la seva incorpora-
ció a la Diputació– manté el
suport de la direcció nacional
d’ERC, que no va perdre des-
prés que l’alcalde deManresa,
Valentí Junyent (PDECat),
l’expulsés del govern local el
mes d’abril passat, expressa-
ment, “per la pèrdua de confi-
ança generada pels fets relaci-
onats amb els enregistraments
al diputat David Bonvehí”.c

Conesa impedeix el
fitxatge d’una regidora
d’ERCa laDiputació

La regidora va ser
acusada de gravar
una conversa de
David Bonvehí, el
dirigent del PDECat

Mercè Conesa
MARC ARIAS/ARXIU

Algunesterritorialsvan
abandonarelconsell
políticdissabtequan
l’executivavanegar
pressionsalacupaire
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L’oposició assenyala la “solitud”
del Govern en la via unilateral
Els partits qualifiquen d’error anunciar demà la data i la pregunta de la consulta

IÑAKI ELLAKURÍA
RAÚL MONTILLA
Barcelona/Brussel·les

Cada vegada més sols, després
que dimarts el PacteNacional pel
Referèndum decidís desmarcar-
se dels plans del Govern, i entos-
sudits a insistir en l’error de la
consulta unilateral. Aquesta és
l’anàlisi que els partits de l’oposi-
ció catalana, cadascun amb els
seus matisos i les seves excepci-
ons, van fer ahir després de saber
que el president de laGeneralitat,
Carles Puigdemont, anunciarà
demà, divendres, la data i la pre-
gunta del referèndum.
És una convocatòria a la qual

no donen cap possibilitat d’arri-
bar a bon port, entre altres raons
perquè el Tribunal Constitucio-
nal previsiblement l’anul·larà i
perquè difícilment tindrà cap
mena d’aval internacional, des-
prés que la Comissió de Venècia
respongués per carta a Puigde-
mont que qualsevol referèndum
s’ha de celebrar en ple acord amb
la Constitució.
“Cada vegada estanmés sols en

la seva obsessió de repetir amb
els diners de tots els catalans el
9-N, que, per cert, no va servir
per a res”, va declarar la dirigent
de Ciutadans, Inés Arrimadas. A
Ripoll, on va anar per donar su-
port a la candidatura de la façana
delmonestir de la localitat per ser
declarada patrimoni de la huma-
nitat per la Unesco, la líder de

l’oposició catalana va instar el
president Puigdemont a “posar
les urnes de veritat i celebrar
unes eleccions autonòmiques per
poder canviar de govern”.
Recordant el títol de la cèlebre

obra de Gabriel García Marquez
Crònica d’una mort anunciada, el
líder del PSC, Miquel Iceta, va
voler definir així l’actual situació
del procés independentista. En el
marc de la seva visita de dos dies

a les institucions comunitàries,
on es va reunir amb el vicepresi-
dent primer de la Comissió Euro-
pea, Frans Timmermans, el líder
dels socialistes catalans va afir-
mar que “en la mesura que el Go-
vern (de la Generalitat) té decidi-
da la unilateralitat, és obvi que el
Pacte no té sentit i, d’alguna ma-
nera, queda congelat”.
Per la seva banda, el secretari

d’organització socialista, Salva-

dor Illa, va considerar l’anunci de
demà “un altre greu error de
Puigdemont i Junqueras, en-
voltat d’una sensació d’improvi-
sació preocupant”. Aquesta
convocatòria, va assenyalar Illa,
lluny de resoldre el conflicte ac-
tual, complicarà més les coses i
allunyarà el diàleg necessari amb
el Govern central.
El portaveu parlamentari del

PPC,Alejandro Fernández, va fer
un paral·lelisme entre Puigde-
mont i l’històric dirigent de laLli-
ga Nord italiana Umberto Bossi,
que el setembre del 1996 va pro-
clamar a Venècia sense cap tipus
d’efecte legal la independència
de la Padània. “Sense suport in-
ternacional després del no defi-
nitiu de la Comissió de Venècia,

sense unitat política després de la
ruptura del Pacte pel Referèn-
dum i amb un partit assetjat per
la corrupció del 3%, Puigdemont
ha decidit fer de Bossi català i
cremar les naus amb una porta
suïcida, amb la qual cosa tanca
qualsevol opció de diàleg”, va
afirmar.
Nohi vahaver reacció a l’anun-

ci del Govern per part de Catalu-
nya enComú, que s’ha desmarcat
del full de ruta unilateral dels
partits independentistes, però
que continua defensant el dret a
decidir. La formació liderada per
Xavier Domènech i Ada Colau
s’estima més esperar a saber la
data i la pregunta permanifestar-
se públicament.
Tot i així, Domènech, en una

entrevista que va concedir a la
cadena Ser, va insistir que el
Pacte Nacional pel Referèndum
ha de continuar treballant per la
celebració d’una consulta “amb
garanties” legals i aval interna-
cional, cosa que és impossible,
entén el dirigent dels comuns,
amb la via unilateral que proposa
Puigdemont. Domènech també
va reclamar que el Govern de
Junts pel Sí “doni a conèixer el
seu full de ruta” com més aviat
millor.

Cs demana eleccions
anticipades i el PSC
avisa Puigdemont
que els seus plans
compliquen el diàleg

El PPC recorre als Pujol per parlar de pensions
]Dinsde lacampanya“La
Catalunyavalenta”,elPPCva
presentarahirnoumaterial
perparlardel“risc”quecorre-
rien lespensionsenunaeven-
tualCatalunya independent.
Eldíptic,dequèesrepartiran
150.000exemplars, téJordi

Pujol iMartaFerrusolacoma
protagonistesperdenunciar
“eldoble llenguatge” indepen-
dentista. “Ellsnonecessiten
pensió,peraixò juguenambla
teva”,diu lacampanya,que
avisaqueencasdesecessió
tresdecadadeu jubilatscata-

lansnocobrarienpensióper-
quènohihauriael suport fi-
nancerde l’Estat.ElPPCre-
cordaque l’any2016Catalunya
vatenirundèficitdel28,7%en
pensions, ambuns ingressosde
16.529milions iunadespesa
de21.278milions.

GONZALO ARAGONÉS
Moscou

El ministre d’Exteriors rus, Ser-
guei Lavrov, considera que el re-
ferèndum plantejat per Catalu-
nya és un “afer intern d’Espa-
nya” que s’ha de basar “en les
lleis nacionals i els compromi-
sos internacionals”.
Lavrov va ser interpel·lat so-

bre aquesta qüestió en una roda
de premsa celebrada amb el seu
homòleg espanyol, Alfonso Das-
tis, que ahir visitava la capital
russa.
El Govern d’Espanya vol que

les relacions amb les autoritats
de Rússia es mantinguin en un
alt nivell malgrat les sancions de

la Unió Europea per l’annexió
de Crimea i el paper de Rússia
en la guerra de l’est d’Ucraïna.
“Volem conciliar les dues coses,
la pertinença a la UE i una pro-
funda relació amb Rússia”, va
dir Dastis.
Tots dos ministres van desta-

car que fa 350 anys del primer
contacte diplomàtic, quan el tsar
Aleix I de Rússia va enviar el
primera ambaixador rus a Espa-
nya, i que aquest 2017 fa 40 anys
que es van restablir les relacions
diplomàtiques, el 1977.
Les autoritats de Madrid cre-

uen que cal deixar els ponts bas-
tits ambRússia, “un interlocutor
estratègic” en l’escena interna-
cional amb qui Espanya vol

col·laborar per resoldre proble-
mes globals. “Hem encarit els
nostres socis de laUnióEuropea
a mantenir el diàleg en molts
afers que són d’interès tant per a
laUEcomper aRússia”, va asse-
nyalar Dastis.
Lavrov va assegurar queEspa-

nya és “un soci veterà i fiable”,
però que la relació és “ostatge
d’una situació difícil” a Europa.
“Hem fet tots els possibles per
mantenir la nostra col·labo-
ració”, va afirmar el cap de la
diplomàcia russa, que va afegir
que el primer trimestre d’aquest
any l’intercanvi comercial ha
augmentat un 50% respecte del
mateix període de l’any passat,
el 2016.c

Rússia considera que el referèndum
català és “un afer intern d’Espanya”

ANA JIMÉNEZ

ElpresidentdelPPcatalà,XavierGarcíaAlbiol, presentant ahir una campanya sobre les pensions

La qüestió catalana
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Els comuns, almarge de la consulta
fins que s’expliqui el com i l’endemà
Tant Cs com el PP demanen eleccions, i el PSC fa una crida a restablir el diàleg

IÑAKI ELLAKURÍA
RAÚL MONTILLA
Barcelona

Fins aquest matí el líder de Cata-
lunya en Comú, Xavier Domè-
nech, malgrat que ahir va fer un
tuit, no es pronunciarà sobre un
referèndumdavant el qual els co-
muns no s’han posicionat, argu-
menten, perquè no saben “com”
es durà a terme i es gestionarà
l’endemà. El nou espai polític
–l’aliat més desitjat pels partits
independentistes– es limita a
continuar exigint unes garanties

“haservit” desdel2012aConver-
gència (ara PDECat) per constru-
ir una cortinade fumper tapar els
casos de corrupció.
Sobre Puigdemont, amb qui

mantéunarelaciópersonalcordi-
al malgrat l’abisme ideològic que
els separa, va considerar que fa
moltsmesosqueestà“forade joc”
i que ha anat prenent decisions
que “han traspassat moltes línies
quenohauriad’haver fetpelbéde
Catalunya”.
El líder del PSC, Miquel Iceta,

va fer una crida a restablir el dià-
leg i va assegurar: “Estem davant
d’una nova etapa d’un camí que
no porta enlloc”. “Cap càrrec
electe (socialista) no donarà su-
port a un referèndum d’aquestes
característiques. Cap funcionari
nopotserobligatacontribuiraun
referèndumd’aquestanaturalesa.
Ielsquededebòdefensinunrefe-
rèndum acordat (en al·lusió als
comuns) nohi hauriendepartici-
parni col·laborar”, vaafegir Iceta,
que va retreure a Puigdemont un
anunciméspompósque solemne.
També va restar importància a

la cerimònia d’ahir a Palau el
president del PPC, Xavier García

PATRÍCIA MATEOS / ACN

El president de Cs, Albert Rivera, i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ahir a Barcelona

CC.OO. i laUGTdemanenqueno
s’utilitzin políticament els funcionaris
R. MONTILLA Barcelona

Tant Comissions Obreres com la
UGT defensen el dret a decidir,
però també preferien el pacte da-
vant la viaunilateral. Però araque
aquesta última opció ja és clara-
ment l’única prevista pel Govern
català, els dos sindicats majorita-
ris van exigir ahir tant al Govern
català com al central que els tre-
balladors públics no siguin utilit-
zats políticament en un conflicte

enelqual,avegades, jase’nsenten
ostatges.
“Aquest és un conflicte polític

que evidentment no se soluciona
per la via penal, però els treballa-
dors no han de ser els que en pa-
guin les conseqüències”, vamani-
festarahirelcoordinadordel’àrea
pública de CC.OO., Joan Maria
Sentís. “¿Els treballadors s’han de
veure en una situació que si com-
pleixenunaordre, ounanoordre,
siguin sancionats per una part o

per una altra tant si obeeixen com
si no?”, va preguntar estupefacte
Sentís, que, això sí, va deixar clar
queel sindicatdefensaràper igual
tant els treballadors que defensin
una opció, com l’altra. Tambéque
enel seurecentcongrésvanadvo-
carpel dret adecidir... i pel diàleg.
“El Govern ha de defensar els

treballadors. No es pot posar els
funcionaris en contra de Catalu-
nyaoencontrad’Espanya”, vaad-
vertir, per la seva banda, la secre-

tària general de serveis públics de
laUGTaCatalunya,EncarnaFer-
nández. L’ugetista va insistir en la
mateixa idea que Sentís: “Estem
encontradelajudicialitzaciódela
política”. Però va recordar, alho-
ra, que “els funcionaris han de
complir amb la llei”. “Confiem
que el Govern actuarà amb sentit
comú. Els treballadors públics
s’handededicara fer la seva feina,
que hem continuat fent malgrat
les retallades. Ens devem a la ciu-
tadania”, va afegir ladirigentde la
UGT.
Tant aquest sindicat com

CC.OO., més enllà d’exigir garan-
ties jurídiquesperals treballadors
comjavan fer la setmanapassada,
van explicar que ara per ara es

mantenen a l’expectativa, abans
deprendrealgunamesuraespecí-
fica: actuaran en funció de comes
desenvolupinels esdeveniments.
Per la seva banda, la Central

SindicalIndependentideFuncio-
naris (CSIF), minoritari a Catalu-
nya, sí que va anar una mica més
enllà i va anunciar l’inici d’una
campanya informativa amb l’ob-
jectiu de divulgar un protocol so-
bre com actuar “contra ordres
il·legals”. En el protocol es reco-
mana als empleats públics que, en
cas que rebin una ordre de la Ge-
neralitatqueentenguinquepugui
ser il·legal, la demanin per escrit,
commésaviatmillor, per tenir-ne
prouconstància i advertir l’Admi-
nistraciódels seusdubtes.c

La qüestió catalana

Inés Arrimadas

Ciutadans

“L’anunci és una
simple performance;
Puigdemont ha de posar
les urnes de debò i
convocar eleccions”

Miquel Iceta

PSC

“El 9-N vam fer una
consulta sense validesa
jurídica, el 2015 ens
van dir que era el vot
de la nostra vida”

Joan Coscubiela

CSQP

“Les condicions en
què s’ha de celebrar
el referèndum
continuen estant en
la més absoluta foscor”

Xavier García Albiol

PPC

“Ha estat un nou
numeret, ambmolta
pompa i purpurina, però
sense cap tipus de
contingut, ni efecte”

Albiol, que va titllar de “farsant” i
“professional de la comèdia”
Puigdemont per un anunci de
referèndum que només és una
“obra de teatre” i un “numeret
ambmoltapompa”, ielvadesafiar
a “posar les urnes” en unes
eleccions.
“Continuem anant lluny per no

arribar enlloc”, van apuntar els li-
berals de Lliures, que el cap de
setmana entrant a Barcelona es
constituiran enpartit.c

que amb prou feines defineix i en
què s’escuda per prendre una po-
sició. Es tracta d’unes garanties
que entre bastidors sí que es co-
menten i que, segons alguns lí-
ders, són incompatibles amb la
via unilateral.
I és que hi ha dirigents de pes

del nou espai polític procedents
d’ICV, però també de l’òrbita de
l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, que identifiquen aquestes
“garanties”ambelsprincipisde la
Comissió de Venècia, òrgan con-
sultiu delConsell d’Europaque ja
va advertir per carta el Govern

quequalsevol referèndums’hade
fer d’acord amb l’Executiu cen-
tral idinsdelmarcconstitucional.
Una Comissió de Venècia a què
ja es va remetre des del faristol
del Parlament el portaveu de Ca-
talunya Sí que es Pot, Joan
Coscubiela, que va condicionar
als seus principis el suport de la
seva formació a la consulta. Són
principis amb què els comuns se
sentirien còmodes i que indiquen
quequalsevol referèndums’hade
convocar d’acord amb la Consti-
tucióde l’Estatonsecelebra,però
també que s’ha d’anunciar amb

un any d’antelació. Es tracta de
dues qüestions, per començar,
que ja no compleix el referèndum
anunciatahirpelpresidentCarles
Puigdemont.
Però quines són les altres ga-

ranties que es comenten entre
bastidors? Segons apunten diver-
ses fonts de la formació dels co-
muns, un cens legalitzat, la pro-
tecció total per als funcionaris i
saber en detall què passarà l’en-
demà de la consulta. Se sol posar
unexemple: que sigui un referèn-
dumcomel d’Escòcia.
Però, mentre tot això es discu-

teix internament, almenys fins
ara, els comuns han optat públi-
cament pel perfil baix davant una
qüestió que consideren que els
pot provocar desgast. “La notícia
no és que tinguem una data i una
pregunta que tots ja sabíem, sinó
que les condicions en què s’ha de
celebrar continuen estant en la
més absoluta foscor”, vamanifes-
tar Coscubiela. L’alcaldessa Co-
lau va demanar un referèndum
amb “garanties”. Sense més.
Igual que Xavier Domènech al
seu tuit d’ahir: “Un referèndum
amb garanties és l’eina, cal tota la
nostra intel·ligència i forces en la
construcció de les sobiranies de
Catalunya”.
Per la seva banda, la dirigent de

Ciutadans i líder de l’oposició al
Parlament, Inés Arrimadas, va
qualificar de “performance” sen-
se cap valor legal l’anunci fet ahir
a Palau i va desafiar el president
de la Generalitat a posar “les ur-
nes de debò i convocar eleccions
autonòmiques”.
Arrimadas es va mostrar

convençuda que aquesta és l’úni-
ca manera que té la societat cata-
lana de deixar enrere un procés
independentista que afirma que

C A R T E L L P O L È M I C

]La Fiscalia de Lleida ha
decidit obrir diligències
per investigar un suposat
delicte d’incitació a l’odi i
la discriminació per l’apa-
rició a la ciutat d’uns
cartells amb imatges dels
líders del PSC (Miquel
Iceta), CSQP (Lluís Ra-
bell), Cs (Inés Arrimadas)
i PPC (Xavier García
Albiol). La Fiscalia ha
encarregat alsMossos
que investiguin sobre
qui ha editat i col·locat
uns cartells amb el mis-
satge següent: “Els qui
neguen el dret a l’autode-
terminació són enemics
del poble”.

LaFiscalia investiga
undelicte d’odi
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Les paraules de l’entrenador obtenen un gran ressò internacional, però alhora li causen crítiques de l’oposició

El ganxo deGuardiola
BARCELONA Redacció

Laintervenció de l’entre-
nador del Manchester
City, Josep Guardiola,
en l’acte organitzat per

les entitats ANC i Òmnium diu-
menge a favor del referèndum in-
dependentista, on va llegir un
manifest en què va qualificar
Espanya d’“Estat autoritari”, va
aconseguir l’objectiu buscat: que
les reivindicacions indepen-
dentistes fossin recollides per
nombrosos i importants mitjans
internacionals com ara Fox
News, The Washington Post o La
Repubblica. Però també les pa-
raules de l’exentrenador blaugra-
na van rebre dures rèpliques per
part del PP, PSOE i Ciutadans,
que li van recordar el seu suport
públic al règim qatarià i que ha-
gués cobrat “dietes milionàries”
durant anys de la selecció espa-
nyola.
Amb tot, el carisma i l’atractiu

mediàtic de Guardiola, intacte
malgrat la seva pèssima primera
temporada a Anglaterra amb el
City i la força que envolta el món
del futbol van aconseguir que el
seu discurs pronunciat en català,
castellà i anglès fos recollit per les
edicions en línia dels principals
diaris (amb prou feines va tenir
presència en les seves edicions de
paper), agències de notícies com
Associated Press i France Presse,
i televisions comFoxNews, recu-

perant així l’impacte mediàtic
que l’independentisme va acon-
seguir amb les manifestacions de
la Diada del 2012 i 2013.
Els mitjans del Regne Unit, on

ara viu i treballa Guardiola, van
ser els que més espai li van ator-
gar. El conservador The Tele-
graph va destacar en la seva crò-
nica en línia l’“inusual” fet queun
personatge públic s’impliqui
d’aquesta manera en un tema tan
delicat. En aquest sentit, va re-
cordar la seva implicació en el

procés i va assenyalar que, para-
doxalment, si els desitjos i Guar-
diola s’arribessin a complir el
Barça seria expulsat de la Lliga
espanyola.
Mentrestant, la crònica de The

Guardian va destacar que Guar-
diola “pot haver jugat davant una
multitud més gran, però cap com
aquella a qui es va dirigir a Barce-
lona per defensar el referèn-
dum”. La BBC News advertia en
la seva peça per al web que no és
clar que el referèndum es faci.

Menys amable es va mostrar el
diari alemany Der Spiegel –Guar-
diola va estar entrenant a Alema-
nya fins a la temporada passada–,
que resumia l’acte afirmant que
l’entrenador fa una crida als “ca-
talans a desobeir”.
En l’àmbit estrictament polític,

les afirmacions de Guardiola en
què qualificava Espanya de país
autoritari van ser censurades per
PP, PSOE i Cs. “Potser no coneix
cap règim autoritari o no té me-
mòria del que va ser un règim au-

toritari en aquest país, però al-
guns tenimmemòria i em sembla
ofensiva aquesta comparació”, va
dir el portaveu parlamentari del
PSOE, José Luis Ábalos.
“Curiós que no s’hagi referit

mai aAlemanya o els EstatsUnits
com a països autoritaris quan te-
nen una normativa similar a la
d’Espanya sobre les consultes in-
dependentistes, com curiós és el
fet quenohagi fetmaiuncometa-
ri despectiu envers Qatar”, va
afirmar la portaveudeCiutadans,
Inés Arrimadas.c

LLUIS GENE / AFP

L’entrenador del City, Josep Guardiola, diumenge a Barcelona

Ábalos(PSOE)retreua
l’entrenadorquedigui
queEspanyaésunpaís
autoritari: “Aquesta
afirmacióésofensiva”

Ribó alerta d’una
“deriva regressiva”

de l’Estat
]ElSíndicdeGreuges,
RafaelRibó,vaalertarahir
d’una“derivaregressiva”
de l’Estat ide la“restricció”
de la llibertatd’expressió
dequèsónobjecteelscàr-
recselectes, enal·lusióals
polítics investigatspel
procés independentista.Es
tractad’uns fetsque,a
parerseu, suposenun
“abús”de laviapenal.Ahir
elSíndicva feraquestes
manifestacionsalParla-
ment,onvapresentar l’in-
formeRetrocessosenmatè-
riadedretshumans: lliber-
tatd’expressiódels càrrecs
electes i separaciódepoders
alRegned’Espanya. L’estu-
divaser fortamentcriticat
per l’oposició.Elportaveu
deCs,CarlosCarrizosa,el
vaqualificard’“obrade
teatre”.Ladiputadadel
PSCMartaMoreta també
vacriticar la faltad’objecti-
vitat,per laqualeldiputat
delPPSergioSantamaría
vaarribarademanar la
dimissiódeRibóper,vadir,
“carregar-se la institució”.
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Puigdemont diu
que sols unEstat
propimitigarà
la pobresa
El president afirma que el “dèficit fiscal
brutal” impedeix repartir la riquesa

ÀLEX TORT
Barcelona

Livacostar lareprensiódelacapde
l’oposició, Inés Arrimadas, que va
assegurarquesiPuigdemontsurtal
faristol i no “parla de la indepen-
dència no és Puigdemont”, però el
president de laGeneralitat va asse-
gurar sense embuts en la sessió al
Parlament dedicada al seguiment
delespolítiquespererradicarlapo-
bresaque lamancad’unEstatpropi
n’impossibilitaunamilloratenció.
“L’Estat independent no és un

caprici, sinó una necessitat per do-
nar resposta a les necessitats més
bàsiques”, va argumentar Puigde-
mont, que va denunciar al seu torn
el “dèficit fiscal brutal”, ja que un
8%delariquesaqueesgeneraaCa-
talunya“marxa ino torna”.
El president va afirmar-ho du-

rant la seva compareixença a la
Cambra catalana per fer balanç del
compliment de la resolució del ple

sobre la pobresa aprovada al març
del’anypassat.Ihivalligarl’agenda
nacional amb la social. Indestria-
bles l’unade l’altra, vaassegurar.
L’esperança per apaivagar bona

partde lesnecessitatsde laciutada-
niaéslarendagarantidadeciutada-
nia,encaraperaprovar, iquelacon-
sellera de Treball, Dolors Bassa, va
anunciar que seria efectiva a partir
del 15desetembre.
El president de la Taula d’Enti-

tats del Tercer Sector Social deCa-
talunya, Oriol Illa, va corroborar
aquesta idea, i en els passadissos
delParlamentvavalorar coma“fo-
namental” la renda garantida per-
quèlespersonessenserecursospu-
guin afrontar les necessitats més
bàsiques.
En qualsevol cas, la guerra de xi-

fres estava assegurada al ple. Per
exemple Puigdemont, el vicepresi-
dent,Oriol Junqueras, i la conselle-
radePresidència,NeusMunté,van
assegurarqueelspressupostosdes-

tinenel 74,7%dels recursosaparti-
des socials, “elsmésalts de lahistò-
ria”. Que s’havien evitat 4.480 des-
nonaments. I que el 87% de les
mesures acordades faunany jahan
estat aplicadesoestanencurs.
L’oposició ho va discutir tot. Al

seu parer, no són els comptes més
socials, inos’hanexecutatel55%de

lesmesures.Amés,ladiputadadela
CUP, Gabriela Serra, va matisar a
l’Executiu català que, si bé s’havien
evitat desnonaments, se n’havien
portat a termemésde10.000.
LaCUPtambéaplaudeixlarenda

garantida, però la considera insufi-
cient.Tot i això, va coincidir ambel
Govern en la necessitat de crear

“una república” catalana per tenir
recursos suficients per prioritzar
lespolítiquescontra lapobresa.
Encanvi, la líderdeCiutadansva

ser molt crítica. Arrimadas va acu-
sar Puigdemont de “criminalitzar”
lasolidaritatquanafirmaqueelsre-
cursos“marxeninotornen”.Amés,
li va retreure que esgrimís la inde-
pendència com a “poció màgica”.
ElprimersecretaridelPSC,Miquel
Iceta, va afirmar que el Govern
“vibra”ambelreferèndumilainde-
pendència, mentre desatén la po-
bresa, al mateix temps que feia no-
tar mancances en les seves políti-

ques socials. També es va mostrar
molt crítica la diputada de Catalu-
nya Sí que es Pot Marta Ribas, que
vaacusarelGovernde fer “malaba-
rismes”amblesdades.Amés,vare-
treure als consellers que no s’hagi
reformat la renda mínima d’inser-
ció i que encarano s’hagi aprovat la
renda garantida. “Les mesures ur-
gentsnos’handuta terme”, totdes-
tacant que, mentre que el Govern
dedica 5,1 milions d’euros a ajuts
d’urgència social, els ajuntaments
n’han destinat 60 milions el 2016.
El president del PP a Catalunya,
Xavier García Albiol, va advertir
alGovernque,mentreque “nohiha
diners per a educació o dependèn-
cia”,síquen’hihaper“crearestruc-
tures d’Estat i finançar el procés
separatista”.c

L’oposiciócritica
queelGovernno
s’estiguid’apel·lara la
independènciaenun
debatsobredesfavorits

RAFA GARRIDO / ACN

El Govern confia en la renda garantida per fer front a la pobresa
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ElParlament porta aEuropa
i a l’ONU la judicialització
El sobiranisme denuncia la “regressió democràtica” d’Espanya

JOSEP GISBERT
Barcelona

La judicialització de la causa ca-
talana a partir de la persecució
dels polítics sobiranistes per part
de les institucions de l’Estat serà
denunciada als fòrums internaci-
onals.Aquesta és, simésno, la vo-
luntatde lamoció sobre “la lliber-
tat d’expressió dels càrrecs elec-
tes i la separació de poders en el
Regne d’Espanya” aprovada ahir
pel ple del Parlament. Unamoció
que preveu presentar una “quei-
xa formal” al comissari de Justí-
cia de laUnióEuropea, al Consell
d’Europa, al Tribunal Europeu
deDretsHumans i a diverses ins-
tàncies de l’ONU (el Consell de
Drets Humans, el Comitè de
DretsHumans i l’AltComissionat
per als Drets Humans, però no el
Tribunal Internacional de Justí-
cia de la Haia, malgrat que inici-
alment figurava en el text) per les
actuacions polítiques i judicials
que “vulneren la llibertat d’ex-
pressió i el principi d’inviolabili-
tat dels càrrecs electes” de Cata-
lunya i arran de les quals “poden
ser encausats”.
La proposta, que va tirar enda-

vant amb els vots a favor de Junts
pel Sí, laCUP,CatalunyaSí quees
Pot i el diputat no adscrit Germà
Gordó i en contra deCs, PSC i PP,
també insta el Govern a fer elma-
teix i “denunciar la intromissió
en la tasca del Parlament en tots
els àmbits, especialment en les
institucions europees i internaci-
onals que vetllen per garantir els
drets fonamentals i les llibertats
individuals i comunitàries”. La
moció, presentada per Junts pel
Sí, va ser transaccionada final-
ment amb la CUP i Catalunya Sí
que es Pot a partir de les esmenes
formulades per aquests dos
grups: en el cas de la CUP per re-
forçar la idea que la “regressió
democràtica” a Espanya afecta
no només els polítics, sinó el con-
junt de la ciutadania, i en el de
Catalunya Sí que es Pot per emfa-
titzar que el principal responsa-
bled’aquestadinàmica ide l’esca-
lada d’amenaces contra el bloc

sobiranista –entre les quals l’acu-
sació reiteradade “ser uns colpis-
tes i voler perpetrar un cop d’Es-
tat”– per “impedir la celebració
d’un referèndum efectiu” és el
Govern del PP.
El resultat va ser un text que, a

més de portar la denúncia de la
judicialització a l’exterior, plan-
teja igualment la petició de su-
port a la comunitat internacional
“per aconseguir que la demanda
expressada pel poble català en
manifestacions reiterades de
centenars demilers de persones i

processats en exercici de la de-
fensa de les llibertats públiques”,
en referència, tot i que sense es-
mentar-los, als condemnats del
9-N o als diversos càrrecs locals
inculpats per la causa sobiranista.
I, com a argument d’autoritat de
la seva tesi, cita el recent informe
del Síndic deGreuges quedenun-
cia els “retrocessos enmatèria de
llibertat d’expressió i separació
de poders al Regne d’Espanya”.
La moció es compromet a re-

vertir la situació en una Catalu-

nya independent, amb el “com-
promís polític” del Parlament
d’“establir una indemnitat demo-
cràtica entesa com a garantia que
en el futurmaimés ningú no serà
perseguit, detingut, processat ni
condemnat per les seves idees ni
l’exercici dels drets polítics de
protesta”. Amb tot plegat, el de-
bat quehi vahaver al ple ambmo-
tiu de l’aprovació de la iniciativa
va reflectir perfectament la divi-
sió entre el bloc sobiranista
(Junts pel Sí, CUP i Catalunya Sí
que es Pot) i el contrari a la cele-
bració del referèndum (Cs, PSC i
PP), els representants del qual
van negar l’acusació principal, en
el sentit de defensar que Espanya
és un Estat perfectament demo-
cràtic on l’independentisme no
estàperseguit i on, enconseqüèn-
cia, “a ningú no se’l processa per
parlar, sinó per fer”.
El diputat del PP Alejandro

Fernández va lamentar especial-
ment que “es pretengui presentar
Espanyacomunpaís autoritari” i,
en aquest context, va ser l’únic
que va vincular el contingut de la
moció amb la presència de
l’exentrenador del Barça, Pep
Guardiola, en l’acte de diumenge
passat de les entitats sobiranistes
en defensa del referèndum, per-
què per ell els dos fets són la mi-
llor mostra de “com el procés ha
degradat el debat polític”.c

ANA JIMÉNEZ

Marta Roviramarca el vot afirmatiu de Junts pel Sí

Cs qualifica de “frau democràtic”
un referèndum sense funcionaris
ÀLEX TORT
Barcelona

Si el missatge de dimecres de
Carles Puigdemont va ser que
l’organització del referèndum
recaurà en els voluntaris, siguin
funcionaris o no, ahir el Govern
va esmerçar-se a subratllar que
seran els polítics els qui n’assu-
meixin totalment la responsabili-
tat. Però l’oposició no s’empassa
cap de les dues coses, i ahir, al
Parlament, Ciutadans va negar
queespuguin substituir els funci-
onaris per agents electorals vo-
luntaris. En conseqüència, ho va
qualificar de “frau democràtic”.

El seu portaveu a la Cambra cata-
lana, Carlos Carrizosa, va afirmar
que els treballadors públics estan
preocupats davant la perspectiva
del referèndum de l’1 d’octubre,
“perquè se senten desprotegits”.
Prèviament, en una entrevista

aRAC1, la líder de l’oposició, Inés
Arrimadas, ja havia acusat el vi-
cepresident Oriol Junqueras de
mentir per haver dit que no calen
funcionaris. “És una situació de
manipulació absoluta”, va reblar.
En el seu torn de rèplica al Par-

lament, la consellera deGoverna-
ció, Meritxell Borràs, va voler
deixar les coses clares com l’ai-
gua: “Estemdavant unprocés po-

lític, i això ho sabem tots, i ho
hem dit des del primer moment i
hodirem fins al darrer, que la res-
ponsabilitat del procés l’assumim
els polítics”.
Borràs es vamostrar vehement

a l’hora d’afirmar-ho i va acusar

Cs d’emprar el llenguatge de la
“por”. A més, dirigint-se al por-
taveu de la formació taronja, Car-
losCarrizosa, va preguntar-li si el
camí per resoldre el “conflicte
polític” és “l’amenaça sobre els
treballadors públics” per la qual
aposta, segons la consellera,
l’oposició.
També va reaccionar el delegat

del Govern central a Catalunya,
Enric Millo. En declaracions a
Efe, va menystenir l’anunci de
Puigdemont, perquè “el proble-
ma no és aquest, sinó l’actitud ir-
responsable del Govern”.
El que sembla clar és que l’or-

ganització del referèndum no se-
rà un camí de roses. Ahir, per
exemple, el PSC va fer arribar als
seus un argumentari en què de-
mana als seus alcaldes i regidors
que no hi col·laborin. El títol del
documentésprouexplícit: “Refe-
rèndum?... Quin referèndum?”.c

en el procés participatiu del 9-N
sigui resposta per part de l’Exe-
cutiu central de l’única manera
possible: permetent i facilitant la
celebració d’un referèndum”. La
proposta reprova explícitament
les querelles contra els membres
de laMesa del Parlament –la pre-
sidenta (Carme Forcadell), un vi-
cepresident (Lluís Corominas) i
tres secretaris (Anna Simó, Ra-
mona Barrufet i Joan Josep Nu-
et)– per haver permès el debat
polític i mostra el seu suport o
tots els que han estat “detinguts o

El Govern afirma que
els polítics assumeixen
la responsabilitat de la
consulta i n’eximeix
els empleats públics

UNITAT INTERNA

JxSí,CUPiCatalunya
SíqueesPots’uneixen
encontradel’“escalada
d’amenaces”delPP

PETICIÓ EXTERIOR

Lestresforcesbusquen
suport internacional
perquèlaMoncloa
permetielreferèndum

17 de juny
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Sánchez afronta un congrés del
PSOEplàcid i sense vot de càstig
El conclave assumirà la plurinacionalitat i rebutjarà la gestació subrogada

EMILIA GUTIÉRREZ

La flamant vice-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, ahir a les instal·lacions on se celebrarà el 39è congrés del PSOE

JUAN CARLOS MERINO
Madrid

Pedro Sánchez afronta aquest
cap de setmana un congrés del
PSOE que se li presenta insòlita-
ment plàcid i pacífic, sense grans
tensions ni vot de càstig, segons
assumeixen fins i tot els seus crí-
tics. Felipe González, amb un ví-
deo elaborat per a l’ocasió, José
Luis Rodríguez Zapatero i Alfre-
do Pérez Rubalcaba seran pre-
sents avui en la inauguració. I,
després dels discursos inicials
–del president del grup socialista
al Parlament Europeu, l’italià
Gianni Pittella; el president del
congrés, el castellanolleonès Luis

Tudanca, i els líders de la UGT i
de CC.OO., Pepe Álvarez i Igna-
cio Fernández Toxo–, aquesta
mateixa nit el plenari aprovarà
els dictàmens de les tres comissi-
ons de la ponència sobre política,
economia i model de partit.
Tot plegat es farà sense grans

controvèrsies. La flamant vice-
secretària general del PSOE,
Adriana Lastra, va anticipar ahir
que “tot el partit se sentirà reco-
negut en la ponència”.
No obstant això, hi ha dos

punts quehan suscitat certa polè-
mica. D’una banda, el reconeixe-
ment d’Espanya com un Estat
plurinacional, segons la nova
concepció del model territorial

defensada per Sánchez i avalada
ja per la majoria de la militància
socialista que li va donar la victò-
ria en les primàries. Hi ha diri-
gents de l’equip de Sánchez que
encara temen resistències a ac-
ceptar aquest concepte en alguns
sectors del PSOE, fonamental-
ment a la poderosa federació an-
dalusa, que és la més nombrosa
amb 255 del total de 1.035 dele-
gats del congrés. Altres dirigents,
però, descarten capproblemaper
aprovar aquest punt de la ponèn-
cia que està consensuant, preci-
sament, la nova presidenta del
partit, Cristina Narbona.
El concepte de la plurinaciona-

litat de l’Estat arriba al congrés

socialista avalat, a més a més, per
la Fundació Alfonso Perales, que
és, precisament, la fàbrica d’idees
del socialisme andalús.
Un altre aspecte que ha causat

una dura polèmica interna al si
del partit és la posició respecte a
la denominada gestació subro-
gada. El nou equip de Sánchez
dona per fet, tanmateix, que el
congrés rebutjarà el que conside-
ren “ventres de lloguer”. “Les do-
nes no som úters amb potes: els
socialistes estem en contra de la
mercantilització del cos de la do-
na”, conclouen.
Demà el ple aprovarà també la

composició dels nous òrgans di-
rectiusdelPSOE, ambunaexecu-

tiva que està dissenyant elmateix
Sánchez amida, amb absoluta lli-
bertat i sense cap interferència.
De fet, és la primera vegada que
pràcticament està confirmada to-
ta l’executiva abans que engegui
el congrés. “Tot el partit es veurà
reflectit en la comissió executi-
va”, va insistir ahir Lastra.
El conclave també aprovarà la

composició del nou comitè fede-
ral –el màxim òrgan entre con-
gressos–, i aquí sí que està previst
que Sánchez negociï amb totes
les federacions les quotes corres-
ponents, en funciódel nombrede
militants. Lastra, en tot cas, va as-
segurar que tots els líders territo-
rials arriben al congrés federal
“ambactitud constructiva i de su-
mar”.Així, el seupronòstic ésque
el partit sortirà unit diumenge i
endisposicióde recuperar la con-

fiança perduda per posar “rumb
cap a laMoncloa”.
Demà, un cop concloses totes

les votacions, el congrés socia-
lista es traslladarà del Palau
Municipal de Congressos deMa-
drid a un pavelló de l’Ifema, a tot
just cinc minuts caminant, on
Sánchez protagonitzarà el ma-
croacte de clausura, ja obert als
militants i en què es preveu l’as-
sistència d’uns 8.000 entusiastes.
Serà el moment estel·lar del con-
clave. I, l’endemà, caldrà japosar-
se a treballar durament per poder
veure complerts els somnis.
Dilluns que ve, de fet, ja està

previst que Sánchez es reuneixi
per primera vegada amb la seva
nova executiva federal a Ferraz.
La seva primera decisió serà de-
signar el nou portaveu al Con-
grés, que és un dels pocs càrrecs
que falten per desvelar. Malgrat
que alguns dirigents aposten per
la catalana Meritxell Batet com a
“millor opció”, Sánchez continua
guardant el secret sota set claus.c

PANORAMA

Arrimadas es
reuneix ambuna
candidata deMacron

Units per Avançar,
el nou partit de
l’entorn deDuran

wCiutadans iEnMarxa, el
partit que lidera el president
francès, EmmanuelMacron,
continuenestrenyent els seus
llaços.Ahir la portaveudeCs
i líderde l’oposició aCatalunya,
InésArrimadas, es va reunir
al Parlament amb la candidata
d’EnMarxaperEspanya, Por-
tugal,Mònaco iAndorra en les
eleccions legislatives franceses,
SamanthaCazebonne. “Ésuna
bonanotícia queEnMarxa,
partit europeista i de centre,
hagi guanyat nacionalistes
i populistes; avui hemtornat
a constatar que compartimuna
mateixa idead’Europa”, vadir
Arrimadas. /Redacció

wL’entorn de l’exlíder
d’Unió Democràtica de Cata-
lunya Josep Antoni Duran
presentarà dilluns un nou
partit amb el nom Units
per Avançar, en el qual l’ex-
director i actualment profes-
sor d’Esade Carlos Losada
exercirà com a portaveu
de la declaració fundacional.
Serà al Col·legi de Periodistes
de Catalunya, on Losada,
que va ser director general
de Funció Pública en els
governs de Jordi Pujol,
explicarà les bases i els objec-
tius que persegueix la forma-
ció, recollits en la declaració
fundacional. / Europa Press

Cospedal reuneix
la cúpula de
l’exèrcit a Barcelona
wLaministra de Defensa,
María Dolores de Cospedal,
es reunirà demà passat dilluns
amb el Consell Superior de
l’Exèrcit, compost pels tretze
tinents generals de l’Exèrcit
de Terra en actiu i dos gene-
rals de divisió, a Barcelona.
Fa 16 anys que no se celebrava
a Catalunya aquesta cimera.
La presència de Cospedal
coincidirà amb la presència
d’altres ministres del Govern
espanyol a Barcelona: a més
de Cospedal, seran a la capital
catalana la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría,
i el ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido. / Efe

REFERENTS DISTANCIATS

González, per vídeo,
Zapatero i Rubalcaba
seran avui presents
en la inauguració

EL GRAN OBJECTIU

El partit sortirà del
congrés “amb rumb
cap a laMoncloa”,
segons augura Lastra

San Remo Perfumeries, ara més a prop teu
A San Remo Perfumeries estem d’en-
horabona ja que acabem d’inaugurar
una nova botiga. Estem orgullosos de
dir que som la primera cadena de per-
fumeries de Barcelona. Portem des de
l’any 1963 donant el millor servei, un
tracte professional, personal, proper i
un excel·lent assessorament a càrrec
del nostre equip de conselleres, capaci-
tades per trobar aquell toc que provo-
ca que el client es trobi a gust, més bé
que mai. Més de 50 anys d’experiència
que ens han convertit en la cadena
líder a Barcelona amb28botigues i amb
representació a la resta del país. Botigues de proximitat, elegants i modernes i amb
la funcionalitat que demanda el client d’avui en dia. I sense oblidar-nos del preu, ja
que a San Remo Perfumeries treballem per a què el nostre client gaudeixi de grans
descomptes permanents.
A la nova botiga de Calvet, 38 podràs trobar lesmarques de cosmètica i maquillat-
ge més prestigioses del mercat com són: Chanel, Dior, La Prairie, Sisley, Lancôme,
Estee Lauder, Sensai, Clinique….

Benvinguts a San Remo Perfumeries.
Benvinguts a la bellesa 400
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Iceta retreu a l’independentisme
que culpi el PSCdel seu “fracàs”
El dirigent avisa que els ajuntaments socialistes “no faran res il·legal” l’1-0

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Elpodermunicipaldelssocialistes
catalans, que governen sols o en
coalició als principals municipis
de Catalunya –Barcelona, l’Hos-
pitalet, Tarragona, Lleida, Terras-
sa...– està en el punt de mira
independentista per la decisió del
partit de no col·laborar amb el re-
ferèndumde l’1d’octubre.
Elclarmandatdel’executivadel

PSC demanant de no cedir espais
municipals per a una consulta que
sesitua“foradelmarclegal”–posi-
ció de la qual, tanmateix, s’han

desmarcat alguns dels seus alcal-
des– ha estat precedida de les
crítiques dels partits indepen-
dentistes.
Però també de puntuals exerci-

cis d’intolerància, com els cartells
penjats als carrers de Lleida ame-
naçant el líder socialista, Miquel
Iceta, Inés Arrimadas (Cs), Lluís
Rabell (CSQP) i Xavier García Al-
biol (PPC) o els recents atacs amb
pintura a les seus socialistes de
Granollers iLleida.
Unapressiócontra laqualvavo-

ler sortir ahir Iceta, lamentantque
s’estigui culpant els alcaldes del
PSCdel“fracàsanunciat”del refe-

rèndum, perquè a parer seu no
passarà de ser un altre 9-N sense
capvalor legal .
Elprimersecretari socialista, en

una entrevista concedida a RNE-
Ràdio4,varetreureahiral’Execu-
tiudeCarlesPuigdemont i alspar-
tits independentistes que estiguin
buscant “culpables” a un fracàs
que té coma únics responsables
ellsmateixos.
Faunessetmaneselpartitvaen-

viar als seus càrrecs municipals la
líniaargumentalcontraelreferèn-
dum i la manera d’actuar si reben
la sol·licituddelGovernper col·la-
borar-hi.ElPSCrecomanaalsseus

primersecretari,peldretadecidir,
i que va acabar amb un reguitzell
de renúncies a la militància d’an-
tics exconsellers socialistes com
Marina Geli, Montserrat Tura i
AntoniCastells.
En espera que es vagin aclarint

els plans del Govern sobre el refe-
rèndum i de la reacció del Govern
centrali laJustícia,algunsalcaldes
socialistes, com Jordi Ballart, de
Terrassa, igrupsmunicipalsjahan
avisat que “no posaran pals a les
rodes” del referèndum. Tot i que

sense precisar si estan disposats a
cedir espais perquè es dugui a ter-
me la votació. Sí que col·laboraran
ambelspreparatius icelebracióde
la consulta els alcaldes socialistes
de Vallbona d’Anoia i Castellbell i
elVilar, amésdelbatlledeLes.
Una altra incògnita que plana

sobreelPSCéselpaperdels grups
municipals socialistes que gover-
nenencoalicióambunpartit inde-
pendentista–compassaaSantCu-
gat,MataróoVilanovailaGeltrú,o
el cas de Barcelona, on el PSC for-
mapartdel’equipdegovernd’Ada
Colau.
Elpartitrecorda,sobreaixò,que

la majoria d’aquests pactes muni-
cipals no incloïen la “qüestió naci-
onal” per blindar-se precisament
desituacionscomaquesta.
Sobre lapolèmica entorndel re-

ferèndum,ahirCiutadansvaregis-
trar al Consell de Garanties Esta-
tutàries l’informe que els lletrats
del Parlament sobre el projecte de
reformaexpressadelreglamentde
laCambra,uncanviambquèJunts
pel Sí i la CUP volen accelerar
l’aprovaciódela lleide“desconne-
xió”. Enaquest informeels lletrats
expressen les seves crítiques i re-
comanacions a un projecte de llei,
consideren, que pot vulnerar els
dretsde lesminories.

“És rellevant que el Consell de
Garantiespuguiconèixerelsargu-
ments d’un informe neutral i tèc-
nic iqueestàdesvinculatdels inte-
ressospolítics”, vadeclarar el por-
taveu liberal,CarlosCarrizosa.c

CsdemanaalConsell
deGarantiesquetingui
encompte l’informe
dels lletratssobre
elcanvidel reglament

TONI ALBIR / EFE

El primer secretari del PSC,Miquel Iceta, a la seu del partit a Barcelona

SALVADOR ENGUIX
València

Quatre dels 13 diputats autonò-
mics de Ciutadans té a València
van abandonar ahir el partit per
passar al grupdenoadscrits de les
Corts Valencianes. I ho van fer
llançant dures acusacions contra
la formacióquedirigeixAlbertRi-
vera: “S’han envoltat del pitjor de
l’extrema dreta”, segons va afir-
mar Alexis Marí, capdavanter del
grupdelsdíscols.
La fuga estava prevista des que

Marí va ser substituït coma síndic
del grup parlamentari per haver
criticat el suport de Cs als pressu-
postos de l’Estat. De fet, ahir ell i
els altres tresdiputats trànsfugues
–DaviddeMiguel,AlbertoGarcíai
Domingo Rojo– van justificar la
seva decisió radical per l’elabora-

ció d’uns pressupostos “que dis-
criminenelsvalencians”.
Van acusar també la direcció de

Ciutadans de “pràctiques
leninistes”, d’impedir “la discre-
pànciainterna”,de“faltadedemo-

cràcia orgànica” i de ser un partit
“tímidamagatenesperadelaerra-
da del PP per agafar vots”. Van
afirmar, a més, que pateixen “as-
setjament”, que s’han utilitzat
“mètodes d’espionatge de la Ges-

tapo”, com ara enregistraments o
captures d’agenda contra ells, i
queelpartithaabandonat“els ide-
alsde la socialdemocràciaper lliu-
rar-sealPP”.
AlexisMarí, parella de l’eurodi-

putada Carolina Punset, va ser el
mésdur.VaqualificarAlbertRive-
ra de “fill polític deRajoy”. “No es
pot fer un bon projecte amb runa
del PP”. El polític es referia al fet
queCiutadansaValènciavaincor-
porar diversos exmembres del

Partit Popular a les seves files.
“Certes actituds del nostre partit
haurien deixat ben a l’esquerra
d’altres, com Espanya 2000”, va
afegir, en referència a un notori
partitde laultradretavalenciana.
La reacció de l’actual síndica de

Ciutadans a València, Mari Car-
men Sánchez, i del seu portaveu,
FernandoGiner, va ser immediata
contra els quatre diputats, als
qualsvanacusarde“trànsfugues”i
elsvanexigirque lliuressin l’acta.
La marxa d’aquests diputats al

grup de diputats no adscrits obre
unescenariquedeixaaquestpartit
ielPPsensecapacitatdemaniobra
per impedir que les forces del Go-
vern de la Generalitat Valenciana
–PSPV i Compromís, amb suport
dePodemalesCortsValencianes–
tirin endavant algunes lleis que
exigeixenunamajoriaqualificada.
És a dir,Marí i els altres tres di-

putats tenen ara la clau perquè
s’aprovi la nova llei electoral va-
lenciana i els nomenaments de la
Sindicatura de Comptes i la de
Greuges, sense que PP i Cs hi pu-
guin fer resal respecte.c

Cs es fractura aValència amb la fuga
de quatre diputats autonòmics

Arrimadas proposa una aliançano independentista
]La possibilitat que les for-
ces que no són independen-
tistes formin una coalició de
govern al Parlament de Cata-
lunya després de les pròxi-
mes eleccions autonòmiques
és, i serà en els pròximsme-
sos, un dels plantejaments de
Ciutadans, convençuts que la
pròxima contesa electoral
serà una pugna entre ells i

Esquerra Republicana. Ahir
la líder de Cs a Catalunya,
Inés Arrimadas, va conside-
rar una “obligaciómoral” que
els partits constitucionalistes
sumin, a fi de gestionar la
“frustració col·lectiva del
postprocés”, quan quedi clar
que no se celebrarà el refe-
rèndum. En una entrevista
a l’agència Efe, la líder de

l’oposició al Parlament va
avisar que, després d’aquest
bany de realitat, serà impres-
cindiblemirar de crear con-
sensos i situar la “centralitat
política en allò que pot unir”,
com la lluita contra la corrup-
ció, les infraestructures, els
serveis públics bàsics i els
ajuts a les petites empreses i
els autònoms.

càrrecs que exigeixin que aquesta
comunicació sigui oficial i per
escrit i, abans de prendre qualse-
vol decisió, demanin un informe
“escrit i firmat pel secretari de la
corporació”.
No obstant això, la posició de la

direcció socialista, que téel suport
dels principals alcaldes i líders lo-
cals del PSC, no és tan ferma ni
unànime en algunes parts del ter-
ritori com la que va expressar ahir
Iceta. Sobretot a Girona i les co-
marquescentrals.
Aquesta petita fractura podria

reobrirlacrisiqueelpartitvaviure
el 2013, amb Pere Navarro com a

401
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Junts pel Sí i la CUP explicaran la
llei del referèndumen el Parlament
L’1-O tindrà un marc legal propi diferenciat del de la transitorietat jurídica

JOSEP GISBERT
Barcelona

Junts pel Sí i la CUP explicaran
el contingut de la llei del referèn-
dum en el Parlament abans que
el Govern exposi els detalls sobre
les condicions i les garanties que
envoltaran la cita de l’1-O. Els
dos actes esdurana termeel dia4,
el primer al migdia a l’auditori
del Parlament i el segon a la tarda
al Teatre Nacional de Catalunya,
i permetran conèixer per primer
cop els detalls tècnics i legals
de la consulta, que tindrà una
llei pròpia que l’empararà, sepa-
rada i diferenciada de la de tran-
sitorietat jurídica. La informació

serà,doncs,doble.
La novetat de l’agenda és l’acte

del Parlament, que s’ha introduït
després que els últimsdies laCUP
hagi acusat el Govern d’“haver-la
bandejat” en la presa de decisions
sobreel referèndumpràcticament
des que va facilitar amb els seus
vots l’aprovació del pressupost de
la Generalitat del 2017. A l’acte, a
les 12.30 hores, convocat conjun-
tamentperJuntspelSí i laCUP,hi
han estat convidats els diputats de

la resta de grups, i servirà per pre-
sentar el contingut de les lleis,
d’una banda, del referèndum i, de
l’altra, de transitorietat jurídica.
Laideaésqueestractid’unaexpli-
cació en format conferència amb
preguntes i de caràcter eminent-
ment tècnic que no comporti cap
formalitat relacionada amb la tra-
mitació parlamentària, que és el
quevoldrien,perexemple,elPSCi
CatalunyaSíqueesPot,queaques-
tamateixasetmanavanretreureal
president de laGeneralitat, Carles
Puigdemont, que relegués el Par-
lament a l’hora de donar informa-
ció sobre l’1-O. “Aquest seràelnou
tipus de debat parlamentari en la
nova república?”, va lamentarMi-
quel Icetaa travésdeTwitter.
Junts pel Sí i la CUP, de fet,

amb l’objectiu de no afegir més
arguments als processos judicials
oberts, no tenen intenció de co-
mençar els tràmits formals sobre
les lleis –amb decisions, per tant,
que tinguin valor jurídic– fins
després de les vacances, a finals
d’agost. I, una vegada acordat que
hi haurà dues lleis separades –ini-
cialment la que donava cobertura
legal a la consulta només era un
apartat de la de transitorietat jurí-
dica–, l’únicaincògnitaquepersis-
teix dins del bloc independentista
és si es tramiten de manera pa-
ral·lela al Parlament o s’espera a
aprovar precisament la de tran-
sitorietat jurídica fins que s’hagi
celebratelreferèndum.Al’actedel
Parlament, sigui com sigui, Cs, el
PSC i el PP no pensen assistir-hi
–Xavier García Albiol fins i tot ha

avançat que demanarà la compa-
reixençadel president de laGene-
ralitat enelple “perquèexpliqui la
lleiderupturaqueestanpreparant
d’amagat”–, mentre que Catalu-
nyaSíqueesPotencaranohapres
unadecisió.
D’altra banda, l’acte del Govern

també estarà organitzat per Junts
pel Sí i es durà a terme, obert al
públic, a les 19.30 hores amb el
títol “Garanties per a la democrà-
cia: per un referèndum legal, efec-
tiu i vinculant”. La idea és que tin-
gui un perfilmoltmés polític i rei-
vindicatiu que el del Parlament,
ambintervencionsdeCarlesPuig-
demont, el vicepresident del Go-
vern, Oriol Junqueras, i els mà-
xims responsables de Junts pel Sí,
elpresidentdelgrupJordiTurull i
la portaveu Marta Rovira; també
s’espera la participacióde les enti-
tats sobiranistes. Tot plegat amb
l’objectiudetransmetreal finaldel
dia una imatge d’unitat i cohesió
delbloc independentista.
Enesperadeldia4,mentrestant,

el coordinador general de Catalu-
nya en Comú, Xavier Domènech,
vamantenir ahir reunions amb les
direccions d’ERC (encapçalada
perOriol Junqueras) i laCUP(en-
capçaladaperQuimArrufatiAnna
Gabriel) per continuar analitzant,
comjavaferunsdiesenrereambel
president de la Generalitat, preci-
sament lesperspectivesde l’1-O.c

Cs, PSC i PP no aniran
a l’acte –CSQP s’ho
rumia– i Albiol vol
que Puigdemont
comparegui en el ple

ÀLEX RECOLONS / ACN

CarlesPuigdemontvavisitarahir l’empresaAAMPowertrain,aGavà

ÀLEX TORT
Barcelona

L’independentisme veu la llum al
final del túnel, i perÒmniumCul-
tural cal predicar, ara més que
mai, amb la paraula i l’exemple.
Que la licitació per les urnes del
referèndum hagi quedat deserta
ha posat en alerta l’entitat que
presideix Jordi Cuixart. Tot i ai-
xò, té clar que aquest serà el me-
nor dels problemes, però ahir va
llançar una advertència al Go-
vern, del qual espera que faci via
cap al referèndum sense dubtes:
“No acceptarem ni ens farem
còmplices de dilacions ni rebai-
xes al mandat democràtic”.

Ahir Òmnium va celebrar al
Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona la seva assem-
blea general ordinària, on Cui-
xart va deixar ben clar que l’asso-
ciació cultural farà costat a tot
aquell que es comprometi amb
l’1-O. Per això, en un moment on
els funcionaris estan en boca de
tothom, el president de l’entitat
sobiranista va proclamar “lleial-
tat als representants, institucions
i treballadors públics” que treba-
llin per fer-lo efectiu. Tant és així
que va assegurar que els repre-
sentants d’Òmnium es compro-
meten a “defensar la democrà-
cia”, tot assumint “lesconseqüèn-
cies col·lectives o individuals”.

El líder d’Òmnium va manifes-
tar tambéque seran exigents amb
el Govern, fins al punt que va exi-
girquesi eldia 1d’octubreguanya
el sí a la independència “haurà de
proclamar la república catalana i
fer-la efectiva”. Però al mateix
temps va demanar fermesa als re-
presentants municipals per tal
que no es facin enrere.
Amb la vista posada en el 4 de

juliol, quan el Govern donarà
compte en públic de tots els de-
talls del referèndum, laCUP tam-
bé va pronunciar-se en el mateix
sentit que Òmnium. La diputada
anticapitalista Mireia Boya va
afirmar que si algun càrrec del
Govern “encara no té del tot clar”
la seva aposta pel referèndum,
que “deixi pas a altres persones”.
Alhora, la cupaire va instar l’Exe-
cutiu català a assumir les “conse-
qüències”de les sevesaccions.En
aquest sentit, per Boya, el Govern
ha d’“anar de cara”, i assumir “el
que està fent”. A parer seu, la de-
terminació “pot donar molta més
força al referèndum”.c

Òmniumalerta que
no acceptarà “rebaixes”
ni “dilacions” amb l’1-O

Pastor proposa a Puigdemont de parlar en el Senat
]Les presidenta del Congrés,
Ana Pastor, ha respost la
carta del president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont,
amb una altra comunicació
oficial que va arribar ahir a la
plaça Sant Jaume, però tam-
bé li va trucar al migdia per
explicar-li personalment les
possibilitats de parlar davant
la Cambra. Pastor li recorda
en el text que el reglament
parlamentari només permet
que un president de comuni-
tat autònoma parli davant el
ple si és per defensar una llei
procedent d’una cambra
autonòmica o una proposició
de llei, o bé per instar una
reforma constitucional o
d’estatuts d’autonomia, però
totes aquestesmodalitats
exigeixen una votació poste-

rior sobre el que es proposi.
La presidenta de la Cambra li
recorda així mateix que al
Senat sí que hi podria inter-
venir en els termes que pro-
posa, sense que es presentés
un text a votació, en el si de la
Comissió General de Comu-
nitats Autònomes, en sessió
oberta a tots els parlamenta-
ris. Puigdemont, per la seva
banda, s’ha queixat dels ter-
mes rigoristes de la resposta
de Pastor, i afirma que un
acord de laMesa del Congrés,
“si hi ha voluntat política”,
podria habilitar-lo a parlar
davant l’hemicicle. “Sembla
la cançó de l’enfadós: quan li
demano a Rajoy de parlar, em
remet al Congrés; quan de-
mano d’anar al Congrés, em
diuen que he d’anar al Senat;

quan vaig demanar la prime-
ra vegada d’anar al Senat, em
van dir que no”, va lamentar
el president de la Generalitat.
No obstant això, va assegurar
que el seu interès per “expli-
car-se aMadrid” continua
intacte, tot i que qüestiona
la voluntat de Govern central
i el Congrés d’establir un
diàleg polític ambCatalunya
per resoldre les tensions
derivades de la crisi del mo-
del territorial. En aquest
sentit, “la carta de la presi-
denta del Congrés no conté
la resposta que esperava
perquè jo no vaig demanar
quin era el tràmit per presen-
tar un projecte de llei, perquè
no hi ha cap projecte de llei
per presentar; jo vaig sol·lici-
tar anar a explicar”. /P.V.
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A qui votaríeu en les eleccions al Parlament?

Escons obtinguts el setembre del 2015Estimació d’escons

PDECat

23
62*Junts pel Sí

Junts pel Sí

ERC

43
CUP

5
10

Cs

23
25

Catalunya
en Comú**

12

** Abans CSQP

11

PSC

17
16

PP

12
11

Estimació de vot

Vot el setembre del 2015

Cs

17,9%16,9%

Catalunya
en Comú

9,9%8,9%

PSC

13,8%
12,7%

PP

9,1% 8,5%

CUP

5,1%
8,2%Majoria

absoluta
68 escons

135 escons

*En els comicis del 27-S es van presentar
en la coalició JxSÍ, el PDECat (llavors
CDC) i ERC

Valoració i coneixement dels líders polítics

Entre parèntesis, enquesta d’abril del 2017VALORACIÓ. En una escala del 0 al 10

GRAU DE CONEIXEMENT

LA VANGUARDIAFONT: GAD3

Valoració segons vot en les eleccions autonòmiques del 2015. En una escala del 0 al 10
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Iceta
PSC

(4,4)

JxSí
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CUP

5,1

4,3

4,8
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3,7

5,4

Xavier
Domènech
Catalunya en Comú

(4,2)

JxSí
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PSC

CSQP

PPC

CUP

2,7

7,1

4,6

3,3
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1,9
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Arrimadas
Cs

(4,0)
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3,0
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Anna
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CUP
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La pujada d’ERCmanté lamajoria
sobiranista i no exclou un tripartit
Ajustada pugna per la segona plaça parlamentària entre Cs i el PDECat

CARLES CASTRO
Barcelona

El “cel mineral” a què al·ludia amb
freqüència l’escriptor Josep Pla
s’ha desplomat sobre l’escenari
electoralcatalà,quemantéunacor-
relació de forces petrificada mal-
gratelsvaivensquepuguinpatir els
diferentspartits.L’últimsondeigde
GAD3 per a La Vanguardia reflec-
teixjustamentaquestamineralitza-
ció dels dos blocs que es repartei-
xen a parts pràcticament iguals
l’electoratcatalà.Enconcret,elbloc
independentista que formen Es-
querra, elPDECat i laCUPmantin-
drial’actualmajoriaabsolutaalPar-
lament (cediriaunescó,de72a71) i
repetiria lleugerament a l’alça el
contingentdevotquevaaconseguir
en els comicis del setembre del
2015: el 48,5% ara i un 47,8% lla-
vors. Això sí, la correlació interna
seriamoltdiferent: liquidada la fór-
mula de Junts pel Sí, només l’enlai-
rament d’Esquerra en solitari blin-
daria lamajoria absoluta sobiranis-
ta, ja que el PDECat i la CUP
registrarien sensibles retrocessos
(i, en el cas dels anticapitalistes,
perdrien la meitat dels escons a la
Cambracatalana).
La caiguda dels neoconvergents

resulta especialment aparatosa si
les seves expectatives es comparen
amb els resultats de la seva última
cita electoral, en coalició ambUnió
Democràtica. Avui el PDECat
aconseguiria a penes el 14,7% dels
sufragis, cosa que suposaria menys
de la meitat de la quota electoral
que va obtenir en els comicis del
2012. I aquesta expectativa culmi-
naria una caiguda sostinguda en la
intenció de vot del partit de Mas i
Puigdemont,quehauriaperdutgai-
rebécincpuntsdesdel junydefaun
any.
Esquerra, en canvi, experimenta

una evolució inversa, ja que dupli-
caria folgadament la quota de vot i
el còmput d’escons que va obtenir
l’última vegada que es va presentar
en solitari.En la citadel 2012els re-

publicansvanobtenirun13,7%dels
sufragis i 21 diputats, mentre que
ara aconseguirien gairebé un 29%
delespaperetesi43escons.Iaques-
ta posició preeminent d’ERC per-
metria al seu líder repetir l’actual
majoria sobiranista, però també

apostar per un eventual tripartit
d’esquerres ambelPSC iCatalunya
enComú(laCatalunyaSíqueesPot
del2015).
En aquest sentit, el conjunt de

partits que no donen suport a la in-
dependència (o directament la re-

tes. Tot i això, en aquest costat de
l’espectre parlamentari els canvis
són mínims, encara que significa-
tius. D’una banda, el PSC recupera
posicions i milloraria en un punt i
unescó(de16a17)elseuresultatdel
2015. Encanvi, Catalunya enComú

Política
Sondeig de GAD3 per a ‘La Vanguardia’

butgen) repeteixen lleugerament a
l’alça el seucòmputdevotdel 2015.
Si llavors els sufragis de Cs, PSC,
CSQP i el PP sumaven el 48% dels
sufragis (i el 50,5% amb l’extinta
Unió),avuilesexpectativesconjun-
tessuposenun49,7%delespapere-

RECUPERACIÓ SOCIALISTA

El PSC continua
superant els comuns,
que pugen un punt
respecte al 27-S

RETROCÉS DE LA CUP

Els anticapitalistes
perdrienmés de
tres punts i lameitat
dels seus diputats
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NS/NC
7,6%

No
24,1%

Sí
68,3%

NS/NC
9,6%

No
15,5%

Sí
74,9%

Considereu adequat que
un investigat per corrupció deixi
el seu escó abans que es formalitzi
l’acusació?

Si hi ha una condemna a CDC en el
judici del Palau, ArturMas hauria
d’assumir responsabilitats polítiques?

NS/NC 1,4% (2,4%) NS/NC 10,5% (13,1%)

NS/NC 1,3% (1,3%) NS/NC 10,3% (13,0%)

Com qualificaríeu la situació
econòmica actual de Catalunya?

Com creieu que serà
d’aquí un any?

Bona
23,5%
(21,4%)

Dolenta
45,8%
(51,2%)

Regular
29,4%
(26,1%)

Igual
29,4%
(25,3%)

Millor
36,5%
(33,8%)

Pitjor
23,8%
(27,9%)

Com qualificaríeu la situació
política actual de Catalunya?

Com creieu que serà
d’aquí un any?

Bona
17,1%
(18,7%)

Dolenta
57,8%
(59,9%)

Regular
23,7%
(19,0%)

Igual
28,5%
(26,2%)

Millor
30,6%
(28,3%)

Pitjor
30,4%
(32,4%)

LA VANGUARDIAFONT: GAD3

Entre parèntesis, enquesta d’abril del 2017 Entre parèntesis, enquesta d’abril del 2017

Entre parèntesis, enquesta d’abril del 2017 Entre parèntesis, enquesta d’abril del 2017

P A R A U L E | E M P A R A R |
Posar (algú) sota la nostra protecció. Valer-se
de la protecció d’algú o d’alguna cosa. Aguantar
(una cosa que amenaça de caure). Agafar-se a
alguna cosa, recolzar-s’hi per no caure. PÀGINA 17

| C O M P O N D R E |
Formar (un tot) reunint o combinant elements,
parts, ingredients, diversos. Fer (una obra
intel·lectual) executant-ne les diverses parts i com-
binant-les d’una manera harmònica. PÀGINA 19

| E S T A T U S |
Posicióqueocupaun individuenun sistemasocial oen
una societat, laqual li confereix privilegis, drets, deures,
etc., envers els altres individus. Estat o condició jurídica
d’unapersonaod’ungrup.PÀGINA21

S

incompliria les optimistes expecta-
tives que registrava fa un any, quan
el sondeig deGAD3 li atorgavamés
del14%delsvotsi18escons.Actual-
ment les previsions situen els co-
muns per sota del 10% en quota de
vot (tot just un punt més que el
27-S) i els atorguen 12 escons, da-

misme. Gairebé un 58% dels con-
sultats jutgen negativament la situ-
aciópolítica (12puntsmésqueenel
cas de la conjuntura econòmica) i
les expectatives aunanyvistamos-
tren un empat entre els qui confien
enunamillora iaquellsqueesperen
queempitjori.
Finalment, en el capítol de valo-

ració dels dirigents polítics, es pro-

dueixen també poques variacions,
encaraquesignificatives.Laprinci-
pal és el fet quenomés els líders so-
biranistesmantenen o fins i totmi-
lloren la sevapuntuació. Junqueras
i Puigdemont continuen al capda-
vant i sónels únics queaconseguei-
xen un aprovat, mentre que l’anti-
capitalista Anna Gabriel suavitza
lleument el seu habitual suspens
(que, malgrat tot, ha passat de l’1,6
defaunanyal3,4d’ara).Eltercerlí-
der més ben valorat, encara que
perd dues dècimes, és el socialista
Iceta (que, amés, rep l’aprovat dels
votants de Ciutadans i dels co-
muns). El segueixenXavierDomè-
nech,quecedeixunadesenaperòes
beneficia de l’aprovat que li ator-
guen els electors de JxSí i la CUP, i
Inés Arrimadas, que perd dues dè-
cimes (però aconsegueix un nota-
ble entre els seus i un 6,7 entre els
del PP). I tanca la llista el popular
García Albiol, que aconsegueix un
2,7 ibaixaunadècimaambrelacióa
l’anterior sondeig.c

EL CENTREDRETA

El PPmilloraria en
un escó; Ciutadans
en cediria dos i un
punt en percentatge

VALORACIÓ DE DIRIGENTS

Junqueras i
Puigdemont, els líders
més ben puntuats i
els únics que aproven

FITXA TÈCNICA
Àmbit: Catalunya.
Univers: residents a Catalunya
majors de 18 anys amb dret a vot.
Quotes: Geogràfiques i de sexe
i d’edat segons el cens electoral.
Procediment de recollida de la
informació: Entrevista en línia
assistida per ordinador (CAWI).
Mida de la mostra:
600 entrevistes.
Error mostral:
± 4,1% (N=600), per a un grau de
confiança del 95,5% (dos sigmes) i en
la hipòtesi més desfavorable de
P=Q=0,5 en el supòsit de mostreig
aleatori simple.
Durada de l’entrevista:
7 minuts aproximadament.
Dates del treball de camp:
del 23 al 29 de juny del 2017.

Mètode d’estimació de vot i escons
La intenció directa de vot i el record de vot en autonòmiques del 2015
en les 600 entrevistes del sondeig ha estat: (*Catalunya Sí que es Pot)

Intenció
d’autonòmiques

Record
d’autonòmiques 27-S

Junts pel Sí - 31,6

PDECat 10,6 -

ERC 21,1 -

Ciutadans 13,2 12,7

PSC 10,9 11,8

Catalunya en Comú 9,8 8,9*

PPC 5,3 6,5

CUP 3,0 5,5

TONI
BATLLORI

N
IN
O
TS

BARCELONA Redacció

La multiplicació d’escàndols està
fent que els ciutadans es mostrin
inflexibles en la defensademesu-
res exemplars per qualsevol sos-
pita de corrupció. Segons el son-
deig deGAD3, un68,3%dels con-
sultats consideren “adequat que
un investigat per corrupció deixi
l’escó abans que es formalitzi
l’acusació”. I si les respostes se
segreguen per intenció de vot,
l’única nota discordant és la dels
electors del PP, ja que només un
terç d’aquests electors dona su-
port a l’abandonament de l’escó
per una investigació per corrup-

ció, mentre que gairebé el 60%
s’hi oposa.
En aquest capítol els més exi-

gents –amb taxes de suport supe-
riors al 70%– són els votants del
PSC, ERC, Catalunya en Comú i
la CUP, mentre que els del
PDECat i Ciutadans es mostren
més tebis en l’exigència de la re-
núncia a l’escó (hi dona suport el
60%) quan un diputat és investi-
gat per presumpta corrupció.
D’altra banda, una eventual

condemna a l’antiga Convergèn-
cia en el judici pel cas del Palau
perjudicaria irremissiblement la
credibilitat d’Artur Mas, ja que
gairebé un 75% dels consultats

consideren que, en aquest supò-
sit, l’actual president del PDECat
hauria d’assumir responsabilitats
polítiques. L’opinió dels respec-
tius grups de votants és conclo-
ent, fins al punt que fins i tot un
44% dels electors del PDECat
creuen queMas hauria d’assumir
responsabilitats (davant d’un al-
tre 44%que no ho veurien neces-
sari).
Tot i això, entre els votants de

la resta de partits sobiranistes,
Esquerra i la CUP, el 70% dels
consultats creuen que l’expresi-
dent de la Generalitat hauria
d’assumir les seves responsabili-
tats si es produeix una condem-
na. I aquesta taxa se situa entorn
del 90% entre els electors de Ca-
talunya en Comú, el PSC i Cs, i
frega el 100% entre els del PP.c

El 68% volen que els investigats deixin l’escó

vant dels 11 actuals. Aquests resul-
tats permetrien, tot i això, un even-
tual tripartit d’esquerres capitane-
jat per Esquerra, ja que les tres
forces (amb el PSC i Catalunya en
Comú)sumarienunamajoriaabso-
lutaalternativaalParlamentde fins
a72diputats.

Perlasevapart, lesformacionsde
centredreta d’àmbit estatal, Ciuta-
dans i elPP, registrenpoquesvaria-
cions. El partit d’Inés Arrimadas
mantindria la condició de segona
formació més votada (cediria un
puntidosescons,de25a23,sobreel
seu resultat del 2015), encara que,
coma conseqüència de les distorsi-
ons de la llei electoral, disputaria
amb el PDECat el rang de segona
força parlamentària, malgrat que
els neoconvergents obtindrien 2,2
puntsmenys en quota de vot. I, pel
que fa al PP, la formació de García
Albiol amb prou feinesmodificaria
el seu suport electoral del 2015 (del
8,5% al 9,1%), encara que esgarra-
paria un escó més, i passaria d’11 a
12.
Aquestes expectatives electorals

es registren en un context contra-
dictori,marcat per una gradualmi-
llora en les percepcions sobre la si-
tuació econòmica i les seves expec-
tatives, mentre que la situació
política es viu ambun visible pessi-
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ElConsell deGaranties qüestiona la
reformadel reglament del Parlament
L’informe estima que la via ràpida per a l’aprovació de lleis no és acceptable

BARCELONA Redacció

El Consell de Garanties Estatu-
tàries ha estimat bona part dels
arguments dels grups de l’oposi-
ció, PSC i Ciutadans, que van
recórrer contra el projecte de
reforma del reglament del Par-
lament.
Aquesta reforma, impulsada

en solitari per Junts pel Sí i la
CUP, hauria d’habilitar un me-
canisme ràpid d’aprovació de les
lleis a iniciativa d’un únic grup
parlamentari i prescindint de
bona part dels tràmits i procedi-
ments habituals, entre els quals
la potestat dels grups parlamen-
taris de presentar al·legacions i
debatre en extens el contingut.
Aquesta fórmula permetria,

almenys sobre el paper, eludir
un pronunciament immediat del
Tribunal Constitucional en el
moment en què s’aprovin les
lleis controvertides, com la del
Referèndum –el contingut es va
saber aquesta setmana– i la de
transitorietat, que previsible-
ment es coneixerà abans que
s’acabi el mes. Totes dues són
peces fonamentals de la bastida
jurídica amb què els indepen-
dentistes pretenenacabar el pro-
cés de secessió.
Ara aquesta iniciativa ha topat

ambelTribunal deGarantiesEs-
tatutàries, que considera que tal
com es va plantejar la reforma
no encaixa ni en la Constitució
ni en l’Estatut, i per tant en des-
aconsella l’aprovació –que po-
dria tenir lloc la setmana vinent
al ple–, tret que s’introdueixin
alguns canvis abans que es de-
bati.
Cal recordar que el veredicte

del Consell de Garanties no és
vinculant. No seria la primera
vegada que Junts pel Sí i la CUP
desatenen un dictamen.
En essència, les objeccions

que posa el Consell se cenyeixen
al compliment de la legalitat ac-
tual, la Constitució i l’Estatut.
L’excepcionalitat del moment
polític no té cabuda en aquest
dictamen.
Els juristes del Consell consi-

deren, donant la raó als grups de
l’oposició, que “la tramitació en

lectura única ha de ser utilitzada
de manera excepcional”. Curio-
sament, la doctrina del Consell
és més estricta que la del mateix
Tribunal Constitucional, que en
algunes sentències similars va
avalar el procediment sense cap

del Parlament expliciti que la via
ràpida amb lectura única només
és aplicable per a lleis simples,
no per aprovar la independència
de Catalunya.
Ahir Junts pel Sí va anunciar

que podria assumir la formula-
ció suggerida pel Consell sobre
la limitació de la lectura única
per a les lleis “simples”. De tota
manera, el portaveu per a l’oca-
sió, Roger Torrent, no va aclarir
si també assumiran que les lleis
del referèndum i de transitorie-
tat passaran tots els tràmits tal
com exigeix el Consell. Torrent
va assegurar que el dictamen
avala la via exprés de la llei de
desconnexió.
Ciutadans va fer una interpre-

tació ben diferent de la resolu-
ció. Carlos Carrizosa creu que el
dictamen del Consell de Garan-
ties Estatutàries (CGE) dona “un
bany de realitat, una fuetada a

JxSí”, “Declarar nul·la la Consti-
tució o l’Estatut, i separar Cata-
lunya de la resta d’Espanya no
són qüestions que per la seva na-
turalesa es puguin fer per lectura
única”, va assegurar.

El portaveu adjunt del PSC al
Parlament, Ferran Pedret, es va
pronunciar en termes similars
quan va afirmar que el Consell fa
una “autèntica repassada” a la
reforma del reglament i va atri-
buir a un “acte de fe enorme” el
fet que el grup del Govern se
senti avalat en aquest dictamen.
D’altra banda, Joan Coscubie-

la, el portaveu de Catalunya Sí
que es Pot, va considerar que la
resolució constitueix una “des-
autorització” a JxSí i la CUP. En
conseqüència, la via exprés “no
es pot utilitzar mai per aprovar
lleis de l’envergadura de la desti-
nada a aprovar el referèndum”, i
va advertir que “intentar degra-
dar els drets dels grups parla-
mentaris de l’oposició” no bene-
ficia “el legítim objectiu de la in-
dependència”.
Esperanza García, portaveu

del PP, va demanar a JxSí que
“no intenti tergiversar” el dicta-
men del Consell de Garanties i
va considerar que el dictamen
posa en qüestió “l’independen-
tismeque vol fer callar els queno
pensen com ells”.c

El recurspresentat
perCs iPSCtombael
pladeJxSí i laCUPper
aprovar les lleis sense
pràcticamentdebat

LLIBERT TEIXIDÓ

Miquel Iceta i Inés Arrimadas, amb el president Puigdemont en primer pla, al Parlament

Rajoy no preveu
l’aplicació de l’article
155 de la Constitució

debatsobrelareformadelaConsti-
tució en una subcomissió del Con-
grés, va insistir ahir. La seva pro-
posta reconeix el caràcter plurina-
cionaldel’Estat,segonslaresolució
de l’últimcongrésdelPSOE.Peròa
més, i tot i que encaranoha revelat
públicament les seves intencions,
el líder del PSOE vol recuperar al-
gunes de les mesures que Puigde-
mont mateix li va proposar de ne-

gociaraRajoyenlasevaúltimareu-
nió a la Moncloa, l’abril del 2016.
Entre elles, l’equip de Sánchez ja
està treballant en transformar en
iniciatives legislatives algunes de
lesdemandesdePuigdemontenin-
fraestructures (inversions en Ro-
dalies, carreteres i el corredor me-
diterrani), finançament autonò-
mic, llengua i educació, i altres
mesures socials. Això casa, a més,
amb l’antiga proposta de Zapatero
–actualitzada ara pel president del

consell de política federal del
PSOE, l’extremeny Fernández Va-
ra– d’intentar desenterrar els arti-
cles “recuperables” de l’Estatut
desprésde la sentènciadelTC.
Però aquestes són les iniciatives

que vol impulsar Sánchez, i que
ahirnovaplantejaraRajoy.El líder
delPSOEconsideraqueésalpresi-
dentdelGovernespanyolaquicor-
responferunpasendavantiplante-
jar les seves solucions polítiques a
laqüestiócatalana.Rajoy,aixòsí,va
prendre nota de la posició de
Sánchez, va assegurar que l’estudi-
ariaambcalmaiquehidonariauna
resposta. Dirigents del PSOE asse-
gurenquearaéselmomentqueRa-
joy “es retrati”. I només després
presentaran les seves iniciatives le-
gislatives, per a les quals asseguren
quebuscaranelmàximsuport par-
lamentari, incloent-hi el del PP.

“Primerhihad’haverundiàlegen-
trepoders executius, i si no funcio-
naplantejaremlesmesures legisla-
tives, on també hi ha de ser el PP”,
expliquena l’equipdeSánchez.
Ahir Rajoy no va fer cap esment

de l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, ni per tant Sánchez li
vareplicar res sobreaixò.Laporta-
veu socialista al Congrés,Margari-
ta Robles, va revelar després que a
l’executiva del PSOE de dilluns

passathivahaverunconsensabso-
lut a considerar que l’article 155 no
era “una mesura convenient” per
esgrimir contra laqüestió catalana.
Sánchez, això sí, li va reclamar
“mesura” a Rajoy perquè no es re-
peteixin declaracions com les de la
ministra de Defensa apuntant que
les forcesarmadesdefensaran“per
terra, mar i aire la integritat i la so-
birania”d’Espanya.Paraulesque, a
parer de Sánchez, “només servei-
xen per alimentar el bloc indepen-
dentista”.
Rajoy, segons fonts socialistes,

no té en tot cas al cap l’aplicació de
l’article 155, que alguns dirigents
interpreten com una suspensió de
facto de l’autonomia catalana, sinó
recórrer a l’article 92 de la llei del
Tribunal Constitucional, que pre-
veu la suspensió de càrrecs públics
quenoacatin lessevessentències.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Sánchez censura
Cospedal per l’al·lusió
que va fer a l’exèrcit
com a garant de
la unitat d’Espanya

restricció. En canvi, el Consell
estimaque “pel seuús restrictiu i
excepcional no és procedent per
a la tramitació de lleis de contin-
gut substantiu i complex ni per a
la innovació significativa en un
sector de l’ordenament jurídic o

per a la reforma estructural del
sistema institucional”.
En suma, els juristes del Con-

sell adverteixen que el pro-
cediment exprés que defensen
els independentistes no s’hauria
d’utilitzar per a lleis tan trans-
cendentals com les que en teoria
pretenen aprovar els impulsors
del procés català.
Curiosament, no qüestiona

que sigui un únic grup qui pugui
plantejar-lo, sinó que on posa
objeccions és en quin tipus de
lleis es poden aprovar per aques-
ta via exprés que defensen Junts
pel Sí i la CUP.
De tota manera, els redactors

del dictamen, que van rubricar el
contingut per unanimitat, reco-
manen que els grups parlamen-
taris que han impulsat la refor-
ma facin una modificació de la
llei abans que entri al ple per
ajustar-la a les seves considera-
cions. En suma, el que demanen
els juristes és que el Reglament

Escòcia no és Catalunya
]L’ambaixador britànic a
Espanya, SimonManley,
creu que el cas de Catalunya
no és equiparable al d’Escò-
cia perquè el Regne Unit no
té una Constitució, a dife-
rència d’Espanya, i a més hi
va haver una votació al Par-
lament britànic sobre el
referèndum escocès. Man-
ley va afirmar que el Regne
Unit desitja “que tothom
respecti la llei i l’Estat de
dret”, una cosa fonamental

en un país democràtic. En
una compareixença infor-
mativa ambmotiu del prò-
xim viatge d’Estat dels Reis
al Regne Unit, Manley va
precisar que el desafiament
sobiranista català no forma
part de l’agenda d’aquesta
visita, si bé creu que “hi
haurà converses sobre
aquestes qüestions”, perquè
és “una cosa important”.
En tot cas, es tracta d’“un
afer intern d’Espanya”.
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Rajoy busca amb altres forces una
posició comuna davant la consulta
El president eludeix concretar si recorrerà a l’article 155 per impedir el referèndum

BARCELONA Redacció

Mentre el president delGovern es-
panyol,MarianoRajoy,ahirevitava
avançar si té previst recórrer a l’ar-
ticle 155 de la Constitució –que su-
posaria lasuspensiódel’autonomia
catalana– per impedir l’anunciat
referèndumde l’1-OaCatalunya, el
PSOEvaapressarelGoverncentral
“aprendremesurespolítiques”per
evitar la consulta, ja que no es pot
arribara l’1d’octubre sensedemos-
trar “tota lacapacitatdediàleg”.
Mariano Rajoy va ser preguntat

per lapossibilitat de recórrer a l’ar-
ticle 155, després de la seva partici-
pacióen lacimeradelG-20d’Ham-
burg, i el cap de l’Executiu va sub-
ratllar que, com a president del
Govern espanyol, no ha d’avançar
esdeveniments ni entrar o deixar
d’entrar en hipòtesis”. Això sí, da-
vant les paraules deCarles Puigde-
mont –que ha dit que veu el presi-
dent“capaçdeferqualsevolcosa”–,
Rajoyvaprecisarquefaràelcontra-
ridelqueestà fentelpresidentde la
Generalitat a fi de respectar la lega-
litat i laConstitució.
El president va explicar que està

parlantambaltrespartitsper“inte-
grar” i aconseguir una posició co-
muna davant dels independentis-
tes i “una solució que sigui positiva
per a tothom”. Rajoy va garantir

que no autoritzarà un referèndum
“absolutament il·legal i que no té el
suport deningúen la comunitat in-
ternacional”. “Aquest referèndum
no se celebrarà”, va prometre. “El
senyor Puigdemont està liquidant
laConstitució i la llei. Jono faré res
fora de la llei. Faré exactament el
contrari”, va resumirRajoy.
En aquesta línia, el coordinador

general del PP, Fernando Martí-
nez-Maíllo, va assegurar que el seu
partit “no caurà en provocacions
que són una mostra del nerviosis-
me”delsquisabenqueelprocés in-
dependentista de Catalunya “no-
més condueix al fracàs”. El diputat
del PP va prometre una resposta
“tranquil·la,ponderada, legal i raci-
onal,peròtambéferma”. Tot iaixò,
des del PSOE, la seva presidenta,
Cristina Narbona, va instar el Go-
verndelPPa“prendremesurespo-
lítiques d’una vegada” per impedir
el referèndum i va avisar que, “si el
Governespanyolno lespren, ho fa-
rà el PSOE al Parlament”. La diri-
gent socialista va insistir que no es
pot arribar a la celebració del refe-
rèndum de l’1-O sense demostrar
“tota la capacitat de diàleg”, i va
preveurelapossibilitatdecrearuna
subcomissió al Congrés per abor-
dar la reforma de la Constitució
amb la resta de grups. Narbona va
reiterar que s’ha de trobar una sor-

tida al “desafiament sobiranista” i
va reclamar al PP les mesures que
“han faltat aquests anys”. La diri-
gentdelPSOEveupossible “recon-
duir una situació que està a la deri-
va”, i va reiterar el seu compromís
“amb la Constitució i la legalitat”,
malgratquetambévaassenyalar“la
urgència deprendre iniciatives po-
lítiquesdesdelGovern”.
“Lanostraposicióésclara–vare-

cordarNarbona–:el referèndumes
plantejadesde la il·legalitat inoens
movemni unmil·límetre de la nos-
tra posició”. També va subratllar,
però, que el seu objectiu és “queno
s’arribi a una situació en què s’hagi
d’invocar el 155”. Per aquesta raó,
vandemanaraRajoy“mesura,pro-
porcionalitatenlesactuacionsi, so-
bretot, la iniciativa política que ha
faltat aquests anys”. “No és una
qüestió només entre Catalunya i
Espanya –va afegir–; és un proble-

ma entre catalans i hem de contri-
buiraevitar la fractura”.
Finalment, el líder deCiutadans,

Albert Rivera, va defensar la sere-
nitat i la fermesa en el compliment
delalleidavantl’1-Oivaapostarper
un “projecte guanyador espanyol
de futur” a Catalunya, liderat per
Inés Arrimadas i amb el suport del
PSCielPP.“Espanyanoensperdo-
nariaquesi traiemunescómésque
els independentistes no posem fi al
procés”, vaconcloureRivera.c

ElPSOEdemanaal
Governespanyolmés
capacitatdediàlegi
mesurespolítiquesper
evitarques’arribia l’1-O

CLEMENS BILAN / EFE

El president Rajoy, ahir, després de la cimera del G-20 aHamburg
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Puigdemont concentrarà l’execució
del referèndumenunúnic conseller
Junqueras i Romeva demanaran assumir la competència de la compra de les urnes

JOSEP GISBERT
ÀLEX TORT
Barcelona

Un únic conseller serà el respon-
sable de l’execució del referèn-
dum. Aquesta és la idea que té al
cap el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, i que pensa
posar en pràctica abans del mes
d’agost, segons va revelar ell ma-
teixahirenunaconversainformal
amb els periodistes als passadis-
sos del Parlament. La mesura es
farà efectiva, via decret, en els
pròximsdiesa travésde la reorga-
nització i concentració de funci-
ons relatives a la consulta que ac-
tualment estan repartides entre
els departaments de Governació i
Afers i Relacions Institucionals i
Exteriors i Transparència, però
sense que suposi, en principi, cap
canvi de Govern addicional a

l’únic que s’ha produït fins ara ar-
ran de la destitució de Jordi Bai-
get al capdavant d’Empresa i Co-
neixement.
La intenció de Carles Puigde-

montésqueaquestaconcentració
de funcions respecte a l’execució
de l’1-O recaigui en el vicepresi-
dentdelGovern,OriolJunqueras,
de qui a la sessió de control va re-
cordar que té l’encàrrecdeprepa-
rar el referèndum des que ell ma-
teix l’hi va encomanar en el debat
de la qüestió de confiança, el se-
tembre del 2016. Però una cosa és
coordinar, que és la missió que
fins ara se li havia assignat al líder
d’Esquerra, i una altra executar,
tal com el president de la Genera-
litat vol que assumeixi a partir
d’ara. Una possibilitat de què tots
dos van parlar després de la reu-
nió del Govern de dimarts, però

Política
La qüestió catalana

el futur, però no ara, perquè “ara
mateix no és necessari”. Una pre-
venció, en tot cas, gens fútil, enun
moment en què ha transcendit
que els dubtes sobre l’1-O afecten
altres consellers i alts càrrecs del
PDECat –que han comunicat les
seves inquietuds en aquest sentit
alpresidentde laGeneralitat– ino
nomésaJordiBaiget.

Per l’oposició, la destitució del
titular d’Empresa i Coneixement
és un símptoma evident de crisi.
Així, la líder de Ciutadans a Cata-
lunya, Inés Arrimadas, va retreu-
re a Puigdemont “destituir els
seus consellers per motius es-
tranys,(...)persersinceridirlave-
ritat”.Miquel Iceta, primer secre-
tari del PSC, va demanar al presi-
dent que sigui ell mateix qui
assumeixi la responsabilitat, ja
que al seu parer,malgrat encarre-

Oriol Junqueras i Carles Puigdemont durant la sessió plenària d’ahir al Parlament

que s’havia tractat tambéuns dies
abans. I fonts de l’Executiu català
asseguren que quan se n’ha parlat
ha estat “sense conflicte i lluny de
les disputes que s’han volgut do-
nar a entendre”. En tot cas, tam-
pocnoésdescartable que sigui un
altre conseller qui assumeixi la
responsabilitat, i entre els noms
quehansonatenaquest supòsithi
ha el de Carles Mundó, titular de
Justícia.
La voluntat de Carles Puigde-

montdeconcentrar totes lescom-
petències de l’1-O en Oriol Jun-
queras tindria el seu origen en el
malestar del PDECat pel fet que,
al seu entendre, el vicepresident
del Govern, tot i tenir l’encàrrec
de preparar el referèndum, no ho
estava complint, i, en canvi, eren
els consellers del mateix PDECat
–la titular de Governació, Merit-
xell Borràs, per exemple– els
únics que estaven rebent les con-
seqüències judicials de fer-ho.
Davant d’això, des d’ERC s’ha de-
fensatquequis’haviadefercàrrec
de la preparació i organització de
l’1-O necessitava disposar de les
potestatsqueaixíhoacreditessini
que fins ara no s’havien materia-
litzat orgànicament. La decisió
del president de la Generalitat de
deixar l’execuciódelaconsultaen
mans d’un sol conseller vindria a
resoldre aquest dèficit, i per això
fonts d’ERC van avalar l’estratè-
gia, tot iquevanprecisarque,mal-
grat laconcentraciódecompetèn-
cies en una única persona, hauria
dequedarclarquelaresponsabili-
tat del referèndum és col·lectiva
de tots elsmembresdelGovern.
A més, fonts dels republicans

addueixen que si s’ha arribat a
aquest punt “és perquè hi ha ha-
gut algú del PDECat que té por
d’assumir la seva comesa” en la
consulta. I asseguren que prèvia-
ment el vicepresident va arribar a
demanar a Puigdemont que par-
lés ambels consellers del PDECat
un per un perquè afrontin sense
titubejos les seves responsabili-
tats.
Una de les opcions estudiades

perlamateixaERCpervisualitzar
el compromís col·lectiu seria que
el Govern assumís demanera im-
mediata i col·legiada la compra
d’urnes una vegada fracassat el
procés d’homologació d’empre-
ses per subministrar-les. I la in-
tenció és que a la reunió del Con-
sell Executiu dedimarts vinent es
produeixin alguns moviments en
aquesta direcció, encara que amb
matisos. Oriol Junqueras i Raül
Romevatenenprevist, enconcret,
demanar que el Govern els auto-
ritzi a assumir la competència de
lacomprad’urnes,quetéeldepar-

tamentdeGovernació, per liderar
el procés, tot i que a la pràctica
l’objectiu és que l’operació de
compra es produeixi de forma
col·legiada. De fet, i segons fonts
del mateix Consell Executiu, el
tràmit resultaria del tot inneces-
sari,atèsque,Governacióapart,el
Govern com a tal té a càrrec seu
l’òrgan de contractació amb què
pot procedir a l’encàrrec quan ho
desitgi. I, a més, és previsible que
en aquell moment –dimarts vi-
nent– Carles Puigdemont ja hagi
firmat el decret pel qual concen-
traenunúnicconseller l’execució
de l’1-O i, en conseqüència, la re-
definició de les competències es-
tigui perfectament aclarida.
L’anuncidelpresidentde laGe-

neralitat als periodistes de quines
eren les seves intencions en
aquest terreny es va produir des-

prés que hagués comparegut al
ple del Parlament per informar
del relleudeJordiBaiget i on, tot i
això, no va avançar cap d’aquests
plantejaments.Enrealitat,esvali-
mitar a justificar la destitució del
titular d’Empresa i Coneixement,
després d’unes declaracions en
què posava en dubte la celebració
del referèndum, en la necessitat
de “reforçar la confiança” en un
“context de setge per terra, mar i
aire per part del Govern de l’Es-
tat”, perquè “difícilment podríem
demanar a la ciutadania que con-
fiés en el seu Govern si el Govern
no s’hi apliqués amb l’exigència
que demana el moment, i el mo-
ment demana, atesa la seva trans-
cendència, la màxima autoexi-
gència”. I l’únic que va fer Carles
Puigdemont va ser deixar la porta
oberta amés canvis de Govern en

ALS PASSADISSOS

El president no explica
els plans a l’oposició
en la compareixença
pel relleudeBaiget

CRÍTICA INTERNA

ERC creu que s’ha
arribat a aquesta
situació pels dubtes de
membres del PDECat

PLANS DE FUTUR

El cap del Govern
deixa la porta oberta
amés canvis de
consellers, però no ara
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Al caire de la implosió

LLIBERT TEIXIDÓ

Santi Vila, conseller d’Empresa en substitució del rellevat Baiget

L’organització del referèndum
de l’1 d’octubre ha col·locat el
Govern de Catalunya al caire de
la implosió. La tragèdia s’entre-
veu des de fa unes quantes set-
manes. Alguns membres del
PDECat a l’Executiu català es-
tan disposats a fer que l’1-O posi
fi a la seva carrera política, però
no que s’emporti el seu patri-
moni i, per tant, el de les seves
famílies. I això, a sobre, sense
haver participat directament en
les decisions i amb la sensació
que el balanç de danys al flanc
d’ERC ésmínim. L’ambient al si
delGovern és asfixiant: suspicà-
cies entre companys de Gabi-
net, temors expressats a mitges
perporde l’apel·latiude traïció i
sospites d’escoltes telefòniques
que arriben a la paranoia encara
que potser tenen alguna base
real.
La crisi ja es gestava des

d’abans de l’entrevista en què el
conseller JordiBaiget expressa-
va els seus temors i que vadonar
peu a la seva expulsió del con-
sell executiu. De fet, el presi-
dent Carles Puigdemont ja
pressentia la possibilitat de des-
tituir algun alt càrrec (qui tenia
més números era Joan Vidal de
Ciurana, secretari del Govern i
un dels dirigents que més ha
plantat cara a ERC i a la CUP
l’últim any) per deixar clar que,
a partir d’ara, no valdrien mit-
ges tintes. Baiget ha estat el pri-
mer damnificat, malgrat que, a
priori, no era l’actitud del con-
seller d’Empresa la que precisa-
ment el preocupava més.
Però aquesta destitució no-

més ha fet que augmentar el
malestar al PDECat, que veu
com les víctimes del procés de
desobediència a l’Estat només
es causen a les seves files i no a
les d’ERC. De manera que des
de fa uns quants dies diversos
consellers i càrrecs pressionen
Puigdemont i la direcció del
PDECat perquè abordi deter-
minats canvis en l’estratègia de
cara a l’1-O si no volen que es
produeixi una crisi en elGovern
que resultaria demolidora per a
la fràgil situació del partit hereu
de CDC.

Aquest grup reclamava tres
mesures a Puigdemont. La pri-
mera era la implicació efectiva
d’Oriol Junqueras en el referèn-
dum, cosa que ja ha desfermat
una pugna amb ERC. La segona
consistia a apartar el petit nucli
d’assessors externsdequè s’aju-
da el president per passar a
compartir les decisions amb el
seu Govern, ja que són ells, i no
pas aquells estranys consellers,
els qui al final s’hi juguen el seu

futur polític i personal. I, en ter-
cer lloc, un gir en l’organització
del referèndum que passa per
admetre que cal externalitzar
part del seumuntatge per evitar
la imputació d’integrants del
Govern per malversació de fons
públics, cosa que comporta
penes de presó i embargament
de patrimoni.
La majoria dels consellers del

PDECat estan disposats a jugar-
se la carrera política i ser objec-

gar faunany lacoordinacióaJun-
queras iRomeva, “semblaqueno-
més ho ha intentat” Meritxell
Borràs.
En lamateixa línia, el cap de fi-

lesdeCatalunyaSíqueesPot,Llu-
ísRabell,vaafirmarqueladestitu-
ció de Baiget “revela alguna cosa
mésqueuna remodelació” i va re-
comanar sarcàsticament a Puig-
demont “externalitzar” el refe-
rèndum.Per la seva banda, el pre-
sident del PP a Catalunya, Xavier
GarcíaAlbiol, vaassegurarqueals
consellers “els comencen a tre-
molar les cames”.
LaCUPnovaentrar amatar so-

bre els canvis en el Govern, però
BenetSalellasvadeixarclarquela
seva formació només donarà su-
port a un Govern “amb determi-
nació iconvicciópolíticacapalre-
ferèndum”.c

LLIBERT TEIXIDÓ

P A R A U L E | E X E C U C I Ó |
Donar efecte Executar un contracte. Fer (una obra)
segons un pla. Cantar o tocar. Executar un deutor.
Aplicar la pena de mort.

PÀGINA 13

| U N A N I M I T A T |
Qualitat d’unànime. Acord unànime.

PÀGINA 14

| E S T A T U S |
Posició que ocupa un individu en un sistema social
o en una societat, la qual li confereix privilegis,
drets, deures, etc., envers els altres. Estat o condició
jurídica d’una persona o d’un grup. PÀGINA 18

S

te d’inhabilitació. Però una bo-
na part no veu clar sotmetre’s a
possibles penes de presó i la
pèrdua dels seus béns, sobretot
quan són conscients que les tra-
ves del Govern central impedi-
ran que el referèndum se cele-
bri amb les garanties plenes
perquè sigui vinculant. Temen
que només es busqui un deto-
nant per mobilitzar els catalans
en contra de Rajoy. Entre els
consellers crítics amb aquesta
estratègia figuren la portaveu,
Neus Munté, o la consellera
d’Educació, Meritxell Ruiz.
Tampoc no és compartida pel
titular d’Interior, Jordi Jané.
D’altres, com la consellera de
Governació, Meritxell Borràs,
no veuen clar que siguin els
dirigents del PDECat els més
sacrificats mentre que els repu-
blicans en surten indemnes. El
conseller Santi Vila ara fa gala
de fidelitat a Puigdemont, tot i
que durant mesos va assegurar
que desconfiava de la via uni-
lateral.
La demanda que tota contrac-

tació es faci des de fora del Go-
vern per evitar els processa-
ments per malversació suposa-
ria, de fet, l’admissió que l’1-O
s’assemblarà més al procés par-
ticipatiu del 9-N que al referèn-
dum amb garanties i vinculant
que han defensat Puigdemont i
Junqueras. El líder d’ERC insis-
teix cada dia que es votarà “com
sempre”, i això suposa que l’or-
ganitza el Govern, que hi haurà
urnes de metacrilat (la compra
de les quals, més cara que les de
cartró, suposa risc de malversa-
ció de fons), que s’utilitzarà el
cens de població o que s’envia-
ran targetes censals als domi-
cilis dels votants (la qual cosa
sol requerir la participació dels
ajuntaments). Però renunciar a
la premissa que l’1-O és diferent
del 9-N és un tràngol que no
agrada a Puigdemont ni a Jun-
queras ni tampoc a Artur Mas,
que advoca per arribar fins al fi-
nal encara que calgui rellevar
tot aquell que manifesti una
discrepància.
De fet, si aquestes premisses

no es compleixen, la possibilitat
que alguns surtin del Govern és
alta. Puigdemont s’ha vist cara a
cara amb els consellers del
PDECat els últims dies i només

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

ANÀLISI

Lola García

L’ambient a
l’Executiu és asfixiant:
suspicàcies, mitges
insinuacions i sospites
d’escoltes telefòniques

MembresdelGovern
demanenungir:més
implicaciód’ERCi
ques’eviti caureen
lamalversaciódefons
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Govern airbag

Puigdemont necessitava un govern més seu i més co-
hesionat,preparatperalxoc.Ungovernairbag,desti-
nat a preveure l’impacte d’un escenari de prohibició
delreferèndumunilateralimobilitzacionspacífiques

al carrer. El d’abans era un Executiu que havia rebut deMas.
Però allò que enforteix l’autoritat de l’actual president afe-
bleix,encanvi,laimatgedelPDECat,perquèelsconsellersque
pleguen són d’aquest partit i això abona el discurs segons el
qual l’organitzaciócoordinadaperMartaPascalés lapotamés
dubtosa i fràgildelprocés.Percontra,ERCprojectauna imat-
gedecohesió icompromísferm, laqualcosaconfirmaaquesta
formaciócomelpartitdel’endemà.Atenció:elpresidentnoha
volgutonohapogutarrencarcapcanvirelacionatamblescon-
selleries dels republicans. Les lleialtats potser s’han blindat,
peròaixònoelimina lesdesconfiancesentreels socis.
ComjavapassarambelcessamentdelconsellerBaiget, si la

crisi del Govern s’analitza únicament com una conseqüència
directa del temor d’uns a patir represàlies de l’Estat, segura-
ment no s’entendrà bé tot el que està passant. El relat segons
elqualhihauns“moderats”ouns“porucs”quebaixendeltren
és fàcil, peròoculta el conflicte de fons a l’interior delGabinet
independentista. Em refereixo als desacords profunds entre
diversos consellers del PDECat i el president, sobre el plante-
jament de l’1-O i la sensació que aquests tenen de no poder
influir enunesquema lesconseqüènciesdelqualhaurand’as-
sumir inexorablement,mentrealtres semblenarecer.
LadecisiódeplegardeNeusMuntéhasorprèsmoltladirec-

ció del PDECat i sobretotMas,
que va apostar sempre per
aquestadirigent, fins al puntde
veure-lacomelseurelleuabans
depensar enPuigdemont quan
va fer el pas al costat; ara, el
paper de Munté com a vice-
presidentadelpartitésqüestio-
nat per alguns entorns. Pel que
fa a Jané i Ruiz, se sabia que

no volien continuar, circumstància que fa reflexionar sobre
la lògica que va fer-los acceptar, en el seu moment, aquestes
responsabilitats.
Aquesta vegada Puigdemont ha consultat Marta Pascal a

més de Mas per moure les peces. El president s’hauria com-
promès amb la coordinadora del partit a desactivar la càpsula
de comandament de l’1-O integrada per figures externes, una
idea criticadaperBaiget imolts altres.De tots els nous conse-
llers, Joaquim Forn (integrant del pinyol que va contribuir a
l’ascens de Mas i activista del “Freedom for Catalonia” l’any
1992)éselmésproperaladirecciódelpartit,mentreJordiTu-
rull (quevaperdrequanvaoptaradirigirelPDECat)s’hacon-
vertitenelbandererdeJuntspelSí ialgúdetotalconfiançade
Puigdemont. L’acadèmica Clara Ponsatí ha estat proposada
perMas, és amigade l’ex-consellerMas-Colell i, provinentde
l’ANC,haexpressat sempreposicionsméspròpiesd’unaacti-
vistaqued’unapolítica.AmbTurull iPonsatí, l’idealPartitdel
PresidenttéunsconsellersdinsdelGovernqueabansnotenia,
cal retenir-ho.

Puigdemont
necessitavaun
governmés seu i
méscohesionat

L ’ESPECTADOR

Francesc-Marc Álvaro

ClaraPonsatí (SantCugat, 1957) és una
economista doctoradaperMinnesota
especialitzada enprocessos denegocia-
ció i teoria de jocs. La formació en aques-
ta universitat americana la fa propera a
AndreuMas-Colell, ambqui comparteix
ideari liberal i, segurament, unamateixa
voluntatmodernitzadora envers el siste-
ma educatiu català. Política-
ment és unadona indepen-
dent. Va formar part de les
llistes de Junts pel Sí a les
últimes eleccions al Parla-
ment deCatalunya i des del
maig del 2016 eramembre
del secretariat de l’Assemblea
NacionalCatalana.
Donadiscreta, bolcada en
l’ensenyament (va ser direc-
tora de l’Institut d’Anàlisi

Econòmica -CSIC i professora a les
universitats deToronto, SanDiego,
SaintAndrews iGeorgetown) va saltar
alsmitjans l’abril del 2013, quan elGo-
vern espanyol li va denegar la renovació
de la càtedraPríncepd’Astúries aGeor-
getown.Dies després, elministre d’Afers
Exteriors, JoséManuelGarcía-Margallo,

va justificar la decisió per les
opinions públiques a favor
del sobiranismedePonsatí.
Enun article publicatLa
Vanguardia el novembre del
2012, analitzava el conflicte
Catalunya-Espanya en ter-
mes de teoria de jocs i aven-
turava coma resultat òptim
el de la independència amb
acceptació de la part espa-
nyola. /RamonAymerich

L’economista que va haver de deixarGeorgetown
C L A R A P O N S A T Í , c o n s e l l e r a d ’ E n s e n y a m e n t

Víctor Cullell pren, en funcions, el relleu
a Joan Vidal de Ciurana, que va assumir
el càrrec de secretari del Govern amb
el primer executiu d’ArturMas el 2010.
Cullell (Barcelona, 1976) no és nou a
Palau. De fet ha desenvolupat tota la
seva carrera política a l’administració
catalana a l’ombra, primer deMas i
després de Puigdemont. Va
ser cap de relacions instituci-
onals a l’Oficina del Presi-
dent i més tard, el 2013, va
ser designat director general
d’Anàlisi i Prospectiva –del
despatx del qual sorgeixen
bona part de les idees i les
estratègies de la presidència
de la Generalitat–. El 2016 va
abandonar la direcció gene-
ral sense canviar d’oficines i

va ser nomenat per Puigdemont secreta-
ri per al desenvolupament de l’autogo-
vern, un càrrec que va combinar amb la
secretària del Consell Assessor per a la
Transició Nacional. Des d’aquestes
responsabilitats la seva tasca va passar a
concentrar-se en el procés català.
Aquesta és la seva vocació vital. A imat-

ge i semblança de Puigde-
mont, Cullell és indepen-
dentista des quemilitava a
les Juventuts Nacionalistes
de Catalunya i es va integrar
al pinyol, el nucli de la nova
generació que va succeir els
Pujol. Continua conservant
aquelles amistats entre els
seus coetanis, les mateixes
relacions al partit, la Gene-
ralitat i el món empresarial.

Unhomedel ‘pinyol’
V Í C T O R C U L L E L L C O M E L L A S , s e c r e t a r i d e l G o v e r n e n f u n c i o n s

L’oposició apuja el to i
veu esgotada la legislatura
La CUP exigeix que ara es posi “ordre” entre els alcaldes

ÀLEX TORT
Barcelona

Si béCarles Puigdemont va quali-
ficar de “pas al costat” la dimissió
dels ja exconsellers Jordi Jané,
Neus Munté i Meritxell Ruiz,
l’oposicióvaentraramata-degolla
i va assegurar que es tractava
d’una “crisi”, d’una “purga” o un
“càsting de màrtirs”. Només la
CUPvaaplaudirladecisiódelpre-
sident de la Generalitat de suplir-

los, però tot advertint al PDECat
quearas’hadeposar“ordre”entre
els seusalcaldes.
La líder de Ciutadans a Catalu-

nya, Inés Arrimadas, va lamentar
ahirquel’AssembleaNacionalCa-
talana (ANC) hagi “colonitzat” el
Govern,enreferènciaaClaraPon-
satí, lanovaconsellerad’Ensenya-
ment –també Meritxell Serret,
consellerad’Agricultura,haviaes-
tatalsecretariatnacionaldel’enti-
tat sobiranista–. Arrimadas va ra-

onar que a Puigdemont no li im-
porten ni el currículum ni la
trajectòria professional, sinó que
siguin independentistes i “tinguin
carnet de l’ANC”. En roda de
premsa, la líderdeCs tambévare-
treure al nou conseller de Presi-
dència, JordiTurull, que“posés la
mà al foc” per l’antic secretari ge-
neraldeCDC,OriolPujol,arapro-
cessatpel cas ITV.
Igualment, el primer secretari

del PSC, Miquel Iceta, va assegu-
rar que si ja considerava en seu
parlamentària que la legislatura
estava esgotada, ara creu que està
en “descomposició”. Iceta, però,
es va mostrar molt sorprès per la
marxadeJané, jaque,alseuparer,
ha tingut un èxit en la seva gestió.
El líder socialista va recordar que
vaaconseguirqueesreuníslaJun-
ta de Seguretat deCatalunya el 10
de juliol després de no fer-ho du-
rant vuit anys. “Volem creure que
[la seva destitució] no és un intent
dedinamitarponts”,vasubratllar.
Catalunya Sí que es Pot va con-

siderar una “fugida endavant” els
canvis de consellers, però que no
serveixenpercelebrarunreferèn-
dum amb garanties, sinó per allu-
nyar-se’n. El portaveu de la con-
fluència d’esquerres, JoanCoscu-
biela, va assegurar que a Junts pel
Sí esviuunacrisi interna.
D’altra banda, el líder del PP a

Catalunya, Xavier García Albiol,
va afirmar que Puigdemont ha
buscat gent disposada a perdre el
patrimoni familiar i quedar inha-
bilitats, per la qual cosa ha fet “un
càstingdemàrtirs”.Amés, vaopi-
narqueesperaqueJoaquimForn,
quesubstitueixJanéaInterior,no
siguiun“talibà fanatitzat”.
En canvi, laCUPva celebrar les

destitucions. Núria Gibert, mem-
bre del secretariat nacional, va
considerar una bona notícia que
pleguessin els consellers “més
autonomistes imposats per Artur
Mas”. Tot i això, va recomanar a
Puigdemont que ara “posi ordre”
entre els alcaldes del PDECat,
per talque facilitin l’1-O.c

Les frases
Inés Arrimadas

Líder de Ciutadans a Catalunya

“L’ANCvacolonitzar
ERCiCDC,després
elParlament iarael
Govern. (...)ElGovern
tédatadecaducitat”
Miquel Iceta

Primer secretari del PSC

“Creiaesgotadala
legislatura,però
aquestacrisimostraque
estàendescomposició”
Joan Coscubiela

Portaveu de Sí que es Pot

“Alreferènduminclusiu
s’hiarribaamb
convenciment, imai
ambdisciplinamilitar”
Xavier García Albiol

Líder del PP a Catalunya

“Puigdemontestà
acorralat, comquan
unanimalcomençaa
esgarrapar imossegar”PATRÍCIA MATEOS / ACN 409
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Els partidaris de la independència
cauen a dosmesos del referèndum
El CEO dibuixa un escenari en què perilla la majoria parlamentària sobiranista

BARCELONA Redacció

El calendari avança i les incerte-
ses en l’escenari polític català van
en augment. Així ho reflecteix
l’últim baròmetre del Centre
d’Estudis d’Opinió (CEO), orga-
nisme que depèn de la Generali-
tat, en què es posa de manifest
que els defensors de la indepen-
dència se situen en el 41,1%, dada
que suposa una mica menys de
tres punts per sota del baròmetre
del març, mentre que els que re-
butgen la independència per a
Catalunya sumen gairebé un
punt més i se situen en el 49,4%
dels enquestats.
L’enquesta està basada en

1.500 entrevistes domiciliàries
realitzades entre el 26 de juny i
l’11 de juliol, i reflecteix algunes
de les contradiccionsdelmoment
polític. A més del rebuig creixent

a la independència, el baròmetre
assenyala que un referèndum
unilateral tindria el suport del
48% dels enquestats, mentre que
els qui defensen la consulta pac-
tada amb el Govern central se si-
tuen en el 23,4%. Un altre 22,6%
rebutgen el referèndum en tots
els casos. Malgrat això, davant la
convocatòria prevista per a l’1
d’octubre per part del Govern de
Carles Puigdemont, la participa-
ció se situaria en el 67,5%. En
aquest cas, el vot favorable a la in-
dependència pujaria al 62,4%,
mentrequeelnoesquedaria enel
37,6%.
La paradoxa seria que, en cas

que se celebrés el referèndum i es
complissin aquests resultats, el
Governpodria proclamar la inde-
pendència just quan l’escenari

electoral del bloc sobiranista és
més incert. Segons el sondeig, en
unes eleccions al Parlament de
Catalunyaperilla lamajoria abso-
luta independentista que ara con-
formen Junts pel Sí i la CUP amb
72 escons a la Cambra catalana, i
es podria quedar entre 66 i 71 di-
putats.
Pel 62% dels enquestats no hi

ha dubte que Catalunya té un ni-
vell insuficient d’autonomia. El
conflicte rauen ladisparitat d’op-
cions per donar solució a aquest
problema. Segons el baròmetre,
el 34,7% veuen una sortida en
l’Estat independent i, tot i que es
tracta de l’opció ambmés suport,
no deixa de caure i se situa a ni-
vells de juny del 2012, just abans
de la primera gran manifestació
independentista de la Diada pos-
terior a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut.
En canvi, l’opció que advocar per
Catalunya com una comunitat
autònoma augmenta i se situa en
la segona opció dels enquestats
amb un 30,5% de suports, recu-
perant així els nivells del 2012.
L’aposta de l’Estat dins d’una Es-
panya federal sempre ha presen-
tat alts i baixos, i aquesta vegada
es manté com la solució per al
21,7% dels enquestats.
Situats davant l’escenari d’un

referèndum unilateral, el barò-
metre reflecteix els dubtes en el
discurs de Catalunya en Comú
davant la convocatòria de l’1-O.
El partit que lideren Ada Colau i
Xavier Domènech considera la
cita una mobilització, però no li
dona valor de referèndum. El
sondeig revela que entre els vo-
tants de la confluència d’esquer-
res, el 45,6% votarien malgrat
que el referèndumno sigui pactat
amb el Govern central, mentre
que el 30,2% només estan a favor
de la convocatòria si es fa de ma-
nera pactada amb Madrid. El
19,8% d’aquests votants no vota-
rien en cap dels dos casos. Més
clar és el rebuig de la indepen-
dència entre els qui van votar Ca-
talunya Sí que es Pot a les elecci-
ons catalanes del setembre del
2015. El 60,4% rebutgen que Ca-
talunyaes converteixi enunEstat
independent, mentre que el
25,3% li donarien suport.
Enqualsevol cas, elsmotiusper

votar a favor o en contra de la in-

dependència en un hipotètic re-
ferèndum el dia 1 d’octubre són
dispars. Els partidaris del sí de-
fensen una capacitat més gran de
gestió i millores per a Catalunya,
mentre que lameitat dels que vo-
tarien en contra ho farien per
preservar la unitat d’Espanya.
D’altra banda, els abstencionistes
assenyalen que el referèndum no
té l’acord del Govern espanyol i
manifesten la seva desmotivació
amb la política al mateix nivell
que la defensade la unitat de l’Es-
tat.
Davant unes hipotètiques elec-

cions catalanes, el sondeig situa
la coalició electoral Junts pel Sí al
voltant dels 60-63 escons,mentre
que en els últims comicis en va
aconseguir 62. El que deixa la
majoria absoluta independentis-
ta en risc és la caiguda de la CUP,
que passaria de 10 a 6-8 diputats.
La majoria absoluta a la Cambra
catalana són 68 escons. Ciuta-
dans cauria de 25 a 20-22 dipu-
tats, i el PSCremuntaria en inten-
ciódevot i diputats i passariadels
16 actuals a situar-se en una for-
quilla de 17-20diputats.Tambéel
PP podria millorar els seus resul-
tats i passar dels 11 escons a 11-13,
segons el sondeig.
Respecte a unes eleccions al

Congrés, el baròmetre manté En

Comú Podem com a primera for-
ça en intenció de vot, tot i que
ERCpodria superar-la en escons.
Mentre la coalició de Domènech
es quedaria amb 11-12 escons, els
republicans podrien passar dels 9
actuals a 12-13 parlamentaris a la
Cambra Baixa. El cas del PDECat
és el contrari, ja queperdria entre
un i dos escons dels 8 que ocupa
actualment. El PSC podria passar
dels 7 aconseguits l’anypassat a 9,
mentre que el PP no variaria la
seva representació de sis escons o
en perdria un. Finalment, Ciuta-
dans, podria passar de 5 a 3.
Respecte a la valoració dels lí-

derspolítics, totes lesnotes retro-
cedeixen en relació amb el barò-
metre anterior, sempre amb Ori-
ol Junqueras, president d’ERC,
en primera posició, amb una nota
de 5,17 –l’únic aprovat–; seguit
per Carles Puigdemont, amb un
4,88. Domènech aconsegueix un
4,78, i Benet Salellas, de la CUP,
un 4,72. El líder del PSC, Miquel
Iceta, aconsegueix un 4,11; Inés
Arrimadas (Cs), un 2,89, i Xavier
García Albiol (PP), un 1,93. Mari-
ano Rajoy es queda amb un 1,72.c

Forcadell suggereix aGordó
que abandoni el Parlament
BARCELONA Redacció

La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, va suggerir
ahir al diputat no adscrit Germà
Gordó que abandoni el seu escó
al Parlament arran de la seva im-
putació pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
en el cas del 3% que esquitxa
l’antiga Convergència. En una
entrevista a TV3, va admetre
que “no és fàcil tenir Germà

Gordó comaparlamentari” i que
“seria millor que no hi fos”. El
seu criteri és que si un diputat és
imputat hauria d’abandonar
l’escó. Les manifestacions de la
presidenta del Parlament es van
produir l’endemà que laGuàrdia
Civil entrés a laCambra catalana
per buscar documentació oficial
sobre Gordó. L’expresidenta
Núria de Gispert va criticar que
Forcadell no actués de la matei-
xa manera que ho va fer el con-

seller de la Presidència, Jordi
Turull, que va limitar l’accés
dels agents quan es vanpersonar
per demanar informació al Pa-
lau de la Generalitat. Turull va
fer esperar els agents en una sala
i se’ls va lliurar la documentació
requerida, mentre que en el cas
del Parlament els agents van re-
córrer els passadissos amb la ca-
ra tapada.
Pel que fa a això, Forcadell es

va defensar assegurant que “va

fer les coses igual que a Palau, ja
que els agents van estar tota l’es-
tona en una sala d’espera fins
que se’ls va lliurar la informació
requerida”. Tot i així, la presi-
denta del Parlament té clar que
l’actuació de la Guàrdia Civil
“buscava una escenificació”.
“No crec en les coincidències”,
va dir deixant entreveure que la
policia buscava una cortina de
fum amb què tapar l’aprovació
de les conclusions del Congrés
sobre l’operació Catalunya. “No
som ingenus”, va assegurar.
La Guàrdia Civil va aconse-

guir les agendes oficials de Gor-
dó, les quals la Generalitat va as-
segurar que eren impossibles
d’aportar. La causa indaga si

Gordó, quan va ocupar el càrrec
de secretari del Govern i de con-
seller de Justícia, va mediar en-
tre CDC i empresaris perquè es
concedissin contractes públics a
canvi de donacions a les funda-
cions del partit. El diputat estava
citat a declarar dilluns que ve
davant el TSJC, però la seva de-
claració va ser ahir suspesa per
una indisposiciódel seu advocat,
Cristóbal Martell, que està in-
gressat en un centre mèdic.
També va quedar cancel·lada la
declaració com a testimoni que
havia de prestar l’extresorer de
CDCAndreuViloca atès que, se-
gons el jutge, “havia de servir
per contrastar les dades que po-
gués aportar Gordó”.c

‘LaVanguardia’, el diarimés llegit
]El diari La Vanguardia
és el més llegit entre els
enquestats, amb un 30,6%
de seguidors, amb una àm-
plia distància respecte a El
Periódico, que se situa a la
segona plaça amb el 23,4%
de seguidors; molt més
lluny, en tercer lloc, hi ha
el diariAra, amb un 9,7%.
El diari El País se situa en
quarta posició, amb un 6,7%,
i El Punt Avui, amb un 4,2%,
en cinquena. La capçalera
de La Vanguardia també
lidera el rànquing dels lec-
tors que utilitzen webs per
informar-se de temes polí-

tics. El 21,3% dels enquestats
assenyalen LaVanguar-
dia.com, seguits pels qui
fan servir les xarxes socials
i butlletins electrònics, el
16,4%, i el web d’El Periódi-
co, amb un 15,2%. El web
del diariAra ocupa la quarta
plaça, amb un 14,2%. Per la
seva banda, RAC1, la ràdio
del Grup Godó, és, segons
l’enquesta, la primera
emissora en què els catalans
acostumen a escoltar els
informatius, amb un 33,3%,
seguida de Catalunya
Ràdio, amb un 23,6%, i la
cadena Ser, amb un 12,1%.

SONDEIG CEO JUNY DEL 2017
Voleu que Catalunya
esdevingui un Estat independent?

L’1 d’octubre està previst fer
un referèndum per decidir
la independència de Catalunya
convocat i organitzat per la
Generalitat i sense l’acord
del Govern espanyol,
vostè què farà?

LA VANGUARDIAFONT: CEO

41,1%
44,3%

Març 2017 Juny 2017

49,4%
48,5%

7,8%
5,6%

1,7%
1,6%

Sí

No Votaria Sí
62,4%

PARTICIPACIÓ : 67,5%

CUP JxSÍ CSQP PSC PP Cs

66-88 ((1100))

20-22
(25)

60-63 (62) 15-17 (11)
17-20 (16)

11-13
(11)

PARLAMENT DE CATALUNYA
Entre parèntesis, resultats del 2015

CONGRÉS DELS DIPUTATS
Entre parèntesis, resultats del 2016

ERC 12-13 (9)

Cs 3-5 (5)

En Comú
Podem 11-12 (12)

PDECat 6-7 (8)

PSC 7-9 (7)

PP 5-6 (6)

PARTICIPACIÓ : 68,0% PARTICIPACIÓ : 68,0%

Votaria NO
37,6%

No ho sap

No contesta

EL REFERÈNDUM

L’1-O tindria una
participació del 67,5%
amb un 62,4% de vots
per a la independència

L ’ESCENARI

Laconsultaunilateral
téel suportdel48%,
mentrequeel23,4%
només lavolenpactada

ELECCIONS AL PARLAMENT

Junts pel Sí i la CUP
podrien quedar-se
en 66 escons, a
dos de lamajoria
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Puigdemont vol els diners
de rescats i “guerra bruta”
El president replica amb duresa el condicionament del FLA

BARCELONA Redacció

El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va replicar
ahir a l’anunci del Govern cen-
tral que suspendrà el FonsdeLi-
quiditat Autonòmic (FLA) que
rep la Generalitat si no acredita
setmanalment que no duu a ter-
mecapdespesa relacionadaamb
el referèndumprevist per al diu-
menge1d’octubre.
Enuna sèrie de sismissatges a

Twitter, Puigdemont va dema-
nar al ministre portaveu del Go-
vern central, Íñigo Méndez de
Vigo, que l’Executiu central tor-
ni als catalans els interessos abo-
natspelFLA,aixícomelsseusdi-
ners invertits per sufragar la
“guerra bruta” i pagar “informes
falsos”, per rescatar a la banca i
les autopistes radials de Madrid
oper indemnitzar els promotors
de laplataformaCastor.
En els seusmissatges, Puigde-

montadjuntaunretalldepremsa
enquèesdetallauna frase textu-
al pronunciada divendres per

Méndez de Vigo en la roda de
premsa posterior a la reunió del
Govern espanyol: “Ni un euro
públic dels catalans sufragarà la
consulta il·legal. És una mesura
preventiva”.
“Els euros públics dels cata-

lans que han servit per sufragar
la guerra bruta i hanpagat infor-
mesfalsos,enselspot tornar,mi-
nistre?”, va indicar Puigdemont
en el primer dels seus tuits de
respostaa l’anuncidelGovern.
El president també va recla-

marqueestorninaCatalunyaels

dinerscorresponentsalsinteres-
sos del FLA: “Els interessos que
hem pagat perquè ens deixin els
nostrespropisdiners,querecap-
ten generosament, ens els pot
tornar,ministre?”.
Repetint lamateixaestructura

en els seus sis missatges a Twit-
ter, Puigdemont també demana
que es retornin als catalans els
seus diners destinats a “rescatar

les autopistes radials de Ma-
drid”, per “rescatar la banca
(60.000 milions)” i per “indem-
nitzar Castor”. També demana
que el Govern espanyol torni a
Catalunyaelsdinersquenos’han
invertit en aquesta comunitat,
“malgrat estar pressupostat”, ai-
xí com el dels interessos dels di-
nersceditspelGovernespanyol.
Per la sevapart, el consellerde

laPresidència i portaveudelGo-
vern, Jordi Turull, va treure fer-
ro a l’amenaça del Govern espa-
nyol.“NopodentallarelFLA–va
dir–,perquèelprimerafectat se-
rà l’Estatespanyol ienl’àmbit in-
ternacional els mercats finan-
cers quedarien embussats”, va
assegurar Turull als micròfons
de RAC1. “Si col·lapsen econò-
micament i financeramentCata-
lunya,Espanya s’enfonsa, aixíde
clar”, va concloure el conseller
de la Presidència. Per Turull,
l’Estat ha anunciat aquesta me-
sura sense pensar en les conse-
qüències, la qual cosa, al seu en-
tendre, frega“l’absurditat”.
Enlamateixalínia,elconseller

de Territori i Sostenibilitat, Jo-
sepRull,vaopinarquel’“Estates
pot disparar un tret al peu” per-
què és creditor deCatalunya. “Si
pretenen tallar l’aixeta a Catalu-
nya, al final estaran tancant l’ai-
xeta a l’Estat, perquè és el nostre
principal creditor. Si tinguéssim
un bon sistema de finançament
no ens faria falta el FLA”, va dir
enunaentrevistaaEuropaPress.
Rull va lamentar “la gesticulació
i el control delGovern central”, i
ho va comparar amb el certificat
debonaconducta franquista.
Encanvi,lalíderdeCsalParla-

ment, Inés Arrimadas, va defen-
sar l’actitud del Govern del PP.
“El que no es pot fer és utilitzar
elsdinersdelFLAperpagar il·le-
galitats”. I es vamostrar conven-
çuda que “arribaran els diners
per pagar serveis socials, educa-
ció isanitat, inoperpagaril·lega-
litats”.c

Arrimadas: “Elqueno
espot ferésutilitzar
elsdinersdelFons
deLiquiditatper
pagar il·legalitats”

El primer control
a laGeneralitat,
divendres que ve
]LaGeneralitathaurà
d’enviardivendresvi-
nentelprimercertificat
sobreels seuscomptesa
Hisendaperesvairels
dubtessobresiestàdes-
tinantdinersaunacon-
sulta. SegonselBOE,el
document faràreferèn-
ciaa lesdespesesde la
setmanadel 17-23de
juliol. Després, elGovern
hauràderetrecomptes
cadadimecres i, eldime-
cres9d’agost,presentar
un informede les finan-
cesdesde l’1degener. El
vicepresidentOriolJun-
querasvadirahirqueel
Govern japresenta la
informaciócadames iva
cridar l’Estata“noame-
naçarels funcionaris”, en
relacióamblacartaque
vaenviara la intervento-
rade laGeneralitatper-
què justifiquésunaparti-
dade6.150euros.Pa-
ral·lelament, elpresident
de laCambradeComerç
deBarcelona,Miquel
Valls, vaafirmarqueel
referèndum“noes farà”
perquèés“il·legal” iel
TChoimpedirà.

Sánchez adverteix que
la crisi territorial no es
resol “amb amenaces”

DAVID GILABERT
Palma

El secretari generaldelPSOE,Pe-
droSánchez,vacridarahiralane-
cessitatderesoldreper laviapolí-
tica el conflicte territorial de Ca-
talunya. Sánchez, immers des de
fa tempsen ladefensad’unmodel
federal com a única sortida per a
la situació actual, va assegurar
que la crisi territorial “no es resol
amb amenaces per terra, mar i ai-
re”, sinó amb “diàleg imesura”.
Una afirmació que va fer en la

clausuradelcongrésdels socialis-
tesbalears iqueelsituaenunapo-
sició crítica amb l’actitud del Go-
vern de Mariano Rajoy davant el
referèndum de l’1 d’octubre des-
prés d’una setmana convulsa ple-
nadedesacordsentre laGenerali-
tat i l’Estat.
En aquest sentit, Sánchez va

deixar clar que el model del PP
perdesbloquejar la situacióhaes-
tat insuficient i no ha ofert cap

acostament entre les institucions
que permeti una solució a curt o
mitjà termini. Així mateix, va re-
cordar que després de sis anys ha
quedat demostrat que “amb la llei
non’hi haprou, que falta la políti-
ca”, i va criticar durament Rajoy,
de qui va assegurar: “A un presi-
dentdelGoverncentralcaldema-
nar-li que miri amunt, ben lluny,
que faci política, que trobi soluci-
ons justes”.Tot i això, Sánchezno
esvadesentendredel suportofert
a l’Executiu central endefensa de
la llei i la Constitució en relació
amb l’amenaça del referèndum i
va reivindicar la “cridaal retroba-
ment” que els socialistes van es-
cenificar amb l’anomenadadecla-
ració deBarcelona.
Pel que fa al XIII congrés del

PSIB-PSOE, l’actual presidenta
autonòmica, Francina Armengol
–afí a Sánchez–, continuarà lide-
rant el partit desprésd’unconcla-
ve a la búlgara sense sorpreses i
sense candidats alternatius. La
comissió executiva encapçalada
per Armengol va obtenir el 85%
dels suports, un total de 195 vots a
favor dels 228 vàlids.
Armengol es consolida com la

màxima responsable d’una fe-
deració que, tot i que poc re-
presentativa, ha defensat en els
últims mesos el seu paper en el
nouorganigrama iquevaadvocar
pel no a Rajoy fins al final: els dos
diputats balears van formar part
del grup de 15 que van trencar la
disciplina de vot en el ple
d’investidura del líder del PP,
amb la qual cosa es van enfrontar
a la gestora que dirigia el partit
des deFerraz.c

LLITERES / EFE

Pedro Sánchez ahir a Palma

GERARD VILÀ / ACN

La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, ahir a Figueres
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Els diputats de JxSí i laCUPeleven la
pugna i firmen la llei delReferèndum
El Parlament aprova el Codi Tributari, base d’una futura hisenda independent

RAÚL MONTILLA
ÀLEX TORT
Barcelona

Tots els diputats de Junts pel Sí i
els de la CUP van firmar ahir al
Parlament laproposicióde llei del
Referèndum, que registraran di-
lluns vinent a la Cambra. I ho van
feramblaideaquecomencilaseva
tramitació a laMesa el 16 d’agost i
es pugui aprovar durant el primer
ple del pròxim curs: el del 6 de se-
tembre. Una firma plena de sim-
bolisme que es va produir el ma-
teix dia en què el ple va aprovar,
amb els vots de les dues formaci-
ons independentistes i els del di-
putat no adscrit Germà Gordó, la
primera fase de la llei que hauria
de donar cobertura a la hisenda
d’una Catalunya independent, la
delCodiTributari.

“Nosaltres no pararem mà-
quines”,vaassegurarahirlasecre-
tària general d’ERC i portaveu de
Junts pel Sí, Marta Rovira. Ho va
afirmar al final d’un ple una mica
enrarit pel to i quan s’estava pro-
duint una firma conjunta que no
eranecessària–l’entradad’untext
al registre només requereix la fir-
ma del president del grup polític i
el seuportaveu–, amb laqual es va
voler donar una imatge d’unitat i
de fermesa dels partits indepen-
dentistes.
I més quan el nou reglament

aprovat aquest dimecres, queés el
quehadefacilitar l’aprovaciódela
llei del Referèndum, pot ser sus-
pèscautelarmentpelConstitucio-
nalacomençamentsdelasetmana
que ve. Si passa això, suposaria
que tornaria a ser vigent l’anterior
text. Junts pel Sí i la CUPpodrien

demanar llavors una tramitació
urgentde la llei, tot iqueenaquest
caselsgrupsdel’oposiciódisposa-
rien de prou temps per presentar
esmenes.
De moment, el que sí que van

confirmar ahir les dues formaci-
ons independentistes és que dei-
xen per a finals d’agost la presen-
tació de la llei de transitorietat ju-
rídica–tambéconegudacomlade
ruptura–, segons van dir oficial-
ment, perquè consideren que ara
ha arribat el moment de centrar-
se a garantir la consulta indepen-
dentista.
Enaquestsentit,desdelgrupin-

dependentista es va posar en re-
lleu tot el que ha passat aquesta
setmana: el nou reglament, la fir-
made la iniciativaquehadedonar
coberturajurídicaalaconsultaso-
bre la independència i l’aprovació
de la llei de Codi Tributari, que es
considera la primera part del pro-
jecte legislatiu que busca consoli-
dar la Hisenda catalana i que per-
segueix, en última instància, que
la Generalitat estigui preparada
peraunaeventual independència.
Finalment, el text aprovat de la

nova llei tributària continua sense
fer una referència explícita ni a la
Constitució ni a l’Estatut: el Con-
sell de Garanties, en el seu dicta-

men,vaadvertirquelafaltadecla-
redat provocava inseguretat jurí-
dica i vulnerava la CartaMagna. I
salva l’altra vulneració que va dic-
taminar el Consell, l’accés
restringit a certs llocs de treball
vinculats a la Hisenda catalana,
assenyalant que es tracta només
d’unamesura transitòria. “Aquest
sistema tributari no és millorar el
sistemadeCatalunya, sinó un ins-
trument de secessió. Es trobadins
de les seves il·legals i matusseres
lleisdedesconnexió”,vacriticarel
diputat deCiutadans,AntonioEs-
pinosa. “Sí que seria necessària
una llei tributària de Catalunya
per desenvolupar tot el que ens
dona l’Estatut, però vostès en set
anys no han fet res”, va apuntar la
diputada del PSC Alicia Romero.
“Esfantrampesalsolitari”,vasen-
tenciar.c

Els independentistes
avisenque“nopararan
màquines” i l’oposició
consideraque“esfan
trampesalsolitari”

QUIQUE GARCÍA / EFE

El president Carles Puigdemont i la líder de l’oposició, InésArrimadas, sortint ahir de l’hemicicle

Junqueras envia a
Hisenda el primer
informe setmanal
]Elvicepresidentdel
Govern,Oriol Junqueras,
va adreçar ahirunacarta
alministred’Hisenda,
CristóbalMontoro, en
què li demanaqueesdiri-
geixi a ell per a “qualsevol
requeriment”queconsi-
deri oportú sobreel con-
trol de ladespesade l’Exe-
cutiu català. Junqueras li
comunica, amés, que
concentrapersonalment
tota la informacióelabo-
radaper les conselleries
per tal que finalment la
InterventoraGeneral,
RosaVidal, li faci arribar,
tal comesvaacordaral
ConsellExecutiudedi-
martspassat.Ambtot,
el vicepresident també
asseguraque li remet tota
la informació sol·licitada,
complint així amb la in-
formesetmanalqueel
Ministeri vaordenarque
s’elaborésper comprovar
quecappartidano s’està
destinant a lapreparació
del referèndum.Noobs-
tant això, fontsd’Econo-
miaafirmenqueaquesta
primera informació apor-
tadano inclouel llistat
dels funcionaris de les 183
entitats queHisendava
requerir. Junqueras ja va
avisar enrodadepremsa
queaquesta sol·licitudno
seràatesa, ja queesdema-
na, per exemple, informa-
ció sobre treballadorsdel
BancdeSang iTeixits ode
l’EscolaSuperiordeMú-
sicadeCatalunya, “per-
quèés evidentqueno
tenenres aveureambel
referèndum”.

L A C A U S A P E R L ’ 1 - O

]Elsecretarid’Hisenda,
LluísSalvadó,vadenunciar
ahir indefensió ivaanun-
ciarquepresentaràrecurs
contrael secretdesumari
de lacausaqueel jutjat
número13téobertacontra
ellpelspreparatiusde l’1-O.
Salvadó,SantiVidal iCarles
ViverPi-Sunyersónels
únicsqueestan imputats
judicialment.Ahir laGuàr-
diaCivilvacontinuar les
indagacions
iva interrogardosalts
càrrecsmésdelGovern.

Salvadó impugna
el secret de sumari
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L’oposició, en alerta per l’ús dels
serveis jurídics en litigis per l’1-O
Cs, PSC i PP demanen a Puigdemont que no faci servir diners públics en el procés

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

La inquietud que hi ha al si dels
Mossos d’Esquadra pel xoc ins-
titucional de l’1-0 –i el paper que
el Govern els podria exigir que
exerceixin– ha calat també en
altres instàncies de l’Adminis-
tració catalana, com els serveis
jurídics de la Generalitat.
Coneixedors d’aquest clima

de preocupació, els partits de
l’oposició van avisar ahir el pre-
sident Carles Puigdemont que
estaran alerta davant la possible
utilització del Govern dels ser-
veis jurídics de la Generalitat en
la disputa judicial que manté
amb el Govern central pel refe-
rèndum unilateral de l’1-0.
Ciutadans, PSC i PPC consi-

deren que la llei no permet que
advocats de la Generalitat s’en-
carreguinde la defensa d’aquells
alts càrrecs i funcionaris que es-
tiguin imputats per delictes con-
tra l’Administració pública, com
ara prevaricació, malversació de
fons o sedició. Perquè altrament
–avisen–, el Govern estaria for-
çant els serveis jurídics a actuar
fora de les seves competències i
fent servir recursos públics in-
adequadament.
L’Executiu de Puigdemont fa

una interpretació ben diferent
del marc competencial dels ad-
vocats de la Generalitat. La set-
mana passada el Govern va
anunciar davant la investigació
judicial oberta per l’1-0 que ga-
rantiran el “dret de defensa”
dels membres del Gabinet de
Puigdemont, alts càrrecs i fun-
cionaris que puguin resultar
imputats.
El primermoviment en aques-

ta direcció ha estat la denúncia

presentada contra els agents de
la Guàrdia Civil que estan duent
a terme, en la seva funció de po-
licia judicial, els interrogatoris a
alts càrrecs, en què han resultat
inculpats el secretari general de
Presidència, Joaquim Nin, i el
director de Comunicació, Jau-
me Clotet.

el dret de la defensa” i protegir
“els treballadors públics en els
procediments judicials sempre
que actuïn en l’exercici de les se-
ves funcions i d’acord amb els
interessos de la Generalitat”, ja
sigui a través del servei jurídic
de la Generalitat o amb la con-
tractació d’advocats externs.
Segons els partits de l’oposi-

ció, aquest acord, si bé s’adequa
a la legislació vigent, nopot afec-
tar els imputats –compassa amb
alguns dels alts càrrecs investi-
gats per l’1-0– per delictes con-
tra l’administració pública, com
ara sedició i desobediència. Tant
si la defensa va a càrrec d’un ad-
vocat dels serveis jurídics de la
Generalitat com si se n’encarre-
guen advocats externs pagats
amb diners públics, ja que po-
dria constituir un delicte de

malversació de fons per part de
l’alt càrrec o funcionari que au-
toritzi o encarregui aquesta de-
fensa.
Així mateix, l’oposició subrat-

lla que l’article 9 de la llei 7/1996
d’“organització dels serveis jurí-
dics de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya” assenya-
la que els advocats de la Genera-
litat poden assumir la defensa
dels membres del Govern, d’alts
càrrecs i de funcionaris “per ac-
tes o omissions comesos en
l’exercici del càrrec que no pu-
guin constituir delictes contra
l’administració pública tipificats
en el títol XIX del llibre II del
Codi Penal”. I la llei orgànica
10/1995 del Codi Penal tipifica
com a delictes contra l’adminis-
tració pública la prevaricació, la
malversació, l’omissió de perse-
guir el delicte, la desobediència,
la infidelitat de custòdia de do-
cuments, el suborn i la sedició,
entre altres delictes.c

La polèmica rau en
la defensa amb fons
públics d’imputats
per delictes contra
l’Administració

XAVIER ALSINET / ACN / ARXIU

El secretari general de Presidència, JoaquimNin, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

Tensió entre manifestants cupaires i partidaris de la Guàrdia Civil

Cara a cara a la caserna
À. TORT
Barcelona

Senyeres, estelades, roji-
gualdas, una estelada
amb un 155 guixat (en
referència a l’article de
la Constitució del qual

es diu que permet suspendre l’au-
tonomia d’una comunitat) i algu-
na bandera ambel jou i les fletxes.
A bandade les insíg-
nies, hi va haver foc
creuat verbal a les
portes de la caserna
de la Guàrdia Civil
de Travessera de
Gràcia entre els ma-
nifestants convocats
per la CUP i els reu-
nits a favor de la Be-
nemérita. Els sepa-
raven vint metres,
amb els Mossos
d’Esquadra vetllant
per la seguretat.
Tanmateix, la veri-
tatésque, tot i la ten-
sió i la crispació i les amenaces a
periodistes per part de grups d’ul-
tradreta, en cap moment va sem-
blarque lacosapoguésanaramés.
Ahir es va recollir una amalga-

ma de sentiments contrariats. I
càntics a dojo. Si des del bàndol

que portava la pancarta “Esto es
España” s’acusava de “terroris-
tes” els que duien el lema “No fa-
reu callar la veu d’un poble. L’1

d’octubre votarem”, aquests res-
ponien amb un “Vosaltres, feixis-
tes, sou els terroristes”. Si uns cri-
daven “independència”, els altres
xiulaven estridentment.
Hi va haver més proclames.

D’una banda, “No ens enganyen,

paratiusdelreferèndum.Entreels
manifestants hi havia els diputats
anticapitalistes AnnaGabriel, Eu-
làlia Reguant, CarlesRiera, Albert
Botran,BenetSalellas iMireiaVe-
hí, a més del regidor Joan Coma
de la CUPdeVic, de qui l’Audièn-
cia Nacional va descartar al juny
que cometés undelicte d’incitació
a la sedició.
La concentració dels cupaires

va ser contraprogramada per
grups que defensen l’actuació de
la Guàrdia Civil. Entre els reunits
s’hi va poder veure José Vargas,
president de l’Associació Catala-
na de Víctimes del Terrorisme;
membres del Movimiento Cívico
12 de Octubre; representants de
FalangeEspañola, i l’antic líderde
Plataforma per Catalunya, Josep
Anglada.
La manifestació de la CUP va

reunir prop d’un centenar de per-
sones i va acabar més aviat i aco-
miadant-se sardònicament amb la
mà dels altres concentrats. En
canvi, la presència de manifes-
tantsa favorde laGuàrdiaCivil va
ser unamicamés nombrosa. Amb
tot, aquests van plegar mitja hora
més tard, no sense que hi hagués
algúqueobligués a amagar la ban-
dera falangista. L’estelada del 155
va acabar estripada amb tisores.c

Ahir els partits de l’oposició
van llançar una advertència al
president Puigdemont. “Cs no
permetrà que s’utilitzin els ser-
veis jurídics de la Generalitat
que paguem tots els catalans
com a bufet d’advocats privat de
Puigdemont i Junqueras”, va
afirmar el portaveu del grup
parlamentari de Ciutadans, Car-
los Carrizosa. “Si el Govern vol
saltar-se les lleis, que respon-
guin amb el seu patrimoni”, va
afegir.
El diputat del PSC i secretari

de laMesa del Parlament, David
Pérez, va avisar que els socialis-
tes catalans “estaran atents per
impedir l’ús impune dels recur-

sos públics al servei del procés”.
El portaveu del PPC, Alejan-

dro Fernández, va advertir de la
“gravetat” de la situació. “El Go-
vernpodria estar pressionant els
serveis jurídics de la Generalitat
per fer actuacions més enllà de
les seves competències legals”.
Davant aquesta situació, Fer-

nández va assenyalar la seva
“voluntat de defensar i protegir
qualsevol funcionari que es vegi
forçat pel Govern a cometre
il·legalitats”.

Dimarts passat, davant el pro-
grés de les investigacions judici-
als pel referèndum unilateral de
l’octubre, l’Executiu català va
aprovar un acord per “garantir

ÀLEX GARCIA

ElsMossos van formar un cordó de seguretat entre els dos bàndols

Catalunya és Espanya”, “Puigde-
montésMaduro” i “Visca laGuàr-
dia Civil”; de l’altra, “Fora les for-
ces d’ocupació”, “Votarem” i
“Sense desobediència no hi ha in-
dependència”.
La trobada ja es preveia calenta

des de divendres. Aquest dia la
CUPhavia convocat unamanifes-
taciódavant lacasernaperdenun-
ciar les darreres citacions de la
Guàrdia Civil a alts càrrecs del
Govern,queúltimamenthanestat
cridats per declarar sobre els pre-

ÀLEX GARCIA

Unmosso fa broma amb un guàrdia civil

ElGovernde la
Generalitatvaacordar
dimartspassatgarantir
el “dretdedefensa”de
consellers ialtscàrrecs

413

Aina Milà Solé
LV. Article 341



2 LAVANGUARDIA S U M A R I DISSABTE, 5 AGOST 2017

El festival Sons delMón s’ha
convertitenundelsciclesre-

ferencials de l’Empordà després
d’abaixar el teló de l’actual edició i
constatar que ha du-
plicat l’assistència de
públicenrelacióamb
ladel’anypassat,sent
lamésgrande la seva
història.PÀGINA32

LA SEGONA

v

ElfestivalJardinsTerramar
deSitgesfabalançpositiude

la seva primera edició –o edició
zero, com prefereix dir-ne el di-
rector– amb una
ocupació del 90% i
havent esgotat la ta-
quilla lanitd’estrena
i la del concert de
Fangoria.PÀGINA 32

v

Una enquesta d’un presti-
gióswebdeviatgeshasituat

elMarroccomel segonpitjorpaís
delmónpera lesviatgeres,només
darrere d’Egipte. La
brutícia de les plat-
ges públiques també
contribueixaforagi-
tar possibles turis-
tes. PÀGINA 9

v

Endavant, la formació as-
sociada a la CUP, que té en

Anna Gabriel la seva cara més vi-
sible, s’ha afegit a la campanya
d’accions contra in-
teressos turístics
iniciada fa uns dies
per una altra for-
mació anticapitalis-
ta, Arran. VIURE

v

L’FBI ha detingut Marcus
Hutchins, el jove hacker

que el mes de maig passat va do-
nar la clau per desactivar el pe-
rillós virus Wanna-
Cry. A Hutchins se
l’acusa ara d’haver
creat un software
maliciós fa uns anys.
VIURE 15

v

Vella factura
industrial
Malgrat les promeses de la
immobiliària que intenta
vendre els pisos acabats de
construir en primera línia
de mar al barri marítim de
laMora, a Badalona, la platja
més propera té un elevat
grau de contaminació per
metalls pesants a causa
de les empreses químiques
que hi havia a la zona.

El vídeo deMonedero Paciència i previsió

Laguerraoberta entre ladirecciódePodem, ambel
suportdenombrososdirigents catalans, i el díscol
secretari general dePodemCatalunya,Albano-Dan-

teFachin, entre altres raonspel suportd’aquest a la consul-
taunilateral de l’1-O i la sevanegativa aconfluir amb l’espai
dels comuns (AdaColau), estàprovocant el desconcert en
lesbasespodemitesdeCatalunya.Una lluitaquepreocupa
Pablo Iglesias i el seuequip, quehaenviatpel canalde
TelegramdePodemunmissatge responent a “algunes
personesmalintencionadesqueestandifonent vídeos
violents i agressius contraMonedero,Echenique iPablo
Iglesias amb la falsapremissaquevolen ladissolucióde
PodemCatalunya”.Elmissatge incorporaunvídeode
Monedero, en la seva recent visita aCatalunya, adreçant-se
aunnombrósgrupde simpatitzantsmorats.El fundador
dePodemasseguraquevolenquePodemCatalunya “sigui
una formaciópolítica autònoma”peròagermanadaamb
Podem, inocomaraqueés “unacosaqueningúnoentén”.

Lapaciència sense límits que des de fa mesos de-
mostrenmilers de passatgers a l’aeroport del Prat
va viure ahir un nou episodi heroic ambmotiu de

la primera jornada oficial de vaga dels treballadors que
s’encarreguen dels filtres de seguretat. Patir llargues cues
s’ha convertit ja en una cosa normal en unes instal·la-
cions que van encadenant una sèrie de problemes, gai-
rebé sempre relacionats amb la falta de personal, que
demostren la falta de previsió per assumir un creixement
del passatge que està per sobre de la mitjana. Anar a l’ae-
roport amb quatre, cinc o més hores d’antelació és l’opció
que han adoptat cada vegada més viatgers per assegurar-
se que no perdran el vol. Però, en algunes ocasions, ni tan
sols aquesta diligència no és garantia d’èxit. L’actitud
previsora de tanta gent hauria de servir d’exemple a totes
les parts implicades en aquest conflicte, que han esperat
massa abans de posar-se a buscar unes solucions que,
ara per ara, no arriben.
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SUMARI

INTERNACIONAL
El discurs de Belfast
El primer ministre d’Irlanda,
Leo Varadkar, desafia els par-
tidaris del Brexit a “posar-se
a pensar i oferir solucions, ja
que han estat ells que han es-
tripat les cartes”. PÀGINA 7

POLÍTICA
Tardor aWashington
Fonts diplomàtiques espanyoles
confirmen que s’està treballant
en una reunió deMariano Rajoy
ambDonald Trump a la Casa
Blanca en els propers tres
mesos. PÀGINA 15

EDITORIALS
Els temes del dia
L’ascens electoral del PSOE
amb el recuperat lideratge de
Pedro Sánchez; i la tràgica mort
d’Ángel Nieto, pioner del moto-
ciclisme. PÀGINA 18

OPINIÓ
Mals presagis
Manuel Castells vaticina una
enorme tensió política: “No hi
haurà cap altre 9-N.Mariano
Rajoy se la juga: cal esclafar
l’independentisme. No és pro-
bable que apliquin l’article 155
de la Constitució, i encara
menys l’article 8 o el 116. Potser
per actuar policialment inter-
venen elsMossos per no haver
de recórrer a la Guàrdia Civil,
encara que això no es pugui
descartar. Aquí s’acaba tot?
No. Probablement aquí comenci
la tempesta, perquè on hi ha
repressió hi ha resistència: és
una llei històrica”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES
Espècie protegida
La recuperació del linx ibèric
continua a bon ritme amb el
naixement de 45 cries, de les
quals 37 encara viuen. PÀGINA 24

CULTURA
Memòries d’Adrià
La nova interpretació de la vil·la
romana delsMunts d’Altafulla
la situa com el lloc on es van
allotjar l’emperador Adrià i el
seu seguici durant la seva visita
a la ciutat de Tàrraco, l’hivern
de l’any 122. PÀGINA 28

ESPORTS
Deures per a l’estiu
El Reial Madrid reprèn aquesta
tarda a les cinc la pretemporada
a la ciutat esportiva de Valdebe-
bas després d’una gira pels Es-
tats Units que ha deixat unmal
sabor de boca en tot el madri-
disme, ambmals resultats i el
prestigi ressentit per la pobra
imatge oferta. PÀGINA 44

ECONOMIA
El laberint grec
El Govern de Grècia, presidit
per Alexis Tsipras, relaxarà
novament, a partir del pròxim
1 de setembre, el control de
capitals vigent des del juny
de l’any 2015 i ampliarà la
quantitat màxima de retirada
de diners en efectiu i les pos-
sibilitats d’obrir comptes
bancaris. PÀGINA 48

Miquel Molina DIRECTOR ADJUNT

Una certa lectura catalana

L’últimaenquestadelCISpermetdiverses
interpretacions.Lamésòbviaésqueescons-
tataunincrementdelesexpectativesdel’es-
querra(PSOEiPodem)iundeclividelbloc

conservador(PPiCs).L’efecteSánchezimpulsaelssocialis-
tesunavegadasuperadal’etapaenquèSusanaDíazi lavella
guàrdiavandefraudarelsvotantsd’esquerres,delamateixa
maneraquePodemtreurèditdelamociódecensura.
Peròhihaunalecturamenysevidentdarrered’aquest

termòmetrepolíticqueéselCIS.Ambtotes lesprevencions
quemereixenlespromesesdelspartitsquenogovernen,cal
valorarquesiguinlesformacionsestatalsqueadvoquenper
unreplantejamentdelesrelacionsCatalunya-Espanyales
quecreixenenintenciódevot.D’unabanda, ladadasugge-
reixquealarestad’Espanyanohihaunamajoriamonolíti-
caquetinguicomaprincipalmotivaciócontenir l’ambició
sobiranistacatalana.Defet, l’atur i lacorrupciócontinuen
sent lesprincipalspreocupacionsdelsespanyols.D’altra

banda, lesexpectativeselectoralscreixentsdePSOEiPo-
dem,siesconsoliden,dibuixenunescenaridefuturenquè,
aparentment,seriamésfactiblequearalarecercadesolu-
cionsdeterceraviaperalconflictecatalà.
MentreaCatalunyatornaaocuparelprimerllocenin-

tenciódevotunpartitquedonasuportaunreferèndum
pactat(EnComúPodem,quetambétéelcandidatmésva-
lorat),elresultatenelconjuntd’Espanyaprojectaaixíun
horitzómenysinamovible.Perquèenpolíticatotéssuscep-
tibledecanviar.HorecordaelcatedràticXavierArbósen
elCultura/sd’avuiquananalitzala ideadelanaciódena-
cions:“Devegades(elsconstitucionalistes)ensconfonem
ipresentemlaConstitucióexistent
coml’únicapossibleodesitjable. (...)
L’errorésevidentenrelacióamb
laConstitucióespanyoladel1978,
perquènotépreceptesqueimpe-
deixindemodificartalotalarticle”.
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El PSOE farà “campanya
activa” contra l’1-O
Ábalos avisa que és il·legal i no té garanties democràtiques

MADRID Redacció

El PSOE està disposat a dur a
terme una “campanya activa”
perquè el referèndum unila-
teral de l’1 d’octubre no se
celebri perquè és “il·legal” i no
disposa de les “mínimes ga-
ranties democràtiques” per po-
der ser considerat una consulta
seriosa.
El secretari d’organització

dels socialistes, José Luis Aba-
los, va subratllar ahir aquesta
posició i va qüestionar que l’1-O
“tingui les garanties necessàri-
es per ser considerada consul-
ta”, i per això va expressar el
desig socialista que aquesta “no
arribi a produir-se”.
“Nosaltres no creiem que se

celebri aquesta consulta. La
presidenta del partit (Cristina
Narbona) pensa el mateix, en-
cara que s’hagi interpretat de
manera diferent, i tindrem una
campanya activa perquè no se
celebri”, va afirmar la mà dreta
dePedroSánchez inúmero tres
del PSOE després de les críti-
ques rebudes per Narbona.
La posició fixada ahir per

Ábalos parteix d’una lectura de
l’escenari polític català sem-
blant a la que fa el PSC. En els
últims dies, tant Miquel Iceta,

primer secretari dels socialistes
catalans, Jaume Collboni, ti-
nent d’alcalde de Barcelona i
Àngel Ros, president del PSC i
alcalde de Lleida, han reiterat
que els ajuntaments socialistes
no col·laboraran amb la con-
sulta si finalment el Tribunal
Constitucional l’acaba il·lega-
litzant.
Així mateix, Ábalos va afir-

mar ahir que el PSOE ja pensa
en el dies després de l’1-O i en la
necessitat d’obrir la reforma

constitucional. Sobre aquest
escenari, va confirmar que al
setembre presentaran al Con-
grés una bateria de propostes,
algunes relacionades amb la
llengua i la cultura, d’altres en
matèria econòmica –com un
quitament del deute de la Ge-
neralitat–, per donar resposta a
la qüestió catalana.
Ábalos va enaltir com a full

de ruta l’anomenada declaració
de Barcelona, presentada el 14
de juliol a Barcelona per
Sánchez i Iceta.
Ábalos va defensar aquesta

“aposta pel diàleg”, perquè “la
crisi territorial a Catalunya
afecta tots els catalans”, i la va
contraposar a l’actitud d’un PP
que “ignora” els catalans siguin
o no independentistes.
Pels socialistes, les propostes

que es presentaran al Congrés i
el Senat, que aniran acompa-
nyades amb una presència més
important de Sánchez i altres
líders del PSOE a Catalunya
després de l’estiu, també bus-
quen ser “un punt en trobada”
amb la societat catalana.
Per la seva banda, l’alcalde de

Gimenells (Lleida), Dant Pérez
(PSC), vaproposar ahir de fer al
seumunicipi la paella que Iceta
va dir que prepararia l’1-O com
a alternativa a la consulta inde-
pendentista.
L’alcalde socialista, que va

dir que no cedirà espais muni-
cipals per a l’1-O, va anunciar
que també vol convidar al dinar
el president autonòmic d’Ara-
gó, Javier Lambán, l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, i els alcaldes
socialistes de la Franja, la zona
d’Aragó on es parla català.c

El dirigent socialista
confirma una bateria
de propostes
per a Catalunya
al setembre

LaCUPvol endurir la
confrontació amb l’Estat
BARCELONA Redacció

L’actuació de la Guàrdia Civil
amb els interrogatoris a càrrecs
del Govern i les accions judicials
contra el Parlament han impulsat
la CUP a demanar una lògica de
“més confrontació amb les insti-
tucions de l’Estat”. Així ho ha de-
fensat el diputat cupaire Benet
Salellas, que considera que els
responsables del Govern central
“no tenencap tipusde justificació
per continuar fent el que fan”.
En una entrevista concedida a

Europa Press, Salellas creu que
s’està “experimentant amb els lí-
mits de l’Estat de dret” respecte a
la investigació duta a terme pel
jutjat número 13 de Barcelona ar-
ran de les declaracions de l’exse-

nador d’Esquerra Santi Vidal.
A més, Salellas creu que la

Guàrdia Civil buscava “una de-
terminada foto” quan el 20 de ju-
liol passat va entrar al Parlament
deCatalunyaperbuscar informa-
ció sobre l’exconseller de Justícia
Germà Gordó pel cas 3%. El cu-
paire qualifica l’actuació policial
de “guerrilla de la comunicació” i
creu que, en realitat, a l’Estat la
lluita contra la corrupció “li im-
porta bastant poc”.
Tot i això, Salellas també es

mostra crític amb la coordina-
dora general del PDECat, Marta
Pascal, atès que assegura que ha
negociat amb els anticapitalistes
des de l’inici de la legislatura amb
la voluntat de “dominar” els cu-
paires.c

QUIQUE GARCÍA / EFE

Anna Gabriel, Benet Salellas i Eulàlia Reguant durant l’últim ple
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LaCUPescalfa l’1-Oambunacridaa
“escombrar”elpoderpolític ieconòmic
El PDECat qualifica de “miserable” que els seus aliats equiparinMas ambRajoy

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Fent honor a l’etiqueta d’antisis-
tema, la CUP i altres col·lectius
afins a l’esquerra independentis-
ta comArran i Endavant van pre-
sentar ahir el seu material de
campanyapel sí en el referèndum
unilateral de l’1 d’octubre amb
una crida a la desobediència per
“fer fora totes les estructures del
poder polític, econòmic i social”.
Entre els assenyalats pels radi-
cals hi ha la monarquia, la banca,
l’Església i partits tradicionals
comConvergència (ara PDECat),
a qui continuen donant suport al
Govern, i el Partit Popular.
El cartell no deixa espai al dub-

te: sota la llegenda “Escombrem-
los. Desobediència, autodetermi-
nació, Països Catalans”, hi apa-
reix una dona que expulsa del
mapa amb la seva escombra les

caricatures del rei Felip, Artur
Mas, Mariano Rajoy, Jordi Pujol,
el cardenal Rouco Varela, l’em-
presària Patricia Botín, la difunta
alcaldessa de València Rita Bar-
berá, el president del Reial Ma-
drid, Florentino Pérez, i el torero
Juan José Padilla, entre d’altres.
Noésuna ideaoriginal. LaCUP

s’ha inspirat en una de les icones
de la revolució soviètica del 1917 i
que al llarg dels anys s’ha utilitzat
com a imatge de propaganda en
diferents conteses bèl·liques: la I i
II GuerraMundial o la guerra ci-
vil espanyola, tant pel bàndol re-
publicà com el franquista.
Enunacte celebratdavantde la

CambradeComerçdeBarcelona,
i en què van participar les diputa-
des de la CUP Anna Gabriel i Mi-
reia Vehí, la portaveu d’Arran,
MarAmpurdanès, que s’ha fet cè-
lebre aquest estiu per defensar
públicament l’assalt a l’autobús

turístic de Barcelona, va afirmar
que les persones que apareixen al
mapa simbolitzen el “règim que
volem trencar”.
Per això, van presentar la con-

sulta de l’1-0 comunaoportunitat
de posar fi a l’actual sistema polí-
tic i econòmicd’Espanya i laUnió
Europea per construir una repú-
blica catalana comunista, femi-
nista i ecològicament sostenible.
L’esquerra antisistema va avisar
que, tot i que l’Estat té “armes per
impedir” el referèndum d’inde-
pendència, no estan disposats a
acceptar les seves “imposicions”
ni les seves ingerència. Així, van
reivindicar la “mobilització po-
pular” com un actiu per “plantar
cara” a les “forces espanyoles”.
Entre altres raons, perquèno cre-
uenque es pugui declarar la inde-
pendència sense un conflicte
obert, passant, com sosté el Go-
vern de la Generalitat, de l’actual

marc legal a una “legalitat catala-
na”.
LaCUP i la resta de formacions

antisistema portaran aquesta
campanya durant el mes de se-
tembre a favor de la independèn-
cia també a València, les Balears i
Aragó, i l’alternaran amb la cam-
panya unitària amb JxSí, ERC i
les entitats independentistes.
Poc després que es donés a co-

nèixer el cartell, van aflorar nom-
broses reaccions en contra, co-
mençant per la del PDECat, par-
tit amb qui la CUPmanté el pacte
de governabilitat que permet a
Carles Puigdemont ser president
de la Generalitat. “Posar al ma-
teix sacMas i Rajoy ésmiserable.
L’un, condemnat per demòcrata;
l’altre, cap d’un Estat que per-
segueix les idees. Feu pena”, va
escriure al seu comptedeTwitter
el coordinador organitzatiu del
Partit Demòcrata, David Bonve-
hí.
Per la seva banda, el president

de Ciutadans, Albert Rivera, va
censurar la campanya de la CUP i
va destacar irònicament que re-
vela “perquè serveix el procés:
per fer fora els turistes, expropiar
pisos i eliminar la corrupció de
bracet amb la banda del 3 %”.
El líder del PP català, Xavier

García Albiol, va indicar: “El fei-
xisme de la CUP al natural. Qui
no pensa com ells, fora! CUP,
també ens posareu un braçalet?
Sou una vergonya”.c

Alcartell, inspirat
enundelarevolució
russa,hiapareixuna
donaescombrantMas,
Rajoy,Pujol,Rouco...

PERE FRANCESCH / ACN

Lesdiputadesde laCUPAnnaGabriel iMireiaVehí (dreta) ambaltres portaveusde l’esquerra independentista, ahir aBarcelona

Turull respon alGovern
central: “La democràcia
no està en venda”
BARCELONA Redacció

L’endemà de respondre aMariano
Rajoy a través de Twitter que “cap
ofertón impedirà el referèndum i
l’aplicació del seu resultat”, el con-
seller de la Presidència i portaveu
delGovern,JordiTurull,vaassegu-
rar ahir al vespre, en un to contun-
dent, que “lademocràcianoestà en

venda” i va insistir que l’Executiu
delaGeneralitatnopensacanviarla
sevaposicióperquèelscatalanspu-
guinvotar l’1-O.
Turull responiaaixí a laproposta

demillora de finançament i demés
inversions de l’Estat que l’entorn
delpresidentdelGoverncentrales-
tudiaperoferiraCatalunyadesprés
de l’1 d’octubre, tal com va avançar

aquestdimecresLaVanguardia.
El conseller va dir que les ofertes

econòmiques de l’Estat no són no-
ves i,per justificarel seuescepticis-
me,varemarcar:“Notriguenniuna
setmanaa incomplir-les”.
El dirigent independentista va

renovarunavegadaméselcompro-
mís del Govern de Carles Puigde-
mont amb la celebració de la con-
sulta: “Permoltes ofertes que facin
no ensmourem. El futur del país el
decidiranelscatalans inohofaràni
el Govern català, ni el de l’Estat, ni
cap tribunal”, vaassenyalar.
Segons Turull, el referèndum

d’independència “és una cosa que
s’han guanyat els catalans després
detantdetempsdemobilitzacionsi
perquè el 80% vol decidir votant”.

“Aixího farem”,va reblar.
EltitulardePresidènciatambées

va referir al polèmic cartell de la
campanya pel sí en el referèndum
presentat per la CUP, on apareix,
entred’altres, ambel lema“Escom-
brem-los”, l’expresident de la Ge-
neralitatArturMas,condemnatper
la justícia pel seu paper en el 9-N.
Turull va qualificar el cartell de
“gensafortunat”i“forçainjust”, iva
recordar queMas va ser inhabilitat
“perhaverdonatveualscatalans”.
El portaveu del Govern va fer

aquestes declaracions, recollides
per l’agènciaACN, alPortde laSel-
va (Alt Empordà), abans d’un acte
organitzat per l’Assemblea Nacio-
nalCatalanaqueduiapertítolEspe-
rant el sol de la llibertat.c

Gabriel desqualifica Rajoy
]Ladiputadade laCUPal
ParlamentAnnaGabriel va
desqualificar ahir el presi-
dentdelGovernespanyol,
MarianoRajoy, desprésque
aquest fesdimecresuna
crida als catalans “assenyats
imoderats”perquèaïllin els
radicals que, aparer seu,
estanmarcant el pas a l’Exe-
cutiudeCarlesPuigdemont.
Rajoyva recordarque l’orga-
nització juvenilArran, vin-
culada a laCUP, és laprota-
gonistadels atacs al sector
turístic en lesúltimes setma-
nes aCatalunya i lesBalears.
“El que sorprendria ésque
Rajoy fes formulacions in-
tel·ligents enalgunmo-

ment”, vadirGabriel quan li
vandemanar, durant la roda
depremsadepresentacióde
la campanyade l’esquerra
independentistaper al refe-
rèndumde l’1-O, per lespa-
raulesdel capde l’Executiu
central.Gabriel va afegir:
“Enshemacostumat
avalorar-les d’unaúnica
manera sempre”.MarAm-
purdanès, portaveud’Arran,
tambévavoler replicar a
Rajoy i va assegurarque
continuaranamb les accions
encontradel turisme, que,
amés, aniranenparal·lel als
actesdel referèndum,per-
quèhihagi un “canvi en
elmodel turístic”.

L A C O N S U L TA

]Elpresidentd’ERCa
l’AjuntamentdeBarcelona,
AlfredBosch,vadefensar
ahirquenoes fixiunmínim
departicipacióenelrefe-
rèndumd’independència
previstpera l’1d’octubre
perquè, sino, “semprehi
hauràalgúquevoldràboi-
cotejar” laconsulta.Bosch
vaavalaraixí laposiciódel
documentde l’Assemblea
NacionalCatalana.

ERCno fixamínim
departicipació
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Cs demana una aliança per
“fer fora” l’independentisme
El PSC lamenta que la Generalitat parli de desacatar la llei

EMILIA GUTIÉRREZ

JoséManuel Villegas, secretari general de Ciutadans

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Tot i que elmoment i el calendari
fixen el debat polític en la data de
l’1 d’octubre, lamajoria de partits
ja estan fent càlculs per a l’ende-
mà del referèndum unilateral
d’independència. Passi el que
passi aquest dia, la majoria de
partits estan convençuts que l’es-
cenari serà diferent de l’actual i
que és molt probable que es tor-
nin a anticipar les eleccions cata-
lanes.
En espera dels moviments tec-

tònicsquepuguiprovocar l’anun-
ciat xoc institucional, Ciutadans
va insistirahirenlanecessitatque
els partits constitucionalistes –el
seu, el PSC, el PP i els comuns–
pensin a sumar forces després de
les eleccions per “fer fora” l’inde-
pendentismedels despatxos de la
Generalitat. Atès que, entre altres
coses, va advertir ahir el secretari
general del partit liberal, José
ManuelVillegas, alprocéssobira-
nistano se’l desactivamillorant el
sistema de finançament, tal com
prometen des de la Moncloa, ni
amb “ocurrències i frivolitats pe-
rilloses” com la plurinacionalitat
que proposa el PSOE.
La crida a una acció unitària de

les formacions contràries a la se-
cessió no és nova a Cs –l’ha plan-
tejadaenaltresocasions la seva lí-
der aCatalunya, InésArrimadas–
, però agafa vigència després que
els últims dies tant el president
del Govern central, Mariano Ra-
joy, com el primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, hagin parlat
públicament de la necessitat
d’explorar aliances per reformar
la Constitució i fins i tot per crear
una alternativa de govern.
“Hi ha dues vies per frenar el

desafiament independentista:
l’Estat de dret i plantejant una
alternativa que hi competeixi i
que permeti un nou govern auto-
nòmic (a Catalunya) que mantin-
gui una relació normalitzada amb
el Govern central i treure els
catalans del disbarat i la bogeria”,

va declarar Villegas a RNE.
En aquest sentit, el dirigent li-

beral va lamentar queelPDECat i
ERChagin “deixat els catalans en
mans dels radicals de la CUP”.
L’aliança amb la CUP també va

sercriticadaper la líderdelPSCal
Congrés, Meritxell Batet, que va
considerar que els antisistema te-
nen “segrestat” l’Executiu de
Carles Puigdemont.
“Em sembla molt preocupant

queelGovernde laGeneralitat, el
meu govern, digui sense embuts

que s’instal·la en la desobedièn-
cia. És perillosíssim que els po-
ders públics no acatin la llei per-
què ésunade les conquestes soci-
als més importants que hem
aconseguit”, va dir Batet en al·lu-
sió al recent avís de l’Executiu ca-
talà que hi haurà referèndum l’1
d’octubre encara que el Tribunal
Constitucional el suspengui.
Batet va considerar que la CUP

és una formació política que “no
ha enganyat mai i que ha dit que
és antisistema i que defensa la
desobediència”, per la qual cosa
va dir que el problema no és
aquesta formació, sinó que el
PDECat i ERC assumeixin les te-
sis antisistema.
“M’intranquil·litza molt. Crec

que tenir unGovern que decideix
quines lleis aplica i quines no, en
funció de si li agraden o no, gene-
ra inseguretat en els ciutadans”,
va assegurar la dirigent del PSC.c

Villegaspropugna
que s’explori una
alternativadegoverna
Catalunya ambelPSC,
elPP i els comuns

wPodemiCiutadanshanexigit
a laministradeDefensa,María
DoloresdeCospedal, queex-
pliqui alCongrésperquèel seu
marit, l’empresari Ignacio
LópezdelHierro, va serun
delsocupantsde la travessia
queelvaixell escolaJuanSe-
bastiánElcanovarealitzarpel
seu90èaniversari.Elmaritde
Cospedalvaparticiparenel
creuerdequatrediesqueel
vaixell escolade l’Armadava
dura termeentreelsportsde
Marín (Pontevedra) iCadisel
mesde juliolpassat. /Agències

Podem iCs volenqueCospedal expliqui per
què va convidar el seumarit a la nau ‘Elcano’

Un jutge suspèn un homenatge als presos
etarres en unes festes locals deGipuzkoa
wUnjutjatdeSantSebastiàvaordenarcomamesuracautelar la
suspensiód’unhomenatgeals reclusosd’ETA, sotael lema“Con-
centracióa favordelspresosbascos” iqueestavaprevistperahira
la tardaaIkaztegieta (Gipuzkoa),perquè formavapartdel “progra-
maoficialde festes” iperaixò tenia la “cobertura”de l’Ajuntament,
quegovernaEHBildu.La interlocutòria responiaaunademanda
de laDelegaciódelGovernespanyol aEuskadi. /Agències

LaGeneralitat Valenciana, disposada
amodificar el decret de plurilingüisme
wElpresidentde laGeneralitatValenciana,XimoPuig, vaassegu-
rarahirqueeldecretdeplurilingüismeés“correcte” i “nohaestat
una invenciópolítica”,però“sihihaalgunaspecteconcretdel
decretquenos’ajusti a la llei”es “modificarà”perquè l’“objectiu
irrenunciable”ésque totsels alumnessàpiguencastellà, valencià i
anglès.Lanormativahaestat suspesaparcialmentpelTribunalde
Justíciade laComunitatValenciana. /Agències

El Síndic exigeix
la llibertat del
periodista turc

IgnacioGonzález
torna a demanar
la sortida de presó

wElSíndicdeGreugesde
Catalunya ipresidentde l’Ins-
titut Internacionalde l’Om-
budsman-Europa,Rafael
Ribó,hademanatalDefensor
delPoble,FranciscoFernán-
dezMarugán,quepressionial
Governperquèposi en lliber-
tat elperiodista suecoturc
HamzaYalçin,detinguta
l’aeroportdelPratperuna
ordre internacionalpromogu-
daperTurquia. /Efe

wL’expresidentde laComuni-
tatdeMadridIgnacioGonzá-
lezhasol·licitatunavegada
méssubstituir lamesurade
presóprovisional, en laquales
trobadesdel21d’abrildesprés
deserdetinguten l’operació
Lezo,per l’arrestdomiciliari.
És la terceravegadaqueGon-
zálezdemanaunarebaixaen
lesmesurescautelars, quehan
estat confirmadespels ins-
tructorsdel cas. /Efe

EMILIA GUTIÉRREZ

Cospedal iel seumaritun12-O

PANORAMA
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ElGovern fa pinya ambVila i acusa la
CUPdeperjudicar l’independentisme
Rull lamenta les “gesticulacions” i els plantejaments radicals dels seus aliats

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Elxocdialèctic entre elPDECat i la
CUP, un matrimoni de convenièn-
cia amb prou feines unit pel procés
independentista, va sumar ahir un
nou capítol. La decisió dels antisis-
tema d’exigir el cessament després
de l’1-O del conseller d’Empresa i
Coneixement, Santi Vila, tant per
les seves crítiques als atacs al turis-
me com perquè el consideren un
polític “per a un país de rics” però
no per a la Catalunya que esperen
que porti el referèndum unilateral,
va rebreahir la respostadelGovern
perpartidadoble.
El conseller de Territori, Josep

Rull, vaacusarels seusaliatsd’estar
“gesticulant” amb accions i plante-
jamentsradicals–comelcartellque
crida a “escombrar” Artur Mas i
Jordi Pujol, entre altres polítics–
que aconsegueixen molt ressò me-
diàticperòperjudiquenlaunitat in-
dependentista quan s’acosten dies
decisiuspera l’1-0.
“Ad’altreselsagradagesticular,a

nosaltres ens agrada actuar i gua-
nyar, i no ens distraurem davant
plantejaments ofensius que acaben
restant suport a la independència”,
va declarar a RAC1. Rull va defen-
sar les crítiques de Vila a l’assalt de

quatred’encaputxatsaunbusturís-
ticdeBarcelona,posteriormentrei-
vindicat per Arran, branca juvenil
de la CUP. “Els actes vandàlics són
vandàlics encara que defensin un
principi legítim”,vadir.
També va intervenir en la polè-

mica la consellera de Treball, Do-

lorsBassa,trencantdefactoelsilen-
ci que els dirigents d’ERChanestat
guardanten lesúltimes topadesen-
treelPDECatilaCUP,elsdeudipu-
tats de la qual continuen sent vitals
per a la supervivència parlamentà-
riade l’Executiucatalà.
Bassa va recordar a Gabriel que

qui“organitza” l’Executiuéselpre-
sident Puigdemont. “Ell té tot el
dretdeposarelsconsellersquevul-
gui i comsigui”, vadir.
LareacciódeRulliBassatornena

evidenciar ladifícil convivènciaen-
tre el Govern, principalment el
PDECat, i laCUP.Lallistad’escara-

musses és llarga, però ni els uns ni
els altres no han decidit fins ara
trencar una aliança que garanteix
una majoria d’acció a l’indepen-
dentisme.
Després del clima de camara-

deria entre ArturMas i la CUP du-
rantelprocésdelaconsultadel9-N,
les primeres discrepàncies amb la
novadirecciódel grupparlamenta-
ridelaCUP,enquèAnnaGabrielva
substituir David Fernández, van
aflorar tot just saber-seels resultats
del27-S.
Llavors la CUP va exigir per do-

nar suport a Junts pel Sí que Mas
sortís d’escena atès que el feia res-
ponsable de les retallades del Go-
vern, però també dels nombrosos
casos de presumpta corrupció que
afecten l’antigaConvergència.
Després de setmanes d’estira-i-

arronses, retrets creuats i cam-
panyesdepressió, l’apariciódeCar-
lesPuigdemontcomapossiblepre-
sidenciable va garantir la
constitució de l’Executiu de JxSí,
alhora que, en paraules de la CUP,
condemnaven Artur Mas “a la pa-
pererade lahistòria”.
Un altremoment d’extrema ten-

sióvaarribaramblanegociaciódels
pressupostos de la Generalitat per
al 2017. La CUP va negar el seu su-
port als comptes al·legant que eren
antisocials ipoccompromesosamb
elprocés independentista.Altrave-
gada es va obrir un temps d’assem-
blees, pressions per part de Junts
pel Sí i retrets mutus (“Quan els
porteslacontràriat’insulten”,vadir
Francesc Homs) que va forçar
Puigdemont a enfrontar-se i supe-
rar (gràcies a laCUP)unamoció de
confiançaalParlament.
Amb l’arribada de l’estiu i la pro-

ximitat de l’1-0, i quan els estrategs
dels partits ja es preparen per la
possibilitat d’un avançament elec-
toral, el xoc s’ha agreujat. Primer
amb la pressió de la CUP a Puigde-
montperquèfesforadelseuExecu-
tiu aquells consellers dubitatius (la
crisi va acabar amb Jordi Baiget,
Jordi Jané,NeusMunté iMeritxell
Ruiz fora del Govern) i continuar
avançantper laviaunilateral.

I en les últimes setmanes per les
accionsde laCUPcontrael turisme
i el cartell, d’inspiració leninista, en
què apareix una dona escombrant
del mapa diferents polítics (Aznar,
Pujol, Mas, Rajoy), banquers, em-
presaris, membres de l’Església i
fins i totun torero.
“Feu pena”, va exclamar el diri-

gent del PDECat David Bonvehí
quanvaveureelcartell. Idiumenge
passat, després que la CUP recla-
méselcapdeVila,MartaPascal,co-
ordinadoradePDECat,vadeclarar:
“Tenimunprojecte propi queno té
res a veure ambel vostre dogmatis-
me i superioritatmoral”.c

Política
La qüestió catalana

ÀLEX GARCIA

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la diputada de la CUPAnna Gabriel en un ple del Parlament

NO A LA TURISMOFÒBIA

Rull defensa les
crítiques de Vila a les
accions de la CUP
contra el turisme

TANCAMENT DE FILES

Bassa recorda a
Gabriel que és
Puigdemont qui
mana al Govern

TENSIÓ EN AUGMENT

Malestar a la direcció
del PDECat per les
últimes declaracions
dels antisistema

Cita a Prada deCoflent
]El conseller de Presidèn-
cia de la Generalitat, Jordi
Turull, obrirà aquest dijous
la 49a Universitat Catalana
d’Estiu (UCE), que se cele-
brarà des de dimecres fins al
23 d’agost a Prada de Con-
flent (França), se centrarà
en el procés independentis-
ta i tindrà la participació de
consellers del Govern, dipu-
tats dels partits indepen-
dentistes i representants de

les entitats sobiranistes.
Per bé que al principi s’ha-
via estudiat la possibilitat
que hi anés el president de
la Generalitat, Carles Puig-
demont, finalment serà Tu-
rull qui protagonitzarà l’ac-
te d’inauguració. El conse-
ller de Cultura, Lluís Puig,
participarà dissabte en la
commemoració dels 25 anys
de la mort del poeta Joan
Fuster, juntament amb la

consellera de Cultura
del Govern balear,
Fanny Tur. Dins del progra-
ma també destaca la cele-
bració diumenge d’un acte
titulat Política i societat
civil al camí cap a la lliber-
tat, en què intervindran
el president d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i
el de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Jordi
Sànchez. 418
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Defensa ciutadana de la democràcia

LAvictòriadelspartidarisdelBrexit enel refe-
rèndum del juny del 2016 i el triomf de Do-
nald Trump en les eleccions nord-america-
nes del novembre d’aquell any van enviar al

món dos missatges força preocupants. El primer ens
revelava que una proposta basada en plantejaments
xenòfobs i en dades falsejades valia per empènyer el
RegneUnit fora de la Unió Europea. El segon ens des-
cobriaqueuncandidat forjat a la fargade lescelebrities,
que tenia com a prioritats desmuntar el sistema de sa-
nitat pública impulsat pel seu antecessor i fer fora del
país els immigrants podia convertir-se, en temps d’in-
certesa per a les classes menys afavorides, en l’home
més poderós delmón.
A continuació, un fantasma va recórrer Europa. I no

era precisament el del comunisme descrit per Marx i
Engels a El manifest comunista. Era el fantasma dels
populismes, alimentats per la mateixa xenofòbia que
nodria el Brexit o Trump. Les eleccions a Holanda i a
França es van anunciar llavors decisives per compro-
var l’extensiódel fenomenalVellContinent, onencara
ressona l’ominósecodelnazisme.Per fortuna,nieldis-
curs racistade l’holandèsGeertWildersni el similarde
la francesaMarine Le Pen no van ser ratificats per les
urnes, i van quedar aparcats. Simés no, temporalment.
Va semblar llavors que Europa respirava alleujada,
després de comprovar que el seu projecte comú conti-
nuava tenint vida al davant. Encara que no és menys
cert que les eleccions federals alemanyes del setembre
vinent i les que pot ser que es convoquin a Itàlia acon-
sellen cautela i atenció.
Dit això, en dates recents es produeixen aquí i allà

rebrots de la intolerància, que fa pocs anys haguessin

disparat totes les alarmes. Però que ara, potser per la
reiteració, s’assumeixenambmenys esperit crític.N’hi
ha exemples endiversos escenaris. Els fets deCharlot-
tesville de dissabte passat, en què un supremacista
blanc va envestir i vamatar unamanifestant antifeixis-
ta, sónunaprovad’això;ésadir,deldesigd’eliminarels
quepensendemaneradiferent.Enunaescaladiferent,
i per fortuna ambefectes fins avui d’un altre ordre, cal-
dria esmentar en l’escena catalana les iniciatives de la
CUP. Com la del seu cartell a favor del sí davant l’1-O,
que proposa escombrar els que ells consideren repre-
sentants de l’actual sistema; o, posteriorment, les de-
claracions de la diputada Anna Gabriel exigint que el
conseller Santi Vila,membre d’unGovern democràtic,
sigui apartat de les seves responsabilitats públiques
perquè alguna de les seves iniciatives polítiques li ha
semblat contrària als seus interessos.
Encara que –insistim– són esdeveniments diferents,

totsmereixenunaresposta ferma i inequívocadelsque
prefereixen viure en un règim democràtic que defensi
la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme. Per
descomptat, els càrrecs electes que ostenten la repre-
sentativitat popular són els que, en primer lloc, han
d’acreditar el lideratge moral i rebutjar qualsevol tic
totalitari, sense deixar-se ofuscar pel rèdit de les seves
aliances polítiques conjunturals (només ahir, dos dies
després dels fets de Charlottesville, Trump va accedir
per fi a condemnar el racisme). Però volem recordar
que les llibertats i elpluralismenomésestan foradepe-
rill si lesdefensael conjuntde laciutadania. Inonomés
anant a votar cada quatre anys, sinó rebutjant amb tota
claredat les conductes que, aprofitant-se de les lliber-
tats de la democràcia, treballen per soscavar-la.

Macri es referma en les primàries

LA coalició de centredreta Cambiemos, lide-
rada pel president de l’Argentina, Mauricio
Macri, esmanté com a primera força política
del país després de les eleccions primàries

celebrades aquestdiumengepassat.Aquest escenari és
clau de cara al resultat que pugui obtenir en les elec-
cions legislativesquesecelebraranelproper22d’octu-
bre i que posaran a prova la seva gestió des que va ac-
cedir al poder el desembre del 2015. En aquestes pri-
màries han quedat definits els candidats que podran
competir en les legislatives, en les quals es renovaran
24 escons del Senat i 127 de la Cambra de Diputats. La
participació electoral, que en aquell país té caràcter
obligatori, va ser del 77%.
LavictòriadeMacri s’haproduïtmalgrat el dur ajust

econòmic aplicat al país, amb una àmplia sèrie de
reformes –totes elles impopulars– destinades a reduir
el dèficit públic, millorar la competitivitat i impulsar
les inversions, tant nacionals comestrangeres. Si bé les
grans xifres de l’economia hanmillorat, la gent encara
no ho nota. La inflació –malgrat que va a la baixa– i
l’atur són molt elevats, la qual cosa fa que un terç dels
44milions d’argentins visquin en la pobresa. El país, a
més, pateix la creixent emigració dels seus ciutadans
més ben preparats.

Aquestes primàries han estat marcades pel retorn a
l’arena política de l’expresidentaCristinaKirchner. La
seva formació ha registrat una derrota global al país, a
causa de la divisió interna que pateix el peronisme i de
la mala imatge personal que arrossega com a con-
seqüència dels diversos casos de corrupció en què ha
estat implicada. Però, malgrat això, ha estat capaç
d’empatar en vots amb la coalició deMacri a la provín-
cia de Buenos Aires, la circumscripció política més
grandelpaís, ambun40%dels electors.Aixòésunavís
per al president argentí que, malgrat la victòria, no ho
té tot guanyat. Si els resultats d’aquest diumenge es
repetissin a l’octubre, segons els analistes, la coalició
de Macri guanyaria pes en les dues cambres legis-
latives però no prou per aconseguir la majoria ab-
soluta, fet que l’obligaria a continuar amb l’actual
política de pactes per tirar endavant les seves inicia-
tives legislatives.
El resultat de les primàries, en qualsevol cas, ofereix

la imatge que Macri lidera el país amb el suport po-
pular necessari. Personalment va agrair als argentins
que hagin comprès que el rumb elegit és el correcte,
malgrat els sacrificis que exigeix, per solucionar els
problemes del país. De totesmaneres, la veritable pro-
va de foc seran els vots del pròxim 22 d’octubre.

Quan l’independentisme va sor-
tir del marge per convertir-se
en el principal nervi català,
vaig descriure’l com una reac-

ció al·lèrgica a una llei que no deixa ni
tan sols la sortida contemplada per la
llei (i no és un joc de paraules: el TC
avisa que el referèndum no es pot fer;
però en una famosa sentència del 2010
va esmenar un referèndum que sí que
espodia fer).
El Govern central, així com els mit-

jans,elstertuliansiquasitotselspartits
espanyols proposenuna sortida: “Can-
vieu laConstitució”.Hodiuen seriosa-
ment, però sembla una burla, ja que la
societat espanyola se sent ben còmoda
amb laConstitució i no té cap ganes de
canviar-la. Certament: cada ciutadà fa
un esforç d’adaptació al comú, però
més enllà d’aquest esforç genèric, la
majoria dels ciutadans espanyols sen-
ten que la Constitució és un vestit que
els va força a mida (només el qüestio-
nen els indignats, que encarna Podem;
també sen’han sentit exclosos).
Elscatalansvanvotar laConstitució:

esperant que el vestit no es tornaria
una cotilla. Aramolts d’ells troben que
comprimeix de manera abusiva i asfi-
xiant.Perònotenenforçademogràfica
percanviar-la.Sesentenengabiats.Lò-

gicament, la ciutadania espanyola ho
viu d’una altra manera: no pot, ni vol,
entendre les il·lusions i problemes del
catalanisme. Per això s’han popula-
ritzat en tertúlies espanyoles les visi-
onscaricaturesques(el tòpicde lapela)
o els judicis temeraris sobre els cata-
lans (estan malalts, adoctrinats, fana-
titzats, fracturats...).Latristaconclusió
d’aquest panorama és que només hi ha
dues sortides: resignacióo ruptura.
Predicar la por i demanar resignació

ha estat la recepta dels moderats cata-
lans,quenopodenoferir resmésqueel
seudesigdediàleg, jaque l’Estathane-
gat per activa i passiva el diàleg sobre
les tres substàncies: finançament, cul-
turapròpiaicompetències.Defet, l’Es-
tat insisteix finsaextremsgrotescosen
la uniformació. Per exemple: ara no
deixa que elGoverndel presidentPuig
es dirigeixi en valencià al de Puig-
demont. Aquest context empeny en-
cara més els independentistes a tirar
peldret.Moltsnovolensaberquelaco-
saacabaràmalament.D’altressíqueho
saben i, tanmateix, persisteixen en el
seucamí.Demanera fatalista, comqui,
conscient de la irreversibilitat de la se-
va malaltia, tria l’eutanàsia. Rebutgen
les cures pal·liatives que prometen els
moderats(elsquals,defet,notenenala
farmaciolaniunaaspirinaperoferir).
L’aeroport del Prat s’ha convertit en

lametàforaquehoresumeix tot: fadeu
anys, moderats i empresaris van de-
manardesdel’Ieseladescentralització
aeroportuària. L’Estat no va cedir. Els
moderats van callar. Aena, que repre-
sentaels interessosdel’Espanyaradial,
vaprivatitzar-neparcialment la gestió.
Resultat: Aena extreu enormes bene-
ficisdelPratmentre li redueix la inver-
sió en seguretat i serveis. Jo puc ser
contingut personalment, però no puc
tancar els ulls a la realitat. Davant
d’aquest panorama, no tinc l’atrevi-
ment de recomanar contenció, és a dir,
resignació.c

Resignació

Hi ha un independentisme
fatalista: conscient de
la irreversibilitat de la
malaltia, tria l’eutanàsia

Antoni
Puigverd
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Un dels encants del Lluça-
nès: posar en evidència els
urbanites. S’hi arriba per
carreteres que desmentei-

xen la lògica robòtica del GPS, se-
guint instruccions de boca-orella que
convé memoritzar i que empalmen
muntanyes, masies i boscos propietat
d’invisibles milionaris pèrsics que hi
conreen discreció, cavalls i exten-
sions de territori cuidats com si fós-
sim a Suïssa. Com que l’urbanita ig-
nora el nomdels arbres, ha de confiar
en el que li transmeten a primera vis-
ta: massa eixutesa pels indígenes i
una plenitud embriagadora de verds
(riu-te’n, del Pantone) pels visitants.
L’hospitalitat fa la resta, sobretot si
tens la sort de tenir bons amics que
han organitzat el dia d’aquella mane-
ra improvisadament preparada que
multiplica tant el temps invertit com
l’espai descobert.
Al matí, res d’aurresku protocol·la-

ri: un còctel pecaminós de fuet i coca
(dePerafita, de la bona) desaconsellat
per les autoritats sanitàries i una con-
versa que trena els afectes ambmean-
dres que avancen cap al passat i retro-
cedeixen cap al futur. A l’hora de di-
nar, carreteres avalades per déus del
ral·li, amb vorals castigats per mira-

cles o tragèdies i cicatrius de batalles
patriòtiques. El paisatge funciona a
través del recurs de col·locar-hi, aquí
i allà, una casa rural, una explotació
massiva de porcs (no en parlaré per
no posar-me de mala llet) o la masia
d’un especialista a ferrar els pura
sang de l’aristocràcia jordana.
És el Lluçanès, ves. I per pair-lo

convé buscar una de les moltes fon-
des de la zona, en aquest cas Cal Pe-
nyora, on retrobar altres amics. A un
preu obscenament econòmic, tres
plats (i postres), un dels quals –ci-
grons amb cansalada saltejada– faria
queMarcel Proust s’oblidés per sem-
pre de la seva magdalena. I quan la
tarda escampa la llumcomsi l’horitzó
fos un desguàs calidoscòpic, carrete-
ra cap a SantaMaria deLluçà, virgue-
ria romànica cuidada per un historia-
dor prou original per explicar-te el
claustre a través d’enllaços com cris-
tians, àrabs, Steve Jobs, Guardiola i el
vermell Ferrari. El relat, psicodèlic,
té més revolts que les carreteres lo-
cals i fa joc amb la fonda del davant,
regentada per una argentina me-
lòmana. I quan l’urbanita comença a
sentir el vincle amb el paisatge, san-
tuari dels Munts. Són 360 graus de
Catalunya vista amb una perspectiva
inapel·lable, que confirma que el pai-
satge és el llenguatgedels països quan
els seus habitants s’adonen que més
val callar. Més tard, tornant cap a la
capital, l’urbanita constata que alma-
leter del cotxe hi porta tomàquets,
pebrots i enciams acabats de collir en
un hort d’amics imprevistos, un tall
de coca perquè ningú no pugui reba-
tre que la de Perafita és la millor i la
propina d’un llibre monumental so-
bre l’esport a Mataró. No ho acos-
tuma a fer, però, just al límit de la
comarca, atura el cotxe, baixa, s’age-
nolla i crida: “Gràcies!”.c

Postal del
Lluçanès

Al’horadedinar, carreteres
avaladesperdéusdel ral·li,
ambvoralscastigats
permiracleso tragèdies

“Viu, grava, puja, comparteix”
Serien aquests els millors dies per

oblidar-se del mòbil si no fos que
és inevitable trobrar-se amb altres
estiuejants que ja han assumit que

no poden. O són més realistes i ni tan sols
s’ho han plantejat.

Per recuperar les nostres vides podem
intentar una dolorosa teràpia antiad-
dictiva o alçar elmòbil cap al cel ofrenant-
lo als seus satèl·lits: “Vet aquí un altre
esclau de l’smartphone: faci’s enmi el flux
de dades”.
Seria el nostre ritu d’ingrés en el culte

datista que ja professen els gurus de Sili-
conValley amb elmantra que tots acatem:
“Viu, grava, puja, comparteix”. És l’oració
que ha fet billionaris els dirigents de la
secta FANG (acrònim de Facebook, Ama-
zone, Netflix i Google). I ara l’han conver-
tit en religió.

Quanno complimel ritu de la hipercon-
nectivitat, tots aquells pecadors que pen-
sàvemmarxar de vacances sense el mòbil
solem penedir-nos després de patir la pe-
nitència de la desconnexió, un neguit di-
fús, però persistent, que abans de l’evan-
geli datista es deia avorrir-se i ara es diu
“Nopucdeixardemirar el grupdeWhats-
App del gimnàs”.
Els datistes ens recorden que els hu-

mans, al cap i a la fi, no som més que un
conjunt d’algoritmes, instruccions i infor-
mació que conflueixen en la joiosa comu-
nió de les dades.
Però, i la carn? I la sang? També són da-

des: una successió d’algoritmes que co-
mença en elmanual d’instruccions, també
dades, del nostre ADN. I les emocions?
Totes són, com la por, una síntesi d’ordres
bioquímiques –més dades– per no perdre

tempspensant quanarribaun lleó. Pel que
fa a l’amor, les reaccions necessàries per
engendrar nous datistes caben en un pa-
rell de megues.
L’historiador Harari suggereix que re-

trem culte als turistes japonesos, els pri-
mers sants datistes pioners a l’hora d’in-
tuirqueel sentit de lanostraexistència era
reproduir-la i compartir-la convertida en
dades.
Ens en rèiem llavors, perquè es feien

fotos, encara analògiques, de forma com-
pulsiva a cada fanal. Però avui ja han as-
solit la vida eterna amb les seves imatges,
digitalitzades i compartides devotament
pels seus descendents a Facebook.
I confluirem amb ells des dels nostres

cibercossos transhumans amb selfies,wat-
saps, els nostres gens i els dels nostres
avantpassats... Mentre duri la bateria.c

Sergi Pàmies

Lluís Amiguet

Símptomesd’incompetència
Dues setmanes seguint a molta

distància la realitat política, que
es pot convertir en una obsessió
quan es viu molt enganxat o in-

volucrat a ella, et permeten descobrir que
els corrents de fons romanen inalterables.
Continuen els mateixos titulars i declara-
cions, amenaces invariables sobre el que
pensen fer els principals protagonistes. Els
problemes que té qualsevol societat demo-
cràtica poden variar en els temes, però no
en el grau d’intensitat. Els conflictes són
inevitablesalspaïsos lliures.
He rellegit el breu assaig de JosepFerra-

terMora sobre les formes de la vida catala-
na, escrit fa jamésdemig segle, i s’hi poden
detectar algunes de les sorpreses que ens
assaltenal comprovar la confusióen laqual
vivim. Diuen que Tarradellas va dir que es
pot fer tot menys el ridícul. Ferrater Mora
no entra en aquesta descripció, però sí que
apunta que als catalans no els agrada gaire
queelsprenguinper incompetents.
Penso que un dels trets del moment ac-

tual és la incompetència d’una classe polí-
tica que actua com si la comunitat inter-
nacional aprovés tots i cadascundelsmovi-
mentscapalaindependència,comsi l’Estat
estiguésd’acordambelspassos fets finsara
pel Govern de Catalunya i com si els ca-
talans penséssim tots el mateix sobre el
referèndumi la independència.
FerraterMora parla també de lamesura,

sobretot en la capacitat de saber distingir
entre l’ideal i la realitat, dos conceptes que
cal reconèixer-los tal com són i procurar
acostar-los, però no confondre’ls mai. En
elsesdevenimentsques’apropenesdetecta
falta de competència i una certa confusió
entreelvoluntarisme, l’astúciaiunaoculta-
ció al Parlament i a la societat catalana so-
bre comse celebrarà el referèndumprevist
pera l’1d’octubre.
La incompetència pot ser volguda, cal-

culada, però en qualsevol cas demostra un
desconeixement de les regles del joc per
dura termeunaruptura saltant-se la legali-
tat, tantde l’Estatut comde laConstitució.
MarianoRajoypotestarabusantde la se-

vaposició de força i pensar que ambquatre
recursos al Constitucional es resoldrà un
conflicte en el qual els populars van encen-
dre la metxa aconseguint milers de firmes
en contra de l’Estatut del 2006 que va ser
ratificat pel Congrés i pel poble de Catalu-
nyaen referèndumiqueen la sentènciadel
TC del 2010 va ser incomprensiblement
purgat amb un gran ribot, segons va ironit-
zar sarcàsticamentAlfonsoGuerra.
Aquell despropòsit tant polític com jurí-

dicvapromoureelcorrentdedesconfiança
que afecta totes les parts implicades. Si no
esrecupera laconfiançamútuaserà impos-
sible establir les bases per a un pacte que al
final s’haurà d’assolir siguin quines siguin
les conseqüències a curt termini de la con-
frontacióqueestàenmarxa.
L’aliança entre Junts pel Sí i la CUP per

investir Carles Puigdemont no va ser una
incompetència,sinóunerror.Elmateixque
haviacostatelcàrrecd’ArturMasielqueha
condicionat el calendari del procés en els
últimsdivuitmesos.LaCUPactuadeporta-
veu revolucionari establint la fórmula que
sense desobediència no hi ha independèn-
cia. La diputada Anna Gabriel ha repetit
que el que està en joc és “la ruptura amb
l’Estat espanyol”. La resta són discursos
d’un paisatge que adopta moltes i diverses
tonalitats.
El llenguatge cupairemarcamoltes pau-

tes polítiques davant el silenci de Carles
Puigdemont i Oriol Junqueras, que no sa-

bencomoferirunaalternativaindependen-
tista sense el sabor revolucionari que im-
pregna el discurs de diverses faccions de la
CUP.QuanelconsellerSantiVilas’atreveix
acriticar les línies leninistesdelscartellsde
propaganda cupaire és immediatament as-
senyalat perquè abandoni el Govern ja que
Vila pot ser “molt bo per a un país de rics,
perònoperaunpaísdegentpobra”.
ElsdeudiputatsdelaCUPtenenlarepre-

sentació queva sortir de les urnes i hanuti-
litzat els seus vots per a la investidura i per
assenyalarelcamímésràpidiexpeditiucap
a la república catalana. El vell partit de re-
ferència a Catalunya –ara anomenat PDE-
Cat–s’atreveixaplantarcaraaldiscursdela
CUP, que acusa de “dogmatisme i superio-

ritat moral”. Esquerra no dedica temps ni
esforços a contradir els socis que els donen
suport a la Cambra. La divisió entre les
forces polítiques de l’independentisme no
és tàctica ni estratègica, sinó obertament
ideològica.
Aquelles formes de la vida catalana que

JosepFerraterMoraresumeixenelseny, la
mesura i la ironia sembla que estan de va-
cances des de fa uns anys. Caldrà recupe-
rar-les abansodesprésde l’1-Operno tren-
carlesvaixellesqueadornenelnostrepatri-
moni col·lectiu, que és plural i que acaba
sempre inclinant-se cap al centre de grave-
tat, evitantcaureenelsextremsutòpics.c

Lluís Foix

Ladivisióentre les
forcespolítiquesde
l’independentismenoéstàctica
niestratègica, sinóideològica

RAFA GARRIDO / ACN
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Barcelona atacada

Policies i serveis d’emergència
encapçalaran lamarxa de dissabte
Govern, Ajuntament i partits rebutgen el veto de la CUP al Rei i a Rajoy

Launitatdelsdemòcratescontrael
terrorisme és innegociable. Sota
aquesta premissa, totes les admi-
nistracions i lamajoria partits, que
desprésdels atemptatsdeBarcelo-
na i Cambrils intenten transmetre
una imatge de certa unitatmalgrat
la tensió latentpelprocés indepen-
dentista, van fer ahir una crida a
participar a la marxa que dissabte
vinent, sota el lema “No tinc por”,
recorrerà el centre de la capital ca-
talana en record de les víctimes i
contrael terrorisme.
LaGeneralitat i l’Ajuntament de

Barcelona, convocants de la mani-
festació,hanvolgutcedirtotelpro-
tagonisme als Mossos, la Guàrdia
Urbanai larestadeserveisdesegu-
retat i emergència, a més de taxis-
tes, comerciants i diferents col·lec-
tius que van socórrer les víctimes i
afectats,perquèsiguindissabtea la
capçalera. Una manera de restar
càrregapolíticaalquehadeseruna
expressióunànimecontra el terror
ilabarbàrie. “L’importantésquela
gent sigui la protagonista”, van as-
senyalar.
Aquesta unitat d’institucions i

partits contrasta amb la posició de
l’aliatparlamentarideJxSí,laCUP.
Els antisistema han anunciat que
no se sumaran a la manifestació si
participen el Rei, a qui acusen de
“finançar el terrorisme pèrsic

(sic)” i de ser “culpablede l’atemp-
tat”, o algun representant del Go-
verncentral.

La presència del Monarca dis-
sabte a Barcelona sembla poc pro-
bable, laSarsuelanos’hapronunci-
at sobre això, però el president del
Govern,MarianoRajoy; lavicepre-
sidenta, Soraya Sáenzde Santama-
ría; laministraDolorsMontserrat, i
altres membres de l’Executiu cen-
tralsíquetenenpensantassistir-hi.
També se sumarà el president de
València, Ximo Puig; la presidenta
andalusa, SusanaDíaz, i l’alcaldes-
sadeMadrid,ManuelaCarmena.
Unade les rèpliquesmésdures a

la CUP va venir del president de la
Generalitat, Carles Puigdemont,
en el que és el tercer xoc aquest es-
tiu del PDECat amb els seus aliats,

després dels actes de protesta con-
trael turismei lapeticióqueelcon-
seller Santi Vila sigui destituït des-
prés de l’1-O. “El seu posiciona-
ment és molt lamentable perquè a
lamarxa nohi ha dret d’admissió”,
vaafirmar.

El president va defensar en una
entrevistaaLaSextaquea lamani-
festació de dissabte “tothom que
vulgui hi pugui ser”, per la qual co-
sa va fer una crida a laCUPperquè
es“replantegi” la sevaposició.
Precisament ahir van començar

a obrir-se esquerdes al si dels anti-
sistema. Poble Lliure, organització
integradaalaCUP,esvadesmarcar
delveto,perònodelessevesacusa-
cions contra el rei Felip. En un co-
municat del seu portaveu, Guillem
Fuster,vadefensarlaparticipacióa

lamanifestacióperquèlapresència
del Rei “no pot privar els catalans
d’expressarelseudolorisolidaritat
capa lesvíctimes”.
En espera que la CUP acabi

d’aclarir la sevaposició, lescridesa
la unitat es van succeir. El vicepre-
sidendelGovern,Oriol Junqueras,
va subratllar la importància que la
manifestació participi “com més
gentmillor”,jaqueafirmaqueésbo
“que ens sentim acompanyats per
d’altres iqueensajudem”.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada

Colau, va fer una crida a la partici-
pació des del seu compte de Face-
bookivadestacarqueelcritespon-
tani que va brollar entre els assis-
tents alminuts de silenci a la plaça
Catalunya, aquest “No tinc por”
que encapçalarà la marxa de dis-
sabte, és un “antídot a la ràbia i la
impotència que tots sentíem quan
pensàvemenlesvideseixelebrades
de lamaneraméscruel i aleatòria”.

El delegat del Govern a Catalu-
nya, EnricMillo, es vamostrar crí-
tic amb la CUP i amb qualsevol in-
tent de polititzar l’atemptat per-
què, segons va avisar, “fa un flac
favor a la democràcia”. Millo va
elogiarla“granreacciócívica”dela
societat catalana i l’alt nivell de co-
ordinació i eficàcia dels cossos po-
licials.
No polititzar la marxa contra el

terrorisme va ser, així mateix, la
crida que va fer la líder de Ciuta-
dans i de l’oposició al Parlament,
InésArrimadas,quevadesitjarque
enlajornadadedissabte“nohihagi
cap tipus de discrepàncies políti-
ques i hi puguemser tots junts sota
elmateix lema”.
Mentrestant, el primer secretari

delPartitdelSocialistes (PSC),Mi-
quel Iceta, va anunciar la seva pre-
sència i va qualificar de “barbari-
tat” els arguments exposats per la
CUP. I el president del PP català,
Xavier García Albiol, va demanar
que la manifestació “representi la
pluralitat política i social de Cata-
lunya”.c

NICOLAS CARVALHO OCHOA / GETTY

Agents de la Guàrdia Urbana i unmembre dels serveis de neteja atenent una de les víctimes de l’atemptat

Barcelona

IÑAKI
ELLAKURÍA

CRÍTIQUES DEL PRESIDENT

Puigdemont qualifica
de “lamentable”
la posició de la CUP
amb lamanifestació

PRESÈNCIA DEL GOVERN

Rajoy i altres
membres de
l’Executiu seran
presents a Barcelona

La resposta institucional

BARCELONA Redacció

La Mesa del Parlament mantin-
drà aparcat una setmana més el
projecte de llei de Referèndum
que impulsen Junts pel Sí i la
CUP i non’abordarà la tramitació
en la reunió d’avui de l’òrgan rec-
tor de la Cambra catalana. Ofici-
alment, l’atemptat gihadista de

dijous passat a Barcelona i Cam-
brils no ha alterat els plans del
bloc independentista, però els
seus líders són conscients que
hand’anar amb tacte encadascun
dels pròxims passos per evitar fe-
rir sensibilitats. Sí que està pre-
vist que en la reunió de la Mesa
s’acordi la crida del Parlament a
participar en la manifestació

impulsada per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat per a
dissabte vinent, cosa que tindrà el
suport de totes les forces polí-
tiques i les reserves conegudes de
la CUP.
No obstant això, la decisió que

condiciona el calendari passa per
fixar el moment en què es dona
per “finalitzat el dol” per les vícti-
mesde l’atemptat.Lacaçadel ter-
rorista de la furgoneta de Barce-
lona ahir i la manifestació de dis-
sabte són dos elements clau a
l’horade ferunpasendavantenel
procés sobiranista.
Continua assenyalat en el ca-

lendari elpledeldia6-7desetem-
bre per a l’aprovació de la llei, pel
qual es requereix una admissió a

tràmit prèvia per part de laMesa.
Sobre com s’ha de vehicular la
iniciativa enelple, “hihadiverses
vies i aplicarem les que siguin
mésadequadesencadamoment”,

va afirmar ahir Oriol Junqueras.
El vicepresident delGovern, en

declaracions aTV3, va assenyalar
que el procés sobiranista ha de

quedar al marge de la política an-
titerrorista, amb la qual cosa els
plansdeconvocarunreferèndum
d’independència per a l’1 d’octu-
bre són inalterables. “El que hem
de procurar és que els atemptats
no alterin la vida democràtica de
les societats” i “nohihacapsocie-
tat democràtica que es deixi con-
dicionar i intimidar pel xantatge
del terrorisme”, va subratllar
Junqueras.
De fet, el líder republicà va res-

saltar que “els demòcrates ho
som sempre, vint-i-quatre hores
al dia i tots els dies de l’any”. “La
democràciaensagrada tantque la
volemexercir i que siguidetermi-
nant en tots els aspectesde la vida
dels ciutadans”.c

LaMesa del Parlament
manté aparcada
la llei del Referèndum Junqueras garanteix

que els atemptats
no afecten el procés:
“No han d’alterar
la vida democràtica”
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les actuales de esta pequeña ciu-
dad ydel ambiente que en ellos se
vive, al analizar con su punto de
vista tan humanitario la situación
actual de lasminorías que allí ha-
bitan, ha conseguido transmitir-
me sentimientos de sosiego, em-
patía, compasión, paz y autocríti-
ca. Sentimientos tan necesarios
en los tiempos que estamos vi-
viendo y que desgraciadamente
no demasiados cronistas son ca-
paces de transmitir.
Es la columna de Antoni Puig-

verd mi primera lectura cuando
abro La Vanguardia cada día.

LOLES CUYÀS ROBINSON
Suscriptora
Lloret deMar

Una campanya nefasta
La CUP s’equivoca amb

aquesta campanya que va encetar
el 10 d’agost, que pretén escom-
brar tots els que, segons Anna
Gabriel, només “simbolitzen po-
der, estructures desiguals, misò-
gines, discriminatòries i patriar-
cals”. No es pot posar tothom al
mateix sac, els enemics de sem-
pre i els que han lluitat a favor del
nostre país. Hi ha molts factors
que sumen. Som on som perquè,
enel seumoment,Pujol va llaurar
el camí tot batallant perquè es re-
conegués arreu d’Espanya l’eina
que hem tingut sempre els ca-
talans: la llengua. Gràcies a Pujol
es va implantar la immersió lin-
güística que va consolidar la llen-
gua catalana a totes les escoles,
tant als alumnes autòctons com
als nouvinguts. Això no té preu.
Som on som perquè ArturMas

va apostar per la independència
quan va veure que tot el país ho
demanava amb una força nova,

massiva, absoluta i segura. Va en-
cetar el camí amb el 9-N. Estic
convençuda, gent de la CUP, que
jo només soc un de tants milions
de catalans que pensen de la ma-
teixa manera. Per tant, si heu de
fer campanya per l’1-O, busqueu
altres arguments dirigits a tots el
catalans que estan representats al
nostre Parlament. O és que voleu
donar la raóaAznar: “Sepelearán
entre ellos”.

ALEGRIA JULIÀ I DANÉS
Barcelona

LosmulosdeCerdanya
Leyendo el artículo de este

periódico “Final español a la re-
beliónde losbóxers” (Internacio-
nal, 17/VIII/2017), he recordado
que la Cerdanya, aunque fuese a
título anecdótico, tuvo, probable-
mente, cierta relación con el
acontecimiento. Me explicaré.
De todos es sabido que la Cer-

danya es, y lo ha sido tradicional-
mente, criadora de ganado equi-
no de toda clase. Por ello, los
compradores de caballos, asnos y
mulos se desplazaban periódica-
mente a la comarca para comprar
algunos ejemplares, según sus
necesidades.
Uno de los clientes asiduos era

el ejército francés. Pues bien, el
semanario puigcerdanés La Voz
del Pirineo nos dice en el número
de 5 de agosto de 1900 lo siguien-
te: “El Gobierno francés ha dis-
puesto que se verifique la compra
de 300mulos en laCerdanya, con
destino al cuerpo expedicionario
para China, cuya noticia ha pues-
to en movimiento a todos los ga-
naderos de esta comarca”. En es-
tos años, se desarrollaba la guerra
de los bóxers y, por tanto, la noti-

cia es verosímil. Así, podemosde-
cir que, probablemente, los mu-
los ceretanos pastaron en lo pra-
dos chinos y quién sabe si
también en los jardines de la Ciu-
dad Prohibida.

JOANMANUELCASANOVAS
Suscriptor
Puigcerdà

Agricultura respetuosa
En una carta Martí Gassiot

preguntava “On són les grano-
tes?” (20/VIII/2017). Com a ciu-
tadana que visc i estic en contacte
amb la natura, li responc ambuna
altra pregunta: i on són les papa-
llones, els cargols, les serps?, on
són les guineus, les cuques de
llum i tantes varietats d’ocells
que fins fa pocs anys omplien el
nostre entorn formant una part
indispensable dels seus ecosiste-
mes?, com ha pogut passar una
desaparició tan sobtada i que va
en augment?Amb l’afany demul-
tiplicar les collites, s’aboca siste-
màticament un excés de purins,
productes químics, herbicides,
insecticides, fungicides... als
camps, als marges dels camins, a
les vies de trens i fins i tot a jar-
dins públics. Aquests productes,
alguns altament tòxics per a l’ho-
me i la fauna, a poc a poc es van
filtrant, contaminant les capes
freàtiques que arriben als rierols,
on, comvostè diu, fins fa poc cen-
tenars de granotes s’hi capbusse-
javen i que possiblement ja no hi
tornaran. Aquesta seria la meva
resposta. Malauradament té difí-
cil solució si no retornem a la
pràctica d’una agricultura res-
pectuosa amb l’entorn.

CARMINAVILASECA
Gaüses

Unanova espècie de robots ha desenvolu-
pat un llenguatge propi, aliè al dels hu-
mans, incomprensible fins i tot per als qui
els varen crear. Dissenyades per nego-

ciar, aquestes màquines consideren que l’idioma de
les persones no és eficaç, té massa floritures. Així,
han generat una manera de comunicar-se molt més
productiva, però inintel·ligible per als que no som
comells. Ennopoder controlar-los, Facebookhade-
cidit desconnectar els robotsBob iAlice, desprésque
tenguessin una conversa inquietant. Es veu que en
Bob li va dir a n’Alice: “Puc puc jo tota la resta”. A la
qual cosa, n’Alice contestà: “Les boles tenen zero a
mi ami ami ami ami”.
Sincerament,nocrecquen’hihagiper tant.Aquest

intercanvi té forçamés sentit que les cançons de reg-
gaeton, i perdesgràcia, ningúnohadesconnectat en-
cara aquesta mena de música. De fet, el diàleg entre
els autòmats ésmés fluid i accessible que el quehi ha

entre els governs es-
panyol i català, i tam-
pocenaquest cas s’ar-
riba a una desconne-
xió completa. Entenc
millor aquest parell
de robots que la factu-
ra de l’electricitat. I
aixòemfapensarque,
en un futur no gaire
llunyà, quan els joves
tenguin professions
que encara no existei-
xen, la d’intèrpret

d’androidesaniràmolt sol·licitada. I ésqueFacebook
potdesconnectar enBob in’Aliceperquèno li agrada
el que pensen, o simplement perquè no té ni idea del
quepensen. Però, sigui comsigui, la intel·ligència ar-
tificial ha arribatperquedar-se, i hademostrat que la
intel·ligència natural li sembla curta.
Si fem cas de les cites a internet, Einstein ja deia

que hi ha dues coses infinites: l’univers i l’estupidesa
humana. Com més evolucionam, més es corrobora
aquesta afirmació. I si el que fos difícil no fos aconse-
guir intel·ligència, sinó evitar-ne l’extinció? Pensà-
vem que aquesta intel·ligència superior aterraria en
una nau des d’un univers inexplorat. Però el que ha
resultat inexplorat és l’enorme capacitat de connec-
tar dades sense lamediació de les emocions. És a dir,
a l’hora de negociar, cal empatitzar amb l’altre per
arribar a un acord. Això passa per un festeig, una se-
ducció, un joc enquèparticiparà la nostramanera de
ser i d’actuar, la manera de comunicar-nos i de per-
cebre la realitat; compartirem ideologies o interes-
sos, cercarem punts en comú. En definitiva, floritu-
res (segons les màquines) que ens distreuen de l’ob-
jectiu últim i amb les quals perdem el temps.
Precisament el temps és el que ens diferencia dels

ordinadors, capaços d’una simultaneïtat i d’una im-
mediatesaquea sobre semblenexigir-nos.A lapel·lí-
cula Arrival, els militars recorren a una experta lin-
güista perquè esbrini si els extraterrestres vénen en
to de pau o no. Els nostres dispositius ja saben que la
guerra i la pau només depenen de la productivitat
que se n’obtingui.

La Columna Coríntia

L’intèrpret
de robots

Llucia Ramis

El diàleg entre
els autòmats
ésmés fluid
i accessible que
el que hi ha entre
els governs
espanyol i català

m Els monitors i monitores de lleure tenim
l’obsessió de tenir controlats els infants i joves
quan som en una excursió a la muntanya; però el
cap de setmana passat em vaig trobar amb un
grup de famílies que no tenien aquesta preocu-
pació pels seus propis fills. Foren dues les vega-
des que el meu amic i jo vam avisar la família
que un dels fills s’havia quedat sol, i a força dis-
tància del grup.
La primera, el pobre nen, d’uns quatre anys,

s’havia quedat molt enrere tot cansat de cami-
nar i alhora empaitant saltamartins als prats de
Bacivers; el meu amic i jo vam animar-lo dient-li
que quedava poc per arribar a l’estany, i el nen
va començar a plorar quan s’adonà que estava
sol (respecte a la seva família); els plors i un
parell de xiulets nostres van alertar un dels pa-
res, que va venir tot xino-xano a cercar l’infant.
La segona vegada el grup de famílies ja havia

arribat a l’estany de Bacivers, on ja es reunien
per anar a dinar. El meu amic i jo vam arribar

just després d’aquest grup, però a la llunyania
vam veure un nen petit que continuava camí
amunt i ja enfilava el cim de Puig de Prat de
Bacivers; vam avisar el primermembre de la
família que vam veure i li vam preguntar si
aquell nano era seu. La resposta fou ràpida i
contundent: no!; acte seguit, se’l mirà bé i cridà
efusivament el nom de l’infant; també va anar-lo
a buscar xino-xano, i quan passà per davant
nostre, va remugar: “Pensaba que ya se conocía
el camino”; en aquest cas parlem d’un nen d’en-
tre cinc i sis anys...
O la muntanya absorbeix tant els infants que

els ennuvola el camp de visió i no els permet
seguir el grup (mares i pares) o les famílies en
qüestió estaven tan eufòriques de viure un dia a
la muntanya que en dues ocasions van oblidar
que són responsables dels seus propis fills. A la
muntanya, posem-hi seny plegats, sisplau!

PAU PUJOLVILÀ
Premià deMar
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Traducció: Juan Gabriel López Guix

certa avui, a l’època del desen-
volupament delsmitjans i les ca-
denes d’informació permanent.
Parlant massa de terrorisme,

correm el risc de cometre un tri-
ple error: concedir als terroris-
tes una important victòria sim-
bòlica quan ens encarreguem de
la seva pròpia comunicació; cre-
ar un clima anxiogen a la ciuta-
dania (perquè és el terror i la por
el que pretenen propagar); sus-
citar noves vocacions entre indi-
vidus desequilibrats que volen
tenir el seu quart d’hora de glò-
ria o que, no havent aconseguit
donar un sentit a la seva vida,
desitgen donar-l’hi a la seva
mort.
Anders Thornberg, responsa-

ble dels serveis de seguretat su-

ecs, ha al·ludit a una “nova nor-
malitat”. Els atemptats ja for-
men part del paisatge quotidià.
De tota manera, encara que no
s’ha de negar l’amenaça, hem de
comprendre que no és existen-
cial. L’Estat Islàmic pot atacar i
matar, però no pot aconseguir el

control de les nostres societats.
Els seus membres representen
“senzillament”undesafiament a
la seguretat.
Sigui quin sigui l’horror dels

atemptats, no provoquen ni de
lluny més morts que els acci-
dents de carretera, el consum
excessiu d’alcohol o tabac i tants
altres riscos mortals que, si bé
no tenen certament motivació
política, causen estralls molt
més grans sense suscitar una
mobilització equivalent.
En matèria de terrorisme, no

existeix el risc zero. Convertir
els terroristes en l’horitzó insu-
perable dels nostres comentaris
suposa donar-los indirectament
la raó.Nohi ha dubte que aques-
ta amenaça existirà per molt de

temps. Hem d’obrar amb vigi-
lància per protegir-nos, pe-
rò també hem d’evitar les acci-
ons que alimentin el fenomen en
l’intent de combatre’l. És justa-
ment el que va passar en els
casos de la guerra de l’Iraq i de
la intervenció militar a Líbia.

La vigilància no condueix a
cedir al pànic ni amodificar l’es-
til de vida, renunciant als passe-
josper la ciutat, les cerveses a les
terrasses, els espectacles o els
partits de futbol.
Els barceloninshan tingut una

extraordinària reacció de va-
lentia i dignitat. Malgrat el
cop, han reprès el curs normal
de la seva vida, encara que adop-
tant alhora mesures de segure-
tat.
Com ha declarat amb tota raó

l’alcaldessa de la ciutat, Ada Co-
lau: “El terror no aconseguirà
que deixem de ser qui som: una
ciutat oberta al món, valenta i
solidària”.

Parlantmassa
de terrorisme, correm
el risc d’atorgar als
terroristes una victòria
simbòlica important

Sigui quin sigui
l’horror dels atemptats,
no provoquen ni de
llunymésmorts que els
accidents de carretera

El Parlament salva el consens
La declaració institucional lloa el paper dels serveis públics i la ciutadania

Launanimitatnoésunadelesqua-
litats per quals destaqui el Parla-
ment els darrers anys, però ahir
n’hivahaver. I va serpossible, tot i
que amb matisos, amb la declara-
ció que, en nom de tots els dipu-
tats, va llegir lapresidenta laCam-
bra, Carme Forcadell, per con-
demnar els atemptats de la
setmana passada a Barcelona i
Cambrils. Un text que eludia pos-
siblespolèmiquespolítiquesipoli-
cials i lloavaelpaperdelasocietat i
dels treballadors públics. Això sí:
la treva va durar poc. Després del
minutdesilenci,alspassadissos,el

PP va carregar contra alguns res-
ponsablesdelGovernper ferunús
polític de la tragèdia. També con-
tralaCUP.Ielsantisistemavanfer
pública una declaració alternativa
a l’oficial,quetansolsvanaplaudir
a l’hemicicle lameitatdels seusdi-
putats.
“Davant d’una situació d’extre-

ma gravetat, la ciutadania, les ins-
titucions i els serveis públics del
país han actuat d’una manera
exemplar”, diu la declaració que
va llegir Forcadell, que lloa el pa-
per dels serveis “d’emergències i
d’urgències mèdiques”, així com
dels “cossos de seguretat”, però
sense entrar enconcrecions.El fet
que la Mesa aprovés dilluns con-
cedir laMedalla d’Honor del Par-
lament amossos i a les policies lo-
cals de Barcelona i Cambrils però

demont, en elmateix to –des de la
unitat–, va fer una crida a parti-
cipar en la manifestació d’avui. I
en lamateixa línia es va expressar
la líderdeCiutadansalParlament,
InésArrimadas. “Ésundiaperquè
tots junts, pesem com pensem,
tinguem el sentiment que tin-
guem, puguemestar en unamani-
festació sota un mateix lema per
lluitar contra el terrorisme”, va
manifestar.
Però, per molt que es brandés

una inhabitual unitat parlamentà-
ria, la seva debilitat, amés de que-
dar manifesta en una declaració
unpèl asèptica, es palpava als pas-
sadissosde laCambra: elsdiputats
tenen molt present l’actual clima
de desacord, que previsiblement
es tensarà una mica més en el ple
previstperal6desetembre.I,tam-
béahir, enaquellsmateixospassa-
dissosesvaarribaraverbalitzar.
En aquest context, el president

del PP a Catalunya, Xavier García
Albiol, després de l’acte solemne,
va acusar el Govern, i concreta-
ment alguns dels seus càrrecs,
d’utilitzarelsatemptats “en favor”
del procés independentista. “Els
partitsconstitucionalisteshemes-
tatal’altura.Noespotdirelmateix
d’alguns representants imembres
delGovern”, vadeclarar. “Per sort
nohanestat tots”, vamatisarAlbi-
ol, alhora que va censurar que al-
guns dels diputats de la CUP, als
quals va qualificar de “desestruc-
turatssocials”,noaplaudissinal fi-
nal de la declaració de condemna,
comtotsels altresparlamentaris.
Els antisistema van presentar

una declaració institucional “al-
ternativa”alaqueesvallegirahira
laCambra–a la qual donen suport
to iquedemanera“crítica”–.Enel
seu text, la CUP considera que “el
rebuig dels atemptats de Barce-
lona i Cambrils passa, necessà-
riament, per assenyalar-ne les
causes profundes”, i apunten que
l’Estat Islàmic és “un fenomen
vinculat a les lògiques de guerra
globalquecomençaambelquartet
de les Açores i que té el seumirall
en els extremismes religiosos i el
feixisme”.
La CUP va demanar la celebra-

ció la setmanaqueved’unplemo-
nogràfic.c

Barcelona

RAÚL MONTILLA

ANA JIMÉNEZ

Unitat.Un fort aplaudiment i unminut de silenci van tancar una declaració institucional acordada per tots els partits

no a altres cossos policials va sus-
citar certes crítiques: ahir es va
evitar tornar a caure en aquesta
polèmica...Oenqualsevolaltra.La
fórmula?Donarprotagonisme,so-
bretot, a la societat catalana en
conjunt, ialasevamanerad’actuar
enels atemptats.
“El Parlament fa una crida a

continuar treballant per la demo-
cràcia i la cohesió social al nostre
país.Lapluralitatnomésespotde-
fensardesdelademocràcia, i lade-
mocràcia és la garantia per viure
en una societat plural i diversa i,
alhora, cohesionada”, continua la
declaració,quefareferènciaal’Es-
tatut i a la manera com la norma
catalanaexplicitaelcompromísde
Catalunya “amb la cultura de la
pau”. “Aquest compromís obliga a
aprofundir en valors com la tole-

rància i el diàleg, a fer una tascade
prevenció d’extremistes violents i
apromoureactivamentunacultu-
radepauinoviolència.Unacultu-
ra de pau que ha d’apostar per la
resolució dels conflictes armats i
per la superació de les situacions
d’injustícia”.
Elplevadurarnouminuts imig,

incloent-hiels60segonsenquèels
diputats van guardar silenci. I
després el president Carles Puig-

ElPPcriticaelpaperde
certsresponsablesdel
Governicarregacontra
laCUP,queacceptael
textdemanera“crítica”

Els atemptats del 17-A
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Governd’Espanya.Cap”.D’aques-
ta manera, Rajoy va aprofitar la
conjunturaperelevar lasevapres-
sió sobre laGeneralitat i insistir en
l’advertència que el Govern cen-
tral farà totelpossibleper impedir
lacelebraciódel referèndum.
El tradicional inici de curs polí-

ticaPontevedraquecelebraMari-
ano Rajoy, va haver de ser endar-
rerit un dia per la manifestació en
record a les víctimes dels atemp-
tats.Ahir,a la“carballeira”(roure-
da)deSanXusto,aCotobade, finsi
tot els discursos dels teloners van
estarencertamesuraabocatscapa
Catalunya. Així, el vicepresident
de laXunta,AlfonsoRueda, va ex-
pressar el seu orgull per “l’exem-
ple de saber estar” donat a Barce-
lona,durantels incidentsdelama-
nifestació, pel triplet de gallecs
formatperRajoy, lapresidentadel
Congrés,AnaPastor, i elpresident
delaXunta,AlbertoNúñezFeijóo.
Aquest últim es va desmarcar per
avançatdelaconsignaquedesprés
va donar Rajoy de no caure en la
provocació i va qualificar de “ma-
leïts” aquells que “divideixen la
gent”, amb referència als col·lec-
tius sobiranistes. No obstant això,
Feijóo va afirmar que l’amenaça
gihadistacreaunalògica“debonsi
dolents” i va presumir d’haver es-
tat al costat de tots els catalans,
també dels “nacionalistes, inde-
pendentistes i de l’alcaldessa de
Podem”.
Enuna intervencióen laqual les

dades macroeconòmiques van te-
nirunpesmoltinferioralesdetots
els anys anteriors, el president del

Govern central va insistir a defen-
sar la conjunció d’esforços per
afrontar “aquesta amenaça que
compartim contra tota la humani-
tat”. “Vèncer el terrorisme des-
units no és possible. La unitat dels
demòcrates és el pitjor enemicdel
terror”,vaagregar,mentreafirma-
va que “si els assassins canvien de
mètodes, hàbits i conductes, nos-
altreshemdeferelmateixambles
eines de l’Estat de dret”. Així, va
emmarcar en aquesta línia de
col·laboració la seva trobada
d’avui a París amb el president
francès, Emmanuel Macron; la
cancelleraalemanya,AngelaMer-
kel, i elprimerministre italià,Pao-
loGentiloni,perreforçar lacoope-
racióantiterrorista.
Els atemptats gihadistes de Ca-

talunya han generat un nou esce-
narienelqual,segonsRajoy,resul-
tamés improcedent la culminació
del desafiament sobiranista de la
Generalitat amb la celebració del
referèndumde l’1d’octubre.c

P A R A U L E | P A R A N Y |
Instrumentdreçat per caçaroagafar animals. Artifici
dreçat contraalgú, especialmentper atrapar-lo, fer-lo
caure, seduir-lo.
PÀGINA12

| P O R |
Torbamentde l’ànim,especialment sobtós i fort, en
presènciad’unperill real o imaginari. Aprensióque
homtéque li esdevingui algunmal, que s’esdevingui
alguna cosa contrària aallòquedesitja.PÀGINA17

| M À Q U I N A |
Conjunt de mecanismes amb moviments coordi-
nats, capaç de transformar energia en treball útil,
especialment en operacions d’un procés de produc-
ció. PÀGINA 18

S

SENSE ALTERNATIVA

Rajoy, orgullós de la
seva presència i de la
del Rei, ja que “no
anar-hi no era una opció”

METÀFORA DE CATALUNYA

“Unaminoria que
imposa el seu discurs i
unamajoria a la qual
s’invisibilitza”

L’independentismeaccelera la llei de
desconnexió amb reserves del PDECat
Al Govern català segueix obert el debat sobre l’aprovació de la llei del referèndum

ISABEL GARCIA PAGAN
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

“Res no ha canviat, fins i tot sor-
tim reforçats”. Els atemptats del
17d’agostvanfrenarensecl’agen-
dapolíticaperònohanfetcanviar
els plans de l’independentisme.
L’1 d’octubre continuamarcat en
vermellalcalendari ielcamícapa
laconsultaavançanosenseincòg-
nites.Laproposicióde lleidelRe-
ferèndum continua pendent de
ser admesa a tràmit per la Mesa
del Parlament i al bloc indepen-
dentistahihadiferències sobre el
pas següent. “Hi pot haver dife-
rents sensibilitats, però es pren-
drandecisionspermotiustàcticsi
d’oportunitat”. Segons fonts par-
lamentàries, Carme Forcadell és
reticent a sotmetre la Cambra a
unbloqueig judicial, situacióamb
què combregaria el PDECat, des
d’ons’haobertlaportaalfetquela
norma sigui tramitada com a de-
cret llei.D’aquestamanera, elGo-
vern podria emparar la convoca-
tòriadelreferèndumfinsitotsen-
se la convalidació del Parlament.
Mentrestant, des d’ERC i la CUP
esconsideramésadequatqueuna
norma de tanta envergadura ha
“d’emanar de la sobirania popu-
lar” que representa el Parlament.
En qualsevol cas, el pla és comp-
tar amb la norma aprovada, ja si-
gui en el ple que comença el 6 de
setembre amb una tramitació su-
perexprés–admissió a tràmit i va-
riació de l’ordre del dia del ple
partint de l’article 81.3 del Regla-
ment–oenunareuniódelConsell
Executiuquedonillumverdaaun
decret llei.
Però aquesta setmana s’obrirà

un nou front amb la denominada
llei de desconnexió. El bloc inde-
pendentista té previst fer públic
enelspropersdieselcontingutde
lanormadetransitorietatjurídica
i resoldre en els seus particulars
òrgans de decisió si s’aprova
abans o després de l’1 d’octubre.
També aquí hi ha “sensibilitats”
peratotselsgustos.LaCUPhare-
clamatquelesdueslleisestiguina
punt abans de laDiada i els repu-
blicansconsiderenque“elméslò-
gic” és que la norma estigui apro-
vada abans del dia del referèn-
dum per tenir l’escenari legal
posterior cobert. Una altra vega-
da el PDECat defensa que la nor-
ma esperi el resultat de la consul-
ta.
Elquesíquetenenclarelssocis

del Govern és que els atemptats
posen “més difícil” la resposta de
l’Executiu central. Fonts del Go-
vern assenyalen que Catalunya
s’hamostratalmóncomunasoci-
etat que “sap reaccionar a la bar-
bàrie”del terrorisme i elsMossos
han aconseguit l’“homologació”

comapoliciaintegralaullsdetota
la societat catalana. Ara, “ningú
no s’imagina la policia catalana
requisant urnes ni detenint càr-
recselectes”.
També en els propers dies, hi

haurà sobre la taula la resposta a
les investigacions desplegades
per la Guàrdia Civil contra alts
càrrecs del Govern a qui s’atribu-
eixendelictesdesedició sense in-
tervenció judicial. Des d’ERC es
defensaquehihad’haverunapo-
sició clara i conjunta quepassaria
per anar a la Comandància de la
GuàrdiaCivil quan es rebi la cita-
ció, però no declarar si no és da-
vantdel jutge.
Els partits de l’oposició donen

per fet queel bloc independentis-
ta intentarà recuperar com més
aviat millor el ritme del procés.
“Estan desorientats, les discre-
pàncies internes sobre l’estratè-
giaa seguirentreelPDECat,ERC
i laCUPsóncadavegadamésevi-
dents,comlesdiferènciesentreel

PDECat i el president Puigde-
mont iel seunuclidur”, assenyala
la dirigent deCs i líder de l’oposi-
ció al Parlament, InésArrimadas.
El primer secretari del PSC, Mi-
quel Iceta, creu que el Govern
acabarà decantant-se per la via
parlamentària per aprovar la llei
delReferèndumiladeTransitori-
etat, jaqueelsdotademés“legiti-
mitatdavantdelsullsdelseuelec-
torat”.
ElportaveudeCatalunyaSique

ésPot, JoanCoscubiela, subratlla
els canvis de guió dels últimsme-
sos, que atribueix al nerviosisme
per la “debilitat del projecte” in-
dependentista. Mentrestant, el
president del PPC, Xavier García
Albiol, creu que “s’estan quedant
sols amb els més radicals”. Coin-
cideixen tots que el procés té les
hores comptades i que es convo-
caran eleccions. “Plantejar una
desobediència frontal a l’Estat en
l’actual escenari, amb elsMossos
col·laborantcomapolicia judicial
en la investigació de l’Audiència
Nacional pel 17-A, sembla difícil
desostenir i explicar”, afirmauna
fontparlamentària.c

LES DIFERÈNCIES

El PDECat insisteix
en solitari que la
norma s’ha d’esperar
al resultat de l’1-O

L ’ESTRATÈGIA

ERCplanteja que els
alts càrrecs citats per
la Guàrdia Civil es
neguin a declarar

‘La Repubblica’.
El rotatiu italià va
llançar una dura
crítica a l’indepen-
dentisme català:
“Nacionalisme
sense solidaritat”

‘Clarín’. El digital
carrega durament
contra l’actitud
dels “separatistes”

‘Público’. El diari lusità destaca la “divisió política i institucional”

‘Bild’. La premsa
alemanya es va
cenyir a lamort
d’una conciutadana.

La imatge internacional
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L’oposició veu
comun “engany”
la proposta
independentista
Cs, PSC, CSQP i PP consideren
que el procés està a les acaballes

I. ELLAKURÍA/ R. MONTILLA
Barcelona

Unnou engany del bloc indepen-
dentista a les acaballes del procés
per amagar el seu fracàs.
D’aquesta manera tan categòrica
van definir els partits de l’oposi-
ció la proposta de llei de transito-
rietat, que pretén crear una lega-
litat al marge de l’actual per de-
clarar la secessió de Catalunya
després de l’1-O, i que va ser pre-
sentada ahir al Parlament per
Junts pel Sí i la CUP.
La dirigent deCiutadans i líder

de l’oposició al Parlament, Inés
Arrimadas, va declarar que la po-
sada en escena ahir del bloc inde-
pendentista, presentant junts la

mesura a la Cambra, és l’enèsima
“presa de pèl” i va recordar, en
aquest sentit, que ni aquesta
proposta de llei ni la del Referèn-
dum–“Totes dues una barbaritat
jurídica”– no arribaran a entrar
en vigor perquè seran suspeses
prèviament pel Tribunal Consti-
tucional.

“El Govern està nerviós per-
què sap que res no entrarà en vi-
gor; per això no s’atreveix ni a
tramitar la llei del Referèndum”,
va dir Arrimadas, recordant com
JxSí n’ha anat endarrerint la tra-
mitació per part de la Mesa del
Parlament malgrat haver estat
registrada el 31 de juliol i avançar
l’inici de l’activitat parlamentà-
ria al 16 d’agost.
Per Arrimadas, les darreres

setmanes el cessament dels con-
sellers i alts càrrecs del Govern
poc amics de continuar per la via
unilateral, l’agra disputa pública
del PDECat i la CUP, així com la
reunió secreta, dissabte a la nit a
Barcelona, d’Oriol Junqueras i
Pablo Iglesias, són senyals que el
procés independentista viu els
seus últims dies.“Alguns estan
pensant més en futurs tripartits
després de les eleccions que
s’acosten”, va advertir la dirigent
liberal.
Arrimadas no va voler avançar

quins poden ser els moviments
parlamentaris de Cs si avança la
proposta de llei de transitorietat,
però va deixar entreveure que
acabaran recorrent-la davant el
Tribunal Constitucional, com
van fer recentment amb la refor-
ma del reglament.
El líder del PSC, Miquel Iceta,

va afirmar que la presentació de
la proposició de llei de transitori-
etat jurídica és un pas més “en
una direcció equivocada i amb
un objectiu equivocat”. El diri-
gent socialista continua mante-
nint que el dia 1 d’octubre no hi
haurà cap referèndum, “més en-
llà que es cridi la gent a les places
i es posin urnes o caixes i orga-
nitzin un simulacre de votació”, i

bre la nova norma, però que no
ho farà en la votació. Iceta va
subratllar que la nova llei, com
que pretén substituir l’Estatut de
Catalunya, requeriria el suport
mínim de dos terços dels parla-
mentaris. “Per moltes maniobres
que es facin de tipus parlamenta-
ri o de simulació, som davant
d’un episodi més d’aquest pro-
cés, que de vegades sembla in-
acabable i que no porta enlloc”,
va sentenciar.
Per la seva banda, des de Cata-

lunya Sí que es Pot –així com des
de l’àmbit dels comuns– no van
fer cap valoració sobre això, i van
mantenir el silenci que fa set-
manes que adopten sobre aques-
ta qüestió, amb la mateixa posi-
ció, poc definida, sobre els anun-
cis referents al procés
independentista.
Tot i així, el seu líder parla-

mentari, Lluís Rabell, sí que va
respondre a Twitter unes decla-
racions de Marta Pascal, coordi-
nadora de PDECat, en què asse-
gurava que la reunió d’Oriol Jun-
queras i Pablo Iglesias “feia olor
de tripartit”. Rabell va replicar:
“Del que fa olor, sobretot, és d’es-
gotament del processisme i de
necessitat de contemplar nous
escenaris democràtics de canvi”.
Per la seva banda, el líder del

PP català, Xavier García Albiol,
va ser la veu més contundent de
l’oposició i va definir els últims
moviments parlamentaris de
JxSí i la CUP de “cop d’Estat”,
per la qual cosa va veure justifi-
cat que el Govern central recorri
a l’article 155 de la Constitució
que li permetria, amb el suport
del Senat, prendre el control
d’algunes competències de laGe-
neralitat. Això sí, el líder popular
va reconèixer que abans d’arri-
bar a aquesta situació “les insti-
tucions tenen un ventall de pos-
sibilitats”.
Amb tot, per Albiol la presen-

tació ahir de la “llei fundacional
de la república bolivariana cata-
lana” mostra que el procés inde-
pendentista està esgotat i en un
atzucac. “La llei no entrarà en vi-
gor perquè el Govern central no
permetrà que a Catalunya es vio-
lenti la democràcia i l’Estat de
dret”, i perquè, va afegir, el TC la
suspendrà.
En aquest sentit, Albiol va as-

senyalar que l’independentisme
és conscient que, “si fan un pas
en fals, les institucions de dret
actuaran sense capmena de con-
templació ni mirament”.c

NÚRIA JULIÀ / ACN

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ahir al Parlament

Qui sapcom

Elprocés sobiranistaés,desde fa
anys,unamàquinadeproducció
ininterrompudadedateshistòri-
ques inoves fitesal calendari.El
problemaésquedavant l’immo-
bilismepolíticdelGovernespa-
nyol s’acumulen lesmarquesde
diesenvermell senseresoldre les
citesanteriors.A l’1d’octubre
s’hi vaafegir ahir laprevisió,
l’any 1d’una futura república
catalana,d’uneseleccionscons-
tituentselmarçdel2018,un

referèndumdeconvalidació
d’unaconstituciócatalanael
setembresegüent iunesnoves
eleccions.
AlGoverndefensenquees fa

camícaminantperò, trenta-cinc
diesabansde lacitade l’1-O,no
hiha lleidereferèndumque
empari lavotacióni líniesver-
mellesqueengaranteixin la
seguretat jurídica.El referèn-
dumnonomésestàcondicionat
per lacapacitatde l’Executiu
catalàdeposarurnes–elpresi-
dentPuigdemontdiuque la
Generalitat jaen témésde6.000
de les8.000previstes, qui sap
on–, sinoper la respostadel
GoverndeMarianoRajoyda-

vantunaconsultaquevamés
enllàdelmarc legal vigent i,
sobretot,per la reaccióde la
ciutadaniaalxoc institucional,
ambelTribunalConstitucional
comaavançada.
L’únicqueestàclarésquees

preténaprovarenelplede la
setmanavinent. I altravegada la
pregunta: com?JuntspelSí i la
CUPvanpresentarunaproposi-
cióde lleique finsavuicontinua-
vasenseser tramitadaper la
MesadelParlament, i lapresi-
denta semblareticentque l’acció
delTCacabiperbloquejar la
Cambra, aixíque lesaltresdues
alternativespassenpelGovern.
Unprojectede llei tramitat en

lecturaúnicaoundecret lleique
permetprendremesuresexecu-
tivesabansdeservalidatpelple.
I si el trajecte finsa l’1d’octu-

breeracomplex, ahiresvan
afegirmés incògnites inoves
renúncies.Ladecisiód’aprovar,
abansde l’1-O, la lleide transito-
rietat jurídica i fundacionalde la

repúblicaésunaaltraderrotadel
PDECatdavantERCi laCUP,
acompanyadadelconvenciment
de lacoordinadorageneraldel
partit sobre l’“olorde tripartit”
del soparentreOriolJunqueras i
Pablo Iglesias.
Elbloc independentistapre-

ténaprovar la lleidedesconne-
xióabansdel referèndumperò
senseaclarir-neelquanniel
com.Laproposicióde lleino
aportagransnovetats, però tam-
pocnoresponalsdubtesgairebé
perennes iobvia realitats.Co-
mençantpercomCatalunyaserà
reconegudacomarepública i
funcionar sensequehihagiun
pacteambl’Estat espanyol.

ANÀLISI

Isabel
Garcia Pagan

ÀLEX RECOLONS / ACN

El primer secretari del PSC,Miquel Iceta, a la seu deNicaragua

MARTA PEREZ / EFE

El president del PPC, Xavier García Albiol, en seu parlamentària

l’endemà, va apuntar, tampoc
“no hi haurà una república cata-
lana”.
“És evident que el que volen

fer l’1-O és una operació només
per als independentistes i ac-
tuaran com si ja hagués guanyat
el sí. Si no, no tindria gaire sentit
aprovar-la ni presentar-la abans

del referèndum”, va afegir el
líder dels socialistes catalans,
que es va mostrar partidari que,
una vegada s’admeti a tràmit, el
Govern central la porti davant el
TC.
El primer secretari del PSC va

anticipar que el seu grup partici-
parà en el debat parlamentari so-

PROJECTE SENSE RECORREGUT

Arrimadas iIceta
creuenqueelTC
recorreràcontra la llei i
nos’arribaràaaprovar

CONTROL DE COMPETÈNCIES

Albiol considera que
lamesura avala
l’aplicació de l’article
155 de la Constitució

La qüestió catalana

L’any 1 d’una
república catalana
inclou dues cites
electorals i un altre
referèndum
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ElGovern defensa la seva actuació i
l’oposició vol que comparegui Forn
Puigdemont diu que hi ha una “campanya” per desprestigiar la feina delsMossos

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Les explicacions que el conseller
d’Interior,JoaquimForn, ielmajor
dels Mossos d’Esquadra, Josep
LluísTrapero,vanoferirahirsobre
l’alerta d’atemptat terrorista aBar-
celona que van rebre al maig, així
com la insistència del president de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
desostenirquehihaunacampanya
mediàtica contra els Mossos, no
van convèncer els partits de l’opo-
sició. Ciutadans, PSC i PP van re-
gistrar la sol·licitud de comparei-
xença al Parlament de Forn i Tra-
pero, però també de l’exconseller
d’Interior, Jordi Jané i l’ex-direc-
torgeneraldelsMossosAlbertBat-
lle, els responsables polítics quan
vaarribar l’avís a finalsdemaig.
En espera de tenir l’oportunitat

d’exposar la seva versió a la Cam-
bra catalana, el conseller Forn ahir
en roda de premsa va qualificar de
“muntatge” la informació sobre
l’avísde laCIAel25demaig ivare-
marcar l’existència d’una “cam-
panya de desprestigi i intoxicació”
per “embrutar” la tasca “ex-
cel·lent”de lapoliciacatalana.
Una ideareforçadapelpresident

Puigdemont a Copenhaguen, en
una intervenciódavant dediputats
danesos. “Des del primermoment
algunshanvolgutposarelsMossos
al punt de mira, quan han demos-
tratsercapaçosdegestionardema-
nera molt correcta una crisi tan
complexacomaquesta”, vadir.
Mentrestant, el vicepresident

Oriol Junqueras va declarar que el
prestigi dels Mossos i dels serveis
d’emergència catalans no poden
entelar-se “de qualsevol manera
interessada”.

Per la seva part, l’oposició vol
quelacúpulapolíticaipoliciald’In-
terior aclareixin a la Cambra cata-
lana com van gestionar les adver-
tències de possibles atemptats, per
quins motius van considerar que
noteniencredibilitat i lesraonsper
les quals en les seves primeres in-
tervencions públiques després de
l’atemptat de la Rambla i Cambrils
vannegarhaver rebutcapavís.
La compareixença parlamentà-

ria podria tenir lloc la setmana que
veenlacomissiód’Interior,quees-
tàpresididaperCs.
Els portaveus de l’oposició al

Parlament, en les seves reaccions,
no van posar en dubte la interven-
ció policial, però sí que van subrat-
llar el fet que fins a quatre vegades
després del 17-A diferents càrrecs
delGovernidelsMossoshaguessin

negat haver rebut capmenad’aler-
ta terrorista.
A banda de demanar explicaci-

ons al Govern, Cs també va recla-
mar ahir al Ministeri de l’Interior
que aclareixi les informacions que
van rebre d’agències internacio-
nals de seguretat. “Haurien d’ex-
plicar quines alertes van rebre els
dos governs, qui les va valorar i per
quèesvadescartarlasevacredibili-
tat”,vaafirmarlalíderdeCsaCata-
lunya, InésArrimadas.
Mentrestant, el secretari gene-

ral, José Manuel Villegas, va des-
tacar que encara queden altres
preguntes “en l’aire que han de
contestar els responsables de la
coordinació de seguretat”, com el
fet que “ningú no fos capaç d’iden-
tificar” l’amenaça terrorista des-
prés de l’explosió el dia abans aAl-
canar.
La portaveu parlamentària del

PSC, Eva Granados, va considerar
que la compareixença de Forn i la
cúpula d’Interior al Parlament ha
de ser “immediata”, ja que “és ne-
cessari que hi hagi més explicaci-
ons”que lesd’ahir.
“Les contínues contradiccions

provoquen interrogants i sembren
de dubtes una àrea molt sensible
per a la ciutadania”, va afirmar el
president del PP català, Xavier
GarcíaAlbiol.
Per la seva part, el coordinador

general del PP, Fernando Martí-
nez-Maillo, va apel·lar a laprudèn-
cia a l’hora de parlar de la comuni-
cació remesa als Mossos sobre
l’amenaça d’un atemptat, si bé va
demanar que la Generalitat acla-
reixi qualsevol dubte. Amb tot,
Maillo va advertir que “la respon-
sabilitat dels atemptats la tenen els
assassins”.c

Colau: “No vam ser informats”
]L’alcaldessadeBarcelona,
AdaColau,vaassegurarahir
que l’Ajuntamentencapmo-
mentnovaser informatper
capadministracióde lesaler-
tesd’atemptat.Endeclaraci-
onsa laSer,vaafirmarquehi
haunaactade lareunióde la
juntadeseguretat“enquè
constaexpressamentquea
peticióde l’Ajuntamentes
tractasemprede l’alerta ter-
roristasobre lanostraciutat”.
SegonsColau, “tantperpart
delsMossosd’Esquadracom
delespoliciesde l’Estat, les
duesexplícitamentvandes-
cartarenaquesta juntade
seguretatquehihaguéscap

amenaçanoconcreta, capavís
concret,ni tampoccapnotícia
sobrecapcèl·lula terrorista
organitzada”. “Vullpensar–va
afegir–que, sini l’Estatni la
Generalitatnoensvanfer
saberaquestavís, ésperquèno
hidonavencredibilitat,per-
quèensconstaquereben
centenarsd’avisossobrepos-
siblesalarmes”.
L’alcaldessaesvaposaren
contacteahirmateixamb
JoaquimForn iEnricMillo
perdemanar-losqueofereixin
totes lesdadessobreaixòa
l’opiniópública iqueconti-
nuïntreballantperreforçar la
coordinaciópolicial.

LLIBERT TEIXIDÓ

El primer secretari del PSC,Miquel Iceta, i la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en un ple del Parlament

MOTIU DE POLÈMICA

Cs i PP subratllen
el fet que el Govern
hagués negat fins ahir
qualsevol alerta

AL PARLAMENT

La compareixença
podria tenir lloc la
setmana entrant a
la comissió d’Interior

va utilitzar el contingut
d’aquesta informació ahir per
ratificar els seus postulats i
desacreditar la fiabilitat de
l’amenaça. L’avís del mes de
maig i l’atemptat que hi va ha-
ver no estaven relacionats, se-
gons els Mossos, perquè la
cèl·lula deRipoll va improvisar
l’atropellament massiu a la
Rambladesprésqueexplotésla
casa d’Alcanar que utilitzaven
coma laboratori d’explosius.
L’alerta del 25 de maig que

van rebre els Mossos i que, se-
gonsasseguren,vaserremesaa
les autoritats espanyoles no va
ser tractada a la taula d’avalua-
ciódelriscterroristaquepreci-
sament es va reunir el 25 de
maigmateix, eldiaque lesdues
administracions van rebre
l’alertadesdediferents fonts.
La qüestió tampoc no va ser

discutida en la convocatòria de
lamateixa taula, que es va reu-
nir el 8 de juny atesa la poca
credibilitat que van atorgar de
l’amenaça. Tampoc a la Junta
deSeguretat deCatalunya, que
va tenir lloc al juliol. “Si hi ha-
gués hagut una alerta tan im-
portant, per què no es va co-
mentar tenint en compte que
l’Estat disposava d’aquesta in-
formació?”, es va preguntar el
consellerd’Interior.
L’avísquesegons les fontsde

la lluita antiterrorista es va en-
viar a la policia catalana com-
portava,aixímateix, l’obligació
d’incrementar la presència
d’agents a laRamblacomame-
suradeprevenció.
Ahir els responsables de la

Conselleria d’Interior, malgrat
negar la recepció d’aquesta co-
municació, sí que van assegu-
rar que després de rebre l’avís
d’altres fonts van adoptar la
mesuradereforçar laseguretat
a laRambla que es vamantenir
fins al dia de l’atemptat. “La

Ramblaocupael 10%delsefec-
tius destinats a la lluita antiter-
rorista de tota la ciutat”, va as-
segurar el major Trapero, que
quan l’hi van preguntar va dir
que no recordava el nombre
d’efectius quehi haviamobilit-
zats el 17d’agost.
ElsMossos d’Esquadra asse-

gurenquedesdefadosanysre-
ben desenes d’avisos sobre
atemptats terroristes a Barce-
lona i que tots s’afronten de la
mateixamanera, avaluant la fi-
abilitat de la informació apor-
tada i intercanviant-la amb al-
tres cossos policials. A aquest
cass’hivadonarlamateixacre-
dibilitat que a altres amenaces
que han tingut lloc al llarg
d’aquests anys contra “centres
deculte, esdeveniments espor-
tius, concerts i actes de gran
concentraciódemasses”.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

Els atemptats del 17-A La reacció dels partits

COINCIDÈNCIA

ElsMossosadmeten
quevanrebreunavís
sobrelaRambla,però
noenrevelenlafont

DES DEL 25 DE MAIG

Quanlavaninformar
del’amenaça,
Interiorvareforçar la
seguretatdelpasseig
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Ciutadans i PodemvolenqueZoido
es pronunciï sobre els dubtes del 17-A
Arrimadas demana que Puigdemont digui al Parlament si vamentir sobre l’avís

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

En paral·lel a la polèmica per l’avís
que el Govern català va rebre al
maig sobre un possible atemptat a
Barcelona i que va rebutjar per la
seva escassa “credibilitat” i no va
revelar públicament fins dijous
passat, Ciutadans i Podem volen
que el Govern central expliqui al
Congrésperquètampocnovavalo-
rar com a creïble l’alerta i quin va
serelnivelldecooperaciópolicial.
Cs, que encara considera neces-

sariseparareldebatpolíticdelrefe-
rit estrictament a qüestions de se-
guretat, va exigir ahir la comparei-
xença del ministre de l’Interior,
José Ignacio Zoido, al Congrés per
explicar l’actuació policial, amb
l’ombra de la probable descoordi-
nacióentrelesdiferentsforcespoli-

cials.Volenqueofereixi lasevaver-
sió sobre alguns dels dubtes que
continuen encara “en l’aire”, més
enllàde l’anàliside l’alerta rebuda.
Aquesta petició ara per ara té el

suport de Podem–amb el qual n’hi
hauriaprouperforçarla comparei-

atemptatmalgratelnivell4d’alerta
terrorista.
Per Cs aquests dos fets podrien

refutar el discurs oficial d’“estreta
col·laboració” mantingut després
del 17-A tant pel Govern central
com pel Govern català. En Comú
Podem, aixímateix, vol saber “com
i quan” es produirà la integració
delsMossosa l’Europol.
El portaveu del Govern central,

Iñigo Méndez de Vigo, va rebutjar
després de la reunió del consell de
ministresqueZoidohagid’acudir a
lesCorts,perquè,va recordar, l’Au-
diència Nacional investiga els
atemptats de Catalunya sota secret
de sumari. Per tant, va dir, el Go-
vernespanyol“nodebatrà”sobreel
tema. El portaveu va considerar
que el lloc adequat per compartir
informacióambelspartitséselPac-
teAntigihadista.

També ahir, Cs va registrar al
Parlament la sol·licitud de compa-
reixença del president de la Gene-

ralitat, Carles Puigdemont, perquè
aclareixi si “vamentir” quan va ne-
gar, en una entrevista a La Sexta
després de l’atemptat, que s’havien
produït advertències de la intel·li-
gència internacional de possibles
atacs terroristes aquest estiu en
punts simbòlics de la capital cata-
lana.
“Hem de saber com es va trami-

tar aquell avís, com es va gestionar,
ambquins criteris es vadesatendre
i qui ho va fer”, va declarar aquesta
setmana el secretari general de Cs,
JoséManuelVillegasquanvarecla-
mar informació tant a Zoido com a
la Generalitat: “Haurien d’explicar
quinaalertaoalertesesvanrebreal
Govern i al Govern central, qui les
vavalorariperquèse’nvadescartar
la credibilitat”, va afirmar la porta-
veudeCs,InésArrimadas. SiZoido
nodonaexplicacionsmotuproprio
a les Corts, els liberals intentaran
forçar la sevacompareixença.
Cs va recordar ahir que a la reu-

nió de seguiment del Pacte Antigi-
hadista vandemanaralministreun
informe d’avaluació global de la
lluita contra el terrorisme, perquè
“ja es veia que hi podia haver coses
quenos’havien fetdel totbé”.c

EnComúPodem vol
saber “com i quan”
es produirà
la integració dels
Mossos a l’Europol

CHEMA MOYA / EFE

Elministre de l’Interior, José Ignacio Zoido, amb representants dels partits a l’última reunió del Pacte Antiterrorista

xenca de Zoido–, en espera que el
PSOE, que ahir va fer pinya amb el
Governcentralsobrelagestiódeles
alertes de possibles atemptats, i al-
trespartits comPDECat iERCaca-
bindedefinir la sevaposició.
Entre les incògnites que Cs i Po-

demvolenplantejaraZoidohihael
fetquedesprésde l’explosióa laca-
sad’Alcanar,prèviaal’atemptat,els
Mossosnovancomunicara la resta
de forces de seguretat de l’Estat
aquest incident. O per què no es va
vincular l’explosió ambunpossible

ElMarroc denuncia una campanya de desprestigi
]ElGoverndelMarrocva
denunciarahir l’existència
d’unacampanyaendiversos
païsospervincularel seuEstat
ambel terrorisme,després
delsatemptatsdeBarcelona i
Cambrils.Elministreportaveu
de l’Executiu,MustafaKhalfi,
vaassegurarquehiha“una
campanya injustaendiversos

països, enxarxessocials i en
programesque intentencrear
una imatgeestereotipada i
negativaquevinculaelnostre
paíscomapoble, terra i insti-
tucionsambel terrorisme”.En
unarodadepremsaposterior
alConselldeGovern,elminis-
trevareaccionaraixía les
preguntesdelsperiodistes

sobre lapolèmicadesfermada
desprésqueel setmanari fran-
cèsJeuneAfriquepubliqués
unaportadaambel títol:Ter-
rorisme:Born inMorocco. La
publicacióes faressóde l’ori-
genmarroquídels integrants
de lacèl·lulaquevaperpetrar
elsatemptatsdeBarcelona i
Cambrils. /AdolfoS.Ruiz
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Després de dues hores de reunió,
els diferents representants dels
grups que integren Catalunya Sí
queesPotvanacordarahirabste-
nir-se en la votació de la llei del
Referèndum. El pacte, ratificat
pels diferents partits que formen
part de la coalició en reunions
que van tenir lloc al vespre, es va
aconseguir després que ICV re-
nunciés a votar-hi en contra,mo-
nedade canvi perquè els diputats
de PodemCatalunya abandones-
sin fer-hodemanera favorable.
“El que tothom ha verbalitzat

és quehade quedarmolt clar que

Sí que es Pot
pacta que
tot el grup
s’abstingui

el referèndum que s’aprovi no si-
gui vinculant”, va manifestar el
portaveu de Catalunya Sí que es
Pot, Joan Coscubiela, en una
compareixença a mitja tarda en
quènova avançar el sentit de vot,
ja que faltava quePodem Catalu-
nya sotmetés a votació l’acord al
seuconsellciutadà.Laposiciódel
partit liderat per Albano-Dante
Fachin era el principal escull per
aconseguir un consens després
que dos dels seus diputats, Joan
Giner i ÀngelsMartínez, hagues-
sindefensatelvotafavor.L’òrgan
de direcció de PodemCatalunya,
finalment, va donar suport a
l’acord ambunamajoria del 70%.
L’abstenció va ser la decisió sa-

lomònica que va posar sobre la
taula Joan Josep Nuet (EUiA) i
era laposiciódefensadaperCata-
lunyaenComú,quenoformapart
orgànica de CSQP directament,
però sí a través d’ICV i EUiA. És
també amb la que se sentia més
còmodaPodem. /R.Montilla

Foment del Treball va alertar
ahir sobre els riscos en què po-
den incórrer les empreses que
decideixin pagar els impostos a
l’Agència Tributària de
Catalunya (ATC). Salvador Gui-
llermo, director d’Economia de
Foment, a preguntes dels perio-
distes en la roda de premsa de
presentació de l’Informe de con-
juntura econòmica, va subratllar
quedesdel2003 la llei exigeixals
contribuents el pagament dels
impostos a l’administració tribu-
tària competent. D’aquesta ma-
nera, en el cas de fer-ho en una

Foment del
Treball alerta
del risc de
pagar a l’ATC

administració que no tingui les
atribucions legals per gestionar
els impostos meritats, la liquida-
ció tributària no es consideraria
saldada.
Per això, segons l’opinió de

Guillermo, no es pot fer cap re-
tret al Ministeri d’Hisenda, que
dilluns passat va advertir, en una
nota publicadadesprés de la pre-
sentació de la posada en marxa
de l’AgènciaTributàriaCatalana,
que no es considerarien pagats
els impostosenquèéscompetent
l’Estat si es liquidaven a la hisen-
da catalana.En el mateix comu-
nicat elministeri alertavadel risc
penal enquèpodrien incórrer les
empreses si utilitzaven l’estruc-
tura fiscal catalana.
En aquest sentit, la gran

patronalcatalanarecordavaahir,
precisament, que la suposada
falta d’ingrés per un import que
superés els 120.000 euros de
quota tributària es considera un
delicte penal. / Redacció

LalíderdeCiutadans(Cs)aCata-
lunya, Inés Arrimadas, ha asse-
gurat que denunciarà una usuà-
ria de Facebook que en un co-
mentari li va desitjar “que la
violessinengrup” i lava titllarde
“porca fastigosa”.
“Aquí una mostra clara d’odi.

Denunciaré aquesta senyora. No
només pel que em diu a mi, sinó
per totes les dones que han estat
violades”, va tuitejar Arrimadas
juntamentamblaimatgedelmis-
satge d’aquesta usuària. Amb el
nom de Rosa Maria Miras Puig-
pinós, aquesta usuària va escriu-

Arrimadas
denuncia
unmissatge
vexatori

El Tribunal de
Comptes demana
fiances per la
consulta del 9-N
La instructora aprecia responsabilitat
comptable en un total d’onze persones

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

ElTribunal deComptes ha cremat
etapes amb rapidesa per reclamar
la responsabilitat comptable d’ex-
alts càrrecs de laGeneralitat per la
convocatòria de la consulta
del 9-N. La delegada instructora
del tribunal ha citat per al dia
25 l’expresident ArturMas, l’exvi-
cepresidenta Joana Ortega i els
exconsellers Irene Rigau i Fran-
cescHoms a fi de comunicar-los el
resultat preliminar de la investiga-
ció sobre la gestió econòmica
del 9-N, i ha ampliat la citació a set
personesmés que, a parer seu, van
participar enel procés i quenovan
ser objecte de la denúncia inicial
presentada amb relació a aquests
fets. La quantitat que es reclamarà

alsdenunciatss’elevaa5,12milions
d’euros.
Aquestéselcàlculefectuatsobre

els fons que laGeneralitat vadesti-
naraorganitzar laconsultadel9-N
del 2014. Els nous investigats, amb
els càrrecs que ocupaven en el seu
moment, són: Jordi Vilajoana, se-
cretari general de Presidència;
Lluís Bertran, secretari general de
Governació; Josefina Valls, direc-
tora de Serveis deGovernació; Ca-
rolina Pardo, interventora; Jaume
Domingo,directordelDiariOficial

de la Generalitat (DOGC); Ignasi
Genovès, director general deDifu-
sió, i JordiSerra, interventor.
Des d’abans del parèntesi de

l’agost –vegeu La Vanguardia del
13 de juliol passat– era evident que
elTribunaldeComptes acceptaria
la denúncia i la tramitaria amb ra-
pidesa. Però el que crida més
l’atencióésque s’ha incrementat la
llista d’investigats amb persones
que inicialment no van ser denun-
ciades. No hi ha dubte que aquesta
decisió comporta un clar avís im-
plícit no només per a responsables
polítics, sinó per als funcionaris i,
engeneral, fins i totperaciutadans
particulars que poguessin haver
participat en decisions econòmi-
ques amb relació al 9-N o que ho
poguessinferenel futurenproces-
sos similars, coml’1-O.
Les dues entitats que van pre-

sentar ladenúncia inicial–Societat
Civil Catalana i Advocats Catalans
per la Constitució– ja van dir que
ampliarienel seuprimerescrit.So-
bretot,siconsideravenquehihavia
responsabilitat comptable entre
els interventors de la Generalitat
que haguessin pogut autoritzar
despeses relacionadesambel9-N.
Una vegada reunida la docu-

mentació inicial –tasca en què la
Generalitat ha col·laborat amb
el tribunal, enviant les dades sol·li-
citades–, la citació prevista per
al dia 25 suposa l’obertura formal
del procediment. La decisió, en
un paral·lelisme amb el procés
penal, es podria equiparar amb
el processament. I, en aquest
context, el tribunal sol·licita una
fiança conjunta i solidària als
investigats. En cas que aquesta
fiança no fos dipositada, el Tribu-
nal de Comptes embargaria béns

dels investigatspercobrir la suma.
Una vegada iniciat el procedi-

ment amb l’informede la delegada
instructora, el cas queda en mans
de la comissió d’enjudiciament del
Tribunal de Comptes. En aquesta
instància s’escoltaran els investi-
gats i s’ampliaranels informespre-
liminars. La decisió final sobre
l’existència o no de responsabilitat
comptableperpartdels investigats
la prendrà la consellera del Tribu-
nal de Comptes Margarita Maris-

caldeGante,exministradeJustícia
alprimergoverndeJoséMaríaAz-
nar. Però la resolucióqueadopti és
recurrible, primerdavantelpledel
mateixTribunaldeComptes i pos-
teriorment davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Suprem.
Elprocediment iniciat, per tant,no
podràarribar enun terminibreual
seu punt final. Però el Tribunal de
Comptes està legitimat per exigir
ara la fiançaesmentadaiprocedira
l’embargament de béns si no se sa-

tisfà. En tot el procés que ara s’ini-
cia té particular rellevància el pa-
per de la Fiscalia davant el Tribu-
nal de Comptes. El fiscal general,
José Manuel Maza, va dir ahir a
l’acte d’obertura de l’any judicial
que aquesta Fiscalia, amb la del
Tribunal Constitucional i les de
Catalunya, actuarà sempre sota la
direcció de la Fiscalia General per
garantir el respectea la llei aixíque
es relacioni amb les iniciatives de
les forcespolítiques sobiranistes.c

L’aval que es
reclamarà s’eleva als
5,12milions d’euros
gastats per organitzar
la votació del 2014

Puigdemont: “Un salt qualitatiu per fomentar la por”
]CarlesPuigdemontvaacusar
elGovernespanyolde ferun
“saltqualitatiuen lasevaestra-
tègiadesesperadaper fomen-
tar lapor”ambl’objectiud’in-
tentarevitarel referèndumde
l’1-O,desprésde“saltar-se
l’Estatdedret”ambl’última
decisiódelTribunaldeComp-
tes.Elpresidentde laGenerali-
tatesvaexpressarenaquests
termesenunarodadepremsa
ambelvicepresidentdelGo-
vern,OriolJunqueras, enquè
tambévaassegurarque la
decisióésun“atacatotsels

demòcrates” ivadenunciar
l’“incrementde lesamenaces i
agressions”de l’Estatespanyol
enuna“setmanadecisiva”.
“Nose’nsescapaelmoment
escollitperampliaraquesta
persecució, i aells tampoc, i
hananatambtantespresses
ques’hanoblidatderebre i
llegirelsexpedientsquehavi-
endemanat”,vasubratllar.
Junqueras,per lasevapart,va
considerarque“elGovern
espanyol sesalta totes lesnor-
mesbàsiquesde lademocràcia
perevitar l’1-O”.Elsdosdiri-

gentsvancomparèixerdesprés
departiciparenunareunió
extraordinàriaperanalitzar la
situaciócreadaambdiversos
membresdelGovern, l’expre-
sidentArturMas ielspresi-
dentsde l’AssembleaNacional
Catalana(ANC) iÒmnium
Cultural, JordiSànchez iJordi
Cuixart,quevanferunacridaa
feraportacionseconòmiquesa
lacaixadesolidaritat–que
actualment téuns450.000
euros–perajudarapagar les
multes i fiancesvinculadesal
9-N. /Redacció

ÀLEX GARCIA

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras van comparèixer ahir al Palau de la Generalitat
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re el següent: “Sé que em plou-
ran les crítiquesde totesbandes,
sé que el que diré és masclista i
tot el que es vulgui, però sentint
Arrimadas en el debat de Tele-
cinco tan sols puc desitjar-li
quequansurti aquestanit la vio-
lin en grup, perquè no es
mereix res més, aquesta porca
fastigosa”.
Milers d’usuaris i també polí-

tics dediferents colors vanmos-
traralalíderdeCselseusuporta
travésdelesxarxessocials,entre
elles ladiputadade laCUPAnna
Gabriel; la vicepresidenta de la
Comunitat Valenciana, Mónica
Oltra, o la portaveu del PSC al
Parlament,EvaGranados.
A tots ells també s’hi va afegir

una de les empreses per a les
qualsvatreballar l’autoradelco-
mentari.Lacompanyiaesvadis-
culpar amb la diputada en una
nota i va assegurar que aquesta
empleada ja no treballava amb
ells. /Redacció

El president del Partit Popular
català, Xavier García Albiol, va
reclamar ahir al primer tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, Gerardo Pisarello
que sigui “una miqueta més
agraït” al país que li va donar
“acollida i una oportunitat”. Al-
biol li retreia d’aquesta manera
el suport que el regidor dels co-
muns havia donat a la convoca-
tòria de l’1 d’octubre. Cal recor-
dar quePisarello vanéixer a l’Ar-
gentina. La pluja de crítiques al
president del PP va ser notable.
Entre d’altres, del diputat al

Albiol i
Súmate,
polèmics
a Twitter

Congrés Xavier Domènech; l’al-
caldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, o el diputat de Podem Alba-
no-Dante Fachin, també d’ori-
gen argentí.
Els despropòsits a la xarxa du-

rant aquests dies creixen. En un
missatge de l’entitat indepen-
dentista Súmate, en què militen,
entre d’altres, dirigents com ara
Gabriel Rufián i Antonio Baños,
s’assenyalava Jordi Évole: “Ens
hem trobat aquest cartell i ens
unima la crida ‘A qui no li encan-
taria saber l’opinió de Jordi Évo-
le sobre The Nota!’”. El missatge
anava acompanyat d’una foto-
grafia d’un cartell suposadament
penjat al carrer amb la imatge
del periodista i un “Es busca” en
què se’l definia com a “col·labo-
rador equidistant d’El Periódi-
co”. El missatge també va causar
enrenou, fins al punt que el
compte de Súmate va acabar re-
tirant-lo i presentant disculpes a
Évole. / Redacció

La Fiscalia General de l’Estat es-
tudia des d’ahir el contingut de
l’anuncitelevisiudedeusegonsde
la Generalitat de Catalunya que
defensa la “capacitat de decidir” i
que es va emetre per primera
vegada dilluns a TV3 abans del
Telenotíciesvespre.
Fontsde laFiscaliavanexplicar

que el ministeri públic pensava
analitzar l’emissió i el contingut
de l’espot –que no fa cap menció
explícita al referèndum d’in-
dependènciaprevist per a l’1 d’oc-
tubre– per determinar si es tracta
d’un acte preparatori d’aquesta

LaFiscalia
estudia el
primer espot
per a l’1-O

consultapagatambdinerspúblics
i, per tant, constitutiu d’undelicte
de desobediència de les resoluci-
ons del Constitucional que prohi-
beixenqualsevolactuaciótendent
a la celebració d’aquesta votació.
Si la conclusió és que sí, empren-
dràaccionspenals.
A l’anunci apareix, ambmúsica

de fons, la imatge d’un encreua-
ment de vies de tren acompanya-
dad’untextiunaveuenoffquein-
terpel·la l’espectadorambunbreu
missatge:“Vasnéixeramblacapa-
citat de decidir.Hi renunciaràs?”.
I, tot seguit, al final del vídeo, es
veuel logotipde laGeneralitat.
El conseller portaveu del

Govern,JordiTurull,vaqualificar
ladecisióde laFiscaliaGeneralde
l’Estat de “nou exemple de per-
secució ideològica” i va subratllar
quelaGeneralitatnopensaretirar
l’anunci.Ciutadans,elprimerpar-
tit de l’oposició al Parlament de
Catalunya, va demanar que se’n
suspengui l’emissió. /Redacció

ElGovern contraataca i esgrimeix que
convocar el referèndumnoésdelicte
LaGeneralitat empara la seva estratègia en el Codi Penal i la legislació de la UE

JOSEP GISBERT
Barcelona

Avint-i-quatre hores de l’aprova-
ció de la llei del Referèndum i de
la convocatòria de l’1-O, el Go-
vern català va aprofitar la reunió
d’ahir per rearmar-se política-
ment i jurídicament davant la re-
acció contrària que espera del
Govern espanyol. I ho va fer re-
corrent a la legalitat vigent preci-
sament a Espanya per esgrimir
que, d’acord amb aquesta legali-
tat, la convocatòria d’un referèn-
dumnoésdelicte, demaneraque,
en conseqüència, en cap cas es
podriautilitzar laviapenalper in-
tentar frenar-lo.
Aquesta és l’anàlisi que van

compartir el president de la Ge-
neralitat, el vicepresident del Go-
vern i els consellers en l’habitual

trobada dels dimarts i el que el ti-
tular de Presidència, Jordi Tu-
rull, va traslladar a l’opinió públi-
ca a la posterior roda de premsa.
El portaveu del Govern va expli-
car que la llei orgànica 2/2005, de
modificació del Codi Penal, “des-
penalitza de manera clara la con-
vocatòria del referèndum”, ja que
deroga l’article 506 bis, que casti-
gavaambpenesdetresacincanys
de presó i inhabilitació l’autoritat
que convoqués processos electo-
rals o consultes populars per via
de referèndum sense tenir com-
petènciesper fer-ho, i l’article 521
bis, que penalitzava els que facili-
tessin, promoguessin o assegu-
ressin la realització d’aquests
processos o consultes. Eren uns
articles que havien estat introdu-
ïtsel2003,entempsdelgovernde
José María Aznar, arran de l’in-

tent de Juan José Ibarretxe de
convocar un referèndum d’auto-
determinació a Euskadi.
La derogació del 2005 va ser

aprovada durant el govern de Jo-
séLuisRodríguezZapatero, i una
sentència posterior del Tribunal
Constitucional,del2011,vadecla-
rarnul·la lamodificaciódelPP.La
conseqüència de tot plegat, se-
gons Jordi Turull, és que “ens
parlen de la persecució d’un de-
licte que no existeix”, que, si hi
fos, va denunciar que atemptaria
contra l’article 49 de la Carta de
DretsFonamentalsde laUnióEu-
ropea,queassenyalaqueningúno
pot ser condemnat per una acció
que no constitueixi una infracció
d’acord amb el dret nacional i in-
ternacional. “Qualsevol actuació
del fiscal general en aquesta línia
odequalsevol institucióde l’Estat

que perseguís una cosa que no és
delicte atemptaria directament
contra l’article 49 de la Carta de
DretsFonamentalsde laUnióEu-
ropea”, va advertir el conseller de
Presidència, que va considerar
que “llavors sí quealgunspodrien
cometre un delicte”. Un avís diri-
git sobretot a la Fiscalia, “si es
desvia a consciència de coses que
no hauria de perseguir”, i li va re-
comanar que, “abans d’actuar, es
llegeixi les lleis”.
I a partir d’aquesta realitat la

conclusió del portaveu del Go-
vern va ser que, si, tot i així, elGo-
vern espanyol actua contra els di-
rigents polítics catalans que con-
voquen el referèndum de l’1-O,
això permetrà que “tothom vegi
que l’Estat espanyol persegueix
per una cosa que no és delicte,
persegueix simplement per una
ideologia política”. Jordi Turull
va manifestar, amb tot, la “deter-
minacióde tirar endavantelman-
dat del Parlament” i va garantir
que “no cedirem davant les acti-
tuds predemocràtiques de l’Estat
espanyol”, en referència, per
exemple, al fet que seran tots els
membres del gabinet de Carles
Puigdemont els que firmaran
conjuntament la convocatòria de
la consulta i que no s’aturaran en

el més que previsible supòsit que
el Tribunal Constitucional la sus-
pengui.
L’escenari dexocnova ser obs-

tacle, però, perquè el conseller de
Presidència deixés sobre la taula
una última possibilitat de diàleg
amb el Govern espanyol, i va ins-
tar Mariano Rajoy, si tant interès
té amb relació al referèndum, a
reunir-se “amb els que l’organit-
zem”, en llocde fer-hoambPedro
Sánchez o Albert Rivera, els lí-
ders de PSOE i Cs, per establir
una estratègia conjunta en con-
tra. “Que fixi lloc, dia i hora per
parlar amb la Generalitat”, va dir
el portaveu del Govern, perquè
“elmés lògic, si li interessael refe-
rèndum, és que parli amb els que
el tiraran endavant”. “El proble-
ma és que no ha volgut mai ni es-
coltar”, va lamentar.c

Turull avisa la Fiscalia
del risc de “desviar-se
a consciència
de coses que no
hauria de perseguir”

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

LaMesadelParlamenttampocnovaadmetreahiratràmit les lleisdelReferèndumitransitorietat jurídica

JxSí i oposició
confronten les
seves legalitats

]JuntspelSíva invocaral
Parlamenteldret interna-
cionalperdefensar la
celebraciódel referèn-
dum; l’oposicióva ferel
mateixambl’Estatutper
intentar frenarunacon-
sultaque,manifesten,no
atén les reglesdemocràti-
ques,ni tansolsen la seva
tramitació. “Si algú inten-
ta impedirel lliuredebat
delParlamenthoenten-
dremcomunatacdirecte
a lesnostres institucions
democràtiques”, vaadver-
tir ahir laportaveude
JxSí,MartaRovira,queva
assegurarqueesrecorre-
ràal “dret internacional”
sipassa ique, enaquest
àmbit, s’utilitzaran totsels
“mecanismes”queperme-
tin“protegir”eldretde
votdels ciutadans.Tant
CscomPSCiCSQPvan
defensarqueesdemaniun
informe jurídic sobre
l’adequacióde la lleidel
Referènduma la legalitat
vigent: l’Estatut. Socialis-
tes i liberalshovantornar
ademanara laMesa, i va
serdenegat.CSQPtambé
volaquest informe, i va
avançarquedonaràsu-
port tantaPSCcomaCssi
avuidemanenundicta-
mensobre la lleidelRefe-
rèndumalConsellde
GarantiesEstautàries,
cosaquehauriendepoder
fer si lanormaes tramita.
Elsgrupsde l’oposició
temenque lamajoria inde-
pendentistapromoguiuna
reformaexprésdel regla-
mentdelParlamentper
impedir-ho. /R.Montilla
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ons i va reclamar l’actuació urgent
per la “rellevància constitucional
del cas”. La referència a la via penal
obria la porta a la Fiscalia, que acu-
mula querelles contra Forcadell i la
Mesa. Mentre la presidenta de la
Cambracontraatacavarecusanttots
elsmagistratsdelTC.

Senseintervencióexternaenelple
i amb l’oposició buscant per tots els
racons del Reglament de la Cambra
per dilatar la votació, la llei del Refe-
rèndum va tirar endavant per obra i
gràciade l’article81.3delReglament.
Una modificació de l’ordre del dia i

Tot el Govern convoca l’1-O

El Parlament va fer el salt. Un ple
delmatvaaprovarahir la llei delRe-
ferèndumielpresidentCarlesPuig-
demont va convocar la cita amb les
urnes del dia 1 d’octubre. “Per la lli-
bertat i lademocràcia”,vaser laseva
divisa.
Va ser una firma col·lectiva del

Govern, nocturna i ambmenys èpi-
ca de la prevista enuna sala del Par-
lament amb una senyera que va es-
perar durant tot el dia. Van caldre
onze hores per aprovar una llei per
un procediment superexprés, amb
només 83 diputats a l’hemicicle, 72
vots a favor i 11 abstencionsdeCata-
lunya Sí que es Pot, i l’absència de
Ciutadans, PSC i PP, que va deixar
com a empremta als seus escons
banderesespanyoles i catalanes.
Que la diputada demés edat, Àn-

gelsFernández,deCSQP, retirés les
banderesespanyolesva serel colofó
de la ruptura amb l’Estat que acaba-
va de posar enmarxa el ple. Segons
Puigdemont,coma“únicaalternati-
va” per a Catalunya davant l’“ame-

Política
La qüestió catalana

naçocràcia” de l’Estat. La paradoxa
és que després d’una jornada d’his-
tèria parlamentària el debat propi
de la norma amb què arrenca for-
malment la desconnexió de l’Estat
es va ventilar en un parell d’hores i
mirantpel retrovisorenesperad’al-
guna reacció expeditiva procedent
deMadrid que no va arribar. Sense
intervenció i amb la llei en vigor, hi
va haver decret de convocatòria i
nomenament de la Sindicatura
Electoral, integrada pels juristes
Marc Marsal, Marta Alsina i Josep
Pagès, i els politòlegs Jordi Matas i
TàniaVerge.
A Madrid, Mariano Rajoy va

aconseguir el suport dels socialistes
per donar resposta al desafiament
delParlamentalstribunals iarabus-
ca el suport al frontpolític. PeròRa-
joy no va comparèixer, va deixar
aquest paper enmans de la vicepre-
sidenta Santamaría. El Govern afir-
ma que Forcadell i la resta demem-
bresde laMesade lamajoriasobira-
nista van incórrer en l’enèsima
desobediència per l’admissió a trà-
mit de la proposició de llei, lamodi-
ficació de l’ordre del dia i la supres-
sió dels tràmits parlamentaris. Va
demanaralTribunalConstitucional
l’anul·lació de totes aquestes decisi-

L ’HEMICICLE

El ple necessita onze
hores per aprovar
la llei amb l’absència
de Cs, PSC i PP

ELS AVISOS

Els lletrats i el Consell
de Garanties posen en
qüestió la tramitació
superexprés

l’exempciódeprocedimentsobligats
en la tramitacióde les lleis.
No sense infligir ferides en el fun-

cionament habitual de laCambra. El
secretari general, Xavier Muro, i el
lletratmajor, Antoni Bayona, havien
advertit per escrit que el procedi-
ment podia ser constitutiu de des-
obediènciadelesresolucionsdelTC;
laMesava transmetre l’avísa l’hemi-
cicle i va recordar que no és vincu-
lant. La proposició de llei i les esme-
nes es van publicar al Butlletí Oficial
del Parlament per acord i de la mà
delsmembres sobiranistes de laMe-
sa sense firma del secretari general i
sense funcionarispelmig.
I hi va haver més fregaments. El

Consell de Garanties Estatutàries es
va aventurar a qüestionar la tramita-
ció de la llei per no permetre que els
grups sol·licitessin un dictamen so-
bre la seva constitucionalitat comun
dret inherentdelsdiputats; elPSCva
anunciar un recurs d’empara davant
el Tribunal Constitucional que se-
guiran la resta de grups contraris al
referèndum; i les formes parlamen-
tàriesvancaureacotes inèdites fins i
toteneldebatde l’Estatut.
Puigdemont havia reunit el seu

Governidiputatspertransmetre’lsla
“transcendència” del moment i re-

ÀLEX GARCIA

L’expresidentMas abraça el president Puigdemont davant el vicepresident Junqueras i els membres del Govern després de la votació

cEl Parlament aprova la llei del
Referèndumamb els vots de JxSí
i la CUP i l’abstenció deCSQP

cPuigdemont i els consellers
firmen el decret i consumen la
desobediència al Constitucional

cRajoy acudeix al TCper frenar
la consulta i busca el suport del
PSOEa lesmesures polítiques

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

Les frases
“Premem el botó del sí
amb l’orgull de votar
un sí a la democràcia,
al nostre futur i a
una Catalunya lliure
i independent”

Lluís Corominas. Junts pel Sí

“Actuant com una
majoria absolutista
estan trepitjant els
drets de la resta dels
diputats i estan situant
aquest Parlament
fora de la legalitat”

Inés Arrimadas. Ciutadans

“No creiem que les
opcions de futur de
Catalunya es redueixin
a dues: quedar-nos com
estem o trencar per
sempre amb Espanya”

Miquel Iceta. PSC

“L’1-O dona l’esquena
a la meitat de la
societat catalana i no
compleix les condicions
de la Comissió
de Venècia”

Lluís Rabell. CSQP

“No permetrem
que una elit que
ha alimentat el discurs
de l’odi trenqui el
país que hem construït
entre tots”

Xavier García Albiol. PP

“Malgrat que ho
repeteixin, aquesta llei
no és cap cop d’Estat,
no vulnera cap dret,
no beu de cap
totalitarisme, ni de cap
voluntat anihiladora”

Anna Gabriel. CUP 430
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clamar-los “serenitat i determina-
ció”davantelpasqueesdisposavena
fera l’hemicicle.Feia falta.Dins, l’ar-
gumentari polític va brillar per la se-
va absència durant hores i es va im-
posareldriblatgecurt.Quatre reuni-
ons de la Mesa, peticions de
reconsideraciódetotes lesdecisions:
l’“única via possible” per aprovar la
llei,segonsels independentistes; “un
escàndol”, “denigració de la demo-
cràcia amb un espectacle vergo-
nyós”, per a la resta. Gairebé set ho-
res després, amb la CUPmantenint-
se almarge, la portaveu de Junts pel
Sí, Marta Rovira, que va assumir la
iniciativa de la reordenació del ple,
va deixar anar un “vaaaaaaaa”, però
no va impedir una nova aturada de
dues hores i mitja amb Forcadell al
centrede l’huracà.
En el debat definitiu, el president

de JxSí, Lluís Corominas, va revelar
quea la juntadeportaveusdosgrups
–ambreferènciaaPSCiCSQP–havi-
en arribat a proposar portar el refe-
rèndum al novembre a canvi d’una
tramitació ordinària. Va afirmar que
davant l’immobilisme del Govern

central, el bloc independentista
s’aferra al dret internacional per de-
fensar “no la independència, sinó la
democràcia”.AnnaGabriel (CUP)va
apel·lara la“desobediència instituci-
onal i social”per fer fronta lesprohi-
bicions que arribindelTC i va cridar
a “sortir al carrer a defensar els nos-
tresdrets”.
Inés Arrimadas (Cs) va parlar

d’“il·legalitat, abús, demencial...” i va
amenaçar amb unamoció de censu-
ra. Per Miquel Iceta (PSC), “la pri-
meravíctimadelprocéséslalegalitat
catalana”, ivadefensar lareformafe-
deral de la Constitució. Xavier Gar-
cía Albiol (PP) es va situar en la “pit-
jor crisi institucional” des del 23-F i
va garantir que no hi haurà referèn-
dum. La posició de Catalunya Sí que
esPotvasertotaunaaltracosa,vaco-
mençarambatacsaun“procediment
antidemocràtic” i va acabar ambuna
crisi interna que deixa el grup parla-
mentari aunpasde la ruptura i sense
aclarirquè faran l’1d’octubre.c

P A R A U L E | F R A C À S |
Èxit del tot dolent, desastrós.

PÀGINA 13

| D E M O C R À C I A |
Sistemadegovernbasat enel principi de laparticipació
igualitària de tots elsmembresde la comunitat en la
presadedecisionsd’interès col·lectiu. Comunitat gover-
nadaambaquest sistema. PÀGINA15

| C A O S |
Estat de confusió dels elements que hauria precedit
l’organització del món. Confusió i desordre
complet.

PÀGINA 16

S

LA REACCIÓ DE MADRID

Els independentistes
esperaven un intent
de frenar el ple,
però no es va produir

LA DIVISA

“Per la llibertat
i la democràcia”, va
proclamar el president
després de la firma

Fracàs escènic

Vist des de Madrid: un fracàs
escènic del Parlament de Cata-
lunya. La retransmissió en di-
recte va donar munició, abun-
dant munició, als partidaris de
la mà dura amb l’independen-
tisme català. Podríem dir que
Carme Forcadell, persona amb
dots per a l’agitació assembleà-
ria, però amb evidents limitaci-
ons per presidir una cambra
parlamentària, va treballar ahir
objectivament a favor dels seus
adversaris.
Forcadell va naufragar en la

conducció del debat. Semblava
que no s’adonés que ocupava el
centre de l’escena en una de les
jornades demés voltatge polític
de la història del país. És curiós:
una persona assedegada de mo-
ments històrics veu passar la
Història de prop i no la saluda
amb deferència. L’antitarrade-
llisme va triomfar ahir al Parla-
ment.

Fa quaranta anys Josep Tar-
radellas va donar una gran lliçó
sobre la importància de les for-
mes en política. Amb la mitolo-
gia de la Generalitat republica-
na a sobre i amb quatre compe-
tències de la Diputació de
Barcelona, l’ancià dirigent aca-
bat d’arribar de l’exili a Saint-
Martin-le-Beau es va convertir
en el gran estabilitzador de la
política espanyola entre el 1977 i
el 1980. L’esquerra catalana va
començar a perdre la iniciativa
amb la tornada pactada de Tar-
radellas. A canvi d’aquella fun-
ció estabilitzadora, els antics ca-
mises blaves de la UCD van ac-
ceptar la restauració de la
Generalitat, en la maniobra de
més audàcia de tota la transició.
Els constructors del relat oficia-
lista ho van reduir anys després
a una partida de pòquer. A Es-
panya tot és sempre una partida
de cartes. Envit va, envit ve. Es
van quedar amb l’anècdota i no
van fer atenció a la substància:
dins de lamaleta de Tarradellas
hi anava la nació catalana. Qua-
ranta anys després del cafè per a
tothom, més del 40%de la nació
catalana es proclama indepen-
dentista i un 30% addicional
simpatitza d’alguna manera

amb la idea del referèndum.
Crisi d’Estat.
Tarradellas va fer classes de

litúrgia als catalans. LaGenera-
litat provisional emetia una bri-
llantormolt especial. Era la pro-
mesa d’una nova política demo-
cràtica oberta a les classes
mitjanes que havien conviscut
silenciosament amb el franquis-

me i que no volien tornar al ca-
talanismepassant per la taquilla
de les esquerres. Tarradellas va
posar els fonaments del mode-
rantisme a l’interior del qual va
governar Jordi Pujol durant 23
anys. Un corrent iconoclàstic
està escombrant tot això aCata-
lunya, apel·lant a la gent de baix
i a la lluita contra les velles elits.

Forcadell va entrar al Parla-
ment el 2015 a cavall d’aquest
corrent. Ada Colau va fer el ma-
teix a l’Ajuntament de Barcelo-
na aquell mateix any.
AForcadell se li va escapar de

lesmans una sessiómolt difícil i
va haver de ser auxiliada per
Marta Rovira, d’ERC, promesa
d’una futura política d’ordre,
modulada per l’expectant Oriol
Junqueras.L’oposicióvapracti-
car el filibusterisme i va exage-
rar la seva actuació per accentu-
ar la sensació de desgavell. Quin
marge li quedava després de la
reforma exprés del reglament
parlamentari? Aprovar una llei
que a la pràctica cancel·la l’Es-
tatut i que obre la porta a la rup-
tura unilateral d’un Estat mem-
bre de la Unió Europea sense
gairebé marge per al debat par-
lamentari no és precisament un
homenatge a la democràcia li-
beral. És l’error Turull (Jordi
Turull, actual conseller de la
Presidència i antic portaveu
parlamentari de Junts pel Sí).
Mal gestionat perCarmeFor-

cadell, l’error Turull va ser aco-
llit ahir amb alegria a la Mon-
cloa. La falta de lideratge en el
debat parlamentari, l’esvalot,
l’asfíxia reglamentària de l’opo-
sició i la imatge de la meitat de
l’hemicicle buit en el moment
de la votació construeixen una
narració clarament negativa per
al sobiranisme català, que in-
tentarà compensar en els
propers dies per l’entusiasme
militant.
El 6 d’octubre del 1934 hauria

estat una altra cosa si hi hagués
hagut canals de televisió i xar-
xes socials. S’hauria retransmès
en directe, per exemple, el mo-
ment en què Lluís Companys,
pels volts de les sis de la tarda,
va ordenar al conseller de Go-
vernació JosepDencàsque arri-
és la bandera independentista
que havia hissat a la seu del go-
vern civil de Barcelona.
Fabricar solemnitat en temps

d’internet no és fàcil. El Govern
espanyol aprofita el naufragi
Forcadell per fer un pas més en
la seva escalada. La vicepre-
sidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría va afirmar ahir que una
dictadura sobrevola Catalunya.
D’adjectius d’aquest calibre
només s’en fan servir quan es
prepara una acció molt con-
tundent.

ÀLEX GARCIA

Carme Forcadell ahir durant el debat parlamentari

ANÀLISI

Enric Juliana

El naufragi de
Carme Forcadell
va decebre els qui
s’esperaven una
sessió solemne

La duresa de Soraya
Sáenz de Santamaría
és auguri d’una
reacció contundent
del Govern espanyol
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Puigdemontdemana
“serenitat, fermesa i
esperança”per tirar
endavant l’1-O
“Ara és l’hora de la ciutadania”,
proclama el president al Parlament

Carles Puigdemont va demanar
“màxima serenitat i fermesa” i
“molta esperança” per, “malgrat
les dificultats”, tirar endavant
l’1-O. Aquest és el missatge que
va llançar el president de la Ge-
neralitat en suport de la llei del
Referèndum i el decret de convo-
catòria de la consulta que van fir-
mar de forma conjunta tots els
membres del Govern.
El Govern es va reunir una ve-

gada publicada la llei al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalu-
nya (DOGC) per aprovar el de-
cret de convocatòria del
referèndum i el de normes com-
plementàries, que van firmar,
pràcticament dotze hores des-
prés que hagués començat el ple
del Parlament, a la sala 4, habili-
tada per a l’ocasió amb una ban-
dera catalana. Després tots es
van traslladar a l’auditori, on,
acompanyat entre d’altres per
l’expresident Artur Mas o els

presidents de les entitats sobira-
nistes, Carles Puigdemont va re-
alitzar al punt de la mitjanit una
declaració institucional en la
qual va assenyalar que, una vega-
da culminat el procés polític de
posar en marxa la maquinària de
l’1-O, ara havia arribat l’hora de
la ciutadania. “Ara és el moment
de la ciutadania, que completi el
procés comhohem fet fins a arri-
bar aquí, de forma absolutament
pacífica”, va subratllar el presi-
dent de la Generalitat, que va ad-
vertir que, en aquest context, “en
moments de canvis, quedar-se
sense fer res és una actitud de re-
signació”, que, per tant, va des-
aconsellar.
Carles Puigdemont va remar-

car el caràcter plenament vincu-
lant que tindria l’1-O i va defen-
sar, “davant els atacs i amenaces”
del Govern espanyol, que els ciu-
tadans de Catalunya poguessin
exercir el dret a decidir. “Ningú
no té autoritat ni poder per con-
fiscar-se del dret a decidir, que és
dels ciutadans”, va ressaltar.
Abans de tot això, a l’hemici-

cle, Junts pel Sí i la CUP es van
mantenir al marge de la polèmi-
ca... fins que es va iniciar el debat
i els dos grups van denunciar a
Cs, PSC, Catalunya Sí que es Pot i
PP de centrar-se “en les formes i
no en el fons” de la llei. I fins que
el president del grup parlamen-
tari de JxSí, Lluís Corominas, va
afirmar que dos grups de l’oposi-
ció –amb referència al PSC i
CSQP– van suggerir, aquella ma-
teixa tarda en l’última reunió a
porta tancada de la Junta de Por-
taveus, que si ajornaven a no-
vembre el referèndum, amb una

tramitació normal, “s’avindrien”
a donar suport als tràmits. “Per
què no ho diuen després aquí?
Per què no ho sostenen? Per què
nohodefensendavant del Tribu-
nal Constitucional i davant dels
seus referents a l’Estat espanyol?
Per quèho amaguen?”, va etzibar
Corominas.
En aquest punt, el president

del grup majoritari va lamentar
que “alguns partits amb una llar-
ga tradició democràtica” prefe-
rissin alinear-se amb el PP, “en
lloc de fer-ho amb la democrà-
cia”. I en consonància, va asseve-

rar que des de fa anys els inde-
pendentistes ho han intentat
“tot” per pactar un referèndum
amb l’Estat: “Hem esgotat totes
les vies perquè fos unprocés pac-
tat amb l’Estat espanyol”, però va
insistir que no hi va haver “vo-
luntat política”.
En lamateixa línia, la diputada

de la CUP Anna Gabriel va re-
treure a l’oposició que “s’ama-
gués en debats de forma” i, per
això, es fes evident “la falta de
voluntat d’un debat de fons”. A
més, va sortir en defensa de For-
cadell i va voler deixar constàn-

cia de la “falta de respecte” que, a
parer seu, l’oposició va mostrar
cap a la presidenta del Parla-
ment”.
Igualment, l’anticapitalista va

destacar que l’aprovació de la llei
obre les portes amolts canvis po-
lítics, econòmics i socials, i va
carregar sobre les espatlles de
Puigdemont i Junqueras la res-
ponsabilitat que l’1-O hi hagi
“col·legis, urnes, paperetes i tar-
getes”. “Si assumiu la vostra res-
ponsabilitat, no tingueu dubte
que la gent assumirà la seva
anant a votar”, va sentenciar.c

Corominasdiuquedos
grupsdel’oposició
esvanprestara“avenir-
sealaconsulta”si
s’ajornavaalnovembre

ÀLEX GARCIA

Junqueras iPuigdemontsesaludendesprésde lavotacióde la llei idavant l’absènciadepartde l’oposició

La qüestió catalana

Entre l’“amenaçocràcia” i la dictadura
Acabi com acabi el procés, l’indepen-
dentisme català li deu un homenatge a
Carme Forcadell. Ella va ser la que va
recusar tots els magistrats del Tribunal
Constitucional. Ella va ser la que es va
constituir enmur per frenar les iniciati-
ves i les queixes de l’oposició. Ella va ser
la dona torera que, amb gest impassible,
va resistir el setge dels qui invocaven la
legalitat espanyola violada, l’acusaven
de ser gestora de Puigdemont o deien
que allò era un espectacle vergonyós.
“Ja està votat”, deia. “Ja està votat”, re-
petia. La seva presidència no era un lloc
de repartiment de torns i veus; era Nu-
mància.
Una mica vergonyosa sí que va ser la

sessió. I molt autoritària. És increïble
que durant gairebé tot el dia no se sabés

qui havia ordenat la publicació de la llei
al Butlletí Oficial. És de pèssima presen-
tació que s’ignorés l’advertència de de-
licte dels lletrats de la Cambra. És injus-
tificablequeno s’admetessin enprincipi
esmenes a la totalitat. No fa falta ser es-
panyolista per certificar que allò que
passava era un acte de revolta –pacífica,
només faltaria– contra la legalitat de
l’Estat. I va triomfar la imatgeque lama-
joria volia imposar-se tant sí com no.
Junts pel Sí i la CUP sumaven prou vots
per aprovar la llei en tràmit ordinari i,
per tant, irreprotxable; però es van dei-
xar obsessionar per l’astúcia i per gua-
nyar l’Estat per laportadel darrere, amb
trucs unamica infantils.
La qüestió de les formes va arribar a

dominar sobre la històrica qüestió de

fons. I així, guanyen votacions, però no
acabende convèncer el conjunt de la so-
cietat i atorguen unamica de raó als qui
acusen la majoria d’un “acte de força
contrari a la democràcia”, que va dir
Sáenz de Santamaría. L’opinió pública
queda dividida. Les relacions polítiques
i institucionals, greument deteriorades,
perquè s’han fet duresdesqualificacions
mútues. I la batalla continua oberta i

continuarà oberta després de l’1 d’octu-
bre. Puigdemont no va oferir cap símp-
tomadedubte en la sessió de control. La
CUP continua actuant de motor, al Par-
lament i al carrer. I es va celebrar un de-
bat paral·lel, fora de Barcelona, que dei-
xa aquest balanç: encàrrec al TC que
busqui responsables penals; querella
contra la Mesa anunciada per la Fisca-
lia; tres associacions judicials que no
aplicaran les lleis de desconnexió; un
bloc constitucionalista disposat a una
gran ofensiva, i un combat de paraules
en què Puigdemont va desqualificar
l’Estat com a “amenaçocràcia” i Sáenz
de Santamaría va veure actituds que
“s’acosten a una dictadura”.
Més distància, impossible. Més ten-

sió, més impossible encara.

La qüestió de les
formes va arribar
a dominar sobre la
històrica qüestió de fons

L ’ESPECTADOR

Fernando Ónega

JOSEP GISBERT
Barcelona

ÀLEX TORT
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L’oposició acusa JxSí i la CUP
de “trencar amb la democràcia”
Arrimadas demana suports a una moció de censura per forçar unes eleccions

Els diputats deCiutadans, PSC iPP
vandecidirabsentar-sedel’hemici-
cle del Parlament en el moment de
la votació de la llei del Referèndum
–CSQP va optar per abstenir-se–,
després d’un ple maratonià carre-
gat de tensió, caos i interrupcions
en què van protagonitzar un xoc
senseprecedentsamblapresidenta

delParlament,CarmeForcadell, iel
bloc independentista.
Lameitat de l’hemicicle buit, i la

denúncia que Junts pel Sí i la CUP
estaven “trencant amb la democrà-
cia”,vanserlafotoieltextdelafrac-
tura que ahir va quedar patent amb
tota la cruesa a la Cambra catalana.
EnelseurebuigdelalleidelRefe-

rèndum, l’oposició va esgrimir ar-
guments polítics i jurídics perquè
entén que la majoria independen-
tista, amb la complicitat de Forca-
dell, va vulnerar els seus drets par-
lamentaris amb artificis propis de
“règimstotalitaris”.Vandenunciar,
entre altres “irregularitats”, el re-
buig de la Mesa a admetre els seus

recursos davant el Consell de Ga-
ranties Estatutàries, el fet d’haver
tingut menys dues hores per pre-
sentar esmenes i l’advertència dels
lletratsdelParlamentde l’obligació
de paralitzar qualsevol iniciativa
amb relació al referèndum. Per
aquests motius, Cs, PSC i PPC van
sol·licitar ahir mateix sengles re-
cursos d’empara davant el Consti-
tucional.
Durant el debat parlamentari, la

líderdeCs,InésArrimadas,vaasse-
nyalar la “responsabilitat” directa
delpresidentdelaGeneralitat,Car-
les Puigdemont, en el fet d’haver
conduït Catalunya a un “escenari
d’inestabilitat” de què la CUP, va

avisar, és el partit que sortirà més
afavorit. “No participarem en una
il·legalitat i un atropellament dels
drets als catalans; estan situant el
Parlament fora de la legalitat”, va
afirmar Arrimadas. La líder de
l’oposició va anunciar, després de
l’aprovació de la llei, que obre un
procés de negociació amb la resta
dels partits per intentar presentar
unamoció de censura ambPuigde-
mont amb l’“única finalitat” de for-
çaruneseleccionscatalanes.Perre-
gistrar la moció calen 27 diputats, i
Csen té25.
Amb un to que va evitar alimen-

tar més l’esbroncada, però contun-
dent en el fons, el primer secretari

del PSC, Miquel Iceta, va acusar el
bloc independentistad’estar “liqui-
dant la legalitat catalana”, i provo-
car una divisió social i política que,
va augurar, trigarà a solucionar-se.
Amb tot, va defensar la via federal
davant un referèndumque “només
ofereix l’opció de trencar amb Es-
panyaocontinuar igual”.
Una de les intervencions més

aplaudidespelgrupde l’oposicióva
ser la del portaveu de CSQP, Joan
Coscubiela, que va avisar que, més
enllà del debat sobre la indepen-
dència, estava en joc “l’essència de
la democràcia”, i va advertir, en
aquest sentit, que “cap majoria en
capreglamentdelmónnopotacor-
dar deixar en suspens els drets dels
parlamentaris”. Després de rebre

DAVID AIROB

Els líders i els portaveus de l’oposició en un dels seus enfrontaments dialèctics amb la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell

Teranyina imigranya
Havia de ser un clic-clac –segons el full
deruta sobiranista–,peròahirvaseruna
teranyina grisa i una migranya espessa.
El moment de ruptura controlada que
havia dissenyat la majoria independen-
tista va empantanegar-se perquè l’opo-
sició (amb l’aval explícit del Consell de
Garanties)vautilitzar totes leseines iar-
gúcies possibles per bloquejar l’aprova-
ció de la llei del Referèndum. La sessió
havia començat amb un moviment per
guanyar temps, una jugadaque combina
elpòquer,elsescacs ielkarate:Forcadell
va recusar els dotzemagistrats del TC.
És un fet que ahir Junts pel Sí i laCUP

van forçar al màxim els procediments
parlamentarisperconstruirunadrecera
ràpida al referèndum. No hauria calgut
si el Govern espanyol hagués acceptat

un referèndum pactat a l’estil del que es
va celebrar a Escòcia. Els independen-
tistes invoquen una legitimitat que –re-
cordem-ho– va ser atacada frontalment
quan un TC terriblement desacreditat
va carregar-se l’Estatut d’autonomia
que havien aprovat els catalans. Era la
primera vegada que els vigilants de l’or-
todòxiaesmenavenambel llapisvermell
una decisió col·lectiva d’aquest nivell.
Molts dels que ara s’escandalitzen no

recordenqueaquell actede força jurídic
va representar una ruptura irreversible
de la confiança d’una part important de
la societat catalana en les regles de joc
del 1978. La legalitat llavors va ser retor-
çada sensemanies. SáenzdeSantamaría
haqualificatels fetsd’arade“puntadade
peua lademocràcia, alscatalans ia lade-

cència política”. Molts catalans, en can-
vi, consideren que la primera imés greu
puntada de peu es va produir quan el PP
va demanar firmes contra l’Estatut.
No és exactament un xoc de trens. És

un pols entre una part forta (el Govern
espanyol i el TC amb tots els meca-
nismesde l’Estat al seu servei) i unapart
feble (el Govern català, els partits i les
entitats sobiranistes). Un pols amb més

nervisdevodevilque tonalitatsdramàti-
ques, demoment. La sessiód’ahir també
vaposar novament de relleu que, per as-
sajar una ruptura “de la llei a la llei”, a la
majoria independentista li aniria bé dis-
posardedeuoquinzeesconsmés.Totés
massa precari.
D’altra banda, fa la impressió –des de

lluny– que a la Moncloa tenen avui
menys control sobre la previsió dels es-
deveniments que fa unmes,malgrat que
la nova aparició del Tribunal de Comp-
tes com amàquina de càstig i fabricació
de por podria significar tot el contrari.
No deixa de ser irònic que Pedro J. Ra-
mírez hagi manifestat en públic que la
vicepresidenta i Jorge Moragas no aca-
ben de fer prou bé el que ell espera que
facin.

Moltscatalansconsiderenque
elprimercopalademocràcia
esvaproduirquanelPPva
recollir firmescontra l’Estatut

L ’ESPECTADOR

Francesc-Marc Álvaro

La qüestió catalana

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

RAÚL MONTILLA

els aplaudiments de la resta de
l’oposició, ungestque li van retreu-
re alguns diputats independentis-
tes,Coscubielavadeclarar:“Notin-
dré mai cap problema a coincidir
ambningúenladefensadelademo-
cràcia”.
Mentrestant, el president del

PPC, Xavier García Albiol, va coin-
cidir amb la resta dels líders de
l’oposició a qualificar la llei del Re-
ferèndumcomunaburlaa lademo-
cràcia. I, exercint de portaveu cir-
cumstancial del Govern central, va
subratllar: “Nopermetremqueuna
elit trenqui amb el país que hem
construït entre tots”.
Quan van abandonar l’hemicicle

abans de la votació, els diputats po-
pulars van deixar als seus onze es-
cons banderes d’Espanya i Catalu-
nya. Van durar poc, les espanyoles.
Vanser retiradesper ladiputadade
PodemÀngelsMartínez, que les va
lliurar a la CUP, malgrat la petició
deForcadellqueno les toqués.c

L A P O L È M I C A

]Les tensions internes
que arrossegaCSQPvan
esclatar ahir en el ple.
Tres diputats dePodem,
Albano-DanteFachin,
ÀngelsMartínez i Joan
Giner, van abandonar
l’hemicicle enprotesta
per la negativa del porta-
veudel grup, JoanCoscu-
biela, de repartir el temps
d’intervenció entreLluís
Rabell i un d’ells.

Tensió en
els comuns
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Injectar virus en un tumor
millora l’eficàcia del tracta-

ment d’immunoteràpia contra el
càncer, segons els resultats d’un
assaig clínic dirigit
per l’oncòlegAntoni
Ribas, de la Univer-
sitat de Califòrnia a
Los Angeles.
PÀGINA 28

LA SEGONA

Jocs de cartes

ELSindependentistesnoanavendefarol,peròaixò
novoldirquelessevescartessiguinguanyadores.
Comdeial’Eddie(PaulNewman)aElcolordel
diner,perguanyaralpòquercaluncaplúcidi

moltsnassos,peròsovint lagentconfiamassaenelsseus
nassos.Elsobiranismejugafort,peròviolentant lescostures
delademocràciaparlamentària.Enduessessionshanapro-
vat lesanomenadeslleisdedesconnexió,saltant-setotes les
cautelesdemocràtiquesalParlament(nos’hantinguten
compteles indicacionsdelsecretarigeneral,el lletratmajori
elConselldeGaranties,contràriesalavotació) iambunpro-
cedimentd’urgènciaquelimita lesfuncionsdel’oposició.
Ahir livatocarel tornal’anomenadalleidetransitorietat
jurídica,quenomésentrariaenvigorenelcasqueel
dia1d’octubrehihaguésunreferèndumiguanyéselsí.La
majoriaparlamentàrianohatravessatunalíniavermella,
sinódues.Unalleique,d’altrabanda,resolpocsdubtes(cons-
tantmentparlad’acordsambl’Estatquesonenabrindisal

sol) ini tansolss’ajustaalsprincipisdelaseparaciódepoders.
Almigdia,MarianoRajoyvacomparèixerdesprésdel

ConselldeMinistresperanunciar la impugnaciódavantel
TCdela lleidelReferèndumideldecretdeconvocatòria,així
comdelaresolucióperdesignarlasindicaturaelectoral.
IgualmentvaexplicarqueesnotificaràalGovern,aunallarga
llistadecàrrecsautonòmics,alsalcaldescatalansi fins i totals
directorsdemitjanspúblics lesresponsabilitatsquehauran
d’afrontarencasqueincompleixinlessevesobligacionsa
partirdelmomentdelasuspensiódela llei.Elpresidentdel
Governespanyolnovademanardemomentmesurescaute-
lars,comsinovolguésaugmentar lapressióambiental.Rajoy
deusaberquelapolíticatéalgunacosadelpòquer.Comva
dirAnnieDuke, llegendàriapro-
fessionaldelescartes:“Elpòquer
ésunjocquenoconsisteixa
guanyardiners,sinóaprendre
lesdecisionsadequades”.

v

Carla Simón (Barcelona,
1986)ésladirectoraiguionis-

tadelatendraperòrealistapel·lícu-
laEstiu 1993, que l’Acadèmia deCi-
nemahaelegitperre-
presentar Espanya
als Oscars. És el pri-
mer llargmetratge de
Simón i està rodat en
català.PÀGINA34

v

L’escriptor irlandès John
Banville, sota el seu pseudò-

nim Benjamin Black, va guanyar
l’onzena edició del premi de no-
vel·la policíaca RBA,
amb Pecat, on pre-
senta l’inspector du-
blinés Stafford i que
es publicarà dilluns
vinent. PÀGINA37

v

Gasol (37) es va convertir
ahir davant Hongria en el

màximanotadorde lahistòria del
Campionat d’Europa. Pau supera
en una llista d’il·lus-
tres el francès Tony
Parker. Per darrere
també queden Dirk
Nowitzki o Nikos
Galis. PÀGINA 50

v

Un ministre de Luiz Inácio
Lula da Silva ha acusat l’ex-

president brasiler d’haver rebut
80 milions d’euros del construc-
tor Emilio Ode-
brecht a canvi
d’aconseguir-li con-
tractes amb la pe-
troliera estatal Pe-
trobras. PÀGINA 7

v

Asfalt sense
mals fums
La celebració del dia Sense
Cotxes, divendres 22 de
setembre, coincidirà amb
l’inici de les festes de laMer-
cè i repetirà l’esquema de
l’any passat: es tornaran a
tancar al trànsit dos carrers
importants de la ciutat de
Barcelona com són Gran de
Gràcia i la Via Laietana com
a reivindicació.

Retrobament científic Missatges i conseqüències

Vint anysmés tard, el neonatòleg Eduard Gratacós
es va retrobar dimecres amb l’especialista en
malària Pedro Alonso i va recordar com aquest

l’havia animat a seguir la seva passió per la medicina
fetal. “Jo estava començant i li vaig dir: ‘és que això de la
medicina fetal no li interessa a ningú’, perquè en aquella
època ningú no treballava en aquesta àrea”, va explicar
Gratacós en un acte celebrat al CaixaForum deMadrid.
“I el Pedro em va dir: ‘Llança-t’hi! Quan jo vaig començar,
aquí tampoc no investigava ningú enmalària, però era el
que jo volia fer”. Ara Alonso dirigeix el ProgramaMundi-
al de laMalària de l’OrganitzacióMundial de la Salut
(OMS) i Gratacós dirigeix el Centre deMedicina Fetal de
l’hospital Clínic-Sant Joan de Déu, que és el tercer equip
del món en aportacions científiques enmedicina fetal.
Tots dos són protagonistes de la campanya Imprescindi-
bles de la Fundació Bancària La Caixa, que reconeix les
aportacions de set grans líders de recerca biomèdica.

Unadona ha estat acomiadada per l’empresa per a
la qual treballava després de publicar unmissat-
ge en una xarxa social en què desitjava que la cap

de l’oposició en el Parlament de Catalunya, Inés Arrima-
das, fos violada en grup, a més de llançar-li greus insults.
Hi ha persones que creuen que el que transmetenmitjan-
çant els telèfons mòbils no té conseqüències. Però en té.
El sentit comú aconsella no fer res a internet que no farí-
em en la nostra vida diària. Ara s’ha obert un nou debat
sobre l’estigma que deixa en la seva autora una acció que
dura els pocs segons que es triga a teclejar un breumis-
satge. Els cercadors d’internet sempre la descobriran.
Quan una persona comet un delicte al carrer s’arrisca a
ser condemnada i que el seu historial la persegueixi tota
la vida. Correspon a un jutge determinar si en aquest cas
hi va haver un delicte d’odi, però les persones haurien
d’assumir que les seves decisions poden condicionar la
resta de la seva existència.
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L’escriptor Luis Racionero
reflexiona sobre la radicalitza-
ció: “No em puc imaginar –sent
jo mateix de la Seu d’Urgell–
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coll’. Ara són crims demasses,
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bancs. PÀGINA 56

434

Aina Milà Solé
LV. Article 363



18 LAVANGUARDIA P O L Í T I C A DIVENDRES, 8 SETEMBRE 2017

L’independentisme imposa la seva
majoria i aprova la llei de ruptura
L’oposició acusa Forcadell d’emparar l’“autoritarisme” de JxSí i la CUP

Altra vegada la imatge d’una
meitat de l’hemicicle buida, des-
prés que els diputats de l’oposi-
ció es neguessin a participar
d’una votació que trenca amb el
marc legal vigent, i l’altra part
amb els diputats independentis-
tes drets. I altra vegada a altes
hores de la nit, després d’una
llarga i tensa jornada parlamen-
tària, i després de saber-se que
el Tribunal Constitucional aca-
bava de frenar la llei del Refe-
rèndum, l’independentisme va
tornar a imposar la seva majoria
per, aquest cop, aprovar la llei
de transitorietat jurídica per 71
vots a favor i 10 en contra.
Una norma rupturista, vital en

els plans de l’Executiu de Carles
Puigdemont de crear una mena
de legalitat paral·lela a l’actual
que, en el cas que guanyi el sí a la
independència l’1-O, empari
ormalment el “procés consti-
tuent” cap a una “república ca-
talana”.
El guió va sermolt semblant al

del primer dia d’aquestes sessi-
ons que han obert una crisi d’es-
tat d’incertes conseqüències:
poca èpica,moltes esbroncades i
incomptables interrupcions del
ple perquè es reunís la Mesa i la
juntadeportaveus, escenaris del
dur xoc jurídic i polític de l’opo-
sició envers la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell.
Els diputats de Cs, PSC,

CSQP, i PP van denunciar per
segon dia consecutiu la “vulne-
ració” dels seus drets parlamen-
taris, entre altres raons per la
negativa de Forcadell a atendre
la petició de l’informe del Con-
sell de Garanties Estatutàries
perquè admetessin a tràmit la
petició de dictamen dels partits
de l’oposició.
Unes queixes que en les pròxi-

meshores traslladarannegre so-
bre blanc davant el TC amb les
seves respectives peticions
d’empara.
Aquesta disputa amb la presi-

dentade laMesa, quevamostrar
més temperància i seguretat que

dimecres malgrat l’ambient de
caos general, va ser qualificada
per la portaveu de Junts pel Sí,
Marta Rovira, de “filibusterisme
parlamentari”.
La dirigent d’Esquerra Repu-

blicana va acusar els partits de
l’oposició d’haver anat “per la
porta del darrere” al Consell per
pressionar-lo i utilitzar el seu
pronunciament per frenar la
votació.
Per la seva banda, Benet Sale-

llas, diputat de la CUP, va carre-
gar frontalment contra el Con-
sell de Garanties, institució que

va acusar de posicionar-se “per
primera vegada” d’ofici per “de-
fensar la sacrosanta unitat”
d’Espanya. “Nosaltres només
volem celebrar un referèndum i
donar la veu a la gent d’una ma-
nera efectiva”, va dir.
Del grup de l’oposició va

emergir sobre la resta la veu de
Joan Coscubiela, portaveu de
Catalunya Sí que es Pot, amb un
al·legat contra la “vulneració
dels drets democràtics” que va
rebre l’ovació de tots els dipu-
tats de l’oposició, tots drets i
cridant “democràcia, democrà-
cia!”. Tots menys el seu com-
pany de grup, el líder de Podem,

ri la “dignitat” que s’espera del
càrrec que ostenta i no continuï
actuant comun“hooligan” inde-
pendentista.
Coscubiela va demanar, com

ho van fer també els portaveus
de Cs, PSC i PP, que la Cambra
no donés l’esquena al Consell de
Garanties, ni a uns lletrats del
Parlament que van avisar per es-
crit que no es podia debatre i
aprovar les lleis referides a l’1-O.
“Si un li ha d’explicar al presi-

dent que no es pot petar l’Esta-
tut és que vol dir que tenim un

problema molt greu”, va avisar.
Corró parlamentari i majoria

absolutista van ser altres epítets
que va fer servir l’oposició per
qualificar l’actuació dels inde-
pendentistes. Una estratègia
que, va dir la líder del Cs, Inés
Arrimadas, és un abús contra el
sentit comú i les normes bàsi-
ques de la convivència” i va con-
siderar que les lleis de ruptura,
“el camp de joc de la CUP”, ge-
neren un ampli rebuig també a
les files independentistes per-
què saben “que no hi haurà un
referèndum vinculant”.
Arrimadas va avisar que amb

els passos que està fent el Go-
vern cap a la ruptura estan po-
sant en perill quaranta anys de
prosperitat, així com la convi-
vència en una Catalunya que, va
subratllar, és plural i nopot ni ha
de ser “dividida en bàndols”.
Miquel Iceta, president del

grup socialista, va afirmar que la
llei aprovada ahir només té una
finalitat, “la de carregar-se la
Constitució i l’Estatut per avan-
çar capaunmodel comeldeKo-
sovo o el de Montenegro”. No
obstant això, va avisar que
aquestamesura “acabarà a la pa-
perera de les lleis suspeses.
Per la seva banda, el portaveu

socialista, Ferran Pedret, va re-
cordar a JxSí i la CUP que “tenir
majoria parlamentària no els au-
toritza per passar com una divi-
sió Panzer sobre l’Estatut, la
Constitució i el reglament”. I
adreçant-se també a la presiden-
ta del Parlament, va afirmar: “Li
diem amb tota contundència
que entenem que aquí està pas-
sant una acció concertada entre
la majoria independentista i la
presidència per negar el dret
dels diputats de l’oposició. I no
pensem consentir-ho”.
Mentrestant, el president del

Partit Popular català, Xavier
García Albiol, va afirmar que
ahir va quedar clar que “volen
convertir-nos en súbdits a tots
aquells que no pensem com vos-
tès”. I va considerar que el pro-
jecte independentista s’ha en-
terrat sol en les últimes 48 hores
posant “en perill l’autogovern
de Catalunya”.
Un “desafiament”, va assegu-

rar Albiol, que exigeix als partits
de l’oposició al Parlament bus-
car punts de trobada per sumar
forces. Una petició que no va
despertar gaire entusiasme a les
files de Ciutadans, PSC i Catalu-
nya Sí que es Pot i que els prò-
xims dies es veurà si caurà o no
en sac foradat.c

Coscubiela s’erigeix
en la veu de l’oposició
i denuncia la
vulneració dels drets
dels parlamentaris

ÀLEX GARCIA

El Govern i els diputats de Junts pel Sí i la CUP celebren l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica

PSC i PP dubten de lamoció de censura
]Malgratque l’intentd’Inés
Arrimadasdepactarambels
partitsde l’oposicióuna
mociódecensuraaCarles
Puigdemontnosemblaque
puguiprosperar–de fet, tant
Miquel Iceta comXavier
GarcíaAlbiol la vanavisar
minuts abansque fesuna
rodadepremsadient-li que
eraunerror tàctic–, avui la
líderdeCiutadans iniciarà la
seva rondadecontactes amb
elsdiferents líders.Lapri-
mera reunióper fer caure
Puigdemont i forçarelecci-
ons seràambelprimer secre-
tari dePSC.Fonts socialistes
vanassenyalar l’escepticis-
med’Icetaambaquesta inici-
ativaque, si prospera, neces-

sitaria el suport, almenys, de
cincdiputatsdelbloc inde-
pendentista.Cscreuquea
JuntspelSíhihapersones
que, perevitar “el xoc insti-
tucional”, estariendisposa-
desadonar suport a la censu-
ra ipropiciar la convocatòria
d’unesnoveseleccionsauto-
nòmiques.Amésde l’escep-
ticismedelPSC, elPPcatalà
tampocnoesmostragaire
partidaride fer costat a la
líderde l’oposicióenuna
empresaquenomés“espot
perdre”. “Quereuneixiuna
majoria suficient i ensvingui
abuscardesprés; ambels
nostresdiputats sapquehi
podràcomptar”, apuntava
ahirundirigentdelPP.

Barcelona

IÑAKI
ELLAKURÍA

La qüestió catalana

Albano Dante Fachin, que es va
estar assegut amb cara de pomes
agres, posant en evidència el cli-
ma de guerra civil que s’ha ins-
tal·lat en l’espai dels comuns per
l’1-O.
“Quan es trepitja els drets de

qualsevol grup trepitgen els
drets de tots els ciutadansdeCa-
talunya. No s’adonen de la gra-
vetat del que estan fent, estan
agafant gust a l’autoritarisme”,
va lamentar Coscubiela. El diri-
gent ecosocialista va apel·lar al
president Carles Puigdemont,
amb qui va admetre que té una
bona relació personal, per de-
manar-li que reflexioni, recupe-

Lamajoria
parlamentària acusa
l’oposició de
“filibusterisme” per
voler frenar la votació
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de l’empresa va ser immediata: va
anunciar l’acomiadament fulmi-
nantd’aquellaempleada.
FerranLalueza, professor de co-

municació i expert en xarxes soci-
als de la Universitat Oberta de Ca-
talunya (UOC), considera total-
ment “legítima” la resposta de la
líderdeCiutadans,almateixtemps
que qualifica
d’“inadequat,
desafortunat i
inacceptable” el
comentari
d’aquella dona,
molesta pel que
estava sentint en
undebat sobre la
independència
deCatalunya.
“El comentari

en qüestió va ser difós per aquesta
donaalseumurdeFacebookcoma
públic; és adir, visibleperaqualse-
vol usuari d’aquesta xarxa social.
Noenvarestringir lavisibilitataun
grup determinat d’usuaris o al cer-
cle de confiança de l’autora, sinó
queesvadivulgardelamaneramés
àmplia iobertaquepermetaquesta

Qui fa el tuit
lapaga

Desitjar el pitjor dels mals a una altra
persona a través d’internet té càstig

JAVIER RICOU
Lleida

Tal faràs, tal troba-
ràs. La premissa
s’acaba de complir
a l’univers deTwit-
ter. Un avís per als
justiciersdelesxar-

xessocials.Unausuàriadesconten-
ta amb el discurs d’InésArrimadas
novadubtaraportarlapolíticaaun
d’aquells patíbuls virtuals que tant
èxit tenen en els nous canals de
missatgeria. Però en aquest cas les
coses no van sortir com s’esperava
l’autorade l’atac.
La líder de Ciutadans participa-

va diumenge passat en un progra-
ma de Telecinco i abans que s’aca-
bés l’espai (el debat era sobre la in-
dependència de Catalunya) la
usuària va escriure al seu Facebo-
ok: “Només puc desitjar-li –refe-
rint-seaArrimadas–quequansurti
aquestanitlaviolinengrup,perquè
no es mereix cap altra cosa una tal
gossa fastigosa”.
Fins aquí poca cosa de nou en la

creixenttendènciaalslinxamentsa
través dels canals de missatgeria
instantània. El que converteix
aquest cas en un episodi particular
és que el mateix mitjà utilitzat per
aquesta justiciera de les xarxes per
insultar idesitjar elpitjordelsmals
a una altra persona se li ha girat en
contra. I l’intercanvi de rols es va
consumar en un temps rècord.
Quatre hores després de ser publi-
cat elmissatgecontra InésArrima-
dasl’empresaontreballavalausuà-
ria de Facebook informava per
aquells mateixos canals que aque-
lla dona jano constava entre les se-

El comportament a la xarxa

Els juristes asseguren que les opinions a les xarxes socials no són cap
infracció laboral llevat que involucrin l’empresa

Es justifica l’acomiadament?
MAYTE RIUS
Barcelona

L’acomiadament pràctica-
ment immediat de la do-
na que diumenge passat

va expressar a les xarxes socials el
desigqueviolessinInésArrimadas
haobertun intensdebat jurídic so-
bre les implicacions laborals que

poden tenir les opinions personals
difoses a les xarxes socials, especi-
alment quan poden ser constituti-
ves d’un delicte. Està justificat,
l’acomiadament?
“No, de capmanera”, respon ta-

xativamentJoséPérez, advocat la-
boralista del Col·lectiu Ronda.
“Vagi per endavant que estem to-
talment en contra de les opinions

quehaexpressataquestapersonai,
si ha incorregut en responsabilitat
penal, que la denunciïn i la con-
demnin;però, desdelpuntdevista
laboral, quina infracció ha co-
mès?”,assenyala. I recordaqueper
poder acomiadar o sancionar un
treballadors’hahihad’haverhagut
una infracció laboral a l’empresa, i
no es pot considerar com a tal la

discrepància d’opinions llevat que
s’hi involucri l’empresa o se la per-
judiqui clarament.
Enuna líniasemblants’expressa

José Ramón Agustina, director de
l’àrea de dret penal de la UIC Bar-
celonaiadvocatconsultoraMolins
& Silva. “Aquesta persona podria
havercomèsdospossiblesdelictes,
und’incitació a l’odi i un altre d’in-
júria greu amb publicitat, però
l’empara el dret a la presumpció
d’innocència i no s’han fet actua-
cions penals contra ella. Quina és,
per tant, la causa d’acomiadament
per a l’empresa?”, comenta. I ex-
plica que entre les causes de l’aco-
miadament disciplinari hi ha el fet
d’insultar o vexar l’empresari,

companys de feina o els seus fami-
liars, “però tampoc no és aquest el
cas, de manera que no sembla que
hi hagi una causa laboral”. Afegeix
que fins i tot per als qui són apresó
provisional l’Estatut dels Treba-
lladors no estableix l’acomiada-
mentsinólasuspensiódelcontrac-
te quan no es pot anar al centre de
treball.
“Unaaltracosaésqueenaquesta

societat mediàtica de xarxes soci-
als pesi molt una taca en el nom
d’una empresa, i la companyia ha
hagut de posar a la balança el cost
de tenir en nòmina una persona
que ha proferit actituds d’odi i el
costd’acomiadar-lademanera im-
procedent per un preu que no ha-

Tendències

vesempleades.
Hi ha diverses lliçons, demanu-

al, que es poden extreure d’aquest
cas. La sensaciód’impunitat que es
genera quan s’opina des de la dis-
tància és irreal. Deixar-se portar
per la foguerada del moment i es-
criuresensevalorarlesconseqüèn-
ciespotpassarfactura.Nototvalen

nomde la llibertatd’expressió. Ino
s’ha d’oblidar mai que les xarxes
socials tenen un doble tall, encara
quelamajoriadevegadeslesperso-
nes linxades en aquest univers
–tant és si són personatges cone-
guts com ciutadans anònims– no
poden fer res més que observar
ambimpotènciacomdesenesomi-

lers d’usuaris s’acarnissen ambells
amb amenaces i insults que pugen
de to a mesura que augmenta el
nombre d’espectadors al voltant
d’aquellpatíbulvirtual.
En el cas d’Inés Arrimadas

aquesta tendència d’assumir l’in-
sult, lamésgeneralitzada,moltavi-
at es va invertir. I va ser per la ràpi-
da reacció de la diputada, que va
publicar al seu compte de Twitter
unacapturadepantalla ambelmis-
satge, però també amb nom, cog-
noms i foto de la seva autora. La
xarxa va actuar comunbumerang.
Els usuaris van canviar de diana i
vancomençaradirigirelsseusmis-
satges a aquella dona que tant mal
desitjava a Arrimadas perquè no li
agradava el seu discurs en un pro-
grama televisiu. Gràcies a la infor-
mació del seu mur de Facebook es
va descobrir tambéelnomdel’em-
presa per la qual treballava i es van
començar a enviar missatges a
aquella firma. La reacció, en sentit
contrari, va fer efecte i la resposta

Traspassar la línia vermella
]Lahumiliaciópúblicasem-
blaquenoté límitsa lesxar-
xessocials.Qualsevol rellisca-
da, frasedesafortunadao
acció inapropiadapotacabar
convertidaentemaviralen
unscanalscadavegadamés
qüestionatspels seussistemes
decontrol.Esborrarel rastre
d’unmissatge,quan jaha
començatacórrerper l’espai
virtual,noésgarantiaque

desapareguicompletament.
Peraixò,unavegadas’ha
traspassat la líniavermella ja
nohihaopciódetornarenre-
re.Enelcasde l’autoradel
missatgecontraArrimadas,
quihovaescriure jaadvertia
que lessevesparaulesescriti-
carien.Elquesegurquenova
calcularaquestadonaésque
ella tambéseria linxadaamb
lasevapròpiarecepta.

ARMA DE DOBLE TALL

Lesxarxaesvagiraren
contradel’autoradel
missatgequedemanava
queviolessinArrimadas
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plataforma”, recalca FerranLalue-
za. Per tant, “és legítima –reitera
aquest professor de laUOC– la de-
núnciadel fetperpartde l’afectada
mostrant el contingut original amb
nom i cognoms de la responsable
del missatge, atès que es tractava
d’un contingut que en aquell mo-
ment era accessible per a tothom”.
Aquell compte de Facebook ja no
estàactiu.
Ferran Lalueza augura que les

coses haurien estat molt diferents
si Arrimadas s’hagués limitat a
observar el linxament virtual o
deixar el cas enmans de la justícia
per si aquellmissatge pot ser cons-
titutiu de delicte. “Segur que tot
hauria passat més desapercebut
–afegeix–, però després del gir que
ha fet el cas tots hemde ser consci-
ents commai que quan publiquem
un contingut a les xarxes socials
perdemelcontrolsobreelmissatge
i també sobre els efectes que pot
provocar. Ignorar aquesta realitat
és temerari i irresponsable”.
L’altredebatsuscitatambaquest

cas fa referència a l’acomiadament
fulminant de l’autora delmissatge.
Almarged’aspectesjurídicsolabo-

rals, lamesura tindria lògica –indi-
ca Lalueza– “des del punt de vista
de la imatgecorporativade la com-
panyia,perquèésevidentqueacap
empresa no li interessa veure’s
vinculada a persones que han
mostrat públicament un com-
portament tanmenyspreable”. Ca-
da vegada és més evident que els
empleats sovint acaben sent els
principals ambaixadors d’una em-
presa.“Enaquestcontext iavuidia,
algúconsiderariaaquestadonauna
ambaixadora desitjable per a la
sevaentitatomésaviatunacàrrega
desagradable de la qual convé des-
empallegar-se com més aviat
millor?”. Begoña Vilar, advocada
especialitzada en dret laboral,
recorda que algunes empreses ja
inclouen en els seus convenis
clàusules específiques que adver-
teixen als treballadors que enviar
missatges ambamenacesocomen-
taris d’odi contra l’empresa o con-
tra tercers pot tenir conseqüències
laborals.c

“Vaig a l’Àfrica. Espero no
agafar la sida: soc blan-
ca”. Elmissatge li va costar
la feina aunaamericana

Un jovedels EUAvaarribar a témer
per la seva vidadesprésde fer
bromaamb l’atacdeBoston

Una foto irrespectuosa en un ce-
mentiri on descansen militars dels
EUA (Arlington) també va costar la
feina a la seva autora

UnaempresadeCalifòrnia va
fer foraunempleatdesprés
queunadonaexpliquésun
acudit fet enuna sala

FACTURES PAGADES
PER MISSATGES
INAPROPIATS

Broma amb un virus Riure’s d’un atemptat Jugar amb els morts Acudit masclista

via de ser gaire elevat perquè tenia
contracte temporal”, addueix
Agustina.
Dídac Ripollès, advocat de Gó-

mez-Acebo & Pombo, també con-
sidera que és difícil que en un cas
així l’empresa pugui demostrar un
incompliment d’obligacions labo-
rals–perexemple,si l’úsdelesxar-
xes s’ha fet durant la jornada labo-
raloutilitzantrecursosdel’empre-
sa– i que amés sigui prou greu per
justificar un acomiadament disci-
plinari. “Ol’empresademostraque
els comentaris connecten amb la
seva activitat de l’empresa o que
aquella persona representa la
imatge de la companyia i això su-
posa un perjudici evident, o l’aco-

miadament és del tot injustificat i
improcedent”, indica. No obstant
això,coincideixambAgustinaenel
fet que sovint les empreses analit-
zen el cost de l’acomiadament i, si
no és molt elevat, prefereixen alli-
berar-se d’aquelles persones que
considerenproblemàtiques.
Pérez, del Col·lectiu Ronda, res-

salta queuna cosa és que la legisla-
ció espanyola permeti acomiadar
sensemotiu pagant i una altra que
el que hamanifestat una persona a
lesxarxessocialsespuguiconside-
rarcausad’acomiadament. “Calno
confondre el fet que allò que una
personadigui a lesxarxes, sigui re-
provable o no, es comparteixi, del
fet que estigui justificat el seu aco-
miadament utilitzant l’argument
que tot està interconnectat i per
tant el que dius a les xarxes pot
afectar indirectament la teva em-
presa, perquè llavors se’n podria
fer un ús molt pervers, i si a l’em-
presanoliagradaelquediusopen-
sespodriaacomiadar-te ia la llarga
acabaríem per no poder opinar de

res”, subratlla. Puntualitza que el
plantejament és diferent si es vin-
cula l’empresa en les manifestaci-
ons públiques o el treballador es
posicionaencontraseu,perquèlla-
vors aquelles opinions sí que po-
drien tenir transcendència laboral.
Les causes legals d’acomiada-

mentestanreguladesalsarticles52
i 54 de l’Estatut dels Treballadors.
El primer recull els acomiada-
mentspermotiusobjectius,quere-
quereixen que l’empresa demostri
que passa problemes econòmics.
El segon regula les causes de l’aco-
miadament disciplinari, entre les
quals figuren les faltes d’assistèn-
cia o puntualitat, indisciplina o
desobediència a la feina, ofenses

verbals o físiques, transgressió de
la bona fe contractual, disminució
del rendiment, drogoaddicció i as-
setjamentdiscriminatori.
Però,talcomexpliquenelsadvo-

cats laboralistes, fins i tot si no es
donen aquestes circumstàncies
l’empresari pot decidir prescindir
del treballador.L’únicacosaésque
en aquest cas estarà obligat a pa-
gar-li una indemnització superior
a la prevista si l’acomiadament fos
per causes objectives. Concreta-
ment, 45 dies per any treballat
–ambun límit de42mensualitats–
per l’antiguitat que acumulés fins
al 12de febrerdel2012 i 33diesper
anyapartird’aquelladata(arribant
aunmàximde24mensualitats).c

J.Pérez: “Lesopinions
reprovablesnosón
causad’acomiadament;
unaaltracosaésque
etfacinforapagant”

BIJENDRA / GETTY

Unmissatge
susceptible
de ser delicte

]La factura virtual que
ha pagat l’autora del mis-
satge contra Inés Arrima-
das és només el primer
càstig, perquè en el supò-
sit que la líder de Ciuta-
dans decideixi portar el
cas als tribunals, el desig
manifestat públicament
que Arrimadas sigui
violada en grup i l’insult
de “gossa fastigosa” po-
drien ser constitutius de
delicte.
Blanca Olivar, advocada
penalista, afirma que, des
del punt de vista del dret
penal, “les expressions
proferides contra Inés
Arrimadas poden encai-
xar en els delictes d’injú-
ries, vexacions i contra
les llibertats públiques,
perquè se’n desprèn una
incitació a la violència
contra una persona per
raó del seu sexe”.
José RamónAgustina,
director de l’àrea de dret
penal a la UIC Barcelona i
advocat aMolins & Silva,
considera, per la seva
banda, que aquestmissat-
ge podria incloure dos
delictes, un pel desig
d’una violació en grup i
un altre per l’afirmació de
gossa fastigosa. La prime-
ramanifestació “podria
ser un delicte d’incitació
a l’odi si es considera que
també va adreçat contra
el col·lectiu al qual per-
tany Inés Arrimadas”. Pel
que fa a l’insult de “gossa
fastigosa”, aquest lletrat
considera que aquesta
afirmació podria encaixar
en el delicte d’injúria.
“Després de l’última re-
forma del Codi Penal, un
insult entre particulars
no és delicte, però sí que
és punible el supòsit d’in-
júria greu amb publicitat,
tal com recull l’article
209, i aquest podria ser el
cas”, afegeix aquest lle-
trat. /Mayte Rius

LA REACCIÓ DE LA POLÍT ICA

Vaser lamateixa líder
deCiutadansquiva
posaraldescobert la
usuàriaque lavaatacar
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El salt del Parlament i el Govern cap a la ruptura
més enllà dels debats a l’hemicicle

50 hores per
desconnectar

Dos uixers surten de les de-
pendències del Govern al Parla-
ment carregant una senyera ca-
dascun.Ungira a la dreta, camíde
la sala 4. És una de les més anti-
gues de la Cambra, però ha estat
escollida per acollir la firma del
decret de convocatòria de l’1-O
per decisió deCarles Puigdemont
davant les alternatives que li pro-
posa el seu equip. Allà es reunia el
Govern durant la República. L’al-
tra senyera s’instal·la al costat
d’una bandera europea a l’audito-
ri, a la planta baixa. Els escenaris
estan a punt per fer el primer pas
per a la ruptura amb l’Estat des
del Parlament, però falta el marc
legal amb què el Govern es vol
emparar. Aquest marc va trigar a
arribar dotze hores i molts dis-
gustos per a Carme Forcadell. És
el dia D.

6 DE SETEMBRE

9.00 h
El misteri del BOPC. Lapresidenta
del Parlament reuneix la Mesa
per admetre a tràmit la proposi-
ció de llei del Referèndum, que
feia un mes que esperava. La
batalla acaba de començar amb
Forcadell recusant tot el Tribunal
Constitucional. La reunió és el
pròleg del que vindrà. No només
per l’agre enfrontament, sinó per
la singularitat dels procediments.
El text de la llei es publica al
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) sense la firma
del secretari general i lleus canvis
en la tipografia i el disseny que
molt pocs perceben, però que
evidencien que la publicació no
va a càrrec de les mans habituals.
Les sospites de l’oposició apun-
ten a la secretària de la Mesa,
Anna Simó.

10.00 h
Reconsiderant espero. El presi-
dent reuneix el Govern i els di-
putats de Junts pel Sí abans d’ini-
ciar el ple. Els recorda la trans-
cendència del moment i els
demana serenitat i capacitat de
residència. Algú ho redueix al
“sortiu i divertiu-vos” de Cruyff.
Els grups es dirigeixen a l’hemici-
cle, tot i que els timbres no sonen.
Durant quinze minuts el silenci
s’imposa fins que entra Forcadell
i la resta de laMesa. “Comença la
sessió. La llista de preguntes al
Govern... Senyora Rovira, per què
em demana la paraula?”. I esclata
la tempesta... És l’hora dels mis-
sals vermells. Del reglament en
què tots furgaran durant dos dies.
L’article 81.3 és l’esquerda que
permet a la majoria independen-
tista posar en marxa una aprova-
ció superexprés. “Escandalós”,
“abús”, “drets trepitjats”, “pro-
cediment bucaner” són els adjec-
tius de l’oposició. “L’única via
possible”, per als independentis-
tes. La paraula màgica durant 48
hores és “reconsideració”, de to-
tes i cadascunade les decisions de
la Mesa. El ple se suspèn a les
10.49 h. Malgrat la majoria sobi-

ranista de laMesa, la vehemència
i duresa de les intervencions de
José María Espejo-Saavedra
(Ciutadans) i David Pérez (PSC)
marca el to també a porta tanca-
da. El secretari general Xavier
Muro i el lletrat major Antoni
Bayona alerten que es vulnera
l’ordre del TC.

12.24 h
“Senyor Carrizosa, per què em
demana la paraula?”. Forcadell
torna al ple surfejant sobre l’avís
dels lletrats. Un minut després,
l’altre mantra del ple: “Senyor
Carrizosa, per què em demana la
paraula?”. És el portaveu de Ciu-
tadans i vol una nova reconside-
ració... Una sessió d’un minut i
nova reunió de la Mesa. Lluís
Llach reparteix galetes entre els
companys d’escó. A la tribuna de
convidats, dos secretaris generals
comenten estranyats que Xavier
García-Albiol i els seus estan
“tranquils”. “Com si estiguessin

esperant alguna cosa”, xiuxiue-
gen. Al seu costat, Artur Mas hi
ha instal·lat una espècie de des-
patx provisional. Firma, pren no-
tes, subratlla... L’advocat de For-
cadell continua atent a cada mo-
viment. La calor envaeix el Palau
del Parlament, però l’hemicicle
és comun iglú. Puigdemont, dret,
conversa amb Junqueras i Vila. A
les 13 h la capelleta és una reunió
del Govern en tota regla que ani-
ma Santi Vila. A les 13.11 h laMe-
sa torna a l’hemicicle, les escara-
musses es traslladen a la votació
per alterar l’ordre del dia, que
s’ha de repetir perquè Germà
Gordó no aconsegueix votar.
Forcadell desenvolupa una es-
tranya insistència a dir “senyor
Carrizosa” a Joan Coscubiela
(CSQP), que ja s’ha guanyat els
aplaudiments de Cs i el PP i el
menyspreu d’Albano-Dante
Fachin (Podem). Imposat el
procediment, la sessió se suspèn.
Comença el termini per pre-

sentar esmenes i reposar forces.
14.15 h

Entrepà per al president, taules
XXL per al PP i el PSC. Puigde-
mont torna al despatx i recorre a
un entrepà. Continua la interven-
ció de Soraya Sáenz de Santama-
ría per televisió. Es compleixen
els seus pronòstics. No hi haurà
suspensió immediata de Forca-
dell. “Aniran contra tots”. Els di-
putats inunden elmenjador. Tau-
les XXL per al PSC i el PP: cro-
quetes, rotlles de primavera,
arròs amb costella i secret ibè-
ric.... El secretari general i el lle-
trat del ple, Joan Ridao, amb una
cridanera americana rosa, dinen
en un racó. A les 15.15 h, retorn a
l’hemicicle. La sessiódecontrol al
Govern és una treva per a Forca-
dell. També per a Puigdemont.
Iceta demostra la seva habilitat i
es treu de lamàniga una proposta
de pacte nacional per a la segure-
tat que desenvolupi polítiques

per combatre el gihadisme. El
president recull el guant. Un altre
cop a la llei del Referèndum, nou
col·lapse a les 16.56 h. L’oposició
busca l’empara del Consell deGa-
ranties Estatutàries. Ningú no re-
corda que l’organisme treballa en
la provisionalitat, amb 3 dels seus
9 llocs pendents de renovació, des
del novembre del 2015!

19.30 h
Les banderes espanyoles de Re-
guant. Unnadó que es queixa des
de la tribuna del públic mentre
intervé Anna Gabriel en la repre-
sa del ple. No hi ha cap argument
nou, però el nivell de teatralitza-
ció augmenta. Iceta és l’únic que
enllaça les crítiques amb propos-
tes per preservar l’espai tradicio-
nal catalanista, mentre que Inés
Arrimadas es llança a buscar una
moció de censura impossible.
Ciutadans, el PSC i el PP abando-
nen l’hemicicle. Els populars dei-
xen com a rastre senyeres i ban-
deres espanyoles. La diputada de
Podem Àngels Martínez, la més
veterana de la Cambra, s’aixeca
amb dificultats del seu escó, puja
les escales i retira les banderes es-
panyoles. Els hi col·loca a Eulàlia
Reguant, de la CUP, que no sap
què fer-ne.Mira cap al sostre i les
amaga sota l’escó. A les 21.32 h, 83
diputats voten la llei del Referèn-
dum, que s’aprova per 72 vots a
favor i 11 abstencions. L’hemici-
cle sonaenmono.Noméshihadi-
putats en un costat. Els aplaudi-
ments i el cant espontani d’Els se-
gadors precedeixen el retorn
parlamentari a la realitat. El sec-
tor del taxi espera la convalidació
d’un decret.

21.35 h
Desobeir en mànigues de camisa.
La mà que mou el BOPC es torna
a posar en marxa per publicar la
llei aprovada. Puigdemont repe-

La qüestió catalana

DAVID AIROB

Durant les infinites aturades a l’hemicicle hi va haver reunions del Govern, repartiment de galetes i moltes fotos

Barcelona

ISABEL
GARCIA PAGAN
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ÀLEX GARCIA

ElnomdelportaveudeCs,CarlosCarrizosa,vaserelqueCarmeForcadellvapronunciarmésvegades

teix entrepà per sopar al seu des-
patx mentre espera el tràmit. Al
bar del Parlament han esgotat les
existències. Han servit 700 es-
morzars, 300 dinars i entrepans
fins que se’ls ha acabat el pa. El
càtering dels treballadors de TV3
serveix per alleujar alguna dipu-
tada. El secretari del Govern, Víc-
tor Cullell, entra al despatx del
president perquè firmi la llei. És
la primera rúbrica desobedient.
Puigdemont es disposa a fer-ho
en mànigues de camisa en
presència dels consellers Forn,
Ponsatí, Rull... Algú pensa en la
foto i el president interromp la
firma: “Hauria de posar-se l’ame-
ricana”.

23.30 h
Un cigarret de matinada. El Go-
vern es congrega a la sala 4 per
firmar junts el decret de convoca-
tòria i les normes que posen en
marxa la maquinària de l’1-O.
L’espera s’allarga primer per ga-
rantir que la llei ha estat publica-
da al DOGC correctament i des-
prés per la desaparició del vice-
president Junqueras. No respon
al mòbil. Finalment arriba. La ca-
ra de satisfacció de Puigdemont,
amb el seu bolígraf de l’ONCE,
contrasta amb les de preocupació
d’altres consellers, que es refugi-
en en una selfie. Passada la mitja-
nit, Puigdemont compareix a
l’auditori del Parlament amb el
Govern per fer la seva primera
crida a la participació. Entre el
públic, els líders de les entitats in-
dependentistes, algundiputat, as-
sessors i algun familiar. També
l’expresident Mas, a qui Puigde-
mont abraça. Els aplaudiments
impedeixen que Junqueras pren-
gui la paraula i es dona per finalit-
zat l’acte. Un dels assessors del
procés dona per acabada la mis-
sió... Xavier Vendrell deixa dis-
cretament els despatxos de Junts
pel Sí. El bloc independentista vol
votar abans d’anar-se’n a dormir
la designació dels membres de la
Sindicatura Electoral. Passada la
1 de la matinada, el conseller Tu-
rull surt al carrer a fumar. Es tro-
ba amb Iceta, que recorre a la iro-
nia per amenaçar de presentar un
candidat, i Turull li segueix el fil:
“Te’l votem”.

7 DE SETEMBRE

10.05 h
“Això sí que és ‘know-how’”. De
matinada, el Govern ha posat en
marxa elwebde l’1-O, ha obert els
registres de voluntaris. Turull ha
reciclat el web de l’Estatut per li-
mitar la despesa i fa el seguiment
que l’operatiu funciona des del
seu mòbil. La ruptura està en
marxa. Puigdemont i Junqueras
han enviat cartes als alcaldes ins-
tant-los a informar de la disponi-
bilitat de locals per a la votació.
Els batlles proreferèndum respo-
nen en cascada amb decrets de
suport. El ple continua endavant
presidit per la bandera espanyola
i la senyera. L’exconsellera Irene
Rigau, previsora, porta un entre-
pàa labossademà. “Això sí queés
know-how”, certifica Puigdemont
quan se la troba al passadís. És la
confirmació que la jornada torna-
rà a ser llarga.Mentre l’hemicicle

sideració són tan automàtiques
que en una de les ocasions a Iceta
no té temps d’arribar al seu escó
abans de la següent suspensió. El
portaveu del PP, Alejandro Fer-
nández, avisa: “Debatrem per de-
fensar la llibertat fins que es con-
geli l’infern”. Rovira, per a estu-
pefacció de l’oposició, esgrimeix
sentències del TC i la Constitució
–“també la meva, de moment”–
per defensar el seu dret d’iniciati-
va política. S’aconsegueix alterar
l’ordre del dia a les 20.52 h i se si-
tua el debatde la llei dedesconne-
xió a les 23 h. Puigdemont sospe-
sa una compareixença amb For-
cadell, però està atrapada en les
Meses, així que apareix a TV3 i
8tv i s’escapa a menjar-se un en-
trepà al Born. El president entra
al König amb Josep Rius, Víctor
Cullell, Elsa Artadi, Pere Martí...
Els amos i la carn que serveixen
són de Girona.

23.13 h
#NoloséRufián i l’altre jo de
Gordó. L’hora de la veritat. Albiol
atribueix al procés el paper de
“principal amenaça del mercat
europeu”, Arrimadas intenta pes-
car al riu del PDECat i Iceta pro-
clama la mort de Montesquieu.
Però el protagonista torna a ser
Joan Coscubiela, els diputats de
Podem se’n van cada vegada que
parla, i els de Cs, el PSC i el PP
l’ovacionen pels seus arguments.
Aquest cop, amb Gabriel Rufián
com a estrella. Una batalla políti-
ca a Twitter es cola a l’hemicicle
amb l’etiqueta #noloséRufián. La
ruptura de CSQP arriba abans
que la de Catalunya amb l’Estat.
Els independentistes deixen la
defensade la llei enmansdeJordi
Orobig (JxSí) i Benet Salellas
(CUP), i Germà Gordó, el diputat
del grupmixt que s’entossudeix a
anunciar el seu únic vot en plural.
L’escena es repeteix: ciutadans,
populars i socialistes abandonen
l’hemicicle. A les 0.47 h el marca-
dor exhibeix 71 vots a favor i 10 en
contra, els de CSQP.

8 DE SETEMBRE

1.10 h
“Visca el Govern d’Espanya”. Al
carrer penja una corona de flors
de Forocoches. Els periodistes
troben a faltar les pizzes que van
enviar al comitè federal del PSOE
que va costar el càrrec al renascut
Pedro Sánchez. Un senyor amb
una bandera espanyola crida a la
porta del parc de la Ciutadella:
“Visca el Govern d’Espanya”.
“Missió complerta amb treshores
de retard”, celebra el Govern.

12.00 h
“Això s’ha d’arreglar”. Les feri-
des continuen obertes al Parla-
ment, però això no impedeix
compartir un cafè ni ballar un
mambo amb la CUP. Puigdemont
es troba amb Andrea Levy, Santi-
ago Rodríguez i Alicia Sánchez-
Camacho al bar. S’imposa el fac-
tor Girona. Sánchez-Camacho i
Puigdemont somriuen amb el
“cafè per a tothom” i la secretària
de la Mesa del Congrés xiuxiueja
una cosa així com ara: “Això s’ha
d’arreglar, jo ja ho dic al cap”. El
cap és Rajoy.c

DAVID AIROB

UnaselfiedeSantiRodríguez iAlejandroFernández,delPP,durant l’enèsimajuntadeportaveus

espera labombade la llei deTran-
sitorietat, s’aprova la llei de
l’Agència de Protecció Social,
dins del marc autonòmic, però
amb la intenciódeconvertir-se en
la Seguretat Social d’un Estat in-
dependent. Al final, 72 vots a fa-
vor i 61 en contra.

11.00 h
Evitar “un Vietnam”. Forcadell
s’ha autoimposat el temperament
que li va faltar el dia anterior i ha
incorporat un fals somriure. A
l’hemicicle hi ha “fatiga de ba-
talla”, assenyala un conseller. Els
nervis són als passadissos. El
PDECat planteja endarrerir
l’aprovació de la llei de Transi-
torietat per no degradar més la
imatge del Parlament, la CUP
amenaçadedemanar en solitari la
modificació de l’ordre del dia i
deixar en evidència els excon-
vergents. L’anticapitalista Quim
Arrufat entra i surt dels despat-
xos del Govern. També Marta

Pascal, Lluís Corominas, Marta
Rovira... ERC eludeix la polèmi-
ca, però Junqueras confirma en
els passadissos que la llei s’apro-
varà aquell dia. Per Puigdemont,
l’única discussió és si s’obre el
meló abans o després de la inter-
venció de Mariano Rajoy anun-
ciada per a l’hora de dinar. “Por-
tar-ho al pròxim ple és com anar
al Vietnam”, avisen des de la Pre-
sidència. El PDECat torna a aca-
tar el guió.

13.04 h
L’abraçada de Puigdemont i For-
cadell. El fiscal general de l’Estat
compareixper anunciarquerelles
a laMesa i al Govern i la persecu-
ció de qualsevol preparatiu del
referèndum. Puigdemont ho veu
per la tele al despatx i cedeix la
rèplica a Turull, que respon al
mig del passadís. La nit anterior
Arrimadas va comparèixer a la
sala de premsa i va apagar la pan-
talla en plena votació de la llei del

Referèndum. A les 14.05 h Marta
Rovira demana la paraula i l’he-
micicle entra en bucle. Un cop
més, el “Senyor Carrizosa, per
què em demana la paraula?” i pe-
ticions de reconsideració. Forca-
dell aixeca la sessió sense atendre
les peticions de paraula de l’opo-
sició i Iceta explota a crits ambels
braços alçats. Rajoy compareix a
la Moncloa al mateix temps que
se suspèn el ple. “Faré tot el que
sigui necessari, sense renunciar a
res per evitar que se celebri el re-
ferèndum”. Puigdemont segueix
les paraules del president del Go-
vern al seu despatx i baixa a dinar
al restaurantde laCambra.Allà es
troba amb Forcadell. L’abraça. La
presidenta està “rebentada emo-
cionalment”. Durant uns dies es
mantindrà un perfil baix.

18.37 h
Una escapada al Born. Les reuni-
ons de laMesa mantenen paralit-
zat el ple. Les peticions de recon-
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Sánchez expressa el ple
suport als alcaldes del PSC
Iceta denuncia les amenaces que han rebut alguns regidors

QUIQUE GARCÍA / EFE

Sánchez saludant l’alcaldessa de l’Hospitalet, NúriaMarín, al començament de l’acte de Santa Coloma

RAÚLMONTILLA
Santa Coloma de Gramenet

Els alcaldes i regidors del PSC es
planten.Mésde300regidorssocia-
listes que governen en poblacions
catalanes que sumen més de dos
milionsd’habitants, vansubscriure
ahir un manifest que qualifica
d’“il·legal” el referèndum de l’1-O i
en què reivindiquen “el dret a la
plena llibertat d’expressió, sense
cap tipus d’intimidació, discrimi-
nació o amenaça, vingui d’on vin-
gui”. Una conjura que va comptar
amb la presència del secretari ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
que va voler donar suport així a la
posició dels alcaldes. “La raó està
departvostra”, va sentenciar.
L’espai triatvaserel teatreJosep

Maria de Sagarra de Santa Coloma
deGramenet. El format, un consell
municipal presidit per, a més de
Sánchez, el primer secretari del
PSC,Miquel Iceta; el primer tinent

d’alcalde de Barcelona, Jaume
Collboni (responsable de l’àrea
municipal del partit) i l’alcaldessa
de la població, Núria Parlon. Entre
elpúblic, regidors idesenesdediri-
gents locals com Núria Marín
(l’Hospitalet),AntoniPoveda(Sant
Joan Despí), David Bote (Mataró),

Josep Fèlix Ballestaeros (Tarrago-
na), Carles Ruiz (Viladecans), Ra-
quel Sánchez (Gavà), Xavi Amor
(Pineda de Mar) o Lluïsa Moret
(Sant Boi). Però també càrrecs ve-
teranscomManueladeMadre.
“La vostra causa és la justa, és en

defensadeles institucions ide la le-
galitat catalana; i en defensa de la
convivència en aquest país que és
Catalunya”, vamanifestar Sánchez
quevadestacarl’“orgull”quel’acti-
tuddels alcaldesdelPSChaprovo-
cat en el PSOE. Sánchez, també va
volerdeixarclaralasevaopinióres-
pecteaBarcelona: sigui elquesigui
el que acabi fent l’alcaldessa Ada
Colau (si cedeix o no cedeix espais
municipals), el PSC hauria de con-
tinuar formantpartdelgovernmu-
nicipal finsal finalde legislatura.
I si el líder del PSOEvaparlar de

“moments difícils”, el primer se-
cretaridelPSC,Miquel Iceta,nova
dubtar a explicar-los des del faris-
tol, enumerantalgunesde lessitua-
cionsdelesqualsestansentobjecte
els alcaldes en els últims dies: pin-
tades en consistoris i locals, però
també insults i amenaces. Iceta en
va llegir algunes, com les rebudes
pels regidors de Bagà on hi ha qui
els amenaça de “donar-los una pa-

El PNB adverteix;
Rivera vigila

“Segons quines mesures
prenguem, podem perdre el
Partit Nacionalista Basc. Si
cedíssim en algun punt, po-
dríem perdre Ciutadans. I les
bases del partit ens exigeixen
mà dura. Molta gent a Espa-
nya ens està demanant més
mà dura”. Així explica una
font del Partit Popular les co-
ordenades en les quals esmou
aquests dies el Govern d’Es-
panya.
El Partit Nacionalista Basc

ha començat a advertir públi-
cament al Govern que podria
bloquejar els pressupostos del
2018, segons quines mesures
s’adoptin a Catalunya. El pri-
mer avís el va llançar dilluns
la presidenta del partit a Bis-
caia, Itxaso Atutxa. Ahir al
matí, el portaveu del Govern
basc, el pactista Josu Erkore-
ka, refredava l’advertència.
Gairebé a la mateixa hora, el
portaveu del PNB al Congrés,
AitorEsteban,marit d’Atutxa,
reiterava l’avís amb paraules
molt matisades. “No estem
amenaçant ningú, però si el
Partit Popular passa determi-
nades línies, el PNB hauria de
replantejar-se la seva posició.
Veuremcomes desenvolupen
els esdeveniments i què és el
que fa cadascú”.
Esteban no va voler preci-

sar quines són les mesures
que portarien el seu partit a
bloquejar els pressupostos del
2018, obligant a una pròrroga

dels actuals, amb la conse-
güent estrangulació de la le-
gislatura. Els cinc vots del
PNB són decisius.
Quina és la línia vermella

dels jeltzales? No s’ha de tenir
gaire imaginació per suposar
que l’activació de l’article 155
de la Constitució –interven-
ció de l’autonomia catalana–
els col·locaria en ruta de
col·lisió amb el PP.
La fredor operativa del

PNB és llegendària. El nacio-
nalisme basc no té amics, no-
més té interessos, podria dir-
se, retorçant una mica una
frase deLordParmelston, pri-
mer ministre britànic del se-
gle XIX: “Anglaterra no té ali-
ats eterns, ni enemics perpe-
tus. Els nostres interessos són

eterns i perpetus , i la nostra
obligació és vigilar-los”. Sabin
Etxea vigilarà els seus interes-
sos estratègics, que en aquests
moments són cinc: custodiar
el concert foral enunaEuropa
que va a la unió fiscal; protegir
la indústria basca; obtenir un
gradual trasllat de presos
d’ETA a presons basques;
conrear una excel·lent relació
amb Brussel·les i evitar infla-
macions abertzales. El Partit
Nacionalista Basc celebrarà
l’Alderdi Eguna (Dia del Par-
tit) el proper 24 de setembre,
data de les eleccions federals
alemanyes, una setmana
abans de l’1 d’octubre.
Ciutadans podria trencar

amb el Partit Alfa, si Mariano
Rajoy fes alguna concessió als
sobiranistes catalans en les
properes setmanes o mesos.

Albert Rivera és l’únic diri-
gent polític de primera línia
que utilitza la paraula “colpis-
tes” –colpistes de cotxe ofici-
al”–, per referir-se als inde-
pendentistes. De moment,
Rajoy no ha utilitzat aquesta
expressió. Ahir al Senat va
parlar d’“immensa cacicada,
equiparable a les pitjors dicta-
dures”.
Ciutadans, tot i això, té po-

rus. Inés Arrimadas assajava

fa uns mesos una excursió al
centre catalanista. Els poders
econòmics que al seu dia van
animar Rivera a plantar cara a
Podemenel terrenyde la “no-
vetat”, podrien ser partidaris
d’una pax catalana després de
l’1 d’octubre. I no s’ha d’obli-
dar Jose María Aznar, en si-
lenci aquests dies. Aznar no
amaga les seves simpaties per
Rivera. Simpaties tàctiques.
És evident que Rajoy ha de vi-
gilarmolt el seu flanc dret. No
ha fet cap altra cosa des del
2004.
Rajoy afronta la crisi d’Estat

amb 137 diputats. Mai des del
1977 un partit no havia gover-
nat Espanya amb menys de
150 escons. Aquesta dada és
bàsica per llegir la partitura.c

J.P. GANDUL / EFE

Aitor Esteban, portaveu del PNB al Congrés

Si activa l’article 155,
Rajoy pot perdre
el PNB; però també
ha d’estarmolt atent
a Ciutadans

ANÀLISI

Enric Juliana

Mésde300càrrecs
electessocialistes
subscriuenunmanifest
quequalificad’“il·legal”
elreferèndum

BEATRIZ NAVARRO
Estrasburg. Enviada especial

Estrasburg mira Catalunya de
reüll. Les imatges de banderes
europees cremant als carrers de
Barcelonanohanpassat desaper-
cebudes en les institucions co-
munitàries. “La base de tot a la
Unió Europea és l’Estat de dret.
Són els seus fonaments. Si no
s’accepta l’Estat de dret, estem
perduts. Fins i tot la democràcia
està perduda”, va advertir ahir el

cap de files del Partit PopularEu-
ropeu a l’Eurocambra, l’alemany
Manfred Weber. “En els últims
dies hem vist alguns radicals cre-
mant a les manifestacions no no-
més banderes espanyoles, sinó
també europees”, es va queixar
Weberdavant lapremsaeuropea,
que va cridar l’atenció sobre “el
component emocional” del con-
flicte.
“No és el moment de construir

fronteres, com estem fent ara
amb el Brexit, sinó de bastir

ponts, aquesta és la idea de la
Unió Europea”, va reclamar el
polític alemany, originari de l’Es-
tat de Baviera, el més ric dels
lands alemanys. “A mi m’agrada
molt ser bavarès. Soc ciutadà ale-
many, tinc passaport alemany i
soc un europeu convençut. No
hauríemde crear conflictes sobre
la qüestió de les identitats”, va
subratllar Weber. “A Baviera pel
que lluitem és per tenir una re-
presentació forta a Berlín. Volem
defensar els nostres interessos
millor. Som alemanys, d’això no
n’hi ha cap dubte”, va assegurar.
Encara que absent fins ara dels

debats del ple del Parlament Eu-
ropeu, la situació política a Cata-
lunyava ser abordadaahir aporta
tancada en les diferents reunions
dels partits polítics. La tensió va
enaugment al grup liberal, enquè
conviuen PDECat, Ciutadans i

El cap de files del PP
europeu qüestiona la
independència catalana
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Fernando Ónega

Massa

Elcronistatampocnosap
el que passarà. Hi pot
haver un desborda-

ment de les urnes, si acon-
segueixenposar-les.Hipotha-
ver,nohocrec,unrebuigmajo-
ritari de participar en el
referèndum, ja que se sap que
no tindrà validesa jurídica. I
potpassar, seriaelmésnormal,
quel’1d’octubrelaparticipació
en la consulta o en actes cívics
alternatius sigui un reflexmolt
aproximatdeladivisiódelaso-
cietatcatalanaenduesmeitats:
la que vol sortir d’Espanya i la
que considera una barbaritat
sortir d’Espanya.Hosabremel
dia 1 a lanit.
Arabé: elqueelcronistaestà

veient no li agrada. Com a de-
fensordelaunitat,nolivaagra-
darmai l’evolucióde lapolítica
iels seusgestors.Desde laDia-
dadel2012,enquèesvaperdre
la por de la paraula indepen-
dència, no s’ha vist cap intent
seriós d’acostament entre go-
vernants, sinó que tot va sem-
blar la preparació d’un gran
combat. Es van mantenir les
formes en les trobades i actes
públics,peròesvadonarperfet
que no hi havia res a negociar,
ateses les posicions numanti-
nes de tots. El més normal és

que el procés s’encaminés així
cap a l’enfrontament, gràcies a
Déu només verbal i legal. Ha
estat una cursa d’astúcies, en-
ganys ideslleialtats.
Al cronista no li agrada que

l’independentisme, per carre-
gar-se de raons, s’hagi apuntat
alafaccióquedemonitzal’ano-
menat pacte del 78 i propugna
lasevaliquidació.Aquestpacte
vatenirunaacceptaciódel91%
dels catalans i, gràcies al pacte,
Espanya va gaudir de 38 anys

de llibertat i democràcia, i Ca-
talunya va aconseguir graus
d’autogovernquelivanperme-
tre construir estructures d’Es-
tat. Si cal revisar-lo, o fins i tot
anul·lar-lo, mereix, si més no,
un enterrament una mica més
digne i agraït que aquesta in-
justa desqualificació històrica,
que, amés, no va sorgir aCata-
lunya, sinó en els qui el destru-

eixenper justificar uncanvi de
règim.
Continua sense agradar-li

que una situació política, que
reclama solucions polítiques,
hagi d’estar sent tractada amb
solucions judicials. Potser és
inevitable si s’han produït pre-
sumptes delictes, però la justí-
cia imposa el compliment de
les lleis, no canvia conviccions
ni té efectes ideològics. Les se-
ves actuacions i sentències són
fàcilment manipulables com a
instruments d’opressió. Un
conflictedesobiraniesnoesre-
sol amb la forçade la llei, enca-
raqueesdisfressi de “fortalesa
de lademocràcia”.
I ara no li agrada comqueda

l’escenari de la contesa. Hi ha
massa desafiament; massa in-
transigència en les posicions,
com es va veure en el debat de
les lleis de desconnexió;massa
intolerància; massa extre-
misme, i no només en la CUP;
massa ús de paraules com ara
dictadurao feixisme;massa àn-
sies d’imposició; massa afany
que la part contrària sigui der-
rotada i humiliada; massa cer-
ca d’un de vençut i un vence-
dor. I això últim, en qualsevol
conflicte, sempre és la pitjor
solució.

En aquesta contesa
hi hamassa recerca
de vençut i vencedor,
i aquesta sempre
és la pitjor solució

Arrimadas censura
ambun però les
amenaces aGabriel

JxSí i laCUPdemanenque se suspengui
l’activitat parlamentària fins després de l’1-O

Dimiteix l’alcalde de Ponts (ERC) abans
de signar el decret de cessió de locals

Inés Arrimadas

wLaJuntadePortaveus i laMesaes reuniràdemàdemaneraextraor-
dinàriaperdebatre la sol·licituddeJxSí i laCUPdedesconvocarelple
de la setmanaqueve i així suspendre l’activitatparlamentària fins
desprésde l’1-O.Lamesuravaserproposadaper laCUPaquestama-
teixasetmana,però laMesa lavarebutjar. JxSívoliamantenir l’activi-
tat, però“l’actuacióde l’Estat”delsúltimsdiesha“trencatqualsevol
normalitatdemocràtica”,per laqual cosahacanviatd’opinió. /ACN

wL’alcaldedePonts (Noguera),FranciscoGarcia (ERC), vapresentar
ahir ladimissiópercausesque“afecten la sevavida laboral ipersonal”
abansdesignareldecretdecessióde localsmunicipalspera l’1-O,
encaraque jahaviacomunicatalpresidentCarlesPuigdemont la seva
intenciódecol·laborar.Eldecret l’hauràde firmarara la sevasuccesso-
ra,MariaAlbaBasomba.ElPDECatva lamentar la renúnciadeGarcia
iqueesprodueixi, precisament,diesabansdel referèndum. /Agències

wLa líder deCs al Parlament,
InésArrimadas, va condem-
nar les pintades ambamena-
ces demort a la portaveude la
CUP,AnnaGabriel, aparegu-
des a laUniversitat deValèn-
cia, on ahir va fer una confe-
rència. Arrimadas va demanar
que s’identifiquin els autors,
però també es va preguntar
“què esperava” laCUPdes-
prés d’instar enuna campanya
a “assenyalar” els contraris al
referèndumunilateral. / EP

PANORAMA

CON UN PEQUEÑO GESTO CONSIGUES
MÁS DE LO QUE CREES

Si tardas menos en ducharte, cierras grifos y regulas la temperatura,
los mares, ríos y lagos, seguirán siendo sostenibles. Y tú pensando

que sólo estabas ahorrando en agua caliente.

WWW.PEQUEÑOSGESTOS.ES // WWW.IDAE.ESTOR TUGA NADANDO
C E R R ADO S
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El tuit és un instrument im-
prescindible per comunicar i
per informar-se. El presi-
dent Trump va guanyar les

eleccions a còpia de tuits matiners en
els quals superava les portades dels
grans diaris i alterava els programes
de ràdio i televisió de primera hora.
Insultava en directe, sobre lamarxa, o
mentia sense rubor sobre qualsevol
adversari. Quan després de la victòria
li van preguntar sobre les mentides
que havia abocat en el seu compte de
Twitter, va contestar simplement que
havia guanyat les eleccions.
Les xarxes socials són un progrés

extraordinari. Però també constituei-
xenun retrocés en les llibertats de tots
quan la mentida, l’insult, l’acusació
anònima i sense fonament circulen
amb desenfrenament. M’escrivia un
col·lega, bon professional, dient-me
que havia llegit un tuit meu defensant
Joan Coscubiela poc després que al-
tres desagradables tuits havien ofès
Inés Arrimadas. Si vaig defensar Cos-
cubiela era perquè considerava que
s’havien vulnerat les llibertats dels
diputats no independentistes a la
Cambra.
El meu col·lega que treballa en un

diari digital em deia els insults que re-
ben els seus companys, des de l’anoni-
mat enmolts casos, que no fan públics
per no llançarmés llenya al foc almón
tenebrós que es mou a l’empara de les
xarxes socials.
Lapolítica i el periodisme somvícti-

mes del joc brut que circula impune-
ment per les xarxes. Això perjudica
seriosament el civisme i l’esperit de-
mocràticde les societats lliures.Lade-
mocràcia de l’insult és una contra-
dicció, però es dona habitualment en
tots els àmbits del poder polític i me-
diàtic. Les primeres reaccions sobre
qualsevol tema es fan per tuit.
Suposo que els polítics de tots els

àmbits ho han experimentat. L’am-
bient carregat d’electricitat es tra-
dueix en pintades, insults i amenaces
als carrers. Miquel Iceta es lamentava
dimecresdels intentsd’intimidacióals
seusmilitants aMataró, aSantAdrià, a
Tarragona, a SantaColomadeGrame-
net. Va llegir un tuit adreçat a l’alcal-
dessa Núria Parlon: “Xarnega demer-
da, no us volem a Catalunya, foteu el
camp a la vostra terra,morts de gana”.
És cert que sónminories, però prou

nocives per destruir l’esperit de lliber-
tat i convivència que sempre ha carac-
teritzat una societat plural, oberta i
respectuosa. A mi m’han dit coses
molt desagradables però també d’al-
tres de molt respectuoses. Com a tan-
tes persones amb projecció pública.
La paradoxa és que vivim en el marc
d’una llibertat sense límits i, al seu
torn, augmenta la irresponsabilitat
d’alguns de manera il·limitada per in-
sultar gratuïtament sense donar la ca-
ra o emparant-se en noms falsos.
Fer política o periodisme des de

semiveritats o mentides directes pot
causar un dany irreparable al sistema
de llibertats. El pitjor és la indiferèn-
cia a la veritat que s’observa en el nos-
tre sistema de comunicació.c

Indiferència a
les coses reals

Els insults gratuïts
des de l’anonimat estan
minant la convivència
social i democràtica

Lluís Foix

Potserhauria d’indagar en el sub-
conscient (cosa que a mesura
que passen els anys em fa cada
vegada més mandra) per esbri-

nar per què mai no m’han agradat els es-
quemes. L’aversió s’estén a altres formats
breus,comaraelstuits,lesinfografiesoles
dedicatòries de llibres, un art que no do-
mino ique sempreemdeixamal cosquan
el practico. Potser tot va començar amb
les fitxes. Després d’aconseguir alliberar-
med’aquestamoda pueril i reduccionista
al llargde lavidaescolar, vaigensopegara
la universitat amb el Fichas (així el conei-
xíem i així es presentava ell mateix), un
companyques’aplicavaalmàximamb les
targetes. Enuna cara, feia el resumdel te-
ma i, a l’altra, l’esquema del resum. Les
targetes erenmolt apreciades i fotocopia-
des i, quan un dia em va intentar convèn-
cerdels seusbeneficis, vaigconfessar-li la
meva aversió pels esquemes. “Possible-
ment desproporcionada”, vaig admetre.
“Peròquèpucfersielsesquemesemsem-
blen simplificacions presumptuoses i fal-
sesperquèdeixenforatotselsmatisosque
la veritat conté i, per tant, els considero
instruments eventualment perillosos a
l’hora de manipular populistament les

masses...”.Al final,però, livaigreconèixer
que, malgrat tot, poden ser útils per no
perdreel tempsquanhihapressa.
Feiaanysquenoemrecordavad’aques-

ta conversa fins que l’altre dia em va pas-
sarunacosaambunprofessionalquevisi-
to de vegades per motius de salut (Perfil:
estudis superiors, uns quaranta anys, cas-
tellanoparlant, instal·lat aCatalunya fa sis
anys procedent de Toledo). La pantalla
del televisor mostrava imatges esper-
pèntiques d’un Parlament agitat. Vaig
murmurar alguna frase que incloïa la pa-

raula embolic (“embolic” em sembla una
paraula prou asèptica per començar una
conversa inofensivasobre laqüestió,però
es veu que no és asèptica, i una vegada i
una altra caic al mateix parany). Per
començar, ell no veia cap embolic enlloc.
On alguns hi veiem desgavell ell hi veia
“unmomento hermoso fruto de la volun-
tad del pueblo para conseguir la libertad”
(sic). Vaig voler esbrinar què entenia per
“voluntaddelpueblo”oper“libertad”,pe-
ròaell li semblavennocionsmoltsimples.
De sobte, va dir: “¿No será que nadie te lo
ha explicado bien?”. “És exactament
això!”, vaig dir, “A mi ningú dels que van
endavant amb el procés m’ha donat fins
araunaexplicaciósatisfactòria”.“Amisí”,
va dir. La seva contundència em va fer
pensarenunafontd’informacióprivilegi-
da: “Qui?”, vaigpreguntar. “Mimujer”, va
dir. “Mi mujer me hizo un esquema y lo
entendí enseguida”. Tot seguit va afegir,
majestuosament segur d’ell mateix: “Y tú
también lo entenderías enseguida”. Du-
rant una estona vaig frisar per veure’l.
L’esquema, dic. Peròvamcallar.A lapan-
talla,araimatgesdelquesemblavaunPar-
lament mig ple. O mig buit, segons com
t’homiris.

La complexitat

Vaigvoleresbrinarquè
enteniaper“voluntaddel
pueblo”,però li semblava
unanociómoltsimple

E L R UM - R UM
Imma Monsó

UnUlster català
Un exdirigent català de Cs, de

verb vehement i home de con-
fiança d’Albert Rivera recorria
(no sé si encara ho fa) a la se-

güent frase en les seves disputes dialècti-
ques en privat amb persones d’adscripció
independentista: “UsmuntaremunUlster
queuscagareu”.Lareferènciaal llargisag-
nant conflicted’IrlandadelNord, amésde
desafortunada,desinformadaiforadelloc,
posava en evidència unes ganes poc dissi-
mulades de certs sectors de desfigurar la
imatge pacífica i tranquil·la del sobiranis-
mecatalàambl’ombrasinistradelafractu-
ra civil i la crispació social. La
manifestació multitudinària
d’aquest dilluns passat va tor-
nar a demostrar que el movi-
ment independentista es des-
envolupaambuncivismeiuna
moderació exemplars, mal-
grat lesprovocacions, lespres-
sions i l’ofensiva judicial ipoli-
cialquehanposatenmarxaels
poders de l’Estat espanyol. I
l’última Diada també indica
que el conflicte polític que es-
temtravessantno s’ha conver-
tit en un problema de convi-
vència, afortunadament.
Alguns mitjans de comuni-

cació i alguns polítics proven
d’embolicar amb la paraula
violència el procés català, a
veuresicola.Sinohihaviolèn-
ciaalscarrers,calgenerarunrelatquepre-
senti elquepassaaCatalunyacom unsim-
ple problema d’ordre públic, una cosa que
s’hadesolucionarambpolicia,multes ide-
tencions. L’objectiu sempre és el mateix:
ocultar quees tractad’unproblemapolític
de dimensió extraordinària. Atès que Ra-
joy i molts d’altres no desitgen fer política
dedebò,elqueimperaaMadrid–tretd’ad-
mirables excepcions– és negar elmés obvi
i col·locar fiscals, jutges i TC a primera lí-
nia de combat, perquè tot vagi prenent un
aspecte proper a l’escenografia que envol-
tava la lluita contra ETA i el seu entorn. El
més curiós –per dir-ho així– és que ara i
aquí es busquen paperetes i urnes, no pis-
toles ni amonal. Per cert, en vista de certes
proses,hemd’assenyalarquehihacomen-
taristes que no s’han adonat d’aquesta
abismal diferència. És una llàstima.

La realitat és tossuda. A Catalunya no
s’ha trencat la convivència, la qual cosa és
una dada de què tots –pensem el que pen-
sem–enshemde felicitar sincerament.En
la societat catalana, hi ha partidaris de la
independència, contraris a la independèn-
cia (representats principalment per polí-
tics quenovolenni sentir parlar d’un refe-
rèndum) i una franja –important– de ciu-
tadans dubtosos, oscil·lants o indiferents.
Òbviament, la polarització política exis-
teix en la mesura que es tracta d’un as-
sumpteestructuralqueapel·laa interessos
i sentimentsmolt arrelats, peròdesprésde

cinc anys deprocés no es pot dir que–com
va vaticinar José María Aznar– el país
s’hagi trencat. Amb els familiars, els amics
i els companys de feina, cadascú gestiona
aquest debat com pot i com sap. Diria que
uns i altres el portem –en general– amb
bastant sentit comú i prudència, amb una
actitud pragmàtica que evita certes tram-
pes i certs pantans. No hem de confondre
la duresa de l’intercanvi de discursos al
Parlament ambel tode lesnostres conver-

ses –o dels nostres silencis respectuosos–
amb el veí que ha penjat una bandera que
nosaltresnopenjaríem.Alsanyssetanta,al
començament de la transició, hi va haver
moments demés risc de fractura social.
Des d’ahir, la Fiscalia ha posat el focus

sobre els alcaldes que han donat suport al
referèndum. La força de l’Estat espanyol
del segleXXIesvehiculaa travésdemeca-
nismes menys cruents que els utilitzats
durantelsegleXX,podembendirquehem
progressat. Com reaccionarà el sobiranis-
me davant d’això? Sens dubte, de forma
pacífica, qualsevol altre camí és inimagi-

nable per incongruent i con-
traproduent. Que la Fiscalia i
el TC alliberi els partidaris del
no d’haver de debatre de debò
amb els partidaris del sí no és
un fet que tensi les relacions
entreelsquepensenunacosa i
els que defensen el contrari,
només és una cosa que confir-
ma l’irresponsable entossudi-
ment i miopia del Govern es-
panyoldavantunacrisid’Estat
mai vista des de lamort del ge-
neral Franco.
Però no siguem ingenus. Si

alguna cosa podria destruir la
bona imatge del moviment in-
dependentista (amb o sense
referèndum del dia 1 d’octu-
bre) és que pogués ser acusat
d’algun incident violent de

certa gravetat. Sempre s’ha dit que el pri-
mer que encengui la metxa perdrà la par-
tida, la qual cosa és certa únicament amit-
ges. Tenim proves que suggereixen que
només una de les parts del conflicte ha
d’anarambunacuraexquisida, lapartmés
feble. Les clavegueres paraoficials han
actuat contra l’independentisme i aquí no
ha passat res, més enllà de comprovar que
la densa troca d’impunitats connecta amb
un substrat anterior a la restauració de-
mocràtica.
No, la convivèncianoestà enperill aCa-

talunya, estigueu tranquils. Només estan
enperill –a totEspanya–algunes llibertats
bàsiques com la d’expressió o la de reunió,
petits detalls sense importància que tam-
poc no semblen inquietar ni molestar la
majoria d’habituals defensors de l’orto-
dòxia constitucionalmés intocable.c

Francesc-Marc Álvaro

Laconvivèncianoestàen
perillaCatalunya;hoestan
algunes llibertatsbàsiquescom
lad’expressióoladereunió
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LanovaviaColau

El comptador de les visites deMa-
riano Rajoy a Barcelona el situa a
l’Hotel Grand Marina en un 80%
de les ocasions. Són reunions del
PPielseupresidentésbencompli-
mentat. Divendres l’ovació va ser
per a l’anunci de la confiscació de
100.000 cartells de publicitat ins-
titucional de l’1-O. La xifra sona a
partida de càrtel però en realitat
ocupenpoc.Unespai inversament
proporcional en el forat sideral en
les llibertats i drets fonamentals
que genera la visita de qualsevol
cos policial a impremtes omitjans
de comunicació i jutges prohibint
actespolítics.
El saldo de la prohibició del re-

ferèndum suma cartells, planxes
d’impremta,unweb ialgunade les
seves rèpliques, escombres, galle-
desdecola..., podria fins i totafegir
algunaurnaenelspropersdies,pe-
ròtambéempetiteixespaisdedub-
te o dissidència en l’independen-
tismesentimental.
Lanitde l’aprovacióde la lleidel

ReferèndumalParlamentesvapo-
sar en marxa una maquinària que
va optar per implicar els alcaldes
enpoqueshoresencaraque laseva
contribució a l’organització de
l’1-Osigui testimonial.L’estratègia
delsobiranismedesocialitzacióde
les responsabilitats ha estat cor-

resposta per la FiscaliaGeneral de
l’Estat amb la socialització de la
por i la inquietud va deixar de ser
un problema. Les querelles apun-
ten al Govern, la Mesa del Parla-
ment i l’ACM i l’AMI però els pri-
mers que passaran el tràngol de
declarar són alcaldes sense escóni
altaveu. La resposta ordenada per
JoséManuelMaza ésmés ràpida i
extensa del que la maquinària ju-

El president ha portat
Colau a blindar el
suport institucional
català a l’1-O; en diuen
‘Puigdemont style’

ANÀLISI

Isabel
Garcia Pagan

dicial és capaç d’engolir, cosa que
deixa els qui convoquen l’1-O
acompanyant els qui li donen
suport.
La cara de preocupació de l’al-

calde exconvergent de Reus, Car-
les Pellicer, quan va rebre la noti-
ficació del fiscal, no és la de l’orgu-
llosa Anna Gabriel de la CUP sent
desallotjada a Vitòria. Però ara la
por compartida actua coma amal-

gama del discurs que lliga la des-
obediència i les urnes amb la de-
mocràcia, i laprohibicióamb la re-
pressió. I això inclouelscomuns.
No per les seves alcaldies, sinó

pel seudiscurs.Elpartit d’AdaCo-
lau presumeix de transversalitat
però la indefinicióde la sevacúpu-
la s’acaba amb la divisió de la base.
Així que l’alcaldessa de Barcelona
es protegeix on pot i surt al carrer
per fer el que sap. Puigdemont no
necessita locals municipals per
aconseguirqueesvotiaBarcelona,
peròhaportatColauaapuntalarel
seu discurs. És el que alguns ja de-
nominenPuigdemontstylealPalau
de laGeneralitat.
El president hablindat el suport

institucional del referèndum–Ge-
neralitat, Parlament, Ajuntament
deBarcelona–,hasituatOriolJun-
querasenplehuracàdelconflicte, i
reafirma amb l’activista local per
antonomàsiaeldiscursdeladefen-
sade les llibertats onnocabenma-
tisos deColaudavant la radicalitat
delsmovimentsdelministreMon-
toro, laFiscalia i laGuàrdiaCivil.
Però la claredat de l’alcaldessa

avuiaugmenta laconfusiódeldia2
d’octubre. Colau no votarà en un
referèndum d’independència vin-
culant, ella vol participar en una
mobilització ciutadana amb què
confia que s’obri una via de nego-
ciació.Elspletsqueara la treuenal
carrercontinuaranactiusiColau,a
quiaraRajoydeixaalmarge,haurà
de decidir definitivament per qui-
naviavol transitar.c

XAVIER CERVERA

L’alcaldessa va rebre els regidors advertits per la Fiscalia a l’Ajuntament i va cridar a la unitat local
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DAVID AIROB

Tancats. A l’esquerra, la
Guàrdia Civil va quedar
bloquejada a l’interior de
la seu d’Economia a la
rambla Catalunya

L’oposició demana frenar
l’1-O per donar pas a
la política i el diàleg
Cs creu que Puigdemont prepara unaDUI, i el PSC crida
el Govern central i la Generalitat a evitar “el desastre”

RAÚLMONTILLA
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Els partits de l’oposició al Parla-
ment, aquesta vegada sense l’es-
paidels comuns, quevancriticar
duramentla“viajudicial”iesvan
alinear amb l’independentisme,
van donar suport a l’actuació ju-
dicial mentre el Govern persis-
teixi en la voluntat de celebrar el
referèndum suspès pel Tribunal
Constitucional. Però tots vanco-
incidir, això sí, a reclamardiàleg.
També el PP de Catalunya: “Un
diàlegpresiditper la lleialtat”.
Entre les solucions polítiques,

Cs va advocar per la celebració
d’unes noves eleccions autonò-
miques perquè Catalunya tingui
un nou govern, mentre que els
socialistes van defensar que
s’obri una taula de diàleg amb
tots els partits. El PPva fer pinya
amb l’actuació de la Guàrdia Ci-
vil i “la seva defensa de la demo-
cràcia”,mentrequeSí queesPot
va insistir en la necessitat d’un
“referèndumpactat”.
Les reaccions públiques dels

partits es van succeir després de
les primeres detencions. La diri-
gent de Ciutadans, Inés Arrima-
das, va assenyalar la “responsa-
bilitat” del president Carles
Puigdemont en l’actual crisi per
haver “trencat totes les barreres
democràtiques i sortir del dià-
leg”.La líderde l’oposicióalPar-
lamentvaapuntar el següentpas
dels independentistes: la decla-
ració unilateral per part del Go-
vern.
“Semblava una barbaritat uti-

litzarlesdadespersonalsdelsca-
talansdemanera il·legal i resulta
que ho està fent; semblava una
barbaritat negar la paraula a
l’oposició i també ho està fent”,
va dir Arrimadas per explicar
l’escalda de les accions de l’Exe-
cutiu de Puigdemont. A més a
més, va recordar que l’operació
d’ahirestàordenadaperunjutjat
i, per tant, s’ha de respectar i
acatar.
El primer secretari del PSC,

Miquel Iceta, va fer una crida
tant al Govern central com a la
Generalitat a “parar una escala-
da que ens porta al desastre”, i
demanaalGovernquerenunciïa
l’1-O ique,demanera“immedia-
ta”, s’obri un procés de diàleg en
quèparticipintoteslesforcespo-
lítiques catalanes i espanyoles.
“Demanem al Govern central
que doni una resposta política a
unproblemapolític i quenopre-
tengui que l’única resposta de
l’Estat a aquest problema polític
sigui la del poder judicial. Els
presidents Puigdemont i Rajoy
han de fer avui mateix el que fa
mesos que haurien d’haver fet:
parlar”, vadir Iceta.
Després d’aquesta interven-

ció, esvansucceirper totel terri-

tori crides similars, fetes des
d’ajuntaments o de federacions,
com ara la del Baix Llobregat.
Allà els seus alcaldes van fer una
crida al diàleg “de manera ur-
gent” als dos governs i van recla-
mar a l’ExecutiudeMarianoRa-
joy, en la mateixa línia que Iceta
però sentmés concrets, el cessa-
mentde“lesactuacionspolicials,
els escorcolls i les detencions
d’altscàrrecsdelGovern(...),que

noresoldranel conflictepolític”.
“L’Estatnonoméstéeldret,si-

nó tambéeldeure,dedefensar la
democràcia i l’Estat de dret”, va
manifestar el secretari general
del PP, Santi Rodríguez, que va
demanaraPuigdemontque“tor-
ni a la llei i aldebatpolític”.
L’alcaldessa de Barcelona,

Ada Colau, va demanar diàleg al
Govern espanyol, però també
que rectifiqui uns fets que va
qualificar de “greus”. “Que pari
aquestaacció,quetorni l’autogo-
vern a les institucions catalanes;
sempre és temps de negociació
política”, va manifestar la bat-
llessa i també líder, amb el dipu-
tatXavierDomènech,deCatalu-
nya en Comú. El portaveu de
CSQP, Joan Coscubiela, va afir-
mar que “la resistència pacífica
no només és legítima”, sinó que
“com més pacífica és, més força
té”. Ahir es va evidenciar encara
mésladivisiódelacoalició:dipu-
tatsdePodemiel seu líder,Alba-
no-Dante Fachin, es van afegir a
lesprotestes, comvanfer la resta
decomuns,peròacompanyantla
CUP. Fachin fins i tot va recla-
mar al PSC que “condemni
l’agressiódelPP”.
Lliuresvademanarqueelsdos

governs “abandonin les seves
posició maximalistes” i que de-
fensin els interessos de tots els
ciutadans.c

DANI DUCH

Pacifisme. A baix, una
noia mostra un clavell a
un Policia Nacional
davant de la seu de la
CUP a Barcelona

DAVID RAMOS / GETTY

Madrid. A dalt, cente-
nars de persones van
prendre ahir la Puerta de
Sol en solidaritat amb el
poble de Catalunya

LA CAP D’OPOSICIÓ

Arrimadaspropugna
lacelebraciód’unes
noveseleccions
autonòmiques

LA SOLUCIÓ SOCIALISTA

Iceta proposa
la creació d’una
taula amb tots
els partits polítics

LA PETICIÓ DELS COMUNS

Colau sol·licita
a Rajoy que
“rectifiqui” i
l’insta a negociar

Durantlaprotestaesvanexhibires-
telades i es van cridar lemes com
“Fora feixistes dels nostres barris”,
“Democràcia i llibertat” o “l’Estat
espanyolés lapresódelspobles”.
Lacinquantenallargadeconcen-

tracionsqueesvanconvocarenciu-
tats espanyoles sota el lema “Cata-
lunya no estàs sola” van tenir una
concurrència molt diversa. Cente-
nars de persones es vanmanifestar
al País Valencià, on Acció Cultural,
amb el suport del Bloc, principal
força de Compromís, va cridar a
manifestar-se en diverses pobla-
cionsvalencianes.
Centenars de persones es van

manifestar també a la plaça d’O
Toural, aSantiagodeCompostel·la,

on es troba la casa de Mariano Ra-
joy, informa Anxo Lugilde. La pla-
taformaGalíciaambCatalunya,for-
madaperunavintenadecol·lectius,
van convocarmanifestacions ahir a
la nit en aquesta ciutat, amés de les
quatre capitals de província galle-
gues,Ferrol iVigo.
A Andalusia hi va haver concen-

tracions, tot i que pocmultitudinà-
ries, a les portes de les subdelegaci-
ons del Govern de les vuit capitals
de província, amb el suport per Po-
dem,IULV-CAielPartitComunis-
ta. També es van registrarmanifes-
tacions a Bilbao, Sant Sebastià, Vi-
tòria, Pamplona, Osca, Jaca, Lleó,
Logronyo. Oviedo, Santander, Va-
lladolid,GijónoPalència.

RAFA GARRIDO / ACN

Inés Arrimadas, líder de l’oposició i de Ciutadans a Catalunya
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L’independentisme es conjura per
fer de l’1-O la sevamàxima expressió
Els partits sobiranistes tanquen campanya aMontjuïc davant 70.000 persones

ÀLEX TORT
Barcelona

Montjuïc va acollir ahir el final
d’una campanya electoral total-
ment atípica. Per moltes raons,
com ara per les accions policials i
judicials per provar de desactivar
l’1-O.Perlaunitatdelspartits inde-
pendentistes, malgrat les diferèn-
cies en polítiques socials i econò-
miques.Operincompareixençade
les formacions contràries a la cele-
bració del referèndum, que consi-
deren il·legal. Fins i tot entre les fi-
lessobiranisteshihaquipensaque
elsetgedel’Estatal’1-O,amblesci-
tacions a declarar davant el jutge

demésde700alcaldes,peròsobre-
tot després de les catorze detenci-
ons del 20 de setembre, se li ha gi-
rat en contra i ha esdevingut cam-
panyapel sí.
Aixíhovapalesarprimerelvice-

president del Govern, Oriol Jun-
queras. El també president d’ERC
vaassegurarqueeldiadelesdeten-
cions “va canviar tot”, alhora que
va fer arribar als presents l’agraï-
ment dels arrestats durant tres di-
es. “En la superació de la por co-
mença el camí de la llibertat”, va
afegirJunqueras totseguit, raóper
laqualvademanar“persistir”.
Perlasevabanda,CarlesPuigde-

mont va parafrasejar les paraules

vertirel referèndumenlasevamà-
ximaexpressió.Això sí, amb lami-
rada posada en tot el que pugui
passardemà.
Als carrers hi hagut mobilitza-

cions massives, en part protago-
nitzades per col·lectius com els
estibadors, bombers, estudiants,
empresaris, pagesos, advocats.Re-
presentants de molts d’aquests
col·lectius també van ser presents
en l’acte conjunt. De tota manera,
caldestacarel suportdalt l’escena-
ri de partits de perfil sobiranista,
favorables al dret a decidir: Cata-
lunyaenComú,PodemCatalunyai
EUiA, que havien faltat al míting
inaugural de campanya aTarrago-
na. Que donen suport al referèn-
dum ho demostren, per exemple,
lesparaulesdeJoanJosepNuet,de
EUiA, que va declarar-se no inde-
pendentista, però va afirmar “que
això janovad’independència, sinó
dedemocràcia”.
També va parlar Jaume Asens,

deBarcelonaenComú,quevaqua-
lificar l’1-O com “un somni”, i va
animar a anar a les urnes “en de-
fensadelademocràcia”,encontra-
posició a un Rajoy que representa
“l’Espanyaenblancinegre”.Amés
a més, va celebrar la “valentia del
president Puigdemont”. O el líder
de Podem, Albano-Dante Fachin,
quevanegarqueaCatalunyahiha-
gi divisió: “La millor lliçó que po-
demdonaralPPésanaravotar”.
Ara bé, la diputada de la CUP

MireiaBoyavaaprofitar lapresèn-
cia d’aquestes tres formacions per
remarcar que l’1-O és un “referèn-
dum d’autodeterminació per de-
clarar la independència; no és una
mobilització”, en clara al·lusió als
comuns.
Dirigint-sedirectamentaJaume

Asens, Albano-Dante Fachin i Jo-
an JosepNuet els va reclamar que
no s’“apropiïn” del referèndum,
perquè no és una mobilització”, i
elsvaadvertir:“Romanopagatraï-
dors”. El discurs de la cupaire va
aixecar polseguera, i Nuet i Asens
esvanqueixarviaTwitterpels“in-
sults”deBoya.
Les entitats també van prendre

laparaula.L’ANC,Òmnium,l’AMI
i l’ACM, totes, van agrair “la res-
posta al carrer” de la ciutadania i
vanferunacridaalaPoliciaNacio-
nal i la Guàrdia Civil perquè no
tractinelsquevaginavotar “coma
delinqüents”. “Hem sumat gent a
la causa... gràcies a en Rajoy”, de-
ien ahir fonts de l’Assemblea, pot-
ser en consonància amb la ranxera
que van cantar Muyayo Rif : “Ay,
ay, ay,Marianonome llores”.c

ÀLEX GARCIA

Milers de persones es van aplegar aMontjuïc per tancar la campanya del sí dels independentistes

Rivera demana que no es participi
demà en el “cop a la democràcia”
IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Coincidint amb el tancament de la
campanya independentista del re-
ferèndum unilateral, Ciutadans va
celebrar ahir a l’Hospitalet de Llo-
bregat un acte multitudinari, pot-
ser el més nombrós i bulliciós del
partit els últims anys a Catalunya,
enquèAlbertRivera i InésArrima-
dasvandemanarnoacudira lesur-
nesdiumengeinoavalaraixíelcop
“més important a la democràcia”
espanyoladesdel23-F.
En un mar de banderes d’Espa-

nya,Catalunya iEuropa, i enunes-
cenari amb un gran lema de fons.

“No ens faran callar”, Rivera va
qualificar d’“il·legítima” la votació
de l’1-O iva ironitzar amb lesurnes
“compradesaIkea”ielfetqueelvi-
cepresidentdelGovern,OriolJun-
queras, hagués anticipat almatí en
roda de premsa que la participació
seriadel60%iel80%votaria sí a la
independència.
“Ens volen separar del que som,

del que sentim, de la nostra pàtria.
Però no ho permetrem”, va avisar
el president deCs, que entre altres
mesures denunciarà davant la Fis-
calia de Menors la “utilització” de
nens en les mobilitzacions inde-
pendentistes a favor del referèn-
dum.

Després de remarcar la gravetat
de la situació, de la qual va culpar
tambéelpresidentRajoy i elPPpel
seu immobilisme i anys de pactes
ambels “lladresdeConvergència”,
va dibuixar l’1-O com una oportu-
nitat, “un punt d’inflexió”, per im-
pulsarunnouprojectepolíticpera
Espanya. “ElqueestàpassantaCa-
talunya és conseqüència dels mals
d’Espanya,non’hihaprouambpo-
sar a l’article 14 de la Constitució
que els espanyols som iguals: cal
garantir-ho”, vadir.
Tot seguit, vaenviarunmissatge

velat al líder del PSOE, Pedro
Sánchez, i al dePodem,Pablo Igle-
sias, per si tenen la temptaciód’ex-

plorarunpacteambPDECat iERC
perdesallotjarmitjançantunamo-
ciódecensuraRajoydelaMoncloa.
“Noval ser equidistant entre la de-
mocràcia i els colpistes. Nosaltres
donem suport a Espanya, Catalu-

nya i laConstitució”, vaproclamar.
Així mateix, va donar per morts

com a interlocutors tant el presi-
dent Carles Puigdemont com Jun-
queras.“Volemdiàleg,perònoamb
colpistes”, va subratllar.c

de l’expresident de la Generalitat
Josep Tarradellas: “Ja som aquí”.
Amés amés, va assegurar que l’in-
dependentisme ja ha guanyat, tot i
les travesde l’Estat. “Perquè lavic-
tòria sigui definitiva, diumenge
vestim-nosdereferèndum...Aaca-
bar el procés i a començar el pro-
grés”, vaexclamarPuigdemont.
En tot cas, Junts pel Sí i la CUP,

sota el paraigua de l’ANC i Òm-
nium,vanposarpuntfinalalacam-
panya en un acte unitari sota el le-
ma “Referèndum és democràcia”,
a la Font Màgica de Montjuïc de
Barcelona i davant d’unes 70.000
personesamb lavoluntatd’animar
la ciutadania a anar a votar i con-

La qüestió catalana El final de la campanya del referèndum

“VESTIM-NOS DE REFERÈNDUM”

Puigdemont crida
la ciutadania a “acabar
el procés i començar
el progrés”

POLÈMICA

MireiaBoya(CUP)
adverteixelscomuns
presentsal’acte: “Roma
nopagatraïdors”

MARIA BELMEZ / ACN

Ines Arrimadas i Albert Rivera ahir en un acte a l’Hospitalet
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Catalunya afronta
la prova de l’1-O

Col·legis ocupats per famílies, ur-
nes, jutges, mossos, guàrdies ci-
vils... “Està tot previst però no
sabemquè faran els altres”, elmis-
satge ésd’un alt càrrecdelGovern,
tot i que també podria procedir de
la Moncloa. Fa cinc anys que l’in-
dependentisme s’està preparant al
carrerperaldiad’avui ivotarenun
referèndum d’autodeterminació;
mentre que el Govern central, pa-
rapetat fins aradarrerede laCons-
titució i els tribunals, s’ha vist
embarcat en els últims dies en una
espiral de conseqüències descone-
gudes davant d’una votació que
desafia totes les institucions de
l’Estat.
La llei i la convocatòria del refe-

rèndum del 6 de setembre van ser
declarades il·legals pel Tribunal
Constitucional de manera gairebé
immediataperò,perprimeravega-
da en el llarg imutant procés sobi-
ranista, la majoria parlamentària
independentista ha optat per la
desobediènciaalmarc legalvigent.
I, davantdelbloqueig institucional
de l’Estat, s’ha posat enmans de la
mobilització popular.
Hanestat vint-i-sisdiesdeverti-

gen polític i policial. Fins avui. Pel
Govern,noméshihaunapregunta:
“Voleu que Catalunya sigui un es-
tat independent en formade repú-
blica?” i la previsió d’instal·lar
6.249 urnes. No es votarà “com
sempre”, tal com propugnava
l’executiu català, així que es farà
“com sigui”. Per laMoncloa, no hi
ha referèndum que valgui. “Està
desarticulat”, presumia ahir el
portaveu de l’Executiu, Íñigo
Méndez de Vigo. Però s’augura
igual d’impossible que l’indepen-
dentisme aconsegueixi obrir els
2.315 col·legis electorals previstos,
comqueelsMossos,GuàrdiaCivil,
Policia Nacional i Policia Local,
impedeixin que s’instal·li ni una
solaurnaencomplimentdel’ordre
de fins a tres instàncies judicials.

Del 6-S a l’1-O

Decidida la desobediència amb la
llei del referèndum i la de des-
connexió aprovades al Parlament,
Puigdemont, el seuEstatMajor, el
Governielspartitsquelidonensu-

port han treballat en comparti-
ments estancs per arribar a l’1-O.
El que al Palaude laGeneralitat en
diuen “cadena de confiances”.
“Ningú no ho sap tot, però tot està
encadenat”. Així, divendres, el
president de la Generalitat va veu-
re per primera vegada les urnes de
plàstic translúcid i tapa negra.
Tampoc Oriol Junqueras, Jordi
Turull i RaülRomeva, els tres con-
sellers que donaven compte dels
preparatius del referèndum, i que
van anunciar que “ensenyarien
una cosa” no l’havien vista abans
de la seva presentació pública.
Així s’han acumulat plans A, B,

C... quehantopatambelGoverndel
PP, el TC, la Fiscalia General de
l’Estat, el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya... Van avortar la
comunicació als escollits per for-
marpartd’unamesaelectoral, s’han
apoderatd’unsdotzemilionsdepa-
peretes, s’ha desmantellat la Sindi-
caturaElectoralquehaviadevetllar
pel procés, s’han bloquejat possi-
bles sistemes informàtics de re-
compte –ahir a la nit la Guàrdia Ci-
vil tornava al CTTI–... Hi ha hagut
14 detinguts i una querella per sedi-
ció s’instrueix a l’Audiència Nacio-
nal... I s’hi ha respost al carrer.

El repte dels Mossos

El discurs de l’independentismeha
recuperat els suports dels defen-
sors del dret a decidir en els últims
deu dies. L’atestat enviat per la
Guàrdia Civil a l’Audiència Nacio-
nal parla de60.000personesmani-
festant-se el dia 20 davant la seu de
la conselleria d’Economia per les
detencions al seus alts càrrecs.

L’operació va generar un degoteig
d’adhesions en defensa de les insti-
tucions catalanes i va inaugurar
l’operació Caputxinada a les uni-
versitats. Divendres van arribar les
tancades a les escoles i ahir la de-
núnciadelministeride l’Interiorde
l’ús de “menors i gent gran” per in-
tentar impedir una possible actua-
ció policial als centres.
LapeçaclausónelsMossosd’Es-

quadra. La dinàmica de l’Estat ha
atrapat elmajor JosepLluísTrape-
ro que ha vist com la Fiscalia pri-
mer, i posteriorment el TSJC dei-
xava la coordinació de l’operatiu
policial en mans del número tres
d’Interior, Diego Pérez de los Co-
bos.ElsMossos tenenordrededes-
allotjarels localsdevotacióavuipe-
ròTrapero decideix “com” i la seva
ordre als agents és no fer servir la
violència i preservar la convivència
ciutadana. El ministeri assegura
que la major part de col·legis estan
“tancats”peròelguiónoestàescrit.

De l’urna a la DUI

Diumenge passat Puigdemont do-
nava per fet en una entrevista amb
Jordi Évole que “algú posaria so-
bre la taula” la declaració unilate-
ral d’independència. El president
asseguraenpúblicquenoés laseva
aposta però tampoc no té excessiu
interès a tancar el debat. Tot i que
la consigna interna és que no té
sentit abordar la qüestió abans de
saberquèpassaavui–“aranohiha
debat”– durant tota la setmana hi
ha hagutmoviments als partits del
Govern intentant desactivar actu-
acions que suposin un punt de no-
retorn.“Lesdecisionscomençaran
aprendre’samigmatí”,assenyalen
fonts del Govern. Caldrà valorar
“on es pot votar i on no”, i fins i tot
es consideraria “un èxit” si s’acon-
segueixen instal·lar lameitat de les
urnes previstes. “Si no es vota amb
normalitat s’obre laportaaescena-
ris intermedis”, deixant sempre
oberta laportaaldiàleg,subratllen.
NombrososquadresdelPDECat

han anat traslladant en privat al
presidentel seurebuigaunadecla-
racióunilateral i reclamenuna lec-
tura atenta de la jornada. De fet,
Puigdemont estudia escenaris en
funció d’aquesta anàlisi i dels tres
quealgundirigent li haposat sobre
la taula un parell condueixen a
eleccions, tot i que la convocatòria
immediata està, en principi, des-
cartadacomasubstitutivadelrefe-

Més enllà de Catalunya

La crisi no és només catalana.Ma-
riano Rajoy disposa del suport del
PSOE i Ciutadans en defensa de la
legalitat però s’ha vist obligat a
posposar l’aprovaciód’unspressu-
postos que estaven en mans del
PNB, incòmodeamb l’aposta inde-
pendentista però sense capacitat
demantenir-sealiè aundebat com
el català.Ahir elnacionalismebasc
es vamanifestar a Bilbao amb l’es-
querra abertzale per la “democrà-
cia i el dret a decidir”,mentre con-
centracions endefensade la unitat
d’Espanya recorrien la Península,
tambéBarcelona.
LaMoncloa no té previst fer cap

ofertapolítica ihadeclaratPuigde-
mont i Junqueras inhabilitats com

Política
La qüestió catalana

cL’independentisme se la juga avui
buscant una votaciómassiva que
sobrepassi la prohibició judicial

cEl resultat de la jornadamarcarà
el futur polític de Catalunya i la relació
de la Generalitat amb l’Estat

rèndum.TampocdinsERC lavisió
no és unànime.Oriol Junqueras va
defugir en diverses ocasions di-
vendres lligar-se al compliment de
la llei del referèndum de procla-
mar la república catalana 48 hores
després de la proclamació dels re-
sultats. La influència de Jordi Sán-
chez, al capdavant de l’ANC, i Jor-
diCuixart,aÒmniumpotfervariar
l’estratègia política, tot i que fins
avuitambéhanobviateldebatdela
DUI iahirvansituarenunmilióde
vots l’èxit de la jornada. Lluny dels
2,3milions del 9-N. “Elmoment és
especialment delicat”, avisen fonts
del Govern. Puigdemont ha man-
tingut contactes polítics durant to-
ta la setmana amb les formacions i
entitats independentistes, tot i que
laCUPcomença a despenjar-se.

De la CUP a Colau

En el Govern no agrada el to em-
près en els últims dies pels porta-
veus cupaires, Anna Gabriel i Mi-
reia Boya, en una estratègia pròpia
de qui es posa la vena abans de la
ferida. El suport al referèndum ha
crescut arran de l’actuació de la
Guàrdia Civil en les dues últimes
setmanes virant el discurs inde-
pendentista cap a una defensa de
drets fonamentals, però els cupai-
res es revolten contra aquesta es-
tratègia. “Això no va només de de-
mocràcia. Això és un referèndum
per a la república catalana”, diuen.
Tampoc no agrada l’atac als co-

munsd’AdaColau.El president de
laGeneralitathavençut en lesúlti-
mes setmanes les reticències del
seu mateix partit i ha optat pel
pragmatismeper sumar l’alcaldes-
sa deBarcelona a la seva causa fins
al punt que Colau va visitar ahir
l’escola Fructuós Gelabert de Bar-
celona,onestudiaundelsseusfills,
i on s’han programat actes per
mantenir-lo obert fins avui. Tam-
bé el primer tinent d’alcalde Ge-
rardo Pisarello va passar diven-
dres a la nit per l’Institut Moisès
Broggi deBarcelona, on companys
del seu fill passaven la nit.
Però la CUPno volmitges tintes

i vots en blanc. El “Roma no paga
traïdors”deBoyadivendresa lanit
va obligar a respondre a la resta de
partits sobiranistes. La unitat de
l’independentisme es torna avui a
tensar. La CUP exigeix el compli-
ment estricte de la llei suspesa del
referèndum. Sense lectures “pon-
derades” dels resultats.

Col·legis plens
en espera de les
urnes. Molts locals
de votació van ser
ocupats per estudi-
ants i famílies per
garantir que s’obrin

avui i evitar així
que s’apliqui
l’ordre del TSJC
i les forces de
seguretat els
clausurin a primera
hora del matí

LA CRÒNICA

Isabel Garcia Pagan
Barcelona

MATERIAL CLANDESTÍ

Puigdemont i el
Govern no havien vist
una urna fins que no es
va exhibir divendres

LA MOBIL ITZACIÓ

Interior denuncia l’ús
degent gran imenors
per evitar una actuació
policial als col·legis 446
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a interlocutors però el missatge és
que actuarà després del referèn-
dum.Mentrestant, l’esquerra s’eri-
geix enúnicpontpolític ambCata-
lunya. El líder del PSOE, Pedro
Sánchez, confia en la comissiópar-
lamentària sobre el model terri-
torial coma rampa de sortida per a
unareformaconstitucionalmentre
que Pablo Iglesias, ben connectat
ambel president de laGeneralitat i
el líder d’ERC, ha pres la bandera
deladefensadelesllibertatsperin-
tentar ocupar espai dels socialistes
a Catalunya. Rajoy s’ha convertit
enunelementmobilitzadordelvot
aCatalunya–“RajoyoRepública”–
perònohihamocióde censura a la
vista per la negativa deSánchez.

DeWashington a Tallinn
La batalla exterior és una altra co-
sa. Puigdemont creu que demà,
amb la mobilització a la retina
mundial, podrà apel·lar a una in-
tervenció internacional. La feina
soterrada de la Generalitat ha do-
nat ara els seus fruits, almenys en

presència, i és que fa dues setma-
nes que Puigdemont atén la prem-
sa estrangera de manera ininter-
rompudaalPalau i ahir aGirona.A
lavigíliade l’1-O lesprincipalscap-
çaleres internacionals dedicaven
editorials al conflicte català i, tot i
que no hi ha suport a un referèn-

d’Estat i de Govern, així com el
club de la UE, s’aferren al marc
constitucional, però ja no s’ama-
guen les veus apel·lant al diàleg. És
el que va passar divendres a Ta-
llinn a la cimera informal dels lí-
ders europeus en què Rajoy es va
absentar. “No tinc cap consell ni

dum il·legal, els retrets a l’immobi-
lisme de Mariano Rajoy han fet
efecte en l’opinió pública interna-
cional.Lavisitadelpresidentespa-
nyol dimarts a la Casa Blanca va
deixarungust agredolç.Elquietis-
me de Rajoy és equivalent a la im-
previsibilitat de Donald Trump i
deixar la porta oberta a la votació
va restar contundència al seu su-
port a Rajoy. “La partida Trump
s’ha acabat en taules”, somriuen a
Palau. L’estratègia europea témés
matisos.Enel seumandat,Puigde-
mont no ha aconseguit asseure’s
amb capmembre d’un gabinet eu-
ropeu –“tampoc no ho he buscat”,
assegura el president– però sí que
compta amb un corrent de suport
parlamentari. Eurodiputats, di-
putats, alcaldes i partits deFrança,
Alemanya, Bèlgica, Dinamarca,
Escòcia, Gal·les, Suïssa, Estònia,
Eslovènia, Finlàndia, Itàlia, Por-
tugal, Irlanda... han firmat cartes o
missatges de suport al referèndum
o reclamant diàleg. Això sí, el de-
tonant principal van ser les deten-
cionsde fadues setmanes.Els caps

comentari per fer-li”, va dir Em-
manuel Macron, tot i que alguna
cosa sí que va aclarir: “sempre cal
diàleg i serenitat en la vida política
d’unpaís”.El9 i 10d’octubreRajoy
ha d’assistir a la cimera de països
del Sud d’Europa i el 19 hi ha con-
vocat el consell europeu.

Del Palau a la plaça Catalunya

Avui, unamissió d’observadors in-
ternacionals encapçalada pel di-
plomàtic holandès Daan Everts
avaluarà la jornada. Ni l’OSCE, ni
la UE, ni l’ONU no pot enviar
observadors, ja que només tracten
amb estats. També es revelarà el
nom de les personalitats que va-
lidaran el resultat de la votació. A
la Moncloa Rajoy reunirà el seu
equip, el TC, la Fiscalia i els jutjats
estan en alerta per una possible
allau de detinguts a primera hora
del dia.Mentrestant, la previsió de
Puigdemont és comparèixer a la
nit a Palau, i si el resultat de la jor-
nadahopermet, anara laplaçaCa-
talunya a la festa del Sí de l’ANC.c

ÀLEX GARCIA

LA REFERÈNCIA

L’ANC situa l’èxit
en unmilió de vots,
menys de lameitat
dels obtinguts el 9-N

FRÀGIL UNITAT

L’últim atac de la CUP
als comuns irrita
els partits socis de
l’executiu català

LA JORNADA

El president preveu
comparèixer cap a les
21 hores a Palau per
valorar la jornada

LA BATALLA EXTERIOR

L’1-O acumula suports
de parlaments i partits
europeus però no
de governs 447
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Manifestacions a favor
de la unitat d’Espanya
Madrid i Barcelona acullen les marxes més nombroses

AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

Diverses concentracions a favor i
en contra del referèndumd’inde-
pendència català es van succeir
durant toteldiad’ahirendiverses
ciutats. A Barcelona, unes 350
persones, segons la Guàrdia Ur-
bana, es van concentrar durant el
matía laplaçaSantJaume,davant
del Palau de la Generalitat, en
defensade lapermanènciadeCa-
talunya a Espanya, convocats per
la Fundación por la Defensa de la
Nación Española (Denaes). A la
tarda, una altra protesta amb el
mateix propòsit va reunir fins a
cinc mil persones, segons les ma-
teixes fonts.Lamarxavaarrencar
de plaça Urquinaona, aquesta ve-
gada convocats per les entitats
D’Espanya i Catalans, Españoles
de a Pie, Sí a España i la Falange.
Elsmanifestantsvanmarxarfinsa
la plaça Sant Jaume, que van om-
plir de banderes, espanyoles ma-
joritàriament, alguna senyera i de
laUnióEuropea, amés de bande-
resamb lacreude laBorgonya,de
la Legió i alguna amb símbols fei-
xistes com ara la creu celta. Els
concentrats van cridar consignes
a favorde launitatd’Espanya, van
victorejar la Guàrdia Civil i es
va corejar “Trapero, dimissió”,
“Puigdemont, a la presó” i “No
votareu; referèndum il·legal”, en-
tre d’altres proclames. Alguns
manifestants van provar d’enfi-
lar-se a la façana de l’Ajuntament
per intentar arrencar la pancarta
“Mésdemocràcia”, instal·ladades
de la Mercè. El compte oficial de
la Policia Nacional a Twitter va
valorar aquesta manifestació
publicant-ne una foto amb un
text que deia: “Perquè no estem
sols, perquè tots som un, perquè
tots som Espanya, per la nostra
democràcia, per la legalitat...
#EstemperTU”.
Altres ciutats com ara Sevilla,

Palma, Santander, Alacant, Lo-
gronyo,SaragossaiPamplona,en-
tred’altres, tambévanacollircon-
centracions a favor de la unitat
d’Espanya davant els seus res-
pectius ajuntaments amb afluèn-
ciesquevanoscil·larentre la tren-
tena de Vitòria, els centenars de
València i els diversos milers su-
mats a les nou capitals de provín-
ciadeCastella iLleó, segons fonts
policials. A Melilla es va celebrar
al migdia una jura de bandera en
què uns 450 civils van besar la
banderad’Espanyadurantunacte

militarprotagonitzatper laLegió.
La protestamésmultitudinària

va tenir lloc a la plaça de Cibeles
de Madrid, on Denaes va reunir
unes dues mil persones, segons
periodistes que hi eren, i deu mil
segons la Delegació del Govern, i
va tenir la participació de l’exmi-
nistreMayorOreja i l’expresiden-
ta de la Comunitat, Esperanza
Aguirre.Durant el transcurs de la
concentració,alaqualtambéesva
unir la Falange, nombrosos ultres
van entonar el Cara al sol amb el
braç alçat, emulant la salutació
feixista, fet que es va convertir en
viral a les xarxes socials. Entre les
pancartes en defensa de la unitat
d’Espanya se’n van poder veure
algunes de suport als neonazis
condemnats per l’assalt el 2013 a
la llibreria Blanquerna a Madrid,
així com banderes franquistes. A
la mateixa hora, però al barri de
Lavapiés de la capital, mig cente-
nar de persones, convocades per
la Coordinadora 25S i la platafor-
maMadrileñ@s por el Derecho a
Decidir. De la mateixa manera, a
Santiago de Compostel·la més de
tresmil persones convocades per
la plataforma Galiza con Cata-
lunya, van reivindicar que “votar
no ésundelicte”. Lamobilització
va tenir la participació de l’histò-
ric dirigent del nacionalisme ga-
llec Xosé Manuel Beiras, i mem-
bresdelBNGiEnMarea.
La manifestació més massiva

del dia a favor del referèndum es
va viure a Bilbao, on on més de
30.000bascosvanprendreel car-
rer en suport de l’1-O. Convocada
perGureEskuDago,a lamarxaes
van adherir partits polítics com
ara el PNB, EH Bildu, Elkarrekin
Podemos,GeroaBai iels sindicats
ELA i LAB. Hi van coincidir el lí-
der del PNB, Andoni Ortuzar; els
alcaldesdeBilbaoiSantSebastià, i
el líder d’EH Bildu, Arnaldo Ote-
gi, sotael lema“Democràcia idret
adecidir”.c

JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE

Lamarxa a Barcelona va baixar per Via Laietana fins a plaça Sant Jaume

Bilbao, Santiago i
Madrid van acollir
tambémarxes
multitudinàries a
favor del referèndum

C I U TA D A N S

Denúncia deCs
davant la Fiscalia

]La líderdeCsaCata-
lunya, InésArrimadas,
vadenunciarahirdavant
laFiscaliademenors la
consellerad’Ensenya-
ment,ClaraPonsatí, per
l’úsdecentreseducatius
pera l’1-O. La líderde
l’oposicióaCatalunyava
assenyalarPonsatí comla
“principal responsable”
de lesacampadesde famí-
liesadiversesescolesde
Catalunyaperevitarque
esprecintessinels locals
decaraal referèndumde
l’1-O. Arrimadasvaafir-
marqueesvanutilitzar
menorsper“entorpir”
el tancamentd’escoles. 448
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