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Quim Torra

OPINIÓ

131è president de la Generalitat de Catalunya

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

Un objectiu sense un pla és pur desig
A

vui fa un any que un senyor
vestit d’esport va presentar-se al Palau de la Generalitat per a notificar-me que el
Tribunal Suprem espanyol havia
ratificat la sentència d’inhabilitació que gairebé un any abans havia dictat el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Es podria
molt ben dir que la vestimenta del
senyor notificador (un funcionari
dels tribunals espanyols) era la
constatació que la repressió és ja
l’esport nacional del Regne d’Espanya.
Parlem d’un estat que persegueix allò que no li agrada, allò
que no li convé o allò que l’incomoda. Parlem d’un estat repressor que no hauríem d’haver descobert recentment pels fets d’octubre del 2017 sinó perquè al llarg
de la història n’ha deixat mostres
ben clares i gens amagades. Un
estat que des de fa segles reprimeix no tan sols els catalans pel
fet de ser catalans o de voler la llibertat, sinó que també ha reprimit tots els territoris dels quals
s’ha considerat propietari.
Em sembla oportú recordar
aquella frase segons la qual Anglaterra sempre ha marxat 5 minuts abans de les independències, mentre que Espanya n’ha
marxat sempre 5 minuts tard. Això és una mica el que li està passant ara respecte a Catalunya.
Que no sap que ha arribat el moment de marxar-ne i, en ple segle
XXI, entendre que les nacions són
sobiranes i tenen dret de decidir
el seu futur sense amenaces, coercions ni violència.
Dèiem que avui fa un any
d’aquella decisió d’un tribunal a
600 quilòmetres del Palau de la
Generalitat sobre un president de

Quim Torra amb la pancarta el dia que es va ordenar la inhabilitació, que va ratificar Suprem ■ O. DURAN
————————————————————————————————————————

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

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

Inhabilitació: massa gent
va passar per alt la follia
de l’Estat espanyol
pensant en les eleccions

L’Estat continua la
batalla unilateral contra
l’independentisme i aquí
sense unitat sobiranista

Diem que volem la
independència però ens
deixem atrapar per la
taula de diàleg

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

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

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

Catalunya que havia estat escollit
democràticament i d’acord amb
les majories que havien resultat
d’unes eleccions que ja ens havia
imposat l’estat repressor en la seva il·legítima i perversa aplicació
del 155 (votada amb entusiasme
pel PSOE-PSC que ara governa
Espanya). Més enllà de mi, de
Quim Torra, i després de veure
com ja s’havia cessat i expulsat
amb violència institucional el president Carles Puigdemont i tot el
seu govern tres anys abans, cal
posar l’accent en la gravetat que
és que els tribunals tinguin l’arro-

gància de trepitjar la democràcia
pels seus interessos ideològics en
defensa d’un statu quo caducat
amb el suport del govern espanyol de torn.
Temo que, encegats per unes
ganes irreprimibles de desgast
contra mi i contra la voluntat
d’una part important de l’independentisme de continuar avançant, inutilitzant la repressió,
massa gent va passar per alt la
follia antidemocràtica amb què
actuava –un cop més– l’Estat espanyol. Alguns van voler girar full
ràpidament pensant ja en les

eleccions, a veure si esgarrapaven
quatre vots més. Uns altres necessitaven enterrar ràpidament el
camí seguit de plantar-se davant
de tanta intromissió i prohibició al
govern de Catalunya. Sort de
moltíssima gent arreu del país
que sí que era conscient de la
gravetat d’aquell nou cop contra
la democràcia i les institucions
dels catalans.
Ha passat un any de l’entrada
del funcionari vestit d’esport entrant al Palau i han passat moltes
coses, però n’hi ha una que no ha
canviat gens ni mica: la fal·lera re-

El president a l’exili torna amb
normalitat a la feina a Brussel·les
Redacció
BARCELONA

El president a l’exili, Carles Puigdemont, va tornar
ahir de l’Alguer a Brusselles amb normalitat, en un
vol via Roma, i va participar a la tarda en la comissió de comerç internacional de què forma part al
Parlament Europeu, dies

després d’haver estat detingut i alliberat per la justícia italiana. En entrar-hi,
Puigdemont confirmava
que, tot la dificultat de les
connexions i que coincidirà amb el ple de l’Eurocambra a Estrasburg, dilluns
tornarà a declarar en persona a Sàsser. “Hi aniré i
serà ella (la jutgessa) qui
hagi de prendre la decisió.

Estem preparats per
afrontar aquesta audiència”, va subratllar. Segons
va relatar a Twitter, en el
primer vol va rebre el suport d’“una parella espanyola” que viatjava al costat seu i li va desitjar “molta sort”, si bé en arribar a la
capital belga es va trobar
un altre “grup d’espanyols” que el van increpar i

li “van començar a cridar
com energúmens”.
Detenció premeditada
Segons va avançar ahir Vilaweb, la seva detenció no
va ser casual, sinó que es va
preparar amb antelació i
executar en coordinació
amb la divisió d’investigacions generals i operacions
especials del Ministeri de

Puigdemont, ahir al
Parlament Europeu ■ EFE

pressiva de l’Estat espanyol contra els demòcrates catalans. La
continuada persecució del president Puigdemont i el seu entorn
(en tenim un bon exemple
d’aquests dies), la bestial venjança del Tribunal de Comptes, les
kafkianes causes de l’Audiència
espanyola contra els CDR, la causa denigrant del TSJC contra la
mesa del Parlament, els judicis
contra ciutadans compromesos
amb el seu país… I encara un segon judici contra mi per obeir el
poble de Catalunya i no pas l’ordre ideològica d’un tribunal. Només fora d’Espanya trobarem la
justícia, tal com el Consell d’Europa va dictaminar en relació amb
la repressió contra l’independentisme i la persecució de la llibertat d’expressió.
El problema de tot plegat és
que, mentre l’Estat espanyol continua la seva batalla unilateral
contra l’independentisme, aquí
no es treballa, s’exposa i s’executa un programa d’unitat per exercir la sobirania i culminar el procés d’independència. Diem que
som independentistes, que volem
la independència, però ens deixem atrapar en una taula de diàleg que no té cap possibilitat
d’èxit –per a l’independentisme–
perquè l’Estat no negociarà mai
l’autodeterminació de Catalunya.
I quan passa això, quan es té un
objectiu però no es té un pla,
som en el terreny del desig. Ens
cal un pla, un programa, una estratègia, una ruta a seguir. I ens
cal reconèixer que, més enllà de
la fórmula –un referèndum, una
DUI o una revolta democràtica
ciutadana–, allò que caldrà és
defensar-ho amb totes les conseqüències.

l’Interior italià (Digos), que
s’ocupa, entre altres temes,
de terrorisme i extremisme polític. Aquest cos es relaciona a l’Estat sobretot
amb la UDEF i la Udyco,
unitats
especialitzades
pertanyents a la Comissaria General de la Policia Judicial, que investiguen la
corrupció, el narcotràfic i el
crim organitzat. Tot i no intervenir-hi, alguns agents
de la Digos haurien anat a
l’Alguer des de Roma i Càller i haurien enregistrat
l’operació, tal com Puigdemont va detectar, sospitant que podien ser policies
espanyols. ■
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dés fora perquè el president Aragonès no va acceptar els noms de la delegació proposada pels de
Puigdemont. Ahir el vicepresident Jordi Puigneró
insistia que “el conflicte
va més enllà dels governs,
com ha demostrat la detenció de Puigdemont”,
per la qual cosa tornava a
reclamar que, a la taula de
diàleg, hi vagin persones
que representin la voluntat de diàleg, al marge de la
seva participació o no en
un govern.

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, i la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ahir ■ MARC PUIG / ACN

L’afer Puigdemont i el diàleg,
claus del retorn parlamentari

a ERC interpel·larà el govern estatal pel cas i per l’amnistia en la taula de negociació, que vol veure
avalada en el debat al ple a Junts veu reforçada la poca credibilitat que li mereix aquest òrgan
Ò. Palau / E. Ansola
BARCELONA

Junts pregunta i a Aragonès no li consta el rol de Sánchez

Les frases

El president Aragonès va evitar ahir “especular” sobre si
el govern espanyol és el responsable de l’operació contra
Puigdemont. “A mi no em
consta que fos així, però és el
que ells diuen. Seran ells els
que s’explicaran, a mi no em
correspon”, responia quan li
van preguntar si creia que La
Moncloa n’estava al cas. Aragonès, això sí, també va exigir
al govern espanyol que no miri cap a una altra banda davant un aparell judicial que

manté la línia repressiva.
Per aclarir els fets, el senador de Junts Josep Lluís Cleries ja va registrar ahir una
petició a la mesa de la cambra alta perquè el ministre de
l’Interior, Fernando GrandeMarlaska, comparegui en la
comissió d’Interior per donar
explicacions sobre el paper
del ministeri i de la policia espanyola en la detenció “il·legal”. La portaveu Elsa Artadi
també va explicar que la diputada de Junts Míriam No-

gueras també ha presentat
una bateria de preguntes al
Congrés dels Diputats per
reclamar que s’investigui la
detenció de Puigdemont i si
en l’operació van intervenir
membres de l’espionatge espanyol. Vilalta va insistir genèricament a La Moncloa
perquè “doni la cara” sobre
l’afer, i va dir que els “trobaran sempre” quan es tracti
d’assenyalar políticament
l’Estat perquè doni les explicacions que calgui.

“El govern estatal no
pot continuar posant-se
de perfil. Prou de
passar de puntetes
per la judicialització”

l’amnistia i l’autodeterminació, i en això té clar que
“qui hi ha de donar resposta és el govern de l’Estat”.
“No pot fer veure que no
l’afecta el que ha passat el
cap de setmana, perquè
està sent còmplice de la
repressió”, subratllava,
mentre evitava acusar-lo
dels fets, si bé advocava
per interpel·lar-lo directament sobre la qüestió “en
tots els espais, també en la
taula de negociació”. “Més
que mai, hem de parlar-ne
i negociar-ho; tenim un espai que és una taula”, subratllava, tot exemplificant

que calen “reformes profundes” en els poders policials i judicials, que s’hi podrien tractar. “Si no, on?
Si no, què proposen?”, etzibava als més escèptics.
Després de mostrar la
seva solidaritat antirepressiva en persona a l’Alguer –en un gest que Puigdemont va agrair especialment a Aragonès–, les diferències sobre el diàleg es
mantenen, però ERC treballa ja amb Junts i també
amb la CUP amb l’ànim de
consensuar-hi –tenen de
temps fins demà al vespre– iniciatives conjuntes

en el debat de política general per visibilitzar la posició del govern sobre les línies mestres de la legislatura i “evidenciar” la majoria independentista. Però
no serà fàcil.
Una iniciativa serà la
redacció d’una proposta
de resolució que les tres
forces independentistes
aprovin en el ple, però les
posicions estan enfrontades. L’episodi de Puigdemont ha refermat encara
més l’escepticisme de
Junts envers la taula de
diàleg. Asseguren que és el
mateix govern espanyol

encapçalat per Pedro Sánchez qui no té cap intenció
de dialogar després d’haver constatat la seva actitud amb la detenció de
Puigdemont. “És una prova més de la falta de voluntat política per resoldre el
conflicte polític”, va assegurar la portaveu de
Junts, Elsa Artadi, que ja
va avançar que aquesta
qüestió serà al “centre del
debat” al Parlament. La
composició de la taula
també comporta greus diferències entre els dos socis parlamentaris, i més
després que Junts en que-

—————————————————————————————————

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

La diferent lectura que
ERC i Junts fan de la repercussió que la detenció
de l’expresident Carles
Puigdemont dijous passat
a l’Alguer té sobre la tendra taula de negociació
represa amb La Moncloa
marcarà el retorn del curs
parlamentari, amb el debat de política general que
aquesta tarda engega el
president Pere Aragonès.
Els republicans van deixar
clar ahir que la seva aposta
pel diàleg es manté intacta, i volen que quedi reflectida en les propostes de resolució del debat que negocien amb els seus socis,
amb qui ja ho van pactar
en el pla de govern. “Malgrat tot, jo continuaré,
perquè és l’única via per
resoldre el conflicte”, deia
ahir el president a RTVE,
on assegurava que “ningú”
de Junts li ha demanat que
s’aixequi de la taula.
Per la secretària general adjunta d’ERC, Marta
Vilalta, la resposta a la batejada com a “operació Bumerang” contra el president a l’exili no pot ser sinó
insistir en l’exigència de

Marta Vilalta
PORTAVEU D’ERC

—————————————————————————————————

“L’operació destapa
l’estratègia del govern
espanyol; Sánchez no
té coratge per buscar
una solució política”
Elsa Artadi

PORTAVEU DE JUNTS

Front comú a Madrid
D’altra banda, ahir la portaveu de Junts, Elsa Artadi, va reiterar la proposta
a ERC i la CUP de fer un
front comú al Congrés dels
Diputats per negociar el
pressupost, ja que, assegura, es tracta de l’únic mecanisme que queda a l’independentisme per fer-se
fort davant Pedro Sánchez i continuar pressionant el govern espanyol.
“Volem fer-ho conjuntament amb l’independentisme, un front comú i unitari que reforça tothom, el
conjunt de l’independentisme i cadascun dels partits”, va afirmar. Aragonès, per la seva banda, i
a primera hora del matí,
ja havia estat taxatiu quan
va rebutjar un front comú
que només serveixi per
“desgastar l’independentista del costat”. “Si és per
justificar un no i intentar
arrossegar ERC cap al no,
llavors no”, concloïa. Això
sí, la portaveu republicana
no amagava després que
ara mateix el partit és més
a prop del no i que es veu
“molt lluny” de les posicions de partida del govern espanyol, a qui acusa
de comportar-se “en termes polítics” com l’anterior. “S’hi haurà d’esforçar
molt si vol tenir algun tipus de suport, perquè fins
ara veiem que els passos
van en la línia contrària”,
etzibava. Artadi, però, l’última a intervenir en la jornada d’ahir, va lamentar el
que considera que és ara
un “canvi de guió” d’ERC i
assegurava que la proposta dels de Puigdemont és
“sincera”. Caldrà veure
ara si el debat de política
general al Parlament serveix perquè les tres forces
independentistes també
acabin de definir una mateixa línia estratègica de
cara a l’aprovació del pressupost del president Pedro Sánchez al Congrés
dels Diputats o es fa més
gran l’escletxa. ■
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PSC i comuns es reafirmen OPINIÓ
compromesos amb el diàleg Dos debats

—————————————————————————————————

Lluís
Falgàs

—————————————————————————————————

a Els socialistes avisen que l’episodi de Sardenya no ha d’afectar la negociació entre governs ni la
dels pressupostos a Per En Comú Podem, el cas Puigdemont reforça la necessitat de dialogar
Xavier Miró

Mantenen que
reformaran el
delicte de sedició

BARCELONA

Socialistes i comuns es
mostren compromesos
amb el diàleg de l’executiu
espanyol amb el govern de
la Generalitat i insten Aragonès a mantenir la seva
aposta per continuar-lo.
Mentre el PSC confia que
la detenció de Puigdemont a l’illa italiana de
Sardenya no interfereixi
ni en el diàleg iniciat ni en
la negociació dels pressupostos, Catalunya en Comú considera que l’episodi
sard és una mostra més de
la necessitat de dialogar
políticament per evitar
uns sortida judicial al conflicte polític.
Tant la portaveu socialista, Alícia Romero, com
el líder parlamentari, Salvador Illa, van voler recordar que “ningú està per sobre de la llei” en referència
a la detenció i ràpida posada en llibertat de Puigdemont, però van reafirmar
el compromís del govern
espanyol amb el diàleg.

—————————————————————————————————

Tant Illa com Mena van refermar el compromís de l’executiu espanyol per reformar el
delicte de sedició –es pretén
eliminar l’ambigüitat de la seva redacció al Codi Penal, ambigüitat que s’ha usat per
condemnar a presó els líders
polítics. Illa recorda que la reforma del delicte és un compromís de legislatura del president Pedro Sánchez, i Mena
diu que En Comú Podem ho
considera una prioritat i ho
plantejarà a la taula de diàleg.
La portaveu socialista, ahir, compareixent després de l’executiva del partit ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“El diàleg és tan
important que portarà
avenços fins i tot per
als que volen
dinamitar-lo”
Joan Mena

PORTAVEU DE CATALUNYA EN COMÚ

“Ningú trencarà el diàleg”,
afirmava Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio
tot i admetre que l’episodi
viscut a l’Alguer és una primera dificultat de les que
trobarà la negociació entre governs.
Des de la seu del partit,
Romero mostrava esperança que aquest cas no

afectarà la taula de diàleg i
que l’executiu d’Aragonès
“mantindrà el compromís
ferm” de continuar la negociació.
De nou els socialistes
advertien que no n’hi ha
prou amb la taula bilateral
entre els governs de Madrid i Barcelona, i que cal
reunir una taula de partits

catalans per intentar
acostar posicions. Per la
seva banda, el portaveu de
Catalunya en Comú, Joan
Mena, diu que la detenció
de Puigdemont “reforça la
necessitat del diàleg” polític entre tots dos governs
davant d’òrgans judicials
“tan altament polititzats”,
lamentava. ■

L’exalcalde d’Alcarràs
nega haver facilitat l’1-O
a El fiscal acusa

de desobediència
Miquel Serra en el
judici celebrat ahir

Redacció
BARCELONA

El que va ser alcalde d’Alcarràs durant el 2017, Miquel Serra (ERC), va ser
jutjat ahir a Lleida per la
seva suposada implicació
en l’organització del referèndum de l’1-O, una acusació per la qual la fiscalia
demana per a ell un any i
tres mesos d’inhabilitació
i 10.800 euros de multa
per un delicte de desobediència. La defensa, per
contra, en vol l’absolució.

En la seva declaració, Serra va negar que hagués
cedit el centre cultural
municipal Lo Casino per a
la celebració de les votacions i, per tant, haver facilitat que es fes el referèndum. Igualment, va assegurar no haver rebut els
requeriments de la delegació del govern espanyol
per impedir que es portés
a terme l’1-O, alhora que
va negar també haver donat instruccions a la ciutadania per anar a votar o
com calia actuar si venia la
policia.
Davant el titular del jutjat penal 3 de Lleida, l’exalcalde va exposar que la seva responsabilitat en
aquella data va consistir a

“vetllar per la gent del municipi i mantenir l’ordre
públic”. Serra també va
explicar que quan es van
personar la Guàrdia Civil,
els agents no li van mostrar cap manament judicial per poder entrar a Lo
Casino, on s’estaven fent
les votacions i on s’havien
concentrat nombrosos veïns per protegir les urnes.
“El primer contacte amb
el cos policial van ser els
cops d’escut i porra”, va reblar l’antic alcalde, que es
va negar a respondre a les
preguntes de la fiscalia.
Sobre els dos requeriments enviats per la delegació del govern estatal,
un per carta i l’altre per
correu electrònic, on se

Miquel Serra, exalcalde d’Alcarràs (el primer per l’esquerra),
durant el judici que es va celebrar ahir a Lleida ■ ACN

l’instava a impedir que es
fes el referèndum, Serra
va dir que no en tenia cap
notícia tot i que l’acusació
pública sosté just el contrari, ja que consta l’existència d’un justificant de
recepció d’almenys un
d’ells. També van declarar

tres guàrdies civils, que
van narrar que Serra hauria donat instruccions a la
gent del poble el 30 de setembre per impedir l’entrada de la policia i que
hauria format part d’una
“massa activa” durant l’1O amb aquest objectiu. ■

T

ot indicava que el debat de política general
que comença avui
passaria sense pena ni glòria en els annals del parlamentarisme. Després de la
Diada i de la primera taula
de diàleg, el debat aixecava
poc entusiasme. Un cop
més, Puigdemont ha enlairat els ànims d’una part important de l’independentisme i la seva figura tornarà a
planar a l’hemicicle del Parlament. Malgrat tot, la seva
detenció i el posterior alliberament a l’Alguer no farà
canviar l’estratègia de Pere
Aragonès. El contingut del
seu discurs passarà per insistir en el diàleg i defensar
la negociació amb l’Estat
espanyol com a solució per
resoldre el conflicte polític
entre Catalunya i Espanya.
Aragonès defensarà que
aquestes negociacions poden aconseguir dur un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya. El
pla de govern i la pandèmia
també formaran part del
debat, en què el president
enfocarà aquesta qüestió
afirmant que el país té
molts reptes davant d’una
situació difícil. La detenció
de Puigdemont no farà
canviar els discursos de
l’oposició. Arguments que
mantindran intactes, com
els de la darrera campanya
electoral. Debat previsible a
dins de l’hemicicle i menys
previsible als passadissos.
Diputats de JxCat, de la
CUP i alguns d’ERC sospiten que Puigdemont va ser
detingut a l’Alguer amb el
consentiment del Ministeri
de l’Interior espanyol, i
aquest fet s’hauria d’aclarir
perquè malfiances
d’aquest tipus poden fer
trontollar la negociació de
tots dos governs i qualsevol
avenç. Hi ha massa dubtes
sobre les circumstàncies
de la detenció, i només una
comissió d’investigació podria aclarir si la cúpula d’Interior n’estava informada.
El debat ha de posar el
termòmetre de la política
catalana, i més que mai
haurà d’aclarir els pactes
que les forces polítiques
estan disposades a fer per
tirar endavant l’anomenat i
complicat “mentrestant” i
els temes de futur.

