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El govern rus ha tornat a
utilitzar la situació dels
presos independentistes
com a munició per enves-
tir contra l’Estat espanyol.
Després que el passat dia 5
el ministre d’Afers Estra-
ngers rus, Serguei Lavrov,
hi va fer referència per re-
batre les crítiques d’em-
presonaments de dissi-
dents, com ara Aleksei Na-
valni, per part de l’UE, la
diplomàcia russa va mo-
far-se ahir de l’executiu de
Pedro Sánchez perquè ne-
ga l’existència de presos

polítics. “Ara tinc un nou
ídol democràtic. Aquest
cop és una dona. La minis-
tra d’Afers Estrangers
d’Espanya, Arancha Gon-
zález Laya. Comentant les
paraules de Serguei Lav-
rov sobre la situació dels
separatistes catalans, va
dir literalment: a Espanya
no hi ha presos polítics, hi
ha polítics presos. Les tec-
nologies avançades de la
propaganda occidental
són de les millors”, va ser
la reflexió que va fer, en to
burleta, la portaveu del Mi-
nisteri d’Afers Estrangers
rus, Maria Zakhàrova, a
través de les xarxes so-

cials.
A tot això, la visita que

va fer al país l’alt represen-
tant per a la Política Exte-
rior de la Unió Europea,
Josep Borrell, i que va ser el
detonant de la polèmica,
continua generant titu-
lars. Ahir les autoritats
russes no van amagar el
seu estupor per la valora-
ció posterior que ha fet
Borrell de la cimera, que ha
estat crítica. “Hem cone-
gut amb sorpresa la seva
avaluació de la visita, que
difereix marcadament de
la roda de premsa que va
fer a Moscou”, va censurar
l’executiu de Putin. ■

a Acusa l’executiu de Sánchez de fer “propaganda” amb la
qüestió catalana aLa visita de Borrell encara porta cua

Rússia recorre de
nou als presos per
reprovar l’Estat

Redacció
BARCELONA

La Comissió Europea va ne-
gar ahir que es pugui establir
una comparació entre la con-
demna a Navalni i la dels lí-
ders independentistes cata-
lans, tal com va fer el ministre
rus Serguei Lavrov. “Evident-
ment aquest paral·lelisme va
estar absolutament fora de
lloc, però era part del reperto-
ri habitual que utilitza Rússia

Josep Borrell i Serguei Lavrov durant la roda de premsa que van oferir el dia 5 ■ EFE

quan vol assenyalar la UE
com algú que usa una doble
vara de mesurar”, va manifes-
tar Peter Stano, portaveu del
cap de la diplomàcia europea,
Josep Borrell. “A la UE – hi va
afegir– els seus estats mem-
bres tenen prou garanties
que els drets de la població es
protegeixen perquè tenim un
sistema de funcionament ba-

sat en l’estat de dret i la inde-
pendència judicial”, va reblar.
D’altra banda, una cinquante-
na d’eurodiputats, la majoria
ultraconservadors polonesos
i populars dels països de l’est
i del Bàltic, ha reclamat la di-
missió de Borrell pels “greus
danys a la reputació de la UE”
que, segons ells, ha ocasionat
la seva visita a Rússia.
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Brussel·les nega la comparació de l’executiu de Putin
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500 persones i 1.300.000
euros és el resultat final de
la campanya de finança-
ment de vint dies amb què
Junts ha finançat la despe-
sa electoral del 14-F. La
formació de Carles Puig-
demont s’estrena en
aquesta campanya com a
partit polític i sense drets
electorals, la qual cosa els
impedia l’accés a crèdits
bancaris i a les bestretes
concedides en funció dels
resultats en anteriors co-
micis.

Davant aquest escena-
ri, els responsables econò-
mics dels partit van optar
per finançar la campanya
electoral bàsicament a
través d’aportacions indi-
viduals en forma de crè-
dits que el partit retornarà
en el termini d’un any un
cop rebi els diners que l’Es-
tat concedeix en funció
dels resultats obtinguts i
de la participació en els co-
micis. Amb aquests càl-
culs, la formació s’havia fi-

xat un sostre d’un milió
d’euros, que finalment
s’ha vist superat en
300.000 euros gairebé
vint dies després d’iniciar
la campanya. Per aquest
motiu, els seus responsa-
bles ja van donar ahir per

tancada la campanya de
crèdits i ja han pogut co-
mençar a pagar els prove-
ïdors, segons explica la di-
rectora de campanya, Elsa
Artadi, que assegura que
aquest sistema “ha vingut
per quedar-se”. “Ens pen-

sàvem que seria la part
més difícil i ha resultat ser
molt fàcil gràcies també a
la resposta que hem tingut
dels afiliats, que han con-
fiat en la nostra gestió”, as-
segura. L’objectiu és retor-
nar tots els préstecs amb

la subvenció que es rebi en
funció dels resultats i esta-
va clar que no es podia “es-
tirar més el braç que la mà-
niga”, hi afegeix l’adminis-
trador electoral del partit,
Marcel Padrós. L’abona-
ment del crèdit es pagarà a

un interès de l’1,519%.
En espera d’acabar de

comptabilitzar en detall
totes les aportacions, i se-
gons explica Padrós, unes
500 persones han aportat,
a títol individual i d’acord
amb els criteris fixats pel
partit, quantitats que ana-
ven des dels 1.500 euros
fins als 3.000, tot i que al fi-
nal la mitjana s’ha situat al
voltant dels 3.000 euros.
També s’han fet algunes
aportacions molt més al-
tes, que han arribat als
10.000 euros. Amb el tan-
cament dels crèdits, el
partit manté encara ober-
ta la campanya de dona-
cions. Totes aquelles per-
sones que formen part de
les llistes electorals també
han hagut de fer aporta-
cions al partit en funció
del lloc que ocupen a la
candidatura i de la seva si-
tuació econòmica.

Pel que fa a les diferents
despeses d’aquesta cam-
panya electoral força atípi-
ca, la tramesa de les butlle-
tes, el programa i els so-
bres a prop de 5.000.000
de votants és la més costo-
sa; 350.000 euros. Altres
despeses importants cor-
responen a l’organització
d’actes, que si bé no ha re-
querit grans espais, sí que
ha calgut una aposta en
tecnologia i pantalles que
ha encarit el resultat amb
un cost final de prop de
150.000 euros. Una altra
part important és la con-
tractació d’espais exte-
riors per a publicitat. ■

Junts rep en vint dies 1,3
milions en microcrèdits
a Unes 500 persones han participat en el finançament de la campanya electoral del partit amb una
aportació mitjana de 3.000 euros a La despesa més alta correspon a la tramesa de butlletes

Emma Ansola
BARCELONA

La candidata, Laura Borràs,
es va comprometre ahir a llui-
tar contra la “pobresa digital”
tant per qüestions territorials
com socials. “L’aposta digital
de Junts és ferma, com a mo-
tor econòmic de Catalunya,
com a generador d’ocupació i
amb la voluntat de no deixar
ningú enrere”, va afirmar la
candidata. “Per avançar na-
cionalment necessitem un
país digital en forma de repú-
blica, la que anticipem en to-
tes les polítiques digitals i
que molts critiquen perquè la
ignorància és atrevida”, va
afegir-hi. ■

Borràs amb el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró ■ JUNTS

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

Fer arribar la
fibra òptica a
tot Catalunya

El presidenciable d’ERC,
Pere Aragonès, va insistir
ahir que prioritzarà la for-
mació d’un govern “ampli”
després del 14-F amb tots
els partits que donen su-
port a l’amnistia i l’autode-
terminació, però va afir-
mar que, si calgués, el seu
partit estaria preparat per
fer-se càrrec de “tot el pes”
de l’executiu. “No ens es-
panta assumir responsa-
bilitats; arribat el cas, ERC

podria assumir un govern
en solitari sense cap pro-
blema”, va assegurar en
una roda de premsa a
l’agència Efe. “Tenim la ca-
pacitat, els equips, els lide-
ratges i les propostes per
fer-ho, però ha d’anar
acompanyat per suports
parlamentaris suficients”,
va posar, això sí, com a
condició. El republicà va
matisar així que després
del 14-F convindrà bastir
un govern ampli “o amb
acords parlamentaris am-
plis i de legislatura”, inde-
pendentment doncs del
grau d’implicació que vul-
gui agafar cada partit, a fi,
almenys, que pugui tenir
el suport d’una majoria
parlamentària, al contrari

del que ha passat en la dar-
rera legislatura. “La socie-
tat és plural i tots tenim la
responsabilitat d’encarar
el futur, això no ho cons-
truirà un partit sol”, va
justificar, mentre es vindi-
cava com l’únic “ciment”
possible.

Aragonès sí que descar-
ta ara mateix la hipòtesi
d’una eventual repetició
electoral a què podrien
abocar els resultats de mol-
tes enquestes, que asse-
nyalen un triple empat tèc-
nic al capdavant entre
ERC, JxCat i el PSC, simi-
lar al que ja va passar el
2017, amb Salvador Illa en
el lloc d’Inés Arrimadas.
“Aspirem que el 14-F el re-
sultat sigui clar”, va etzibar

Aragonès, que, en tot cas,
va assegurar que “si es re-
peteixen eleccions no serà
per ERC sinó per altres”.
En aquest sentit, va recor-
dar que el partit ha fet un
“pas endavant” sempre
que ha calgut els darrers
anys per investir candidats

independentistes i, en tot
cas, es va preguntar “què
farien altres forces”, en al-
lusió a JxCat, si ara la situa-
ció fos a la inversa. Arago-
nès va insistir a demanar
un cara a cara amb Illa per-
què assegura que són els
dos únics que aglutinen els

respectius grans espais
que es confrontaran a les
urnes –el sobiranista i el
del 155–, si bé va admetre
que fins ara no ha rebut
una “resposta concloent”
del seu equip de campanya.
“Si no ho vol haurà d’expli-
car per què”, va concloure

ERC continua entesta-
da que els concursos de ser-
veis assistencials no que-
din en mans de les empre-
ses de l’Íbex, i per superar
el fracàs de la llei de contra-
ctes de serveis a les perso-
nes, o llei Aragonès, pro-
mourà tres altres textos
complementaris en la ma-
teixa línia: una llei d’econo-
mia social, una de concer-
tació de serveis públics i
una del tercer sector. Ara-
gonès també va presentar
el programa de mobilitat
del partit, que té com a pro-
posta estel·lar connectar
en un màxim de 30 minuts
el centre de Barcelona amb
totes les poblacions en un
radi de 50 quilòmetres. ■

a Aragonès prioritza
buscar una majoria al
Parlament i no augura
cap repetició electoral

Òscar Palau
BARCELONA

ERC no descarta formar
un govern en solitari

Aragonès, ahir al matí a la seu de l’agència Efe ■ T.ALBIR / EFE
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El director general de Par-
ticipació i Processos Elec-
torals del govern, Ismael
Peña-López, va voler do-
nar ahir un missatge de
tranquil·litat per l’enrenou
de la constitució de les me-
ses electorals davant
l’allau d’al·legacions que
s’han presentat tot assegu-
rant en una piulada que un
98,99% tenen els mem-
bres suficients per garan-
tir que els comicis es pu-
guin fer “sense proble-
mes”. Només un 1’16% no
tenen encara el mínim de
tres membres per consti-
tuir-se, un fet que el mateix
Peña-López atribueix a la

“falta de dades”. De les
9.139 meses, i excloent
aquelles de què no tenen
dades, només una d’a-
questes té dos membres; la
resta tenen els tres inte-
grants necessaris o més.
Un 65,78% ja tenen tots els
nou membres (president i
vocals i els dos suplents en
cada cas); un 1,08% tenen
almenys un recanvi, i un
0,39% tenen els membres
justos. Malgrat tot, el nom-
bre de persones que han
presentat al·legacions a les
juntes electorals de zona
no deixa de créixer i ja arri-
ba a les 23.999, segons les
dades que va donar el Tri-
bunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC), que
no estan completes ni in-

clouen actualitzacions.
Fins divendres hi ha marge
per continuar-ne presen-
tant i tampoc s’ha fet públi-
ca la xifra de les que s’han
acceptat o s’han negat. La
ciutat que en té més és la
de Barcelona, amb 9.500
en data d’ahir, seguida de
la de Terrassa (el 6 de fe-
brer, 1.324); l’Hospitalet
de Llobregat (1.300, el 3 de
febrer), i Granollers
(1.106).

Salut també ampliarà
als segons suplents la pos-
sibilitat de fer-se un test
d’antígens voluntari previ
als CAP entre avui i diven-
dres i amb citacions que
s’enviaran per SMS. Peña-
López admetia que inicial-
ment se’ls havia deixat fo-
ra perquè “històricament
quasi cap” n’acabava for-
mant part. D’altra banda
3.200 agents dels Mossos
més de l’habitual en altres
comicis (10.200) i de les
policies locals (4.000) es
mobilitzaran per garantir
la seguretat. Tots tindran
mascaretes FFP2 i quirúr-
giques i guants, i als que co-
breixen el torn de la tarda
se’ls lliurarà un equip de
protecció individual. ■

J. Alemany
BARCELONA

El govern garanteix que podran
constituir-se un 99% de meses
a Salut amplia el test d’antígens voluntari als segons suplents perquè ja hi ha 24.000 persones que han
al·legat que no volen formar-ne part a Hi haurà 3.200 agents de policia més que en anteriors comicis

Simulacre de la jornada electoral, divendres passat a Sant Julià de Ramis, en el qual els
membres de la mesa es posen els equips de protecció individual (EPI) ■ MARINA LÓPEZ / ACN



EL PUNT AVUI
DIMARTS, 9 DE FEBRER DEL 202110 | Nacional |

illorar els resultats
de les darreres elec-
cions és l’objectiu de
la CUP per tenir la

clau en la formació del proper
govern de la Generalitat.

Volen ser decisius?
Sí. Sobretot, poder marcar un
nou rumb després de tres anys
en què hem vist com la majoria
independentista que ha tingut
el govern de la Generalitat no
ha servit per fer passes enda-
vant cap a la independència ni

M
tampoc perquè la gent visqui
millor. Hem vist l’espectacle
dels dos partits barallant-se i
malbaratant la força popular.

Què estan disposats a fer per-
què hi hagi un canvi?
No volem caure en la trampa
d’haver de triar entre l’avenç
nacional i l’avenç social. Això
significa que és impossible fer
un govern amb les forces del
155, i tampoc estem disposats
a apuntalar un govern de JxCat
i ERC per continuar fent el ma-
teix. La nostra opció és tenir
prou força per condicionar que
el nou govern torni a posar l’in-

dependentisme al capdavant de
l’agenda del país.

Això com es fa?
Hi ha d’haver una unitat estra-
tègica entre organitzacions i
partits i s’ha de recuperar el
carrer. La frustració del 2017
és enorme i hi ha molt de dolor.
Hi ha 3.000 persones encausa-
des i no es veu una perspectiva
clara de cap a on s’ha d’encami-
nar la força sorgida de l’1-O i del
3-O. L’únic que han fet els par-
tits ha estat carregar-se culpes
els uns als altres, enfrontats.

La CUP bastirà ponts?

Sí, la CUP ha de bastir ponts.
Hem fet la reflexió i tenim clar
quin és el camí per tirar enda-
vant. No volem entrar en la llui-
ta pel poder, però hem de ser la
pota que fa falta per aconseguir
acords estratègics i teixir una
proposta concreta per avançar.
Per això proposem un referèn-
dum vinculant perquè sigui
efectiu. No valen propostes con-
fuses com la de JxCat d’aixecar
la DUI sense explicar què faran
de diferent o fiar-ho tot a una
suposada taula de diàleg que no
existeix, com fa ERC. Si no es
parteix del reconeixement del
conflicte, no es pot avançar. Es-

tem d’acord que hi ha d’haver
una taula de diàleg per poder
buscar reconeixement interna-
cional, però la posició d’ERC no-
més ha servit per fer creure a
la comunitat internacional que
l’Estat fa els deures i no és cert.

Fins ara ha posat sobre la taula
les contradiccions dels altres.
Caldrà generositat per arribar a
un acord?
Per poder seure a parlar, cal que
la Generalitat es retiri com a
acusació particular de totes les
causes repressives socials i con-
tra l’independentisme. Les nos-
tres propostes són grans con-
sensos de país per millorar la vi-
da de la majoria de la gent, i per
això s’hi ha d’avenir. Veiem que
tant JxCat com ERC van incor-
porant alguns dels nostres pos-
tulats. La fiscalitat més justa
permetria suportar les conse-
qüències d’un altre confina-
ment amb una renda bàsica
universal de 735 euros.

Això és assumible?
Sí, perquè surt d’una reforma
fiscal que, lluny del que JxCat i
ERC han volgut fer creure, no-
més afecta a partir d’unes quan-
titats que percep el 10% de la
població. Proposem també una
taxa Covid a les grans fortunes.

I es pot fer des de Catalunya?
Sí, la renda bàsica universal i la
reforma fiscal són assumibles
des de Catalunya i són un bene-

INDEPENDÈNCIA · “Cal unitat estratègica de partits i recuperar el carrer” INVESTIDURA ·
“No volem caure en la trampa d’haver de triar entre l’avenç nacional i l’avenç social”

Dolors Sabater i Puig

Marta Membrives
BARCELONA

Candidata de la CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

“Anar a votar és ara un
acte de resistència”

Dolors Sabater explica que el pas per encapçalar la candidatura de la CUP és una decisió que assumeix per l’excepcionalitat del moment polític ■ JOSEP LOSADA
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fici per a les persones i un exer-
cici de sobirania. Sabem que el
Tribunal Constitucional s’ho
pot carregar, però per això cal
desbordar el marc autonòmic.

Com es fa per desbordar el
marc autonòmic?
Si l’independentisme fos més
majoritari, les actituds de resis-
tència serien més fàcils, no cal-
dria fer renúncies. Va ser un
error no investir el president
Puigdemont, encara que ja sa-
bíem que no podria exercir.
Mantenir la fermesa fent-ho
permetia mantenir el pols del
conflicte amb l’Estat. Era un
missatge molt potent.

Investir Jordi Turull no era tam-
bé un pols amb l’Estat?
No, perquè això ja va ser una re-
núncia. En aquelles eleccions hi
va haver molta gent que va votar
Puigdemont perquè era un sím-
bol. Era el president destituït pel
155; el poble el va votar i calia

unitat estratègica. La lectura del
que vam fer malament és com-
plexa, però s’ha de fer, i no per
donar la culpa a ningú. Cal revi-
sar-ho per aprendre’n. L’estratè-
gia d’acció no violenta que es ba-
sa en la desobediència civil és bà-
sica quan ens enfrontem a un ad-
versari molt més poderós. Ens
trobem en una situació d’absolu-
ta desigualtat. Som un poble sen-
se estat enfrontat a un estat de-
mofòbic que persegueix la demo-
cràcia i que té uns deixos de fran-
quisme molt arrelats en les seves
estructures profundes, amb una
monarquia corrupta posada pel
mateix dictador.

La CUP està disposada a assu-
mir responsabilitats de govern?
Sí, a la CUP estem preparades
per assumir responsabilitats,
sempre que sigui per anar en
la línia de desbordar el règim
del 78 i implantar polítiques
econòmiques que rescatin l’eco-
nomia del 90% de la població.

Moltes propostes topen amb el
Tribunal Constitucional.
Com més topem contra aques-
ta paret, més evident es farà
que cal tirar-la a terra o no ens
en sortirem. Cal desmentir
que una part de la societat re-
clama abandonar el relat de
l’independentisme per dedi-
car-nos als drets socials i eco-
lògics. Cal que tothom s’adoni
que l’Estat és el principal ene-
mic que ens priva de tenir un
país ecològicament més soste-
nible i econòmicament més so-
birà, i que s’està carregant les
lleis socials pel dret a l’habitat-
ge i a l’energia. Hem de fer més
visible aquesta confrontació.
Hem de posar en evidència els
que ens volen fer creure que
obviant l’independentisme po-
drem avançar socialment, amb
un bloc de partits independen-
tistes net de qualsevol sospita
de corrupció.

Els comuns queden fora

d’aquest bloc?
En molts aspectes, s’hi podrien
sumar, però obligatòriament
haurien de canviar la seva posi-
ció. Albiach es va abstenir en la
votació de la llei d’amnistia.

Esperen algun gest de l’Estat
amb els presos polítics?
De moment no sembla que vagin
encaminats a fer-ho. El vicepre-
sident Pablo Iglesias es va pro-
nunciar quan va dir que són re-
presaliats polítics, però no hi ha
una defensa clara del dret a l’au-
todeterminació. Ara els comuns
el tornen a portar en el seu pro-
grama, però com que ja sabem
com van actuar el 2017...

No es fien dels comuns?
La seva posició és molt inconsis-
tent, perquè en els moments
importants en què calia ferme-
sa es van tirar enrere. Jo crec
que els comuns han patit de ce-
guesa política quan han situat
l’independentisme com un ene-
mic a batre en comptes de com
un aliat a sumar.

No pot generar frustració que
la CUP digui en el seu programa
que s’ha de fer un referèndum
el 2025 a tot estirar?
La nostra proposta de referèn-
dum va descol·locar molta gent,
perquè es pensaven que diríem
que cal activar la DUI. És molt
més valent i rupturista plante-
jar un referèndum vinculant
que no plantejar una DUI que
ningú sap com es pot fer.

Per què hi posen termini?
Perquè pensem que ho hem
d’aconseguir i tenim clar que si
l’Estat no ho permet ho haurem
de fer amb la complicitat inter-
nacional. Ens presentem amb
tota la nostra disponibilitat a
treballar perquè sigui possible.

És possible amb el PSOE i els
comuns al govern de l’Estat?
Les preses i els presos polítics
acumulen més temps tancats
amb el govern més progressista
de la història que amb el PP.
A més, es tracta del govern eu-
ropeu que pitjor ha gestionat
la crisi sanitària i que ha crimi-
nalitzat i reprimit el dret a l’au-
todeterminació. Cal unitat per
ser imparables.

Els preocupa l’abstenció el 14-F?
Aquestes eleccions no s’haurien
de fer en aquesta data. És clar
que hi ha hagut una operació
d’estat que les ha imposat per
afavorir el PSC, que vol posar fi
a l’independentisme i que em-
pitjora les condicions de vida de
la gent. És per això que hem de
capgirar la situació i anar a vo-
tar, que és just el contrari del
que volen.

Votar és rupturista?
Anar a votar és ara un acte de
resistència, perquè si nosaltres
no fem la política, ens la faran.

Anirà presencialment a votar?
Ho farà amb por?
Hi aniré prenent totes les me-
sures, sense por i per animar
que ningú es quedi a casa.

Una alta abstenció podria des-
legitimar els resultats?
Ens preocupa una alta absten-
ció. Estem en una situació que
no s’hauria d’haver produït.
Per encetar un cicle en què s’es-
colti els científics i es posi la
salut i la vida al davant de tot,
calen canvis.

Què passarà si el bloc unionista
suma?
Realment Salvador Illa està dis-
posat a governar amb Vox, el
PP i Ciutadans? Han estat ca-
paços de manifestar-se junts al
carrer i, en el cas de Badalona,
el senyor Illa ha destrossat la
política impulsant la moció de
censura el 2018 i fent fracassar
l’acord el 2020. Ens ho podem
esperar tot. Per això és impor-
tant que l’independentisme i les
esquerres surtin a votar.

Veu possible un bloqueig que
porti a unes noves eleccions?
Podria passar, però esperem
que no passi. Nosaltres aspirem
que el vot independentista faci
que el bloc sigui majoritari i as-
pirem a tenir la màxima repre-
sentació per influir al màxim.

Les enquestes són favorables a
la CUP.

Dolors Sabater, en una foto de la seva infantesa, que va passar al barri del
Manresà de Badalona amb els pares, dos germans i dues germanes ■

Una república per al Ferran
Tres mesos després d’anunciar que feia el salt a la política, Dolors Sabater
(Badalona, 1960) va aconseguir arrabassar la vara a Xavier García Albiol,
alcalde del PP i paradigma de tot allò que ella havia combatut al llarg de la
seva dilatada vida lligada a l’associacionisme a peu de carrer i sense militar
en cap partit. Llicenciada en pedagogia terapèutica per la UB, la seva ha es-
tat una trajectòria d’activisme travessat pel cicle vital, com ella mateixa diu.
Va començar a Aspanin, l’entitat fundada pel seu pare per mirar de millorar
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, com el seu
germà gran, Frederic, de qui encara té cura i a qui visita sempre que pot a la
residència on viu. En paral·lel, va entrar en l’àmbit de l’educació en el lleure.
Primer, a través dels claretians, amb la figura de Pere Casaldàliga com a re-
ferent de la lluita contra les injustícies, una visió compartida amb el seu pare.
Des d’allà, va passar al moviment laic i va participar en la fundació de l’esplai
del Manresà, el seu barri. Pacifista, antimilitarista, ecologista, feminista i tre-
balladora per a la integració de les persones nouvingudes, la seva implicació
en la Plataforma Badalona som Totes i Tots va ser el trampolí cap a la pri-
mera línia de la política. Va ser alcaldessa durant tres anys, fins que el 2018
una moció de censura orquestrada pels socialistes amb el suport del PP la
va descavalcar de l’alcaldia. Va abandonar la docència per passar a la políti-
ca i li dol pensar que ja no hi tornarà, perquè la pedagogia ha estat sempre
un dels motors de la seva vida. Albiol no s’estava d’anomenar-la amb un
deix despectiu “alcaldessa de la CUP” sempre que tenia ocasió per fer-ho.
No ho va ser; la implicació directa amb la formació va arribar fa molt pocs
mesos. El convenciment que calia superar una etapa que ha portat l’inde-
pendentisme a un carreró sense sortida la va esperonar a acceptar el repte,
tot i saber que la campanya la privaria de poder exercir d’àvia amb el seu
net nounat, el Ferran. Ja li havia passat amb la Queralt, la seva primera neta,
que, com ella diu, va arribar amb el 155, quan encara era alcaldessa. Ara la
seva màxima il·lusió és poder contribuir que el Ferran i la seva germana pu-
guin viure en una república catalana. La noia del camió al servei de les lluites
de joventut prem ara l’accelerador del cotxe elèctric de la campanya de la
CUP amb mateix el convenciment que l’ha portat durant tota la vida a de-
fensar causes per fer d’aquest món un lloc millor.

❝Les nostres
propostes són grans
consensos de país
per millorar la vida de
la majoria de la gent

❝És molt més valent i
rupturista plantejar
un referèndum
vinculant que
no pas una DUI

Els comuns han patit
de ceguesa política
quan han situat
l’independentisme
com l’enemic a batre

❝
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La millor enquesta és el dia de
la votació. No ens n’hem de re-
fiar i hem d’anar a votar per
aconseguir que el nostre vot
condicioni que el país realment
avanci amb un independentis-
me fort, valent i absolutament
a favor de la majoria de la pobla-
ció. Cadascú, quan vagi a votar,
ha de pensar que el seu vot pot
ser decisiu per al futur del país.

La CUP és una formació assem-
bleària de lideratges corals i
aquest cop han triat per liderar
la candidatura una persona de
fora. No és contradictori?
Jo represento un espai polític
que encara suma més pluralitat
a la CUP i posa més accent en la
política de baix a dalt i en el mu-
nicipalisme, que té experiència
de govern i que ha demostrat
que moltes polítiques que sem-
blaven utòpiques són possibles,
com ara la fiscalitat justa, de ta-
rifació social, de remunicipalit-
zació de serveis. Només en tres
anys han passat coses que no
havien passat mai.

Té una visió massa centralista,
la política que es fa des del Par-
lament?
Cal fugir d’una mirada única
metropolitana, i aquesta candi-
datura de la CUP que suma amb
Guanyem dona més força al
municipalisme. A la llista tenim
alcaldes i regidors de tot el terri-
tori i apostem per oferir una mi-
rada descentralitzada, sensible
als problemes de la pagesia, per
recuperar el control i reactivar
una producció industrial rela-
cionada amb la transició ecolò-
gica per generar llocs de treball.

Se sent còmoda amb el salt des
de la política municipal?
Soc on he de ser. Veig molt clar
el projecte i l’assumeixo perquè
tinc molt clar que estem en un
moment excepcional. L’extre-
ma dreta populista podria en-
trar al Parlament i aprofitar el
descontentament de la població
a causa de la situació econòmi-
ca. Per això ara cal virar cap a
unes polítiques que millorin la
vida de tothom, i hem compro-
vat que ni ERC ni JxCat són ca-
paces de fer-ho, perquè conti-
nuen segrestades per les políti-
ques al servei de les elits i no te-
nen prou valentia per enfron-
tar-s’hi d’una manera clara.

No se sent desautoritzada pels
aclariments i matisos que fan
des del partit a les seves decla-
racions?
No, de fet alguns matisos els de-
mano jo mateixa perquè no es
generin dubtes. En altres casos,
les opinions diverses són la ri-
quesa de les organitzacions as-
sembleàries. El que va generar

sorpresa és que alguns debats
interns saltessin a la premsa i
se’n fes un titular que hi va do-
nar una dimensió diferent de la
que estàvem vivint com a orga-
nització. Jo sé el que vol dir fer
nosa pel que represento i defen-
so. Ho he viscut i n’he après
molt. Va ser molt dolorós viure
la moció de censura que va des-
trossar Badalona.

L’ha fet més forta per afrontar
aquest nou repte?
Sí, i ara estic més convençuda
que si tanta nosa faig quan poso
en dubte la manera de fer políti-
ca de sempre, és que cal fer-ho.
Ens ho demostren dones com la
presidenta de Nova Zelanda.
Cal una altra manera de fer polí-
tica, diferent, que no estigui
sempre competint i desacredi-
tant l’adversari, sinó al servei de
les persones. Sento que tinc
moltes ganes de fer-ho. Soc la
cara d’un projecte col·lectiu, pe-
rò no podria tenir la força que

tinc si no tingués al darrere un
projecte col·lectiu arrelat en
molts municipis.

L’experiència del dia a dia en la
gestió municipal li va servir per
veure que no hi ha solucions
màgiques als problemes?
El que més he après en els anys
a l’Ajuntament és que, per molt
difícil i complex que sigui tot, es
poden fer canvis si tens el con-
venciment per fer-los, perquè
hi ha escletxes, si bé no tantes
com voldríem. Per això cal des-
bordar el marc actual.

Va ser la portaveu dels alcaldes
al Parlament el dia de la pro-
clamació de la independència.
El que va passar després va ser
decebedor?
Se’ns havia dit que aniríem de
la llei a la llei i ens ho vam creu-
re. Va ser un aprenentatge molt
potent, però en comptes d’estar
frustrats i pensar que ens van
enganyar, cal analitzar què va

fallar per fer millor el pas se-
güent. Percebem que hi ha una
part de l’independentisme al go-
vern català que ho veu tot molt
lluny, molt difícil, i fem falta
nosaltres per tibar.

A partir del 15-F, quin serà el
seu paper a la CUP?
Tenim uns acords de governan-
ça interna. Som una organitza-
ció molt transversal i aquí em
moc molt bé. Estic entusiasma-
da amb l’assemblearisme. Tota
la meva experiència política ha
estat amb moviments socials.
És el meu espai natural.

El seu pas a primera línia de la
política té data de caducitat?
Només fa cinc anys que vaig fer
aquest pas. Mai abans me l’ha-
via plantejat. És un pas tempo-
ral. En aquests moments, estic
a disposició del país, fent servei
a la causa social i nacional. Veu-
rem fins quan farà falta.

Li agradaria tornar a ser alcal-
dessa de Badalona?
M’hauria agradat poder tornar
a fer fora Albiol. Ara crec que el
pas que he fet no és per tornar a
ser alcaldessa de Badalona, sinó
per aportar tot el que pugui al
Parlament. Penso que no hi ha
retorn, però tinc la voluntat
d’ajudar. Soc castellera de pi-
nya, però en diversos moments
he ocupat posicions diferents.
Quan un castell tremola de dalt,
és la pinya el que el salva. ■

Dolors Sabater i Puig Candidata de la CUP-Un Nou Cicle per Guanyar

10 coses que no
sabies...

Sabater, a la seu de la CUP, on una imatge recorda la resistència al carrer durant l’ocupació policial del 20-S ■ J.L.

Miozz. És el nom amb què
la coneix el seu germà Fre-
deric, que té una greu dis-
capacitat. Va ser per ell que
va començar a implicar-se
en l’activisme social.

Àvia. L’inici de la campa-
nya va coincidir amb el nai-
xement del Ferran, el seu
segon net. La Queralt, la
primera, va arribar quan
era alcaldessa.

Pacifista. Implicada amb
el Moviment d’Objectors
de Consciència i el Casal de
la Pau de Barcelona.

Insubmisa. Ella i el Ra-
mon, el seu company, es
van convertir en els pri-
mers insubmisos fiscals
represaliats per l’Estat. Els
van embargar el compte
bancari.

Contacontes. Va formar
part del grup Contacontes
Badalona i ha publicat
‘El fanalet d’en Tasi’, un
conte sobre la tradició na-
dalenca badalonina de la
crida als Reis.

Glosadora. Aficionada
a la cançó improvisada,
s’atreveix amb els ’gar-
rotins’ fins i tot de temes
polítics.

Presidenta. Va presidir
durant vuit anys l’Associa-
ció de Veïns del Centre de
Badalona, un període que
recorda per l’impuls a la
retirada dels cotxes de
molts carrers, que va
servir per teixir i enfortir
la xarxa veïnal.

Vicepresidenta. Va for-
mar part de la junta d’Òm-
nium Cultural al Barcelo-
nès Nord fins al març del
2015, quan hi va renunciar
per presentar-se a les elec-
cions municipals.

Ciclista. La bicicleta és
el seu mitjà de transport
preferit, i més ara, que fa
poc que n’ha estrenat una
d’elèctrica i plegable que li
va regalar la família quan va
complir 60 anys.

Poc bevedora. Tot i que el
seu personatge al ‘Polònia’
apareix sovint amb una am-
polla d’Anís del Mono, súm-
mum de la badalonitat, es
confessa poc aficionada a les
begudes d’alta graduació.

❝ERC i JxCat estan
segrestades per les
elits i no són capaces
d’enfrontar-s’hi
de manera clara

Soc castellera i sé
molt bé que, quan
un castell tremola
de dalt, és la pinya
el que el salva

❝
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Jaume Nolla Número 2 del Front Nacional de Catalunya a Barcelona

1-0 · “No s’havien preparat res. Ni estructures d’estat ni res de res, una gran enganyifa” MIGRACIÓ · “No tenim el discurs de
Vox, perquè no som anti-res, però volem ordre” LLENGUA · “S’ha de tenir amor propi, perquè estem discriminats pel fet de parlar
en català” RÀDIO · “Pel senyor Marcel·lí, si no s’anava ràpid no ho veuria, i per desgràcia ha passat amb els avis que ja no hi són”

Elena Ferran
BARCELONA

an aconseguit l’aval de
més de 7.000 catalans
per concórrer a les elec-
cions amb l’objectiu de

parar els peus als partits espa-
nyolistes i als “processistes que
no han fet la feina”.

Es presenten per “alliberar el
país” i fer el que no s’ha fet.
Volem alliberar el país d’una
letargia i de la desil·lusió amb
els partits independentistes que
no s’havien preparat res per de-
clarar la independència després
de l’1-O. Ni estructures d’estat
ni res de res, va ser una gran en-
ganyifa. Volem recuperar l’estat
català com era abans del 1714,
amb una Constitució pròpia i
una manera de fer. Ens és igual
si es fa amb una república, nos-
altres parlem del Principat per-
què és el nom que tenia el país.

I quin és el full de ruta?
En farem pública només una
part, com és lògic, per explicar
els passos que s’han de coordi-
nar i les qüestions internacio-
nals. A l’inici es farà sense tren-
car amb Espanya, amb les min-
ses eines que té el Parlament.
És una proposta realista i cre-
iem que comportarà sacrificis.

Fins ara hi ha hagut presos polí-
tics i exiliats...
Tot el respecte per ells i, si gover-
nem, la primera acció serà fer
que tornin a casa. Però s’ha de
dir que això també es va fer ma-
lament per culpa d’interessos i
partidismes. El mateix Puigde-
mont explica en el seu llibre que
no tenien cap estratègia prepa-
rada. Quan van anar a l’Audien-
cia Nacional, ja sabien que se’ls
quedarien. L’Estat espanyol fa
servir totes les armes possibles,
i pensar que la reacció seria de-
mocràtica era de passerell. Es-
panya no permetrà mai que Ca-
talunya s’independitzi perquè hi
ha una sagnia i un saqueig fiscal
per mantenir el gran reialme.

H

“Som patriotes i això no és
cap vergonya, amb orgull”

I per revertir-ho buscaran un re-
coneixement internacional?
Només ens reconeixeran si ens
independitzem. Volem alliberar
el país de tants anys de submis-
sió a Espanya, i no es pot anar
amb el lliri a la mà. La indepen-
dència és complexa i no una
performance cada Onze de Se-
tembre. Allò va ser un punt d’in-
flexió, però s’ha d’obrir els ulls i
no enganyar la gent.

Amb quines expectatives us
presenteu?
Si tenim la confiança i aconse-
guim quatre o cinc diputats, te-
nim clar que només donarem
suport als qui facin una declara-
ció unilateral d’independència.

El Front Nacional és el partit
ultradretà de Catalunya?
No, en absolut. El partit neix
el 1940 a París com una forma-
ció antifeixista i antifranquista
impulsada per patriotes exi-
liats. Som patriotes catalans i
això no és cap vergonya, amb
orgull. A tot el món ho són. I els
espanyols, els que més. Tothom
pot estimar la bandera i cantar
l’himne menys nosaltres?

Per què s’ha de regular la immi-
gració?
És indignant que ens titllin de
xenòfobs per haver dit que en
un país nou s’han de controlar
les fronteres. Si no hi poses or-
dre, s’hi colaran les màfies, els

terroristes i tot el pitjor. S’ha de
ser tolerant, però calen unes lí-
nies vermelles i fer complir les
lleis d’aquí. No tenim el discurs
de Vox, perquè no som anti-res,
però sí que volem ordre.

Denuncieu un vet per part de
l’ANC. Per què?
La pressió d’ERC, JxCat i la
CUP ha fet que l’ANC no ens
convidés als debats indepen-
dentistes. I només perquè sa-
ben que els prendrem els vots.
Vam anar a totes les reunions
per unificar l’independentisme,
però no els interessa. Se’ns està
censurant com a partit nacio-
nalista català. Ens titllen de fei-
xistes i no ho som, quan als ve-

ritables neofeixistes de Madrid
els donen veu i els faran entrar
al Parlament. S’han dit menti-
des i insults, i ens silencien als
mitjans. Aquesta és la gran de-
mocràcia catalana.

Defenseu viure a Catalunya no-
més en català.
Hi volem a tothom que s’estimi
el país, sigui d’on sigui, i això
passa per la llengua. Ja n’hi ha
prou de dir que el castellà és la
llengua de Catalunya. Tenim
només un 35% de parlants ha-
bituals de català. La situació és
greu i no s’està fent res; molt
pitjor encara: s’està subvencio-
nant fer pel·lícules i sèries que
es roden en castellà. S’ha de te-
nir amor propi, perquè estem
discriminats pel fet de parlar en

català i no fem res. Tenim unes
lleis i una immersió lingüística
que no es compleixen.

Ser un personatge radiofònic
conegut li ha suposat cap pro-
blema per fer política?
Espero que no. En una societat
democràtica, tothom té dret a
entrar en política.

El senyor Marcel·lí és ara més
independentista que abans?
Sempre ho ha estat. Ell ja deia
que si no s’anava ràpid no veu-
ria la independència, i per des-
gràcia això ha passat amb tots
aquells avis que van anar a vo-
tar amb il·lusió i defensant les
urnes i ja no hi són. ■

Periodista
‘indepe’
Nascut el 1965
a Vilallonga del
Camp, on va
créixer i manté
la família i els
amics tot i viure
a Barcelona. Va
dedicar-se al pe-
riodisme i, quan
era a la Cadena
SER, no amaga
que va tenir pro-
blemes per les
seves idees in-
dependentistes.
Ha escrit quatre
llibres i ara tre-
balla en el Ca-
lendari de l’er-
mità. La redac-
ció dels guions
que fa per al pro-
grama de RAC1,
en què recrea el
personatge del
senyor Marcel·lí,
també li ocupa
moltes estones
del seu temps,
que ara també
combina amb
la política.
■ JOSEP LOSADA

Jaume Nolla, a Barcelona, on viu ■ JOSEP LOSADA

❝Se’ns està censurant
com a partit
nacionalista català.
Ens titllen de
feixistes i no ho som
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alten cinc dies per a
les eleccions, i el més
interessant és esperar

els resultats, ara mateix
oberts. Es fa difícil vaticinar
el guanyador i, sobretot,
qui acabarà sent l’inquilí de
la plaça Sant Jaume. Seria
frustrant que no es pogués
publicar el resultat diumen-
ge a la nit per anomalies
als col·legis electorals i que
s’hagués d’esperar un parell
o tres de dies, com passa
sovint en alguns països afri-
cans. També és frustrant
que des d’avui estigui prohi-
bit difondre enquestes i hà-
gim de refiar-nos de les que
es publiquen a l’estranger.
Mai cap partit polític ha fet
res per autoritzar enquestes
fins al darrer moment –en-
tre altres països, a França és
possible–. La prohibició res-
pon a un altre impediment,
a causa de la dependència
catalana de la llei electoral
espanyola, que prohibeix
enquestes durant els cinc
dies previs a qualsevol cita
electoral. Són els problemes
d’haver estat quaranta anys
sense llei electoral pròpia,
que hauria regulat, entre
moltes altres coses, unes
eleccions en crisi sanitària
com les que vivim.

Més enllà d’ingenuïtats
com no poder publicar en-
questes, tant els socialistes
com JxCat i ERC disposen
de sondejos que els situen
al capdavant. Els tres partits
internament estan treba-
llant amb moral de victòria
esperant els resultats. Això
fa que, en aquests últims
dies, cap dels quals vulgui
patinar i córrer el risc de fer
propostes originals i prome-
ses que no es puguin com-
plir. Els tres possibles gua-
nyadors tenen el perill més
immediat en el debat televi-
sat d’aquesta nit, en què es
preveu que ningú expliqui
projectes amb grans dosis
d’ambició.

El peix està venut i l’abs-
tenció manarà més que
mai. L’independentisme es-
pera que l’abstenció vingui
dels partits anomenats
constitucionalistes. Que no
votin perquè l’independen-
tisme els fa menys por que
el desembre del 2017, quan
Ciutadans va guanyar les
eleccions catalanes.

F
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OPINIÓ

El peix està
venut

Lluís
Falgàs

El cap de llista socialista,
Salvador Illa, va fer un al-
tre anunci estel·lar ahir,
molt relacionat amb la si-
tuació crítica de l’econo-
mia. Aprofitant un debat
amb la vicepresidenta es-
panyola d’Afers Econò-
mics i Transformació Digi-
tal, Nadia Calviño, Illa es
va mostrar capaç de crear
140.000 llocs de treball en
tres anys amb els projec-
tes inversors dels fons eu-
ropeus Next Generation,
dels quals l’Estat espanyol
rebrà 140.000 milions per
a iniciatives d’innovació
en producció sostenible i
digitalització.

Illa defensa l’oportuni-
tat que suposen els fons
europeus i Calviño recor-
da que la condició de la
Unió Europea és invertir
immediatament els diners

per impulsar l’economia i
crear llocs de treball. “S’ha
de fer un pla creïble, amb
projectes ben documen-
tats i executats amb rapi-
desa”, explicava la vice-
presidenta econòmica,
que advertia que aquests
han de ser “tractors sobre
tota l’economia espanyo-
la”, més enllà del seu im-
pacte local o autonòmic.

Calviño diu que els
ajuntaments podrien par-
ticipar en inversions sos-
tenibles en mobilitat o re-

habilitació urbana; les co-
munitats autònomes, en
projectes educatius i sani-
taris, i l’Estat, liderar els
dels àmbits que li corres-
ponen.

Ambdós van insistir en
l’objectiu de la transfor-
mació digital per mitjà
dels fons europeus, “un
dels grans canvis transfor-
madors d’aquesta època”,
en paraules de la ministra,
que assenyalava part de la
ciutadania, les petites i
mitjanes empreses i l’ad-
ministració pública com
els sectors amb més dèfi-
cit en aquesta tecnologia.

Calviño va assenyalar el
repte que “al juny tinguem
el millor congrés de la his-
tòria” del Mobile World
Congress (MWC), mentre
que Illa va reiterar la previ-
sió que a l’estiu la vacuna-
ció permeti el punt d’infle-
xió per recuperar l’econo-
mia. ■

Illa veu viable crear
140.000 llocs de
treball en tres anys
a Promet “rescatar l’economia” dels independentistes
a La ministra Calviño proposa fer el millor MWC al juny

Xavier Miró
BARCELONA — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Salvador Illa en la xerrada econòmica que va compartir ahir
amb la vicepresidenta econòmica espanyola ■ A. DALMAU / FE

“Cal rescatar
l’economia
catalana dels
independentistes”

Salvador Illa
CANDIDAT DEL PSC A LA PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT

En segon lloc, Illa va prometre
un rescat ciutadà com el que,
segons ell, ha fet el govern es-
panyol destinant 40.000 eu-
ros en ERTOi prestacions als
autònoms o per incapacitat
laboral –Illa ho va voler com-
parar amb els 40.000 euros
que va destinar Rajoy a “res-
catar la banca”–. “Cal rescatar
l’economia catalana dels inde-
pendentistes”, sentenciava el
candidat socialista en una cri-

da directa a la gent que “de-
manava el canvi el 2017”, en re-
lació amb els votants de Cs,
als quals promet que no de-
fraudaran. La referència explí-
cita al votant decebut de Cs en
l’acte econòmic d’ahir eviden-
cia que el PSC ha decidit en
aquesta recta final de campa-
nya dirigir-se a aquest electo-
rat que havia perdut insistint
que Illa és “l’únic” vot útil per a
un canvi de govern.

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

Nova crida als decebuts amb Cs

CIUTADANS

El “perill públic” de Tremosa
EN COMÚ PODEM

Cs insta a suprimir la
paga d’expresident

El número 2 de la llista d’En
Comú Podem, Joan Carles
Gallego, va alertar ahir de la
necessitat que ERC i JxCat no
repeteixen la fórmula de go-
vern a la Generalitat perquè
significaria afegir “a la inutilitat
de gestió d’ERC”, que va per-
sonalitzar sobretot en la gestió
de conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, el “perill públic de
persones com Tremosa o Ca-
nadell”. En un acte a Sabadell
va reblar que els dos candi-

PP

Fernández surt a
la caça del vot
andalusista

Ciutadans ha proposat, per
carta, un gran acord a la resta
de partits per fer front a la
corrupció i a les males praxis
en l’exercici de la política. En-
tre les propostes que fa la for-
mació, hi ha la de suprimir les
pagues vitalícies que reben
els expresidents de la Genera-
litat, rebaixar el sou del cap de
l’executiu, els consellers i els
alts càrrecs per equiparar-los
als de l’administració estatal i
forçar la dimissió immediata
dels imputats per delictes de
corrupció. “Estem convençuts
que qualsevol persona que
aposti per la regeneració de-
mocràtica pot signar aquest
compromís i que la resta dels
candidats voldran oferir als
ciutadans la garantia que Ca-
talunya pot obrir una nova
etapa sense corrupció”, es diu

Alejandro Fernández va fer
servir ahir l’argument de la
ruptura social per apel·lar al
vot andalusista. “No us torna-
ran a tractar com estrangers a
la vostra terra”, va dir el candi-
dat popular davant un grup de
representants de cases anda-
luses a Catalunya a qui va
prometre subvencions. A l’ac-
te va intervenir telemàtica-
ment el president de la Junta
d’Andalusia, Juanma Moreno,
que va prometre l’obertura a
Barcelona d’una oficina del
seu govern. ■ J.P.

dats de JxCat representen la
“lògica neoliberal” que desem-
bocaria en “treball precari” i va
recordar que Tremosa havia
qualificat la política fiscal de
Donald Trump com a “motor
econòmic” per als Estats
Units. Gallego va retreure als
dos partits de govern haver-se
“instal·lat” en una “confronta-
ció institucional” per aconse-
guir la “pole position de l’inde-
pendentisme” sense gestionar
els “problemes socials i eco-
nòmics del país. ■ J.A.

a la missiva. Durant la presen-
tació ahir d’aquestes propos-
tes, que es va fer davant el Pa-
lau de la Música en una al·le-
goria més que explicita al
“cas del 3%”, el candidat de
Cs, Carlos Carrizosa, es va
mostrar convençut que la
resta de partits se les faran
seves i que això servirà per
“fer un gest per visualitzar
que els polítics es posen se-
riosos contra les males pràc-
tiques i el malbaratament en
salaris a polítics i privilegis”.
Carrizosa va estar acompa-
nyat pel portaveu del partit al
Congrés, Edmundo Bal, qui,
coincidint amb la celebració
del judici per les novetats del
cas Bárcenas, va assegurar
que la seva formació “és
l’única” que està “neta” de
corrupció. ■ F.E.

Gallego en l’acte d’ahir a la tarda a Sabadell ■ ECP
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La fiscalia de Tarragona
demana penes d’entre tres
anys i mig i sis anys i mig de
presó per a cinc joves de-
tinguts en les protestes
contra la sentència del Tri-
bunal Suprem als indepen-
dentistes catalans en con-
siderar que “van trencar la
pau social” amb “accions
violentes” a la ciutat, la nit
del 17 d’octubre del 2019.
Dos dels joves, Laura Solé i
un noi, van estar 32 dies en
presó preventiva. Juristes
per la República, que porta
la seva defensa, avança
que en demanaran absolu-
ció al judici.

En l’escrit d’acusació, el
fiscal relata que, després
de la publicació de la con-
demna als presos polítics,
el 14 d’octubre del 2019, es
van produir arreu del terri-
tori català distintes protes-
tes de milers de persones,
com ara la registrada el ter-
cer dia de mobilitzacions a
Tarragona, davant de la
Subdelegació del Govern
espanyol, a la plaça Impe-
rial Tàrraco. Hi afegeix que
els acusats i altres perso-
nes no identificades van
protagonitzar accions vio-
lentes, amb “l’aixecament
de barricades amb conte-
nidors de residus”. El fiscal

sol·licita per als cinc pro-
cessats l’agreujant de dis-
fressa pel fet de “dur la cara
tapada”, i en els desordres
indica que van actuar
aprofitant la manifestació
i van llançar objectes peri-
llosos a la policia –sense le-
sionar-ne cap–, perquè
s’augmenti el seu càstig.

La pena més alta dema-
nada (sis anys i sis mesos de
presó) és per a un noi en
considerar-lo autor d’un
delicte de desordres pú-
blics (2 anys i tres mesos de
presó) en actuar a la Ram-
bla Nova amb vint persones
més “no identificades”; per
atemptat a l’autoritat (2
anys de presó) per haver
llançat pedres a agents dels

Mossos de paisà, tot i que es
van identificar, i haver cau-
sat danys amb incendi (dos
anys i tres mesos més) per
la crema de contenidors,
raó per la qual li volen fer
pagar 3.039 euros a l’em-
presa de neteja pels que es
van malmetre.

A Laura Solé i a un altre
noi se’ls demanen cinc anys
i 11 mesos de presó, en atri-
buir-los la “direcció i la di-
namització” per moure
contenidors i intentar in-
cendiar-los, a la cruïlla del
carrer Pere Martell i l’avin-
guda Ramón y Cajal. Hi afe-
geix que Solé “es va resistir i
va insultar” els agents de la
policia espanyola de paisà
quan van detenir-la, en un

vídeo colpidor i fet viral. I,
quan el seu company i d’al-
tres van intentar que la dei-
xessin en llibertat, “els
agents van témer per la se-
va integritat”. Al quart noi
se li demanen 4 anys i sis
mesos de presó pels delic-
tes de desordres públics (2
anys i 3 mesos) i danys amb
incendi (2 anys i 3 mesos), i
se li fa pagar 3.039 euros
pels que es van cremar. I, fi-
nalment, al cinquè se li sol-
liciten tres any i sis mesos
de presó, en què s’inclou un
atemptat a l’autoritat (2
anys) per haver llançat pe-
dres a agents i s’hi precisa
que un mosso es va lesionar
en una cama en sortir del
vehicle per aturar-los. ■

a El fiscal els acusa de desordres, atemptat a l’autoritat per “atemorir” agents i danys
en protestes contra el Suprem a Juristes per la República en demana l’absolució

Cinc joves s’enfronten a fins
a sis anys i mig de presó per
mobilitzacions a Tarragona

Mayte Piulachs
BARCELONA

Alguns veïns van demanar la llibertat dels joves de Tarragona empresonats l’octubre del 2019 ■ ACN

L’expresident de la Gene-
ralitat Artur Mas va reivin-
dicar ahir un PDeCAT
“amb força” i “amb la clau
que moltes vegades incli-
na les decisions” en el món
sobiranista. En la seva se-
gona participació en la
campanya dels demòcra-
tes, de forma telemàtica,
ahir en el míting a l’entra-
da de l’Auditori de Girona,
Artur Mas va recordar que
“no tindria sentit que en el
Parlament hi fossin ERC i
Junts i no hi fos el PDe-
CAT”. Per l’expresident,
l’aportació que poden fer
els demòcrates “no és me-
nor”. “És molt important
que totes les sensibilitats
ideològiques siguin al Par-
lament”, va assenyalar. En
aquest sentit, l’expresi-
dent va apel·lar al 9-N i al
compromís de la formació
demòcrata amb “l’inici” i
“l’impuls” del procés sobi-
ranista. “ Sense el que re-
presentava el PDeCAT
avui a Catalunya no hi
hauria el somni de la inde-
pendència; sense cap com-
plex ens la vàrem jugar al
100%”, va reblar Mas.

En relació a les conse-
qüències econòmiques,
socials i laborals que dei-
xarà la pandèmia de la Co-
vid, l’expresident Mas va
apel·lar a la gestió feta fa
deu anys en bona part amb
“la gent que avui forma el
PDeCAT “ per sortir de la
crisi econòmica. “Van
treure Catalunya, no ho
van fer sols, del pou d’on
estava”, va recordar Mas.
En aquest sentit, l’expre-
sident va fer una crida el
14-F a “confiar en els par-
tits amb persones al cap-
davant que hagin demos-
trat que són capaces de su-
perar una crisi”.

La presidenciable del
PDeCAT, Àngels Chacón,
va agrair el suport de Mas
“al seu partit”. Chacón es
va mostrar optimista, va
assegurar que seran la re-
velació del 14-F i va alertar
d’un possible govern tri-
partit d’esquerres inde-
pendentista que “vol dir
turismofòbia, vetar em-
preses i minvar la col·labo-
ració publicoprivada”. El
cap de llista per Girona,
Jaume Dulsat va destacar
que són els candidats de
“quilòmetre zero” emmi-
rallant-se en el PNB. ■

Mas reivindica
un PDeCAT fort
i clau en el món
sobiranista

Gemma Busquets Ros
GIRONA

aEn el seu segon acte de campanya a
Girona apel·la al 9-N i al compromís dels
demòcrates amb l’impuls del procés

Artur Mas va participar ahir al vespre de forma telemàtica en
l’acte del PDeCAT a Girona ■ CEDIDA PDECAT

El Ministeri de Justícia
proposarà una modifica-
ció dels delictes relacio-
nats amb “excessos” en
l’exercici de la llibertat
d’expressió per fer que
“manifestacions artísti-
ques, culturals o intel·lec-
tuals” quedin al marge del

càstig penal. La modifica-
ció legal es produeix en-
mig de la polèmica per la
condemna al cantant de
rap lleidatà Pablo Hasél,
que diumenge haurà d’en-
trar a la presó per complir
els nou mesos i un dia de
presó que li va imposar
l’Audiencia Nacional per-
què va considerar que les
seves cançons constituei-

xen enaltiment del terro-
risme i un delicte d’injú-
ries i calúmnies a la coro-
na i a les forces i cossos de
seguretat de l’Estat.

El plantejament de l’ex-
ecutiu estatal es basa a
castigar només conductes
que impliquin “clara-
ment” la creació d’un risc
per a l’ordre públic o una
“conducta violenta”.

La no extradició de Puig
De la seva part, el fiscal del
Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les ha comunicat
al jutge del Tribunal Su-
prem Pablo Llarena, ins-
tructor de la causa contra
els independentistes cata-
lans, que no recorrerà con-
tra la decisió del jutge bel-
ga de no extradir l’excon-
seller Lluís Puig. En la sen-
tència de rebuig de l’extra-
dició, el tribunal belga va
qüestionar obertament el
Tribunal Suprem per ha-
ver incomplert la jurispru-
dència del Tribunal Euro-
peu de Drets Humans so-
bre el dret d’un judici just.

El govern espanyol rebutja
ara la condemna d’artistes
Redacció
BARCELONA
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