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Les frases

—————————————————————————————————

“Davant d’un acte de
repressió, tots els
independentistes
estem cridats a posar
la nostra solidaritat”
Oriol Junqueras
PRESIDENT D’ERC
—————————————————————————————————

“No podem aprovar
pressupostos màgics
que després no es
compleixen. Ens calen
garanties d’execució”
Jordi Puigneró
VICEPRESIDENT DEL GOVERN
—————————————————————————————————

“Algú que realment
sigui d’esquerres,
difícilment podrà
justificar un no a
aquests comptes”
Salvador Illa
LÍDER DEL PSC

Oriol Junqueras, durant la seva intervenció d’ahir en el consell nacional d’ERC, on el missatge polític central va ser en relació amb el pressupost estatal ■ EFE

Junqueras veu lluny un pacte
amb el PSOE pel pressupost
a El líder d’ERC exigeix garanties que els compromisos d’inversió es compliran mentre JxCat també
expressa reserves a Els dos socis de govern eviten fer més sang de la darrera polèmica dels avals
Redacció
BARCELONA

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va aprofitar la
celebració ahir d’una reunió del consell nacional
del partit, per llançar un
advertiment explícit al
PSOE de cara a la negociació que s’albira dels pressupostos generals de l’Estat. Enmig de les càbales,
rumors o filtracions que
acostumen a rodejar
aquesta mena de converses, el líder republicà va
instar que ningú, i més explícitament els socialistes,
doni per fet un eventual
acord que, ara mateix, està més que verd. “A hores
d’ara queda molt camí per
recórrer per fer possible el
nostre suport, molt”, va
manifestar
Junqueras,
que també va voler recordar que hi ha precedents
anteriors en què els republicans “s’han vist obligats

a tombar” uns comptes de
l’executiu espanyol “perquè no eren bons per a la
ciutadania”.
El líder d’ERC també va
emfatitzar la idea que la
negociació pressupostària
no és subsidiària de res i,
per tant, comença i acaba
en ella mateixa –“nosaltres no aprovem els pressupostos de cap formació
concreta o de cap govern
en concret: donem suport
als que són bons per a la societat”–, alhora que va revelar que un dels principals factors que els fa ser
recelosos és el modest
grau de concreció que acaben tenint les actuacions
pactades. “De res serveixen les promeses i les declaracions d’inversions
que mai no arriben”, va reblar Junqueras. Per posar
xifres a aquesta reflexió,
es podria recordar que el
grau d’execució dels
comptes estatals a Catalu-

Illa apressa Aragonès a presentar els seus comptes
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El toc d’atenció de Junqueras
va tenir una rèplica gairebé
instantània per part del l líder
del PSC, Salvador Illa, qui des
de valència va manifestar
que “algú que realment sigui
d’esquerres, difícilment podrà justificar un no a aquests
comptes”. El dirigent socialista va aprofitar per criticar
que, a diferència de l’executiu
de Pedro Sánchez, el govern
català encara no ha presen-

tat el seu projecte de pressupostos. “Alguns podem fer
aquestes declaracions perquè
hi ha projecte”, va afegir, al mateix temps que va criticar que
encara ara no es coneguin “ni
les línies mestres” del català.
Per això va instar el president
Pere Aragonès a fer públics
“amb urgència” els comptes,
alhora que va allargar la mà
del PSC per aprovar-los “si no
se’n surten” en les negocia-

cions amb la CUP per assolir
una majoria. Illa també va
convidar ERC i Junts a participar del debat sobre el model
de finançament, i va explicar
que els socialistes catalans ho
faran tot i admetre que això
pot provocar que hi hagi “posicions diferents” dins del partit. Per això es va mostrar esperançat que el congrés socialista sabrà trobar un “punt
d’equilibri”.

nya entre els anys 2015 i
2018 es va quedar en el
66% del que s’havia acordat, mentre que en el cas
de Madrid aquest percentatge va ser de més del
110%.
En aquest context, des
de JxCat també van voler
expressar ahir el seu escepticisme
respecte
d’aquesta mateixa qües-

tió. L’encarregat de fer-ho
va ser el vicepresident del
govern, Jordi Puigneró,
que va manifestar que “la
història demostra” que
“serveix de poc negociar
els comptes amb l’Estat,
perquè els incompleixen”,
i va demanar garanties del
seu compliment. “No podem aprovar pressupostos màgics, que després no

es compleixen. Necessitem garanties que s’acaben executant”, va dir en
declaracions a TV3, en
què també va afegir que les
liquidacions dels darrers
anys “són clarament insuficients” pel que fa a Catalunya.“El que hem de negociar són les liquidacions
dels pressupostos, obligar
i fer complir el que l’Estat

cada any promet, que és
una pluja de milions que
no s’acaba produint”, va
sentenciar.
Dit tot això, ni ERC i
JxCat van voler ahir atiar
més el foc en el nou conflicte mutu que s’ha obert entre tots dos partits, aquest
cop a compte de quant ha
posat cadascú per evitar
els embargaments a una
trentena d’ex alts càrrecs
del govern a qui el Tribunal de Comptes exigeix
5,4 milions d’euros. Oriol
Junqueras, però, sí que
s’hi va referir en el seu discurs al consell nacional,
on va proclamar: “ERC no
pensa deixar ningú dels
nostres sol pel camí. Estarem al seu costat sempre.
Tothom n’hauria de ser
conscient i hauria d’estar
preparat.” Després de recordar “tots els companys
que continuen a l’exili”, va
carregar contra el Tribunal de Comptes, que va titllar d’“òrgan purament polític, escollit políticament i
que compleix una missió
política per encàrrec dels
partits que han nomenat
els seus membres”, i va
recalcar que davant d’un
“acte de repressió” perpetrat per aquesta institució,
“tots els independentistes,
sense excepció –va dir–,
estem cridats a posar tota
la nostra solidaritat, i això
hem fet, una vegada més”.
“Tothom hauria de ser
conscient de la magnitud
de la repressió a què ens
enfrontem, a l’amenaça
que percebem”, va emfatitzar, abans de concloure que el compromís del
partit republicà amb la
dindependència és “insubornable”. ■
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Òmnium presenta un espai de
formació en lluita no violenta
a La iniciativa porta el nom de Guillen Agulló com a homenatge, i oferirà des de tallers fins a seminaris
que arrencaran el 20-N a Jordi Cuixart proclama que “per ser més, hem de fer les coses diferent”

Jordi Cuixart saludant ahir a David Fernàndez en l’acte a Sants, acompanyats de Guillem Agulló i Carme Salvador, els pares de Guillem ■ JOSEP LOSADA

F. Espiga
BARCELONA

Si l’independentisme en
particular, i per extensió
qualsevol moviment polític que busqui capgirar
l’statu quo de manera noviolenta, vol aconseguir el
seu propòsit, ha d’estar
preparat des de tots els
fronts possibles. Des del
logístic fins a l’intel·lectual. És per això que Òmnium Cultural ha creat un
centre de formació, batejat com a escola Guillem

Agulló, on s’oferiran sessions de format divers
(des de taules rodones fins
a seminaris, per citar dos
exemples) presencials o
telemàtics, sobre qüestions com ara antecedents
històrics de lluites pacífiques, seguretat digital per
a activistes o fonaments
jurídics bàsics per quan toqui capejar la repressió. El
periodista i exdiputat de la
CUP David Fernàndez i el
politòleg i membre de la
junta d’Òmnium Jordi
Muñoz, són dos dels coor-

Les frases

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

“Si volem viure en
una república, hem
de formar-nos... Hem
après que la violència
és l’únic límit”

“Hi ha molta gent
jove que se sent
identificada amb
Guillem i amb les
seves lluites”

“Quan el van
assassinar, no podíem
pensar que Guillem
seria una llavor que
ha acabat germinant”

Jordi Cuixart

Guillem Agulló

Carme Salvador

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

PARE DE GUILLEM AGULLÓ

MARE DE GUILLEM AGULLÓ

dinadors del centre, que
farà la seva primera jornada el proper 20 de novembre al Campus Ciutadella
de Barcelona de la UPF.

La iniciativa, es va donar a conèixer ahir al migdia en un acte celebrat al
parc de l’Espanya Industrial, un espai que en si

mateix sintetitza moltes
lluites, com ara la que van
liderar un grup de veïns
per disposar d’un pulmó
verd al cor del barri de

Sants de la capital catalana. A banda de l’actuació
musical d’un incombustible Xavi Sarrià, o el testimoni de representants de
diverses entitats juvenils
polítiques, sindicals i socials d’arreu dels Països
Catalans que donen suport a la creació del centre
formatiu, la presentació
va servir per rebre un homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove militant independentista que
va morir assassinat a
mans d’un grup de l’extrema dreta l’11 d’abril de
1993 a la comarca de l’Alt
Millars, al País Valencià.
Els seus pares, Guillem
Agulló i Carme Salvador,
van participar en l’acte, i
en un breu parlament van
recalcar el fet que la figura
de Guillem s’hagi convertit en tot un referent popular per a tants i tants activistes. “Quan el van assassinar, no podíem pensar
que Guillem seria una llavor que ha acabat germinant”, va dir la mare. El
pare, per contra, va haver
de parar la seva intervenció per l’emoció. Vinti-vuit anys després, aquell
crim atroç del fill estimat
encara cou amb ràbia.
El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va ser
l’encarregat de tancar l’acte amb un discurs molt
centrat en l’objecte del dia
i que, per tant, va obviar
una actualitat presidida,
de nou, per mostres de
desunió en l’independentisme. Cenyint-se, doncs,
al guió, Cuixart va destacar que l’escola té com a
objectiu “enfortir-nos collectivament com a activistes”, alhora que va receptar a l’independentisme:
“Per ser més, hem de fer
les coses diferent de com
les hem fet fins ara.” I, per
a això, cal preparar-se. ■

L’ACM reivindica el paper
del municipalisme català
Redacció
VIC

L’Associació Catalana de
Municipis (ACM) va celebrar ahir el 40è aniversari
amb un acte a Vic en què
va reclamar una relació bilateral efectiva amb la resta d’administracions, en
boca del president i alcalde de Deltebre, Lluís Soler,

que va assenyalar que
l’ens ha assolit “l’edat
adulta” i que ha arribat el
moment de passar de ser
“altaveu” dels municipis a
“codecisors” en els grans
temes de país. “Com el govern amb l’Estat, volem bilateralitat amb les institucions”, va dir. Uns 150 representants del món local
van assistir a l’acte, que va

fer un reconeixement públic als onze expresidents
que ha tingut l’entitat municipalista. La presidenta
del Parlament, Laura Borràs, va tancar l’acte destacant que el municipalisme
és la “clau de futur” del
país i en va lloar la unitat:
“Tant de bo la imatge que
oferim com a país fos la
vostra”, va assegurar. ■

Els expresidents de l’ACM en una foto de grup amb Jordi Puigneró i Laura Borràs ■ ACN
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TANTXTANT
Josep
Maria
Llaurador

—————————————————————————————————

Amortitzats
(i 2)

D

Un moment de la manifestació, que va transcórrer entre el Canòdrom i la Monumental ■ JOSEP LOSADA

Meridiana Resisteix:
548 dies de protestes

PERSISTÈNCIA · El tall de l’avinguda ha resistit des de l’octubre del 2019 tot i la pandèmia i els atacs
externs REIVINDICACIÓ · Una manifestació va recordar ahir que hi ha 4.000 represaliats pel procés
REPRESSIÓ · Les protestes s’han saldat amb 40 sancions per part d’Interior i una sentència judicial
Rosa M. Bravo
BARCELONA

V

a començar el 14 d’octubre del 2019 amb un tall
a l’avinguda Meridiana,
una acció més de les moltíssimes que es van fer arreu del
país com a protesta per la dura
sentència als líders independentistes. Un grup de veïns va tallar
la Meridiana, una protesta que
no va ser la més espectacular ni
la més nombrosa, i va passar força desapercebuda. Fins que les
protestes van començar a decaure i el tall de la Meridiana es va
mantenir, persistent, tots els
vespres, amb una capacitat de
resistència que només es va veure doblegada per la pandèmia i el
confinament. Però de manera
temporal. “Vam deixar de fer els
talls, obligats per les circumstàncies, però només ho vam cancellar els dies que va durar el confinament. La resta del temps els
hem continuat fent, adaptantnos sempre a les restriccions del
moment. Si hi havia toc de queda, els acabàvem abans, i si calia
mantenir distàncies i dur mascareta, ho complíem.” Així ho recordava ahir en Xavi, acompa-

nyat del seu amic, també Xavi,
durant la manifestació amb què
els “meridians” van recordar a la
ciutat que fa dos anys que protesten, contra la sentència del Suprem i contra la repressió posterior, i que la seva capacitat de resistència s’ha mostrat amb 548
dies al carrer. I els que queden.
En David –“el de la barba”, diu
somrient a l’hora d’identificarse– és un dels que van ser en el
primer tall i dels que continuen,
cada diumenge, a l’assemblea en
—————————————————————————————————————————

Aquests dos anys s’han
saldat amb almenys 40
sancions per part del
Departament d’Interior
—————————————————————————————————————————

què s’organitzen les protestes.
Aquests dos anys s’han saldat
amb almenys 40 sancions per
part del Departament d’Interior
per resistència a l’autoritat i una
sentència de dos anys a un noi
per atemptat a l’autoritat. Una
sentència –contra la qual s’ha recorregut– i unes sancions que
mostren que l’encaix de la protesta a la ciutat no ha estat fàcil.
Alguns talls, sobretot al principi,

es van fer sense notificar-los. Els
primers dies van ser els més intensos i els veïns de Sant Andreu
i Nou Barris van ser sempre els
protagonistes. “No han vingut
polítics als nostres talls. Alguna
aparició de Laura Borràs i molt
pocs represaliats”, afirmava ahir
en David.
Dos anys donen per a molt, i
més quan hi ha una pandèmia
pel mig. La por de la Covid ha influït en el descens d’assistència,
però també el desencís amb els
polítics. “Hem patit el Glòria, i
hem aguantat agressions, sobretot verbals, i intents d’atropellament”, explicava en David.
Molts conductors estaven farts
dels talls: “Ens esbroncaven.”
Però el component ideològic
contra l’independentisme ha
estat el més present en els comportaments més agressius envers Mediana Resisteix.
En els últims temps, la bel·ligerància contra el moviment
s’ha transformat en un boicot als
talls. El grup Meridiana sin Cortes, que compara sense embuts
l’independentisme amb el feixisme, presenta sistemàticament
una notificació d’una marxa lenta de cotxes que Meridiana Re-

sisteix lamenta que té com a únic
objectiu fer-los fora i que rep el
permís de les administracions.
El col·lectiu ha quedat, des de fa
un parell de mesos, sense el seu
punt de tall habitual, a la cruïlla
de la Meridiana amb Fabra i
Puig, i ara fa el tall a Fabra i Puig
amb Pardo. “Meridiana sin Cortes es vanagloria que ens han fet
fora”, deia en David.
Meridiana Resisteix va commemorar els dos anys de protesta no pas amb un tall, sinó amb
una manifestació que va transcórrer entre el Canòdrom i la Monumental, en recordança de la
repressió que van patir els que
van intentar tallar el carrer de la
Marina. L’esperit ara és un recordatori: “Continuem tenint més
de 4.000 represaliats per la defensa del procés, i molts som nosaltres.” Van ser pocs, uns 150,
que van cridar consignes contra
la monarquia, van reivindicar la
república i van demanar l’absolució per als represaliats. Pocs, però mantenint l’esperit de resistència incansable dia rere dia des
de l’octubre del 2019. El secret?
“No hi ha cap partit polític al darrere. Som els veïns dels barris”,
sentenciava en David. ■

es de feia anys els
polítics parlaven tot
sovint d’unes estructures d’estat i semblava
que algú hi devia fer alguna
cosa. Doncs, no. La gent estava disposada a tot; però,
sense cap estructura, quin
territori volien controlar,
per exemple? L’organització ciutadana va fer possible un 1-O, que els governants només havien de
permetre, donar-li el toc
oficial i una protecció que
va fer curt, perquè els altres venien amb els arguments dels conquistadores.
A partir de la repressió dels
energúmens tot va anar
marxa enrere i va romandre en l’àmbit simbòlic. La
paradoxa és que el preu pagat per tenir responsabilitats polítiques o socials ha
estat –i és encara– molt
alt, per bé que qui tenia la
iniciativa i els arrossegava
era la gent; per contra, per
als més de tres mil represaliats que no tenien cap responsabilitat política, la repressió persisteix, sense el
ressò mediàtic dels famosos. Quan els dies d’Urquinaona i del Tsunami la gent
responia, els polítics s’espantaven encara més! Ells
demanen amnistia i creuen
que ja han complert.
És clar que la gent de
l’1-O està dolguda i emprenyada! Tothom comprèn
les circumstàncies personals i familiars dels presos i
exiliats. El problema és que
tot allò que podien fer, ells i
els seus successors, dins
del país –a fora és una altra
història– ja ho han fet; el
resultat és evident. No cal
esperar-ne gran cosa més
en la direcció de la independència; sigui per por a
la repressió o per interès a
aprofitar l’avinentesa, ja els
va bé la situació actual, encara que sigui molt pitjor
que abans. Tothom sap
quin és l’únic camí per
poder viure millor, des de
tots els punts de vista,
en aquest país; els personalismes passaran a la
història, però només uns
nous líders seran capaços
de reprendre el rumb amb
garanties. Cal assumir-ho
i estar amatents... com
sempre.
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Badalona torna a sospesar
una moció de censura
a La implicació de García Albiol i un regidor del PP en els ‘papers de Pandora’ ha portat l’oposició
a plantejar-ho a L’alcalde es passeja per fires i mercats i es resisteix a presentar la dimissió
BADALONA

140190-1250048Q

La política municipal de
Badalona afronta un nou
sotrac arran de l’aparició
de García Albiol i del regidor del PP Ramon Riera
als papers de Pandora, en
què consten com a titulars
d’una societat al paradís
fiscal de Belize. Des que dimecres es va conèixer la
seva implicació en l’afer,
l’oposició en bloc ha reclamat la seva dimissió i treballa per tirar endavant
una moció de censura.
D’entrada, l’alcalde no
sembla que hagi de marxar per voluntat pròpia però tampoc serà fàcil que
els grups de l’oposició pac-

La xifra

—————————————————————————————————

11
regidors dels 27 que té el ple
municipal suma el PP a Badalona, on governa en minoria.
El PSC en té 7; Guanyem, 4;
ERC, 3; els comuns 2 i JxCat
en té 1

tin per fer-lo fora. García
Albiol va accedir a l’alcaldia el maig del 2020 precisament perquè l’oposició
no va arribar a un acord
sobre qui havia de ser l’alcalde després de la dimissió de l’anterior, el socialista Àlex Pastor, detingut

Desenes de persones van demanar ahir la dimissió d’Albiol a la plaça de la Vila ■ J. LOSADA

188057-1248905Q

M.M.

per conducció sota els
efectes de l’alcohol i resistència als mossos d’esquadra. García Albiol governa
en minoria, amb 11 dels
27 regidors del ple. La suma de la resta de forces podria foragitar-lo però
abans cal que es posin
d’acord en la configuració
del nou govern que, a priori, hauria d’estar encapçalat per la força majoritària, el PSC, que té set regidors i podria incloure la
resta de formacions. Ahir
mentre que l’alcalde mostrava a les xarxes socials
les seves passejades per fires i zones comercials, desenes de persones convocades per la Plataforma
d’Afectats per la Crisi demanaven la seva dimissió
a la plaça de la Vila. La resta de forces guardaven silenci. García Albiol, que ja
va ser alcalde de Badalona
entre 2011 i 2015, encapçala la llista més votada i
és també el president del
consell d’alcaldes del PP.
Des del seu entorn asseguren que “passi el que passi”, Albiol tornarà a ser el
candidat a l’alcaldia en les
municipals del 2023. ■

