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Passaport caducat

El govern decideix no prorrogar l’obligació de presentar el certificat covid
L’argument és que ha decaigut la seva utilitat com a capa de seguretat antivirus
Les infeccions baixen en algunes franges d’edat i la pressió sanitària està continguda

Nova variant, lleu però més contagiosa

Una jove militar ucraïnesa fortament armada asseguda dins un vehicle mèdic, prop de Donetsk, ciutat controlada per militars prorussos ■ EFE

Símptomes de desglaç a Rússia
Delegats de Moscou, Kíev, París i Berlín acorden allargar el diàleg
EUROPA-MÓN. Planes 18 i 19

Bartomeu i la seva
junta, a la fiscalia

Discuteixen
que Espanya
sigui una
democràcia
plena

Aragonès diu
que no hi
haurà Jocs
si no els vol
el territori

La directiva de Joan Laporta
denuncia els seus predecessors
arran de la investigació ‘forensic’

Un manifest denuncia
excés de generositat

Allunyen el govern de
la CUP i els comuns

NACIONAL. Plana 8

NACIONAL. Plana 6

Els exdirectius, ja investigats pel
‘Barçagate’, asseguren que no
han ficat la mà a la caixa
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Els Jocs d’hivern allunyen el
govern de la CUP i els comuns
a Aragonès defensa que si el territori no vol, no hi haurà candidatura al Pirineu a Calviño fa una crida a

la col·laboració entre totes les administracions implicades en l’organització de l’esdeveniment esportiu
Emili Bella
BARCELONA

El projecte d’uns Jocs
Olímpics d’hivern al Pirineu l’any 2030 va topar
ahir amb l’oposició frontal
dels socis amb qui el govern practica la geometria
variable. Tant la CUP, soci
preferent, com En Comú
Podem, amb qui Pere Aragonès ha aprovat el pressupost, van criticar la iniciativa, que el president
deixa en mans de la consulta popular de la primavera a la vegueria de l’Alt
Pirineu i l’Aran: “Si el territori no vol, no hi haurà
Jocs Olímpics d’hivern.”
La cap de files dels comuns, Jéssica Albiach, va
acusar el govern de fer
“xantatge” a les comarques implicades amb la
promesa d’inversions i infraestructures a canvi dels
Jocs, i va denunciar que la
consulta està feta a mida
per evitar que surti un no.
Per la seva part, la diputada cupaire Dolors Sabater va retreure al govern
que hagi “exclòs expressament” de la consulta les
comarques “més contràries” al projecte. Segons
Sabater, l’executiu “està
fiant-ho tot a un turisme
massiu efímer que genera
precarització”, contrari a
l’economia verda. “Com és
que vostès estan defensant els Jocs al Pirineu?

contra la despoblació.
Aragonès també va rebre crítiques de Ciutadans, però perquè els taronja volen que Catalunya
colideri la candidatura
amb l’Aragó. Precisament, la vicepresidenta
primera espanyola, Nadia
Calviño, va fer una crida
ahir des de Saragossa a la
col·laboració entre totes
les administracions i autonomies implicades, i va recordar que el govern espanyol dona suport al projecte: “Volem tenir èxit en un
procés que ens interessa
com a espanyols.”
Dimarts, el president
del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco,
s’alineava des de la capital
aragonesa amb la idea
d’una coorganització catalanoaragonesa del presi-

La frase

—————————————————————————————————

“Aquest govern
no vincula el futur
del Pirineu a un
esdeveniment”
Pere Aragonès

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, durant la sessió de control al Parlament ■ EFE / QUIQUE GARCÍA

Per fer content l’Estat? En
aquesta proposta qui manarà és el Comitè Olímpic
Espanyol, no pas la Generalitat”, va advertir.
Aragonès va recordar
que és el Parlament qui va
aprovar dur a terme la
consulta sobre els Jocs i
que no vincula el desenvolupament econòmic del
Pirineu exclusivament als
Jocs, ja que, encara que no
es fessin, la Generalitat
continuarà treballant per
a la diversificació econòmica de la zona i la lluita

Illa demana una reunió amb el president

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

En vista de la ronda de contactes que el president de la
Generalitat, Pere Aragonès,
vol mantenir amb els diferents partits i entitats independentistes abans del 14 de
febrer, el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, va
demanar ahir dia i hora per a
una trobada amb el cap de
l’executiu per mirar d’afrontar conjuntament els molts
reptes que té plantejats Ca-

talunya. Aragonès li va replicar que no hi té cap inconvenient, i que vagi apuntant un
d’aquests reptes: la resolució
del conflicte entre Catalunya
i l’Estat espanyol i les propostes socialistes en aquest sentit. “Ja sap que jo mai he tingut cap problema amb reunir-me amb vostè. De fet,
ens hem reunit de manera
oficial com a cap de l’oposició
al meu despatx de president

de la Generalitat al Palau de
la Generalitat. Ho hem pogut
fer també aquí, al Parlament”,
va explicar Aragonès en el
marc de la sessió de control.
Els últims mesos, ERC i
Junts per Catalunya han
aconseguit arrossegar el PSC
cap al nou pacte nacional per
la llengua i hi han acordat la
renovació de diferents càrrecs d’òrgans que depenen
del Parlament.

dent aragonès, Javier
Lambán, i insistia que
“cap territori predomina
sobre l’altre”.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va
mantenir ahir una reunió
amb Blanco, una trobada
que havia demanat el mateix president del comitè
fa tres setmanes i que
s’emmarca en les reunions
tècniques que ja s’han
mantingut en els últims
mesos. El govern vol “externalitzar” a “altres territoris i països” les disciplines que exigissin grans infraestructures de què Catalunya no disposa. ■

JxCat aplaudeix que Aragonès vulgui
construir alternatives a la taula
Redacció
BARCELONA

Junts per Catalunya va
aplaudir ahir que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, vulgui construir alternatives a la taula
de diàleg per si la negociació amb el govern espanyol
fracassa, tal com va expressar en el seu missatge

institucional de Sant Esteve. El president del grup
parlamentari de JxCat, Albert Batet, va recordar
que en dos anys només
s’han celebrat dues reunions de la taula, i sense
cap resultat. Batet va insistir amb l’escepticisme
de la seva formació en relació amb la negociació, ja
que Sánchez “mai ha tin-

gut una voluntat real de
dialogar”. Aragonès, però,
es proposa “rearmar” l’independentisme, recuperar la unitat i la mobilització per donar un “impuls”
definitiu a la taula de negociació amb el govern de Pedro Sánchez aquest 2022.
El president durà a terme una roda de contactes
amb els partits i les enti-

tats independentistes per
abordar els reptes de futur
en comú, que culminarà
amb una conferència el
dia 14 de febrer coincidint
amb el primer aniversari
de les eleccions que van
atorgar el major nombre
de diputats independentistes, 74, i el percentatge
més elevat de vot per la
causa, un 52%. ■

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el del
grup parlamentari de JxCat, ahir, al Parlament ■ ACN
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

LA CRÒNICA

Jordi Alemany

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

Creix un 55%
l’import del frau
fiscal detectat
a Catalunya
a Giró diu que l’Agència Tributària

ha fet aflorar 338 milions i que
s’augmentarà en 20 inspectors

Basha Change (CUP) defensant la proposta sobre la restitució de la memòria de les acusades de bruixeria ■ ORIOL DURAN

Aquelarre al ple
M

olt soroll extern els darrers
dies, molta mofa i crítica a les
xarxes, molta incomprensió i
molts noms propis es van concentrar
ahir al matí al ple del Parlament en el
debat sobre l’aprovació de la proposta de resolució impulsada pels grups
d’ERC, JxCat, la CUP i En Comú Podem (ECP) sobre la reparació i la restitució de la memòria de les acusades
de bruixeria. Els grups ponents van
aprofitar, avançant-se a les acusacions d’iniciativa qualificada de frívola, per posar en relleu que “són els
mateixos que mai no han condemnat
l’anorreament, la persecució, l’extermini d’altres grups i minories”, en paraules de la diputada de JxCat Aurora
Madaula. Dit d’una altra manera, i en
boca de Susanna Segovia (ECP): “Això encara passa avui en dia. Encara
tenim caceres de bruixes” entre les
dones víctimes de violència de gènere
assassinades o del col·lectiu trans, recordant la pallissa mortal que va rebre Sonia Rescalvo fa més de deu
anys al parc de la Ciutadella i que en
el context del segle XV “podríem dir
que les van atacar per bruixes, perquè
també estaven contra la norma”.
Els paral·lelismes amb els feminicidis actuals van ser un dels fils argumentals compartit entre moltes de
les ponents. La republicana Jenn Díaz
ho expressava, citant la filòsofa i escriptora feminista Silvia Federici, per
exposar que la societat actual és hereva dels que van perseguir, matar,
torturar i oblidar les bruixes per imposar un model de feminitat dins del patriarcat i el capitalisme que ha evolucionat: “Abans se’ns deia bruixes, ara
ens diuen feminazis, histèriques o mal
follades, i abans en dèiem cacera de
bruixes i ara en diem feminicidis.” I
Madaula ho reblava recordant que el

nom de bruixa és només un genèric
que “es donava a les dones dissidents”, mentre que Segovia assenyalava que la definició de bruixa del diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
–“dona vella, lletja, dolenta”– continua tenint unes connotacions d’insult
que no tenen equivalent en la definició masculina i tampoc s’empra.
Basha Changue, de la CUP, va preferir parlar del paral·lelisme que atribueix la cacera de bruixes no només
al fet de ser dones, sinó també al capitalisme. “Trementinaires, parteres,
curanderes, artesanes i pageses.
Eren, sobretot, resistència, per guardar els sabers ancestrals que connectaven les societats europees amb la
terra” i que van assassinar i perseguir
per “sotmetre-les” en fer “nosa al
desenvolupament del patriarcat capitalista”. Per Changue aquesta cacera
—————————————————————————————————————————————

El Parlament insta el govern a
impulsar estudis sobre la
cacera de bruixes i a reparar la
memòria de les condemnades
—————————————————————————————————————————————

no és cosa del passat ni s’han de “banalitzar les seves morts, al·ludint simplement a la misogínia i els drets humans” mentre “hipòcritament apostem per macroprojectes que destrueixen el territori”, s’aposta pel consum basat en l’espoli colonial o no es
revisen les relacions “supremacistes
amb el sud”, entre altres.
El text reconeix les dones condemnades per bruixeria –el 80% dels casos– com a “víctimes d’una persecució misògina” que va portar a “l’assassinat” de milers de dones –800 a
Catalunya–, i proposa reparar-ne la
memòria com han fet a Escòcia, Su-

ïssa, Noruega o Navarra. S’adhereix a
la campanya No eren bruixes, eren dones que impulsa la revista Sàpiens
amb activitats com per exemple la
projecció del documental Bruixes, la
gran mentida, que va produir la revista i va emetre dimarts TV3, i que es
projectarà, en col·laboració amb la Diputació de Lleida, a la Seu d’Urgell,
Cervera, Bossòst, Bellcaire d’Urgell i
Torrefarrera, a més de fer-hi taules rodones i altres activitats. A més, insta
el govern a “impulsar estudis acadèmics amb perspectiva de gènere” sobre la “cacera de bruixes” i incorporar-ho al currículum acadèmic, i impulsar accions divulgatives, i insta els
ajuntaments a incloure al nomenclàtor noms de dones condemnades.
La iniciativa també va tenir l’adhesió del PSC, tot i defensar, com el PP,
que s’hauria d’haver debatut en comissió i no al ple, “on hauríem de centrar-nos a trobar solucions per als
problemes grans que hi ha a Catalunya”, va expressar la diputada Gemma
Lienas. A aquest argument es va aferrar Cs, que es va abstenir, però especialment Vox i el PP, que hi van votar
en contra. La ultradreta, amb Mónica
Lora, va fer el seu especial totum revolutum, primer demanant que la justícia i reparació s’hauria de fer amb
“els nens catalans assenyalats i perseguits” perquè les seves famílies volen més castellà a les escoles; barrejant-hi comentaris sobre unes suposades comissions que cobrava l’expresident Jordi Pujol a una vident o el
“malbaratament” del govern per “festes separatistes i feministes”. I mentrestant la popular Lorena Roldán demanava la mateixa “sensibilitat” per
defensar les “dones constitucionalistes atacades” en comptes de les del
segle XV. ■

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, durant la
seva intervenció en la sessió de control ■ BERNAT VILARÓ / ACN

J.A.
BARCELONA

El conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, va
explicar en seu parlamentària que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
ha fet aflorar 338,5 milions d’euros de frau fiscal
aquest 2021, la qual cosa
significa un 55% més que
l’any anterior. En resposta
a una pregunta de la diputada de JxCat Elsa Artadi,
va explicar també que
aquesta era un prioritat,
del Departament, i va recordar que al setembre
van convocar 120 noves
places per a gestors tributaris, i que el proper mes
d’octubre convocaran una
vintena de places noves
per dur a terme les tasques d’inspecció tributària.
Giró va posar en relleu
la xifra que han fet aflorar
tenint en compte que el
pressupost de l’ATC és de
85 milions: “Això signifi-

carà retornar a l’erari públic 4 euros per cada euro
que invertim.” Per al conseller, aquest fet demostra
“l’eficiència” del sector públic català, al mateix
temps que va remarcar
que l’evasió d’impostos és
un “delicte vergonyós i un
dissolvent de la cohesió social” perquè perjudica
moltes persones vulnerables.
Canvis en els Bombers
D’altra banda, el conseller
d’Interior, Joan Ignasi Elena, va avançar que el secretari general del Departament, Oriol Amorós,
compareixerà en la comissió d’Interior per explicar
“amb detall” tots els canvis
que s’han fet i els que “es
produiran” en el cos dels
Bombers arran dels presumptes casos de corrupció que investiga el jutjat
d’instrucció número 14 de
Barcelona en què s’inflaven factures del manteniment dels vehicles. ■
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Operació a la UE
per blanquejar
la repressió

a Un manifest denuncia “tanta generositat” en els índexs

sobre els nivells de democràcia que es donen a Espanya
Jordi Panyella
BARCELONA

Dues-centes
persones,
professors universitaris i
professionals liberals, han
subscrit un manifest en
què s’alerta de la generositat amb què dos dels índexs de referència internacional per mesurar els nivells de democràcia dels estats han puntuat l’Estat espanyol. La valoració positiva (“tanta generositat”)
sorprèn en un moment en
què l’aparell polític, judicial, policial i administratiu de l’Estat ha actuat, almenys, contra 3.628 simpatitzants del moviment
independentista català,
amb una acció repressiva
sense precedent en les democràcies occidentals. Els
impulsors del document
van fer ahir una roda de
premsa en què van mani-

festar la seva sorpresa davant el fet que quan han
volgut indagar entre els
responsables d’aquests índexs sobre el perquè dels
resultats de les seves anàlisis en relació amb Espanya
no han obtingut resposta.
Els índexs que es posen
en qüestió són el de The
Economist
Intelligence
Unit (EIU) i el Varieties of
Democracy (V-DEM), que
impulsa la universitat sueca de Göteborg. El primer
situa Espanya al davant de
França i Bèlgica, i el suec
ha rectificat les seves valoracions i el que primer era
un càstig a Espanya després s’ha suavitzat, amb
una modificació que ha
sorprès els experts catalans que han estudiat els
dos índexs.
En la roda de premsa
d’ahir, Eduard Garcia i David Ros van explicar que

han fet un seguit de gestions amb els responsables
de l’índex suec per saber
els criteris que han fet servir per donar a l’Estat espanyol una valoració molt generosa, segons les seves
pròpies paraules. Van
mantenir un intercanvi de
correus amb els experts
suecs fins que va arribar
un punt en què no van poder avançar i els va ser impossible treure l’entrellat
de tot plegat.
Garcia va insistir ahir
que el grup que ha analitzat els índexs de democràcia són gent de ciència
–“som acadèmics”, va
dir–, i des d’aquesta perspectiva va declinar fer especulacions sobre quina és
la causa que ha portat a
modificar un índex en què
primer Espanya apareixia
en una situació compromesa i que després es va

David Ros, en primer terme, i Eduard Garcia, en la presentació ahir del manifest ■ JPF

corregir a l’alça.
La metodologia que es fa
servir és la d’establir uns
responsables d’àrea, encarregats de supervisar els
nivells de democràcia
d’una regió concreta que
tenen fonts d’informació a
cada país per fer les valoracions corresponents. En
funció d’aquestes fonts, les
valoracions i la puntuació
posterior poden quedar esbiaixades, com es conside-

ra que ha passat amb el cas
d’Espanya. S’ha demanat
qui són aquests informadors espanyols però no
s’ha aconseguit aquesta informació.
El manifest presentat
ahir lamenta “que es qualifiqui Espanya com una plena democràcia, ja que les
nombroses violacions recents de drets humans són
simplement incompatibles amb el que els anome-

nats instituts de qualitat
democràtica han atorgat
tan generosament al Regne d’Espanya”.
Finalment, els signants
del manifest insten The
Economist i la Universitat
de Göteborg a “introduir
controls més robusts en les
seves metodologies per tal
de limitar el risc de biaix,
perjudici i manipulació
que avui enterboleix el seu
valor”. ■

Cambray promet protegir
jurídicament els docents
a El conseller insisteix

que la sentència del
25% es basa en una
llei derogada

R.M.B.
BARCELONA

El conseller d’Educació,
Josep Gonzàlez-Cambray,
va insistir ahir que els docents tindran “tota la protecció política i jurídica del
govern” davant la sentència ferma del TSJC que
obliga tots els centres a fer
un 25% de classes en castellà. “Estem al costat dels
mestres”, va afirmar, i va
recordar també que la Generalitat “està desplegant
un pla d’impuls del català”:

“I desplegarem un nou
marc normatiu per refermar el model d’escola catalana.” Educació no ha
concretat encara quin serà aquest nou marc normatiu.
Gonzàlez-Cambray va
fer aquestes declaracions
al Parlament durant la
sessió de control al govern
com a resposta a una pregunta del portaveu de Ciutadans, Nacho Martín
Blanco, sobre les accions
del Departament per garantir el 25% de castellà.
Martín Blanco va assegurar que la immersió lingüística “està basada en
dogmes nacionalistes”. El
model “té la voluntat de
sotmetre la ciutadania i és

un sistema profundament
injust”, va assegurar el
portaveu taronja. “Deixin
en pau les escoles, a Catalunya no tenim cap conflicte lingüístic, se’l van inventar vostès; només saben viure de la confrontació i la mentida”, va etzibar Gonzàlez-Cambray,
que hi va afegir que Ciutadans està utilitzant la llengua “com a arma abans del
naufragi i la desaparició”.
El conseller va explicar
que s’han fet 240.000
tests d’antígens a l’alumnat en els darrers 15 dies.
Va assenyalar, així mateix, que durant el mes de
gener s’han fet 11.743
substitucions “efectives”
per cobrir les baixes per

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ahir al Parlament ■ BERNAT VILARÓ / ACN

coronavirus i que el 91%
de l’alumnat va assistir a
classe el dia que més contagis es van detectar a Catalunya. Ahir, la xifra d’estudiants confinats era de
114.314. El rècord es va
viure
dilluns,
amb
132.233 alumnes i do-

cents en quarantena. El diputat dels comuns Joan
Carles Gallego va reclamar
al conseller normes i protocols “clars i estables” per
gestionar els casos de la covid a les escoles i instituts.
També mascaretes gratuïtes al centre, aparells de

ventilació mecànica a les
aules i una gestió flexible
de les substitucions. El
conseller va insistir que el
Departament “està al costat de les famílies, els
alumnes i els docents” i
que ha aconseguit garantir
la presencialitat. ■
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El Parlament investiga la
queixa per assetjament

a La mesa va activar el 18 de gener el protocol aprovat al desembre i elaborat arran de l’acusació
contra el lletrat Bayona al novembre a L’afer també va frenar la informació sobre les prejubilacions
BARCELONA

El Parlament fa una setmana que té activat el protocol contra l’assetjament
laboral.
Concretament
des del 18 de gener, i per
tant abans del dur enfrontament que va esclatar dimarts entre la secretària
general de la cambra, Esther Andreu, i l’exlletrat
major, Antoni Bayona, arran de la carta d’aquest últim que l’acusava d’opacitat i reclamava una investigació per com s’havia
gestionat el lliurament
d’informació al diari Ara
sobre les prejubilacions
d’or a la cambra.
El bloqueig de la infor-

mació, a més de tenir una
raó en la complexitat de
fer complir el dret d’accés
a la informació i la protecció de dades dels treballadors, tenia un motiu més,
la queixa d’assetjament laboral que va provocar la dimissió dels membres de
l’Organisme d’Accés a la
Informació Pública (OGDAIP).
El 18 de gener, el mateix dia que els membres
de la mesa del Parlament
es van conjurar per eliminar les llicències d’edat arran del rebuig social generat per la informació del
diari Ara, la mesa també
va aprovar, fora de l’ordre
del dia, activar el protocol
per la resolució de situa-

cions d’assetjament psicològic. Aquesta eina s’havia
aprovat el 21de desembre
després d’un mes d’elaboració per fer front precisament a la queixa per assetjament feta arribar el 25
de novembre a la secretària general per un membre
de l’OGDAIP. La cap de
l’Àrea d’Arxiu de la Direcció d’Estudis, Blanca Martínez, va signar aquell dia
un escrit de renúncia a
causa del tracte poc respectuós rebut per un altre
membre de l’òrgan, l’exlletrat major Antoni Bayona,
a l’hora de decidir com es
lliurava la informació.
El 23 de desembre
Bayona també va renunciar a formar part de l’OG-

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, parla amb
la secretària general, Esther Andreu ■ EFE

El proper diumenge 30 de gener (de 10 a 15 h) la Fira de l’Oli i l’Oliva
d’Ullastrell arriba a la desena edició. Comptarem amb prop d’una trentena de
parades de productes relacionats amb l’oli d’oliva, entre ells una gran quantitat
de productors d’oli d’Ullastrell.
Durant el matí es podran realitzar visites guiades al Molí de l’Oli del Celler
d’Ullastrell, participar al Concurs de llançament de pinyol d’oliva organitzat per
l’associació Els Festucs i ballar amb els més petits amb l’actuació infantil de la
companyia La Bleda i el seu espectacle “Una paradeta particular”. Tot
passejant podrem gaudir d’una Escudellada preparada pels Geganters
d’Ullastrell o de servei de Bar i calçots, a càrrec d’Els Festucs d’Ullastrell.
L’habitual Concurs Popular d’Oli d’Ullastrell, que enguany arriba a la sisena
edició, per les restriccions de la covid canvia de format. Tindrà lloc el mateix
diumenge, durant la Fira, en què el públic visitant de 10 a 13 h podrà decidir
quin dels olis exposats és el que més li agrada tastant-lo a la parada
corresponent i dipositant la butlleta amb el veredicte popular a l’estand de
l’Associació de Productors d’Oli d’Ullastrell, entitat organitzadora del Concurs.
El premi al Millor Oli Local 2022 es farà públic a les 14 h a la plaça de Joan
Montmany.
Gaudiu doncs d’una jornada intensa plena d’activitats relacionades amb l’oli i
l’oliva que pretén un any més ser un aparador de l’Oli d’Ullastrell i dels seus
productors.
865126-1254334L

Emma Ansola

DAIP assegurant que l’organisme “no està en condicions de garantir el compliment de les resolucions
adoptades”. Tanmateix,
les dimissions no van ser
acceptades fins a resoldre
l’expedient d’informació
en una jornada de treball
el 4 de gener.
El 17 de gener l’Ara va
publicar la informació i va
denunciar el retard a lliurar-la. La crítica social per
l’existència de prejubilacions amb el sou íntegre i
en alguns casos molt elevat
pel cobrament de triennis
irregulars obligava els
membres de la mesa a suprimir totalment les llicències. Aquell dia també es va
activar el protocol per analitzar la situació creada en
el si de l’OGDAIP, però les
alarmes es van tornar a
disparar dimarts amb la
carta de Bayona amb acusacions cap a Andreu
d’opacitat i la rèplica
d’aquesta acusant-lo del
bloqueig. La denunciant de
l’assetjament també ha
transmès que mai ha rebut
cap pressió externa que
pogués condicionar la seva
tasca a l’OGDAIP. ■

Enguany adaptada a la pandèmia, en què les parades estaran distanciades
entre elles per grups i seguiran les mesures corresponents per seguir oferint el
millor producte amb la màxima seguretat.
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Jordi Panyella Periodista

“L’Estat ha respost amb la
lògica del mascle ofès”
DOCUMENT · ‘Causa General’ recull material contra 3.628 represaliats, amb més de cent testimonis directes, entre ells cinc
presidents de la Generalitat, que aporten detalls reveladors UNIÓ EUROPEA · Jordi Panyella sintetitza en les seves
conclusions que Espanya és un estat molt potent i també molt ben acomboiat pel sistema d’estats que és la Unió Europea
EL FUTUR

David Castillo
BARCELONA

A

mb Causa General,
Jordi Panyella (Barcelona, 1966), periodista
d’aquest diari, ofereix
un llibre que denuncia la repressió contra més de tres mil ciutadans durant el procés. Avui presenten Causa General (Angle),
a les 19 h, a la llibreria Ona de
Pau Claris.

L’abast del seu estudi és el procés sobre 3.628 represaliats.
Com veu les conseqüències?
És una xifra que fa por perquè
aquest llibre va sobre la por, la
por que l’Estat espanyol ha volgut, i encara vol, infondre sobre
el moviment independentista.
La conseqüència de la repressió, d’aquesta por que s’ha anat
estenent de mica a mica, és la
desmobilització de bona part de
l’independentisme, una passa
enrere que ha fet molta gent per
temor de ser el següent a ser detingut, acusat, processat i condemnat. I és una por lògica,
comprensible, humana. De cara
a un futur, si el moviment independentista ho vol tornar a intentar, haurà de prendre consciència de fer-se fort davant la
por i, sobretot, davant el mal.
Perquè l’Estat ha fet servir la
doble estratègia de fer por i,
quan no ho ha aconseguit, aleshores ha passat a fer mal. Com
més resistent sigui el moviment
independentista al dolor, més
lluny arribarà.
Panyella davant la seu de la ‘Jefatura’ de Via Laietana, escenari de la repressió ■ ORIOL DURAN

Quan va decidir posar-hi veu?
Així que l’Estat va redoblar la
repressió sobre l’independentisme i va començar a haver-hi casos, detinguts, presó, casos i
més casos, vaig començar a tenir clar que estàvem davant
una Causa General, un esdeveniment històric de repressió
contra Catalunya que era necessari documentar..
Qui són els 3.628 represaliats?
Són gent normal i corrent: ciu-

tadans que han cregut en el projecte independentista, que hi
han posat la cara i els ossos moltes vegades. La mostra més evident que el moviment independentista ha estat transversal és
aquest llibre on s’hi recullen les
identitats de presidents de la
Generalitat, consellers, alcaldes, jutges, periodistes, mecànics, restauradors, pagesos, informàtics, estudiants, valencians, madrilenys, marroquins i

fins i tot un americà. Ha estat
una causa general, s’ha anat
contra tots els ciutadans, de tot
origen i tota procedència.
Vostè ha tractat de temes com
el cas Palau o l’execució de
Puig Antich. És un encàrrec editorial o un projecte personal?
Sempre he escrit els llibres que
he cregut que havia d’escriure i
fins ara he tingut la sort de trobar suport editorial. També va

M’explica Panyella que ha escrit el llibre de
cara al futur:
“Escric per als
historiadors del
futur, i en aquest
cas ha estat així
més que mai
perquè imagino
un historiador
d’aquí a uns
anys acudint al
meu llibre per
saber quina va
ser la tragèdia
del moviment
independentista català a mercè de la ira i les
ganes de venjança de l’Estat
espanyol. Causa
General és també un llibre indispensable per
avui, per prendre consciència
de tot el que ha
passat. Dic que
és un llibre com
una campana, i
pel seu volum,
de més de 500
pàgines, com
una llamborda,
que són eines
revolucionàries,
però també
sembla un maó,
per començar a
construir alguna
cosa bona.”

ser així quan vaig fer la novel·la
Infidels a la pàtria, on dono una
solució política i eròtica al procés independentista. Causa General era un llibre necessari,
que el considerava necessari
per mi, per tenir una visió completa i general de tot el que ha
estat la repressió, i també, evidentment, un llibre d’interès
general, perquè no hi ha una comarca catalana que s’hagi deslliurat de la repressió.

Quina síntesi en treu?
Catalunya va menystenir la fortalesa de l’Estat espanyol. Hi ha
una certa tendència a mirar de
manera frívola les capacitats
dels espanyols, i Espanya és un
estat molt potent i també molt
ben acomboiat pel sistema d’estats que és la Unió Europea. Espanya és poderosa i també molt
orgullosa. El moviment independentista va ferir l’orgull de
la nació espanyola i per això s’hi
han tornat d’aquesta manera
tan brutal i despietada. En els
crims de violència domèstica
acostuma a haver-hi molta
sang, acarnissament, perquè
els sentiments es desfermen i
l’agressivitat cau sobre la víctima; doncs bé, l’Estat ha respost
amb aquesta lògica de mascle
ofès. Hi ha, a més, una desigualtat de forces que ha fet que la
repressió sobre Catalunya hagi
estat implacable, impossible
d’aturar, no ha quedat més remei que entomar les hòsties que
anaven caient amb aquell objectiu que deia abans de fer por,
desmobilitzar la persona represaliada i tot el seu entorn.
Recull testimonis de cinc presidents de la Generalitat.
Jordi Pujol explica, per exemple, que quan va fer un pas “al
costat” en explicar allò de la deixa, es pensava que el moviment
independentista s’afebliria, i en
veure la manifestació de l’11 de
setembre va tenir clar que no és
tan important com es pensava.
Artur Mas revela com el govern
espanyol el va advertir que s’havia reforçat el Tribunal Constitucional per actuar expressament contra Catalunya, amb
una cessió del poder als jutges,
com així ha sigut. Carles Puigdemont dona les claus del perquè no va fer el salt a la independència. Quim Torra insisteix
que l’única via és col·lapsar les
presons per fer rebentar el sistema. I Pere Aragonès revela
fins a quin punt la Guàrdia Civil
ha forçat les proves contra els
independentistes. ■
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L’estàtua del requetè
és dins la cripta del
Terç de Montserrat
a Els promotors del monument reclamen a l’abat la restitució a

l’emplaçament original i amenacen d’emprendre accions legals
Emili Bella
BARCELONA

L’estàtua del requetè malferit és a l’interior de la
cripta on reposen els 319
caiguts del Terç de Nostra
Senyora de Montserrat.
Segons ha pogut saber El
Punt Avui, l’abadia va traslladar l’obra al mausoleu,
que és un espai privat tancat al públic. La junta directiva de la germandat del
Terç ha demanat al pare
abat, Manel Gasch, la restitució immediata de l’estàtua al lloc on es va erigir originalment, el 1965, de comú acord entre l’abadia i la

155046-1222705L

El pedestal on hi havia l’estàtua, buit ■ EL PUNT AVUI

germandat, davant mateix
de la cripta.
Tres dies abans de la retirada, que va tenir lloc el

10 de gener, l’abadia va notificar a la germandat del
Terç la seva decisió de traslladar l’estàtua “per tal de

protegir-la de possibles actes vandàlics com els soferts recentment”, assegura el Terç, que va requerir
formalment als monjos la
protecció de l’escultura en
la ubicació original. El mateix dia 10 a mig matí, però, van rebre una nova notificació del pare majordom de l’abadia en què els
comunicava que en breu
procedirien al trasllat
“sense el consentiment de
la germandat”, que reivindica el seu paper de promotora del monument panteó
i de responsable de la custòdia. Per tot plegat, han
elevat una queixa a Montserrat –que dona per tancada la qüestió– davant
d’aquest “fet consumat”,
una “decisió unilateral”
que consideren “totalment
inadmissible perquè no
respecta ni el comú acord
que l’estàtua assenyali el
lloc de la cripta, ni el conveni existent entre l’abadia i
la germandat, i perquè vulnera drets emparats per la
Constitució”. En aquest
sentit, es reserven “les accions que els puguin correspondre en relació amb
aquest assumpte”. ■

La mesa del Congrés
veta indagar el 17-A tot
i el que diu Villarejo
a Rebutja la iniciativa

independentista i diu
que Es-Satty i el CNI
són d’afers reservats

David Portabella
MADRID

Les paraules del comissari
jubilat i policia patriòtic
José Manuel Villarejo, en
un judici pel cas Tàndem
en el qual ell era l’acusat,
tot implicant el CNI en els
atemptats del 17 d’agost
del 2017 a Barcelona i
Cambrils per donar un
“petit ensurt a Catalunya”
van portar els partits independentistes a registrar la
petició d’una comissió
d’investigació al Congrés
sobre la relació de l’imam
de Ripoll Abdelbaki es-Satty amb el CNI en època de
Félix Sanz Roldán. Amb
els vots del PSOE, el PP i

Vox i el suport dels lletrats
i l’aval dels precedents sobre el 17-A, però, la mesa
del Congrés ha tornat a vetar el nou intent d’indagació i adverteix que la informació sobre el CNI només
se sotmet al control del
Congrés a través de la comissió que controla els
crèdits destinats a despeses reservades (abans dita
d’afers reservats) i que no
és pública sinó que és secreta i que està vetada a la
premsa.
La iniciativa que ERC,
Junts, la CUP i EH Bildu
van registrar al Congrés el
12 de gener no ha durat ni
quinze dies. Tot i el recel
que desperta Villarejo,
l’independentisme hi veia
l’única via per esbrinar detalls com ara la durada de
la col·laboració d’Es-Satty
amb el CNI i si hi va tenir
un salari o retribució. ■

