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Denúncia pública dels abusos
al món LGTBI a Via Laietana
a Tania Navarro, una de les primeres transsexuals, explicarà avui els maltractaments i vexacions a què
la va sotmetre la policia a La Comissió de la Dignitat es concentra aquesta tarda davant la prefectura

Tania Navarro, fotografiada davant la prefectura, i documentació judicial sobre el seu cas, en què se la tracta penalment d’homosexual i ‘maleante’ ■ JPF

Jordi Panyella
BARCELONA

La casa del terror de la Via
Laietana 43 va ser un espai de tortura per als activistes polítics detinguts
durant la dictadura i un
cau de burla, humiliació i
violència homòfoba contra el col·lectiu LGTBI,
aleshores
simplement
marietes a mercè del maltractament de la policia
quan els detenia. Tania
Navarro, una de les primeres activistes transsexuals d’aquest país, perseguida i represaliada de nena i de jove fins a la desesperació per haver nascut

nen amb ànima de nena i
portar faldilles, explicarà
aquest vespre davant l’edifici policial la seva experiència en mans de la policia i la justícia de Franco.
La Tania participarà en
una nova concentració
convocada per la Comissió
de la Dignitat, que cada
primer i tercer dimarts de
mes convoca la ciutadania
davant la prefectura, en
col·laboració amb l’ANC,
per demanar que l’edifici
deixi de tenir usos policials i passi a mans de la
Generalitat per destinarlo a un espai de memòria.
A les concentracions
sempre hi intervenen per-

sones que han passat per
les dependències policials
en condició de detingudes.
Avui a l’acte hi intervindran Leopold Estapé, estudiós de la repressió al
moviment LGTBI; Alpe
Conceptes, activista de la
lluita del col·lectiu, i la mateixa Tania.
La història de repressió
patida per Tania Navarro
és tan brutal que ella mateixa ho ha explicat en un
llibre que ha titulat La infancia de una transexual
en la dictadura. El context legal d’aquell temps
és molt important de conèixer per entendre el perquè del patiment d’aques-

ta i moltes altres persones.
Durant la República es va
promulgar una norma
amb el nom de Ley de vagos y maleantes per la
qual les persones que no
seguien un model de sexualitat estricte, heterosexual, estaven fora de la
llei i eren detingudes.
Aquesta norma va ser
vigent durant tot el franquisme fins al 16 d’agost
del 1970, quan va entrar
en vigor una nova llei que
substituïa l’anterior, amb
l’explícit nom de Ley de
peligrosidad y rehabilitación social. Es va canviar
el nom, però la repressió
contra el col·lectiu va con-

tinuar, com molt bé sap la
Tania.
Reformatori
Aquesta dona va patir de
ben menuda la incomprensió de la societat. Coneguts de la seva mare van
convèncer-la perquè tanqués la seva filla, la tercera
de cinc germans, en un reformatori, perquè calia reformar la seva tendència
sexual. La Tania va viure
com un horror el tancament en el centre de la Bonanova, d’on es va escapar
tantes vegades com va poder, i tantes vegades era
detinguda i retornada a
aquell centre. Tan díscola

va ser que un jutge va arribar a dictar una ordre
d’expulsió de Barcelona, i
ella va acabar per un
temps a Madrid.
Entre els anys 1972 i
1975, la Tania va comptabilitzar fins a onze entrades a la prefectura superior de policia de la Via Laietana. “El primer cop em
va detenir al carrer Conde
del Asalto, avui Nou de la
Rambla, jo anava vestida
com una nena i un cop a
comissaria em van fer desvestir i en veure’m van exclamar: «Maricón!»”
Cada cop que era detinguda es repetien les vexacions i els maltractaments
físics per part de la policia.
“Un dia no vaig poder més
i quan en va venir un que
em va pegar una hòstia jo
vaig tenir clar que rebria
de valent i aleshores vaig
picar de cap, jo mateixa,
contra un arxivador i em
vaig provocar una ferida.
Em van donar un Kleenex
per a la sang i em van fer
marxar”, explica.
A presó
En la documentació judicial, Tania era catalogada
com a “homosexual” i
“maleante”, documentació en la qual consten ordres d’ingrés a la presó. “A
la Model em van violar.
Imagina’t, joveneta, amb
pitets, i aspecte femení...”
La Tania va ser condemnada a una pena de sis mesos a sis anys de presó, i va
complir sis mesos a Badajoz.
De joveneta, Tania Navarro es va guanyar la vida
en la prostitució, anant a
buscar els clients a les sales de joc. En fer-se gran va
entrar al món de l’espectacle i va fer de vedet amb el
nom de Tania Joyce, i va
actuar als teatres de Barcelona i Madrid. ■

La CUP proposa que el dany al
medi ambient sigui delicte penal
Redacció
BARCELONA

La CUP vol que es modifiqui el Codi Penal per incorporar-hi el delicte d’“ecocidi” i així “perseguir” els
presidents de les corporacions responsables de produir il·legalment i conscientment un dany “greu,
extens i durador” al medi

ambient.
Ho va explicar ahir el diputat Dani Cornellà després de registrar una iniciativa al Parlament per
portar la qüestió al Congrés, que és qui té la competència. La CUP també
demana que es creï un
grup de treball per incloure “l’ecocidi” com a cinquè
crim contra la humanitat

a l’Estatut de Roma del
Tribunal Penal Internacional. “Volem perseguir
aquestes empreses que
fan ecocidi sense pagar-ne
les conseqüències”, afirmava. Per la CUP, el concepte d’ecocidi inclouria
“tot acte il·legal o derivat
d’un defecte greu de previsió o de precaució comès
per estats, empreses pú-

bliques o privades o individus sabent que és altament probable que causi
un dany greu, extens i durador a l’ambient”. Proposen castigar econòmicament i amb presó permanent revisable els responsables de casos extrems
com la destrucció d’ecosistemes, hàbitats i espècies
protegides. ■

El diputat de la CUP Dani Cornellà en una intervenció al ple
del Parlament ■ ACN
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La presidenta
del Parlament,
a punt de judici
a El TSJC veu indicis

de malversació en els
contractes fraccionats
per Borràs a la ILC

E. Ansola
BARCELONA

Continua la ràtzia de judicis contra membres del
Parlament, aquest cop directament contra la presidenta, Laura Borràs, pel
cas conegut de fraccionament de contractes mentre era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El jutge va anunciar
ahir que donava per tancada la investigació contra la
presidenta i tres persones
més després de constatar
que Borràs “va abusar del
seu càrrec” i que hi ha “indicis per jutjar-los pels delictes continuats de prevaricació
administrativa,
frau administratiu, falsedat documental i malversació de cabals públics”. A
partir d’ara la fiscalia superior del TSJC té deu dies
per presentar el seu escrit
d’acusació abans de posar
data al judici.
En la seva resolució, el

jutge recull fins a divuit
contractes menors, per
sota dels 18.000 euros,
que Borràs hauria signat
del 2014 fins al 2017 per
fer treballs informàtics al
web de l’organisme.
D’aquests divuit, sis correspondrien a Isaías Herrero per valor de 112.502
euros. El jutge detalla el
contingut dels correus entre Borràs i Herrero per tal
d’adaptar les factures i els
contractes a la llei reguladora de contractes públics, la qual cosa, per les
converses publicades, ja
amoïnava Herrero. Segons el jutge, aquests correus “són indicis prou sòlids de concertació entre
ells dos per tal de defraudar la Institució de les Lletres Catalanes”. Es dona el
cas, però, que l’entramat
va sorgir quan es va punxar el telefon a Herrero per
una altra causa, i en aquelles converses ja feia referència a “molts merders”
que tenia amb la facturació que havia de presentar
a la institució. A més dels
contractes directes amb la
institució, Herrero també
hauria presentat factures

La presidenta del Parament, ahir al TSJC per acompanyar la consellera de Cultura ■ EFE

amb noms encoberts pels
quals hauria rebut uns
22.000 euros més.
En una resolució de 30
pàgines, el magistrat del

Sánchez abaixarà els
impostos per frenar
l’alça del carburant
a El pla de resposta

arribarà el 29 de març
i Feijóo li retreu ara
“folrar-se” a impostos

David Portabella
MADRID

L’alça del preu dels carburants serà combatuda per
Pedro Sánchez amb un pla
de resposta que aprovarà el
Consell de Ministres el 29
de març i que ha de ser beneït abans a Brussel·les els
dies 24 i 25. Així ho anunciava el president, Pedro
Sánchez, ahir al vespre a La
Sexta, on va confirmar que
una mesura serà la rebaixa
d’impostos dels carburats:

“Hi haurà rebaixes fiscals”.
Sobre el preu de la llum,
alerta que la solució al
“mercat disfuncional” és
deslligar-lo del gas.
El futur líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el govern de “folrar-se”
amb l’increment de la llum i
la gasolina”perquè un 50%
del preu són impostos”, i va
exigir que s’abaixi l’impost
d’electricitat al 4% i el dels
carburants, el dièsel, la gasolina i els hidrocarburs, i
un IVA mínim al gas. El
preu de la llum és un 0,8%
més baix: 249,66 euros per
megawatt hora (€/MWh)
de mitjana avui, la meitat
que el rècord de fa set dies
(544,98 €/MWh). ■

186403-1255818Q

TSJC Josep Seguí es mostra contundent en apuntar que Borràs “va abusar
de les funcions que tenia
reconegudes” com a direc-

tora de la ILC mitjançant
“resolucions injustes”, en
aprovar les adjudicacions
de divuit contractes menors”, que eludien així la

concurrència
pública,
“únicament” amb el propòsit d’afavorir Herrero
“en detriment dels interessos generals”.
A més de Borràs i Herrero, en el cas estan implicats Andreu i Roger. Tots
dos haurien facilitat les dades fiscals per presentar
els pressupostos i factures
dels treballs que faria
Herrero. Els contractes investigats sumen 330.442
euros.
Borràs és a les portes del
judici, i això, d’acord amb
el reglament del Parlament en casos de corrupció, obligaria la presidenta
del Parlament a deixar el
seu escó. Ahir el president
del grup de Cs, Carlos Carrizosa, ja va demanar la dimissió de la presidenta
Borràs. ■
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Lament de Giró per la gestió
“testimonial” dels fons Next
a El conseller d’Economia censura que l’Estat va “tard” en la transferència de recursos i reclama
una assignació per a tretze projectes de 2.089 milions d’euros a De moment ha rebut 1.904 milions

Web únic per
a la gestió de
tots els fons

Redacció
BARCELONA

El conseller d’Economia i
Hisenda, Jaume Giró, va
tornar a censurar ahir que
el govern espanyol hagi
centralitzat els fons europeus Next Generation i
hagi deixat en un paper
“tristament testimonial”
la possibilitat de gestionar-los des de Catalunya,
amb pràcticament cap capacitat de decisió sobre
“programes propis” ni quines són “les prioritats de
país que necessiten més
recursos”. Giró va lamentar que des que el Consell
Europeu va acordar el 21
de juliol del 2020 aquest
pla de recuperació que es
va posar en marxa l’estiu
passat, el govern de Catalunya “no ha disposat ni
d’un sol euro” per decidirne la prioritat, però també
va advertir que l’executiu
català “no quedarà de braços plegats” per veure com
des de Madrid “decideixen
què ens convé i què no”.
Per aquest motiu, va re-

—————————————————————————————————

El nou web presentat ahir,
fonseuropeus.gencat.cat,
agrupa en un únic espai virtual
la informació de tots els tipus
de fons europeus existents,
amb una part específica per
als Next Generation, pensant
en els seus gestors i en els
possibles beneficiaris. S’hi
explica el seu funcionament,
i s’hi recullen els textos normatius, un apartat per resoldre dubtes i un cercador que
inclou la descripció i el calendari de les convocatòries, a
més del seu estat d’execució.
Giró i Villarroya, durant la presentació del nou espai web sobre els fons europeus ■ GOVERN

cordar que faran acció de
govern fins allà on els “sigui possible” i, com a mínim, plantejaran quin model creuen que és el millor
per a Catalunya, amb “solucions i propostes concretes per treure el màxim
rendiment” de l’oportunitat que ofereix la Unió Eu-

ropea (UE).
El conseller va fer
aquestes afirmacions en
l’acte de presentació del
nou web dels fons europeus a Catalunya, que durant el 2021rebrà assignacions per valor de 1.904,4
milions a través del Mecanisme de Recuperació i

Resiliència. Es tracta d’un
7,8% dels 24.198 milions
d’euros que l’Estat va gestionar el 2021 dels
140.000 milions que arribaran en forma de transferència i de crèdits fins al
2026. Així ho va detallar la
secretària d’Afers Econòmics i Fons Europeus, Ma-

tilde Villarroya, destacant
que, dels 1.904 milions,
1.491 van correspondre a
la Generalitat –el 14% del
que van assignar a les
comunitats des de l’Estat,
quan el govern català demana arribar al 19%–;
121,8 corresponen al que
assigna l’Estat a entitats

Garriga diu que
no va rebre avís
del TC per l’1-O
a La consellera nega

malversació per haver
habilitat un centre on
avui hi ha el 061
Redacció
BARCELONA

La consellera de Cultura,
Natàlia Garriga, ha negat
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) haver desobeït
el Tribunal Constitucional
(TC) per l’1-O quan era cap
de servei de la conselleria
de Vicepresidència i Economia, adduint que no va
rebre cap requeriment de

l’alt tribunal per avisar-la
que el referèndum estava
suspès. Investigada pels
delictes de desobediència i
malversació –abans de ser
aforada– pel jutjat 13 de
Barcelona, que investiga
l’organització de l’1-O del
2017, Garriga nega haver
malversat diners públics
perquè la nau annexa al
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació (CTTI) que es
va habilitar abans del referèndum com a call center
es va utilitzar com a centre de dades en les eleccions del mateix 2017 i
per al rastreig de casos de

Natàlia Garriga, en el moment d’entrar a la seu del TSJC per declarar, ahir ■ A. GARCÍA / EFE

covid-19 durant la pandèmia. Segons informaven
ahir agències, la consellera va sostenir en la seva
declaració davant la jutgessa Maria Eugènia Alegret que la Generalitat no
disposava d’un equipament altament tecnificat

per rebre i gestionar simultàniament moltes trucades i dades, i el que va
habilitar abans de l’1-O del
2017 avui dona cabuda al
servei d’assistència sanitària telefònica 061.
Acompanyada a l’entrada del tribunal per conse-

llers del govern, la presidenta del Parlament, i dirigents d’ERC, Junts, la
CUP, l’ANC i Òmnium, la
magistrada Alegret li va
notificar el seu processament per haver participat
en l’organització de l’1-O i
li va oferir la possibilitat de

públiques, i 290,7 milions
han arribat a Catalunya a
partir de convocatòries
estatals.
Giró va explicar que la
unilateralitat en les prioritats, projectes i convocatòries adoptades per l’executiu espanyol ha provocat que “les convocatòries
es van fer tard i que les
transferències de recursos encara s’han endarrerit més”. En aquest punt
va recordar que només hi
ha un marge de vint mesos
per canalitzar els 44.000
milions d’euros i, davant la
petició de l’executiu espanyol perquè els fes arribar
els tres projectes emblemàtics a Catalunya, van
aprofitar 13 dels 27 projectes elaborats fa un any
al voltant dels eixos de les
infraestructures, la tecnologia i el medi ambient,
que representen una assignació de 2.089 milions.
S’hi inclouen, entre d’altres, accions encaminades a la racionalització de
l’aigua, la innovació audiovisual, la primera autopista quàntica entre Barcelona i Madrid, i un hub
d’excel·lència de teràpies
emergents i medicina especialitzada; desenvolupar el projecte de la proteïna alternativa, la bioeconomia circular dels purins
i la descarbonització de la
indústria. Giró calcula que
tindran un “efecte tracció” sobre l’economia i mobilitzaran una inversió de
5.200 milions. ■

declarar abans d’enviar el
cas a judici. Garriga es va
acollir al seu dret a respondre només les preguntes
de la seva advocada.
Tot i que la fiscalia i l’advocacia de l’Estat han descartat malversació, l’ultradretà Vox podria mantenir-li aquesta causa com
a acusació particular. Si la
consellera de Cultura acaba sent jutjada també per
malversació de fons, es podria enfrontar a penes de
presó, mentre que si se
l’acaba acusant només de
desobediència, en cas de
condemna tan sols seria
inhabilitada i multada.
Garriga figura entre els
alts càrrecs detinguts per
la Guàrdia Civil el 20 de
setembre del 2017 en
l’operació contra l’organització del referèndum que
va acabar amb la gran manifestació de protesta davant la seu de Vicepresidència, a la rambla de
Catalunya. ■
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ERC sospesa presentar
Rufián com a alcaldable a
Santa Coloma de Gramenet
a La cúpula pensa en ell en el marc de l’estratègia per discutir l’hegemonia
metropolitana al PSC a Vilalta nega cap normalitat en la relació entre governs
Ò.P.J.
BARCELONA

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, va confirmar ahir que
el partit “valorarà” presentar l’actual líder al Congrés, Gabriel Rufián, com
a alcaldable a Santa Coloma de Gramenet en les
eleccions municipals de
l’any vinent, una tasca que
en principi compaginaria
amb el seu càrrec de diputat a Madrid. Diumenge al
vespre, Nació Digital va
avançar que aquesta, si
més no, és la proposta del
president del partit, Oriol
Junqueras, i la secretària
general, Marta Rovira, en
el marc de la batalla que els
republicans volen lliurar
per discutir l’hegemonia
municipalista del PSC a
l’àrea metropolitana.
“Hi ha diverses opcions
sobre la taula, no hi ha
cap decisió presa i s’estan
valorant diverses possibilitats”, matisava ahir Vilalta, que en tot cas recordava que serà la militància de
la secció local qui tindrà
l’última paraula sobre el
candidat. Això sí, admetia
que les municipals del
2023 són “absolutament
estratègiques” i que l’objectiu és “consolidar ERC
a la corona metropolitana

El republicà Gabriel Rufián, la setmana passada, al Congrés dels Diputats ■ EFE

de Barcelona com a alternativa al PSC”.

Junts critica que la taula “silencia”

Res de “normalitat”
Vilalta, d’altra banda, va
negar que l’assistència de
Pere Aragonès diumenge
a la conferència de presidents de La Palma signifiqui que les relacions entre
el govern català i l’espanyol estiguin “normalitzades” com es va vantar la
ministra portaveu Isabel
Rodríguez. “Això és el que
voldria el govern espanyol”, etzibava la republicana, que recordava que
la presència del president
“va ser excepcional” i justi-

Després que la militància
d’ERC ratifiqués diumenge
l’aposta per la negociació,
Junts va tornar a criticar ahir
que la que hi ha oberta entre
governs “és una taula de silenci i silenciadora” de les aspiracions catalanes, que només
ha servit al govern espanyol
“per anar arreu del món” a dir
que té “canalitzat” el conflicte.
Rius, que advertia que l’espai
només ha de ser per parlar
d’amnistia i autodeterminació, denunciava que la taula
ara “està suspesa sine die” i

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

no hi ha “cap previsió que es
pugui tornar a reunir”, ja que
va acusar La Moncloa de buscar excuses per no fer-ho,
com la pandèmia, les eleccions a Castella i, ara, la invasió d’Ucraïna. En canvi, Vilalta
va assegurar que els equips
continuen treballant “de manera discreta” perquè “hi hagi
avenços” i es pugui reunir la
taula “al més aviat possible”, i
amb un ordre del dia clar. Fins
que no hagi madurat un acord
que s’hi pugui validar, advertia,
no es convocarà res.

Feijóo proposa el “rescat”
del cosmopolitisme català
Redacció
BARCELONA

El president de la Xunta
de Galícia, Alberto Núñez
Feijóo, es va oferir ahir a la
tarda per “rescatar” el cosmopolitisme de Catalunya
de mans de l’independentisme, en un acte davant
més de 650 persones en
un hotel a Barcelona on va

presentar la seva candidatura per substituir Pablo
Casado com a president
del PP en el congrés de
principis d’abril. Feijóo va
reclamar “un PP gran per
servir una Catalunya
gran”, que sigui “punt de
trobada de tota la societat
catalana lliure”. “Estimar
Espanya i estimar Catalunya no és una contradic-

ció”, assegurava, de la mateixa manera que “es pot
estimar Galícia i estimar
Espanya”, com diu que fa
ell. Feijóo va carregar contra la Generalitat independentista i la va acusar de
“fracturar” la societat.
“Ho canviarem amb el
meu projecte”, apuntava.
Pel seu cantó, el líder
del PP català, Alejandro

Núñez Feijóo, ahir en l’acte
del PP a Barcelona ■ EFE

ficada pel context de crisi
global arran de la invasió
russa d’Ucraïna, i l’impacte que tindrà sobre l’economia, la societat i l’energia. Les relacions només
es normalitzaran, postillava, “quan s’atenguin les
peticions d’amnistia i autodeterminació i es resolgui el conflicte polític”.
“Fins que això no passi, no
podrem parlar de normalitat en cap cas”, insistia.
Des de Junts, el nou
portaveu, Josep Rius, que
debutava ahir en el lloc
d’Elsa Artadi, entenia el
viatge d’Aragonès com un
“gest positiu” i justificava
la seva presència “puntual” adduint que la situació a Ucraïna “requereix
actuacions excepcionals”.
Però lamentava que l’Estat no hagués “correspost”
el gest, ja que el resultat de
la reunió va ser “clarament insuficient”. Rius,
de fet, alertava que és un
“error seguir confiant en
les promeses de Sánchez”,
i instava Aragonès a no
tornar a assistir a cap més
conferència de presidents
si, com tem, l’acord adoptat ara “queda només en
una mera promesa”.
Els partits que són al
govern espanyol, en canvi,
celebren la participació
d’Aragonès com un “senyal de normalització” de
les relacions, segons la
portaveu socialista, Lluïsa
Moret, que li reclamava
que faci un pas més i convoqui la taula catalana de
partits, que és la “tercera
pota” del diàleg inclòs en
el pacte d’investidura de
Sánchez. Joan Mena, portaveu de Catalunya en Comú, valorava la “rectificació” del president i que representés Catalunya “en
una reunió tan important,
amb una actitud proactiva
i propostes concretes”. ■

Fernández, reivindicava
la figura de Feijóo, que ha
obtingut quatre majories
absolutes consecutives a
Galícia, com el millor “antídot” contra els populismes que ofereixen “solucions màgiques davant
problemes complexos”.
En un acte a Palma al
matí, Feijóo va dir que “si
hi ha un partit autonomista que protegeix la diversitat d’Espanya i el conjunt
de les llengües d’Espanya,
és el PP”, i va assegurar, en
un intent de desvincularse de la ultradreta, que defensa la Constitució en tota la seva amplitud. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs
—————————————————————————————————

Sánchez,
sense oposició

P

edro Sánchez estarà
uns dies de gira europea per recollir informació sobre la guerra a
Ucraïna. El temor que han
deixat les paraules del president dels Estats Units sobre
la possibilitat d’una tercera
guerra mundial intensifica
els moviments diplomàtics.
Va ser Albert Einstein qui va
avisar que en una tercera
gran guerra el món quedaria
arrasat i la quarta guerra
mundial hauria de ser a
cops de roc i cops de pal.
L’actual situació és per estar
alerta i la península Ibèrica,
des d’un punt de vista militar i estratègic mirat des
dels Estats Units, és un portaavions que pot servir per
als uns i per als altres com
fa anys va augurar Kissinger.
Lluny de les hipòtesis, la
conjuntura de la política espanyola ha portat el president Sánchez a poder actuar en aquests moments
en solitari i amb l’única oposició situada dins del seu
mateix govern a càrrec
d’Unides Podem. A Sánchez
li fan oposició des de Podem
amb uns comportaments
que volen ser més d’esquerres que el president amb eslògans de No a la guerra. Tot
plegat esdevé poca cosa
des que Pablo Iglesias va
abandonar l’executiu. Ara
mateix, Sánchez està sense
oposició. La que podia tenir
dins del PSOE està silenciada veient el protagonisme
que té un dels opositors,
l’actual cap de la diplomàcia
europea, Josep Borrell. El PP
està preocupat amb el seu
congrés de l’abril i en la seva
reconstrucció després de la
crisi Casado-Ayuso. Tots esperen Feijóo. Els partits del
suport a Sánchez en la investidura estan en una situació de confort polític. Com és
el cas d’ERC, que, malgrat
tot, insisteix en la necessitat
de la taula de diàleg, que tot
indica que es farà aviat sense l’autodeterminació ni
l’amnistia. Pedro Sánchez
està pràcticament sense
oposició, excepte la que té
dins de casa seva i el temor
que vingui Vox en forma de
llop. Sánchez, sense oposició
en un país on sempre cal
matisar els governs de torn...

