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La negociació
en l’educació
continua
encallada

La primera setmana
d’aturada del sector
s’acaba amb les
mateixes posicions
enfrontades

El suport a la
independència
perd favor
ciutadà

L’última enquesta
del CEO constata
un descens del
nombre de
partidaris

Torra redobla la desobe
PLANTAT · El 132è president de la
Generalitat evita presentar-se al segon
judici per les pancartes VÍDEO · En una
gravació qualifica de “farsa” el procés
CONSEQÜÈNCIES · Per la pena que es
demana no estava obligat a ser a la sala
Jordi Panyella
BARCELONA

Gest polític contra la justícia espanyola. El 132è president de la Generalitat,
Joaquim Torra, destituït
el 28 de setembre per una
sentència del Tribunal Suprem, va convertir ahir el
segon judici en contra seva per un suposat delicte
de desobediència en un acte polític de reafirmació de
la seva estratègia de plantar cara a l’Estat espanyol.
“Cal col·lapsar les presons per aconseguir la independència”, sosté Torra, i si bé la seva actuació
d’ahir no li comportarà
presó, ni tan sols detenció,
sí que l’acosta a una més
que previsible condemna
per la seva decisió de no retirar, en el seu dia, la pancarta a favor dels presos
polítics que penjava del
balcó del Palau de la Generalitat, a Barcelona.
Torra va sorprendre
tothom, a primera hora
del matí, difonent un vídeo a través de les xarxes
socials en què anunciava
que havia pres la determinació de no presentar-se al
judici que s’havia de celebrar en contra seva al jutjat penal número 6 de Barcelona. Pel tipus de pena
que es demanava, inhabilitació de 20 mesos i multa
de fins a 30.000 euros, la
presència de Quim Torra
com a acusat en el judici
no era inexcusable, per la
qual cosa no rebrà una penalitat extra pel seu gest
de desafiament.
Els jutges d’aquesta instància estan acostumats a
jutjar amb la incompareixença dels acusats, al que

potser no estan tan acostumats és al fet que
aquests facin un vídeo carregant en contra seva.
“Sí, vaig desobeir unes
instruccions il·legals, perquè no podia fer-ho d’una
altra manera. El meu deure com a president de la
Generalitat era respectar i
obeir els drets fonamentals i universals”, deia Torra en la gravació, en què
qualifica el seu judici de
“nova expressió de repressió de l’Estat espanyol en
contra de la minoria nacional catalana”.
El 132è president, destituït pel Tribunal Suprem, va voler subratllar
en el vídeo que avui en dia
hi ha una altra pancarta al
Palau de la Generalitat, de
suport a Ucraïna, causa
que va dir compartir, va
denunciar que “a Catalunya s’hi fan judicis polítics” i, davant aquesta realitat, va mostrar un cop
més la seva decepció: “Lamento que l’independentisme no sigui capaç d’articular una resposta”, va dir.
De moment, qui ha donat resposta a l’estratègia
desobedient és l’associació de caire espanyolista
Impulso Ciudadano, dirigida per l’exdiputat de
Ciutadans José Domingo, i
la fiscalia, acusació popular i pública, que ahir van
mantenir la petició de condemna contra Quim Torra
La fiscal va sostenir que
l’acusat menteix quan es
diu que s’atempta contra
la seva llibertat d’expressió. “És una mentida que
encara que es digui mil vegades seguirà sent una
mentida”, va dir la fiscal,
que va sostenir que el judi-

El micròfon
per a l’acusat,
buit, en
primer terme,
ahir a la sala
on es va veure
el cas ■ ACN

Les frases

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

“Sí, vaig desobeir les
instruccions il·legals
perquè no podia
fer-ho d’una altra
manera”
Quim Torra
132È PRESIDENT DE LA GENERALITAT

ci gira a l’entorn de “l’obligació que tenen les institucions de mantenir la neutralitat política” i que la llibertat d’expressió individual no es pot expressar
en un edifici públic “amb
simbologia partidista”.
La representant del mi-

“El problema no és
un missatge polític, és
l’ús indegut d’un espai
públic sense tenir en
compte tota la
població”
Fiscalia

nisteri públic va fer servir
arguments que ja van ser
utilitzats al principi del
procediment quan la fiscalia va titllar Torra de “contumaç rebel”, i en va aportar un de nou quan va definir la forma de procedir de
l’acusat “d’insubmissió

institucional”.
La defensa de Torra la
va assumir una vegada
més el lletrat Gonzalo
Boye, que, amb la seva vehemència habitual, va fer
una argumentació tècnica
i també política a favor del
seu client. En el primer
apartat, l’advocat va insistir que en el judici no s’havia presentat la prova suficient que permetés condemnar el seu client.
En la sessió del judici, hi
van declarar dos mossos
d’esquadra, que van anar
al Palau de la Generalitat a
instar la retirada de la pancarta amb el lema “Llibertat presos polítics”, i un

col·laborador de Torra a
Presidència que, a criteri
de Boye, van aportar molt
poques coses. També va
recordar que el seu client
no és reincident perquè
quan va passar l’episodi de
la pancarta encara no havia estat condemnat pel
primer cas.
En desplegar l’estratègia política de defensa,
Gonzalo Boye va plantejar
el cas com una persecució
contra el seu client, va donar “per fet” que se’l vol
condemnar i en aquest
sentit va preguntar-se, en
clau irònica, si “no hauria
estat més fàcil cremar-lo a
la foguera”. ■
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L’APUNT

Butxaques buides
David Brugué

Una de les imatges més brutals de l’inici de la pandèmia del coronavirus eren els dies previs al confinament, quan anaves al supermercat i et trobaves lleixes
de productes totalment buides. No hi havia risc que algú passés gana, però tots ens vam dedicar a omplir el
rebost. Ara en determinats establiments comencen a
viure una situació semblant, però no perquè comprem

compulsivament sinó perquè els productes no arriben.
Les vagues per l’elevat preu dels carburants passen
factura i els consumidors ho patim. Igual que quan durant els darrers mesos t’arriba la factura de la llum o la
del gas. Al final les lleixes acabaran plenes perquè
quan hagis pagat la gasolina, el gas i l’electricitat, als
preus que estan, no tindrem ni un euro per gastar.

ediència
Assemblea general de l’ANC el 2018 per fixar el full de ruta després de l’1-O i amb els líders polítics a la presó ■ ANDREU PUIG

L’ANC recupera l’aposta
per una llista cívica per
pressionar els partits
a La proposta marca el debat del nou full de ruta amb partidaris d’estendre-la
al Congrés i municipis a D’altres ho consideren prematur abans de decidir com
Xavier Miró
BARCELONA

Crítica a partits i condicions al CxR
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vladímir Putin, l’estrella invitada
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Gonzalo Boye va fer ahir una
pirueta argumental per lligar
el debat jurídic que se sustentava a la sala amb l’actualitat política del moment i l’intent per tornar a vincular
Carles Puigdemont amb Rússia. En un moment de la intervenció, la fiscal va qualificar
de “document anecdòtic” la
resolució del Consell d’Europa que en el seu dia va alertar
sobre la repressió de l’Estat
espanyol contra el moviment
independentista, demanant
la llibertat. Aquestes consideracions van servir a Boye per

posar la fiscal al mateix nivell
que el president de Rússia,
Vladímir Putin, recordant que
aquest ha decidit marxar
d’aquesta institució perquè
se sent violentat per les seves
resolucions.
El lletrat també va recordar altres resolucions en defensa dels drets dels polítics
que van ser empresonats,
com van fer les Nacions Unides, i va assegurar que el ministeri fiscal se sent “violentat” per aquests pronunciaments i pels que han fet els
tribunals europeus.

La ponència de full de ruta
que l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC) ha d’aprovar aquests dies en l’assemblea general telemàtica recupera la proposta
d’impulsar una llista al
Parlament fora dels partits, una iniciativa que
l’ANC havia descartat en
assemblees anteriors. La
justificació és que, tot i
constatar el desencís de
les bases independentistes amb els partits,
aquests confien que els
continuaran votant per no
enfortir les forces unionistes. “Els representants polítics actuals creuen que el
nostre és un vot captiu i
que tenen el marge suficient per no respectar la
voluntat dels seus electors. Ens hem deixat condicionar pel vot útil als
partits
hegemònics”,

La ponència és frontalment
crítica amb ERC, Junts i la
CUP, a qui acusa de “seguir
gestionant” l’autonomia i de
no mostrar voluntat de “confrontar amb l’Estat opressor”.
El text recupera terminologia
clàssica de l’independentisme que no ha estat habitual
en l’ANC (“Estat opressor”,

“nació colonitzada” –una esmena considera que aquest
darrer terme no aporta res al
full de ruta). L’ANC aposta per
potenciar el Consell per la República però adverteix que ha
de ser institució de tot l’independentisme i s’ha de coordinar amb la majoria del Parlament.

s’afirma en la diagnosi. Finalment, doncs, si els socis aproven la ponència, el
secretariat liderat per Elisenda Paluzie i David Fernàndez recupera una proposta que haurà d’entomar la futura direcció que
s’escollirà al maig.
La direcció defensa una
“llista cívica, independent
de partits”, però abans
“caldrà determinar els
mecanismes
democràtics” per fer-la realitat i, en

qualsevol cas, l’haurà
d’aprovar la militància de
l’ANC. Algunes territorials
encara voldrien anar més
enllà amb una llista “única” que els ponents recorden que l’entitat no està
en condicions de garantir.
Com tampoc està en condicions de garantir llistes
alternatives a les eleccions
municipals de l’any vinent, un proposta que volen recuperar algunes territorials, tot i que en el de-

bat plana el fracàs de l’experiència de Primàries
que va acabar impulsant
l’ANC –de fet, algunes esmenes expliciten com a error aquella experiència,
que demanen no tornar a
repetir.
En darrer terme, també
es proposa que l’ANC posi
ERC, Junts i la CUP entre
l’espasa i la paret pel que fa
a les eleccions espanyoles:
o acorden una llista unitària o l’entitat demanarà
vot en blanc o nul. L’equip
de Paluzie considera que
la posició de l’ANC en les
municipals i espanyoles
l’ha de fixar el futur secretariat nacional.
Per altra banda, però,
també hi ha esmenes que
consideren “prematur”
plantejar la llista independent al Parlament sense
estudiar i decidir prèviament com hauria de ser el
procés per fer-la realitat. ■
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El sí a la
independència
no supera el 40%,
segons el CEO
a El suport a un referèndum reté un 73% de catalans
a Una quarta part dels ciutadans comunitaris o de la resta

del món residents al país són partidaris de l’Estat català
Emili Bella
BARCELONA

Quatre anys després del
primer d’octubre, el 38,8%
dels catalans preferirien
que Catalunya fos un estat
independent. En canvi,
més de la meitat, un
53,3%, no ho volen, segons
es desprèn de l’enquesta
Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO),
efectuada entre el 17 de
novembre i el 17 de desembre de l’any passat per
mitjà d’entrevistes presencials a 1.200 persones
majors d’edat. Al baròmetre del CEO del maig passat, un 44,9% eren partidaris de l’estat propi, en
contraposició al 48,7%
que hi eren contraris.
El sondeig conclou que
el 78% dels nascuts en altres comunitats que viuen
al país no volen que Catalunya
s’independitzi,
mentre que el 26% dels
ciutadans comunitaris o
de la resta del món sí que
ho volen. Una altra xifra

reveladora és que el 70%
dels qui viuen en municipis de menys de 2.000 habitants aposten per l’estat
propi, igual que el 53% dels
qui viuen en municipis de
fins a 10.000 habitants. El
percentatge de contraris a
la independència puja al
69% quan es tracta de localitats d’entre 150.000 i
un milió d’habitants.
Destaca també que el
58% dels qui viuen a la demarcació de Lleida són independentistes. Per partits, els electors de Junts
per Catalunya són els més
favorables a la independència (un 93%), seguits
pels de la CUP (86%) i
d’ERC (82%).
Referèndum
D’altra banda, es manté el
consens que Catalunya té
dret a decidir el seu futur
en un referèndum. Així ho
pensen el 72,6% dels enquestats, per bé que en el
baròmetre de l’any passat
aquesta xifra superava el
75%. El 83% dels nascuts a

Catalunya aposten per un
referèndum, així com el
38% dels nascuts en altres
comunitats, el 90% dels
qui viuen en municipis de
menys de 2.000 habitants
o el 80% dels qui tenen estudis universitaris. Hi coincideixen el 58,8% dels
votants del PSC, el 46%
dels de Ciutadans, el
40,9% dels del PP i fins i
tot el 23,8% dels del partit
d’ultradreta Vox.
La meitat dels entrevistats pensen que Catalunya
té un nivell insuficient
d’autonomia. Quan es pregunta si Catalunya hauria
de ser una regió d’Espanya, una comunitat autònoma, un estat dins una
Espanya federal o bé un
estat independent, el 34%
responen que una autonomia, al davant del 30% que
prefereixen un estat propi
(un 42% en el cas dels nascuts a Catalunya). El 15%
dels residents a la demarcació de Tarragona volen
que Catalunya sigui una
regió espanyola. ■

Òmnibus de la Generalitat de Catalunya 2021
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Consens sobre
multar l’exaltació
del franquisme

El 45% dels catalans veu bé
avançar el curs escolar

La meitat del país
no vol que s’ampliï
l’aeroport del Prat

El sentiment
europeista
no creix

El 69% dels entrevistats creu
que els actes públics d’exaltació o homenatge al franquisme s’han de sancionar.
Un 15% considera que no,
una xifra que creix fins al 21%
en el cas dels majors de 65
anys. La major resistència està entre els votants de Vox
(76%), Ciutadans (34%), el
PP (27%) i el PSC (20%).

En plena vaga del sector educatiu, el CEO fa públic que el
45,2% dels catalans està
d’acord a avançar el curs escolar, mentre que el 36,5%
no ho comparteix. Els votants
de la majoria de partits donen
suport a la decisió de la conselleria. Només els votants
de Vox no en són partidaris.
En el cas dels de Ciutadans,

Encara que l’ampliació de
l’aeroport del Prat no comportés un impacte ambiental,
gairebé la meitat dels catalans no la vol, segons el CEO.
El 30% sí que en són partidaris, encara que tingués conseqüències per a l’entorn. El
60% dels qui tenen entre 25 i
34 anys no ho volen. El 40%
dels majors de 65, sí.

La meitat dels enquestats no
se senten més europeistes
que fa cinc anys, contra el
27% dels que sí que s’hi senten. Entre els que responen
que no hi ha el 70% dels qui viuen en municipis de menys de
2.000 habitants. A la demarcació de Lleida, per exemple,
el 68% no són més europeistes que abans de l’1-O del 2017.

estan dividits. La majoria
d’enquestats entre 18 i 24
anys és contrària a avançar
les classes, per bé que el 24%
dels menors de 24 anys hi està a favor. D’altra banda, un
72% dels enquestats valora
positivament que les escoles
hagin estat obertes durant la
pandèmia i un 74% demana
que es redueixin les ràtios.

Zona afectada per l’intent
d’ampliació frustrat ■ O.D.
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trar a favor de la proposta,
que va “en la línia del pacifisme”. El diputat de Junts
Salvador Vergés va reclamar que “cal assegurar
que quan marxi l’últim militar es tingui clar quin és
el futur d’aquesta installació”. A l’altra banda, el
PSC s’hi manifestava en
contra apel·lant a “la
transcendència econòmica i social que tenen al Pallars” les instal·lacions militars.

Soldats a Talarn preparats per anar de maniobres, en una foto d’arxiu ■ EL PUNT AVUI

La cambra insta el
govern a recuperar
la caserna de Talarn
a Junts, ERC i els comuns donen suport a una moció de la

CUP que reclama un ús civil per a l’acadèmia militar
E. Ansola
BARCELONA

El juliol del 2016, amb la
voluntat de desenvolupar
una cultura antibèl·lica, la
llavors diputada de la CUP
Gabriela Serra va impulsar una moció que instava
el govern a prohibir els actes d’exaltació militar i
també les desfilades i maniobres militars en espais
civils. Ahir, a la comissió
d’Afers Institucionals del
Parlament, va tenir lloc un
segon episodi a redós de la
moció del 2016. Altre cop
a través de la CUP es va

aprovar ahir, amb els vots
de Junts, ERC i els comuns, instar el govern
perquè iniciï els treballs de
recuperació de l’Acadèmia
General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn al
Pallars Jussà perquè passi
a tenir usos civils. La diputada dels anticapitalistes
Dolors Sabater va defensar la proposta apuntant
que la instal·lació disposa
de sales de teatre, piscines
i edificis que podrien servir per “pal·liar els dèficits
d’habitatge públics” i per
cobrir les “necessitats” del
Pallars i el Pirineu. ERC i

JxCat van defensar la iniciativa, però van coincidit
que cal tenir clar quin serà
el futur de les instal·lacions. En Comú Podem
també va incidir en la importància de l’equipament
al territori. Sabater agafava el fil de Gabriela Serra i
assenyalava la voluntat
del seu partit perquè
“marxi l’exèrcit i l’ocupació” de Talarn i de Catalunya, la qual cosa va fer avinent amb “un component
antimilitarista” i “la cultura de la pau que té aquest
país”, hi afegia. Els comuns també es van mos-

Alay, al Parlament
La comissió d’Afers Institucionals també va aprovar ahir la compareixença
del cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay,
perquè informi dels suposats contactes amb Rússia. Ho va fer per unanimitat a instàncies d’una sollicitud de Cs. També s’ha
aprovat la sol·licitud de
compareixença registrada per JxCat de l’advocat
Gonzalo Boye, perquè informi “sobre la defensa i
els intents de destruir l’entorn” de Puigdemont. En
canvi, Cs va retirar una petició perquè comparegués
Puigdemont, tot i que tenia els vots a favor de
Junts. Cs ho vol centralitzar ara en una comissió
d’investigació “sobre les
vinculacions de l’independentisme amb el Kremlin”.
La proposta arribava
després d’un nou enfrontament entre Junts i ERC
per les polèmiques declaracions del diputat Rufián
a Madrid sobre les relacions entre Junts i Rússia.
Rufián també serà cridat
pròximament a comparèixer a petició de Junts “perquè expliqui aquest suposat lligam al qual ha donat
veracitat”, segons denunciava Junts. ■

Puigdemont veu
una “fantasia”
la connexió russa
a Nega cap trobada, tot i procurar fer el

màxim de reunions amb dirigents d’arreu
Redacció
BARCELONA

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont
va atribuir a una “pura
fantasia i especulació”
amb l’objectiu “de desacreditar o atacar la reputació del moviment independentista” les informacions que l’acusen d’haver-se reunit amb persones de l’entorn de Vladímir Putin. Puigdemont va
respondre amb un article
a La Vanguardia a les afirmacions del portaveu
d’ERC al Congrés, Gabriel
Rufián, en què donava per
bones aquestes informacions i en ridiculitzava els
protagonistes afirmant
que eren “senyorets que es
passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè així durant
una estona es creien que
eren James Bond”. Això sí,
l’expresident no cita el republicà i nega haver-se trobat “amb cap dirigent, exdirigent o persona representant de la Federació
Russa”.
Admet, però, que des de
l’exili havia procurat “tantes reunions i trobades”
com li havia “estat possible” amb representants
d’arreu del món, “des de
caps d’estat fins a diputats
de països africans on violen els drets humans de
manera sistemàtica pas-

L’expresident Carles
Puigdemont ■ ACN

sant per banquers de països candidats a la UE”, en
les quals en cap d’elles
s’havia abordat el reconeixement internacional de
Catalunya. Això sí, Puigdemont deixa clar que
aquest és “un dels objectius” que tenen “fixats per
culminar” el procés d’independència, però que
“per reconèixer primer
t’han de conèixer”. Defensa que l’independentisme
no ha de renunciar a tenir
“tants contactes internacionals com sigui possible”
perquè “som una nació i
les nacions procuren tenir
veu en el món”.
En l’article defensa el
cap de la seva oficina, Josep Maria Alay, i assegura
que suports com el seu
“causen urticària en
aquells que ens voldrien
mediocres, adotzenats i
acomplexats”. ■

