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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,98
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 694
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 150
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus
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POLÍTICA 1 D’OCTUBRE

Tornen les urnes
del referèndum,
al descobert

Paluzie, Cuixart i Gaseni,
a l’escenari d’Illa,
envoltats de les urnes de
l’1-O ■ J.C.

RECONEIXEMENT Òmnium, l’ANC i l’AMI homenatgen en un acte a Illa, al
Rosselló, els independentistes nord-catalans que van custodiar les urnes de l’1-O
REIVINDICACIÓ Cuixart i Paluzie reclamen unitat i la voluntat de tornar-hi
Jordi Casas
ILLA (ROSSELLÓ)

Les urnes del referèndum
de l’1 d’octubre van tornar
a fer el trajecte, ahir, des
del poble d’Illa, al Rosselló,
fins a Figueres. Quatre
anys després, aquesta vegada no ho van haver de
fer d’amagat i havent d’esquivar els serveis secrets
espanyols, sinó que el recorregut es va escenificar
amb una caravana de vehicles encapçalada per un
cotxe que anava carregat
d’urnes. El fort simbolisme d’aquest acte tenia el
doble objectiu d’homenatjar els nord-catalans que
les van amagar i traslladar
a la Catalunya del sud
aquell 1-O, i de palesar el

ferm propòsit de tornar-hi
que tenen l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium
Cultural i l’Associació de
Municipis per la Independència. En l’acte celebrat a
Illa hi havia representants
dels presos –Jordi Turull,
Jordi Sànchez i el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart–; la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, i parlamentaris dels
grups independentistes i
representants del món
local de la Catalunya del
Nord, entre d’altres.
Amb la cara descoberta
Un dels moments més
emotius de l’acte va ser
quan van pujar a l’escenari
una representació dels independentistes que van

amagar les urnes. Cadascun es va dirigir al públic
dient el seu nom i afeginthi: “Jo vaig fer possible l’1
d’octubre.” Van ser llargament ovacionats, també
quan van carregar les urnes als cotxes després
d’obrir-se pas entre la mul—————————————————————————————————

Cuixart i Paluzie
van reclamar
unitat a les forces
polítiques
—————————————————————————————————

titud congregada. Es van
cridar les ja habituals consignes del moviment independentista i, fins i tot, es
va sentir algú que proposava Cuixart com a president del país.

Tant Cuixart com la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, van remarcar el paper clau de l’independentisme nord-català
en l’èxit del referèndum.
“La Catalunya del Nord
sempre hi ha estat. Som
aquí, som Països Catalans”, va afirmar Cuixart,
després d’explicar que,
quan tenia 18 anys, va fer
el seu primer desplaçament a la Catalunya del
Nord per conèixer els represaliats independentistes dels anys noranta. I
Paluzie va ironitzar sobre
el dispositiu policial espanyol per evitar el referèndum. “Aquestes armes
de destrucció massiva,
aquests objectes de caça
major, els cossos d’elit de

l’Estat espanyol no els van
poder trobar, perquè no
comptaven amb els catalans del nord, perquè, per
ells, amb la seva visió imperialista, són francesos”,
va etzibar.
Tant ella com Cuixart
es van mostrar segurs que
hi haurà un altre 1-O i que
serà reeixit. Van fer una

crida a la unitat de la societat civil i de les forces polítiques i a no malbaratar el
llegat de la mobilització
que hi va haver. “El llegat
és de totes i de tots, no el
deixem malbaratar”, va
etzibar Cuixart. En aquest
sentit, el president de
l’AMI, Jordi Gaseni, va
afirmar que l’Estat havia

MÉS 1 D’OCTUBRE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Ràpita recorda les
càrregues més matineres

La medalla de les
víctimes, al
Museu d’Història

Torra: “Data, pla i
desobediència
sostinguda”

Sant Carles de la Ràpita va
commemorar ahir els quatre
anys de l’1-O. A la Ràpita van
viure les primeres càrregues
policials de la Guàrdia Civil de
bon matí. L’alcalde, Josep Caparrós, va destacar ahir que
l’acte a les portes del pavelló
municipal reviu “els records i
les emocions” de la “resistència pacífica” que van fer els
veïns per defensar les urnes.

La presidenta del Parlament,
Laura Borràs, va dipositar
ahir al Museu d’Història de
Catalunya la Medalla d’Honor
que la cambra catalana va
lliurar, la vigília de la Diada, a
les “víctimes de la repressió”
contra l’independentisme.
Borràs va destacar en l’entrega que “els fets de l’1-O i la repressió que hi va començar
marquen el futur”.

L’expresident de la Generalitat Quim Torra considera que
les lliçons apreses de l’1-O
són: “Data, pla i desobediència sostinguda al carrer.” En
un missatge a Twitter, l’expresident inhabilitat ara fa
un any assenyala que l’1-O és
una data i que “res no hauria
passat si no s’hagués fixat
un dia per a l’embat” amb
l’Estat espanyol.

Aquest quart aniversari arriba a les portes del judici que
esperen el batlle i el regidor i
actual delegat del govern a
l’Ebre, Albert Salvadó, per
l’1-O. S’enfronten a 13 i 15
anys d’inhabilitació després
que l’advocacia de l’Estat hagi elevat l’acusació per suposada prevaricació i desobediència. Caparrós considera
que l’acusació vol “reprimir”.

Caparrós i Gairí (ANC), al
monument a l’1-O ■ ACN

Margarida Sala, directora
del museu, i la medalla ■ ACN
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Peixet al PSC
Òscar Palau

És cert que, tot i que ERC i Junts no van comprar-li un
nou 1-O, la CUP no va voler estripar les cartes en el debat de política general i l’independentisme va votar en
bloc com a mínim per dur una proposició de llei d’amnistia al Congrés i buscar complicitats internacionals a
un referèndum acordat. Però és evident que l’acord és
massa bàsic per dir-ne full de ruta, i que estan lluny en

aspectes estratègics com el diàleg, però també quotidians com l’ampliació de l’aeroport. I com que, diuen,
“si hi ha maror, peix en abundor”, allà estava el PSC per
aprofitar-ho, pactar a banda i banda i aparèixer per primer cop en molt temps com a actor útil –i central– en
punts clau de la política catalana. Ves que no pesqui
també pel pressupost: que li vagin donant peixet

Les frases

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

181870-1225664Q

comès un gran error l’1-O i
es va manifestar convençut que en tornarà a cometre un altre. “És cosa nostra que hi hagi més accions de sobirania com la
del primer l’octubre de fa
quatre anys. Podeu comptar amb l’AMI”, va indicar
Gaseni, que va refermar el
compromís de l’associació

que presideix “a mantenir
la flama encesa de la unitat contra la repressió, de
la lluita per l’amnistia i de
la difusió de la causa independentista al món”.
Puigdemont
En un missatge en vídeo
gravat, el president Carles
Puigdemont, que va rebre

una forta ovació, va insistir en l’estratègia de la confrontació intel·ligent, que,
segons ell, és una de les
gran lliçons que ha deixat
l’1 d’octubre. “La gent hi
va posar tot i més per protegir el dret més bàsic, el
de l’expressió de la seva
opinió, i vam posar en tensió l’Europa democràtica”,

“L’1 d’octubre del
2017 cobra més valor
i contundència amb
la perspectiva de
quatre anys”

“L’esforç dels presos,
exiliats i represaliats
és un estímul per
guanyar el dret a
la llibertat”

“El dret a votar es
guanya votant, per
la llibertat i un futur
digne per a tothom”

Carles Puigdemont

Elisenda Paluzie

Jordi Cuixart

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PRESIDENTA DE L’ANC

PRESIDENT D’ÒMNIUM CULTURAL

va sentenciar. I ell també
va insistir en la necessitat
que l’independentisme estigui preparat per avançar
cap a la independència.
“L’Estat sap que no hi ha
marxa enrere”, va reblar.
Abans de la intervenció de
Puigdemont, que tot i fer
una intervenció gravada
va ser llargament ovacionat, es va anunciar el suport de les entitats independentistes al president
de cara a dilluns vinent a
l’Alguer, on declararà per
la seva detenció la setmana passada.
També va ser molt ovacionada l’alcaldessa dels
Banys d’Arles, Marie Costa, que va agrair el sacrifici
fet per Carles Puigdemont
i els altres exiliats, presos i
represaliats. “El vostre sacrifici fa que Catalunya encara estigui dempeus”, va
indicar i va remarcar que
el referèndum l’havia guanyat l’independentisme.
“L’hem guanyat i això no
es pot obviar”, va dir.
“Hem d’escoltar les lliçons
de la història”, hi va afegir
després de repassar l’historial de repressió de l’Estat espanyol i de l’Estat
francès.
L’alcaldessa

nord-catalana va voler reivindicar la catalanitat de
la Catalunya del Nord
–“Tots som catalans, tot i
estar sota les administracions espanyola i francesa”, va dir– i va insistir en
el grau d’implicació de l’independentisme nord-català. “El que ens va portar
a l’1-O va començar amb el
menyspreu de la retallada
de l’Estatut. Aquí tots vam
entendre la lluita i que calia fer paperetes i fabricar
i emmagatzemar les ur-

adaptada als fets de l’1
d’octubre. La mobilització
d’ahir es va acabar a la plaça de Catalunya de Figueres, on, després de l’arribada de la caravana, es va
dur a terme un concert
amb Ginestà i Xavi Sarrià.

—————————————————————————————————

Diversos actes
arreu del territori
van recordar ahir
el referèndum
—————————————————————————————————

nes”, va concloure.
L’acte d’Illa, que va estar conduït pel periodista i
politòleg Adrià Alsina, es
va obrir i tancar amb música reivindicativa. El va
encetar el cantautor rossellonès Pere Figueres,
amb la interpretació de
Desperta’t, Rosselló, tot
un himne a la Catalunya
del Nord, i es va cloure
amb una versió d’Els contrabandistes, amb la lletra

Actes arreu
L’acte d’Illa va ser el més
important d’ahir, enmig de
més d’un centenar de commemoracions del referèndum. Diversos grups de
CDR van convocar manifestacions, així com altres
col·lectius que fins a la pandèmia s’havien significat
per la lluita contra la repressió. És el cas dels treballadors de la Generalitat
a Girona, que es van tornar
a manifestar com havien
fet cada divendres fins a
l’arribada de la Covid. I el
Col·lectiu del Silenci de
Tarragona, davant dels jutjats en contra de la repressió. Així mateix, un centenar de persones es van reunir a La Mariola de Lleida
en recordança de les votacions i d’Enric Sirvent, l’home que va tenir un atac de
cor en ser colpejat per la policia l’1-O i que va morir el
2020 per la Covid. ■
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El govern insta a recuperar
el “gran consens” de l’1-O
a Una declaració llegida en un breu acte admet que el sobiranisme només avançarà si es torna a
posar d’acord a Reivindica l’1-O per fer “inevitable” un referèndum, que no descarta unilateral

l’executiu manté que “Catalunya tornarà a votar” i
que “el referèndum és la
solució inevitable” per resoldre el conflicte en el futur, un fet que, conclou,
saben “catalans i catalanes i ho sap l’Estat”.
Recuperar la “comunió”
El govern d’ERC i Junts
admet que sense recuperar els “grans consensos”
que el sobiranisme va assolir per l’1-O no es podrà
avançar cap a l’autodeterminació: “Avancem quan
coincidim en un objectiu,
només avancem quan generem grans consensos”.
Els membres del govern
reconeixen que per assolir
aquest consens perdut en-

La frase
—————————————————————————————————

“En primer terme,
forçant una negociació
amb l’Estat espanyol.
Però no només, sense
renunciar a res.”
Declaració governamental
de l’1-O de 2021

El president Aragonès llegint la segona part de la declaració institucional acompanyat de tots els membres del seu govern, ahir, a la Maternitat ■ JUANMA RAMOS

Xavier Miró
BARCELONA

Finalment la commemoració governamental dels
quatre anys del referèndum de l’1-O va tenir lloc,
ahir, als Serveis Matrius
del CatSalut, al recinte
barceloní de la Maternitat.
El lloc s’havia improvisat
en poc tems després que la
Diputació de Barcelona no
va cedir al govern l’espai
de l’Escola Industrial que
ja li havia reservat. Segons
fonts del govern, fetes la

prereserva i la reserva i havent visitat fins i tot l’espai
encarregats governamentals de l’acte acompanyats
de personal de la Diputació, l’organisme provincial
va acabar comunicant a
l’executiu d’Aragonès, en
un primer moment, que el
lloc estava reservat per a
un altre acte privat i, posteriorment, que no els el
podia autoritzar per prevenció sanitària per la Covid-19.
S’havia triat l’Escola Industrial pel fet de ser el

col·legi electoral més gran
de l’1-O del 2017 i, a darrera hora, es va traslladar
l’acte als Serveis Matrius
del CatSalut, propietat de
la Generalitat, i que també
va ser punt de votació fa
quatre anys.

sellers en ple en una imatge de reafirmació de la unitat de l’executiu després
de les divergències i crítiques mútues entre els socis d’ERC i Junts per Catalunya tornades a mostrar
tan sols el dia abans.

Pocs minuts
En un acte breu, auster,
d’a penes uns minuts de
durada, el president Aragonès i el vicepresident
Puigneró van llegir ahir
una declaració institucional acompanyats dels con-

Unilateralitat si calgués
La declaració l’hauria pogut subscriure la CUP si
no és que la vigília al Parlament ERC i Junts invalidaven la intenció dels socis d’investidura de posar
aquest mandat com a data

límit per a la celebració
d’un nou referèndum. De
fet, només la data semblaria el motiu de discrepància si fem cas del contingut
d’una declaració institucional que afirma explícitament que el govern
manté el compromís de
continuar el camí cap a la
independència “sense renunciar a res”, tampoc a la
unilateralitat si el diàleg
amb l’Estat que l’executiu
posa “en primer terme”
acaba en un carreró sense
sortida. La declaració de

juny, el TGUE va trigar
només un dia a concedir-li
la immunitat de manera
cautelaríssima. Després
van passar dos mesos fins
que es va pronunciar sobre les cautelars. El 2019,
el Suprem va emetre la
tercera euroordre contra
Puigdemont per l’1-O i Bèlgica va iniciar, un cop més,
el procediment d’extradició. Poc després, però, el líder de JxCat va ser reconegut com a eurodiputat i va
adquirir immunitat. Per
aquest motiu, la justícia
belga va deixar en suspens
el procés per l’euroordre.
A petició del Suprem, que

volia la reactivació de l’extradició, l’eurocambra va
aixecar la immunitat de
Puigdemont el març del
2021. Puigdemont declararà dilluns a Sàsser arran
de la seva detenció. La petició de la immunitat cautelar podria mirar de blindar la situació legal del
president davant de la jutgessa sarda. Precisament
ahir, VilaWeb informava
que fins a cinc estats (Alemanys, Suïssa, Àustria,
Bèlgica i Lituània) havien
recordat al jutge Pablo Llarena que no detindrien
Puigdemont si entrava al
seu país. El Suprem espa-

Puigdemont demana la
immunitat cautelar
Natàlia Segura
BRUSSEL·LES

L’expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont va demanar ahir al Tribunal General de la Unió Europea
(TGUE) que li retorni la
immunitat de manera
cautelar per evitar una nova detenció com la d’Itàlia.

Tal com ja havia avançat
l’equip d’advocats de Puigdemont, l’eurodiputat ha
registrat la sol·licitud de
cautelars al TGUE, segons
confirmen des del mateix
tribunal. És la segona vegada que reclama protecció a Luxemburg, que al juliol va considerar innecessari que Puigdemont conservés de manera provi-

sional la immunitat mentre es resolen diversos casos relatius a l’euroordre
del Tribunal Suprem. Llavors, va considerar que el
procediment d’extradició
estava “suspès” i que no hi
havia risc de detenció o
execució de les euroordres.
La primera vegada que
Puigdemont va demanar
mesures provisionals, al

tre partits, institucions,
moviments socials i ciutadania “ara toca recuperar
l’esperit del Primer d’Octubre” perquè, si l’1-O va
ser un èxit de projecció internacional del sobiranisme català, va ser per haver
aconseguit “la comunió
dels primers dies d’octubre” en referència a l’1 i al
3-O.
Aquests
consensos,
sosté la declaració, avui
són “molt clars” al voltant
de l’amnistia i l’autodeterminació, “la proposta inevitable si es vol resoldre el
conflicte polític”. El govern es declara “hereu del
referèndum de l’1-O” i es
compromet a continuar el
camí independentista. ■

Carles Puigdemont, dilluns
al Parlament Europeu ■ EFE

nyol reclamava la detenció
a la resta d’estats europeus a través del sistema
d’alarmes policials. ■
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Fixen els límits
legals de la
violència policial
a La penalista Laia Serra sintetitza les pautes del TEDH a Girona

és escenari avui d’una conferència nacional antirepressiva
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’Associació Catalana per
la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) va difondre ahir l’estudi Pautes del
Tribunal Europeu dels
Drets Humans (TEDH)
sobre l’ús democràtic de la
violència pels cossos policials, elaborat per la penalista Laia Serra, amb motiu
del quart aniversari del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, en el
qual la majoria d’entitats
de drets humans van denunciar l’actuació de la policia espanyola durant l’1O del 2017. Precisament
avui, la Universitat de Girona és escenari de la conferència Cap a un front comú contra la repressió!,
organitzada per tretze entitats i amb el suport de
més d’una seixantena de
col·lectius del país.

Amb la premissa “l’acció
policial incideix en el dret
de protesta”, l’advocada
Laia Serra desbrossa i sistematitza, en 72 planes,
els criteris forjats pel
TEDH per adequar les
pràctiques dels cossos policials, especialment en l’ús
de la força. L’estudi, –sosté
la presentació– “pretén
promoure el respecte pels
drets humans i les llibertats civils, contribuir al debat sobre el model d’ordre
públic i ser una eina de divulgació per al món del
dret, de l’activisme i la política pública”.
L’informe fixa unes bases que poden ser el punt
de partida de la comissió
parlamentària creada recentment per debatre el
model policial a Catalunya
després de les polèmiques
actuacions dels antiavalots dels Mossos en manifestacions, com ara en les

protestes per la sentència
del Suprem el 2019, que
van tornar a provocar mutilacions oculars a ciutadans amb pilotes de goma
disparades per la policia espanyola i també amb bales
de foam pels Mossos.
A partir de l’anàlisi
d’una trentena de sentències del TEDH del 1998 al
2021 (com ara la de Laguna Guzmán contra l’Estat
espanyol d’aquest any),
Serra afirma que el Tribunal d’Estrasburg ha anat
evolucionant el seu criteri
i, per exemple, si abans se
centrava a determinar si
l’ús de la violència policial
havia estat excessiu, ara
prioritza el criteri de si la
violència estava justificada
o no en una actuació.
Amb aquest marc, Serra
marca quatre grans àmbits
d’actuació: pautes sobre el
marc legal internacional,
en el qual es diferencien les

Els Mossos d’Esquadra, dirigint-se als manifestants que van cremar contenidors ■ J.P.

Els CDR, contra la prefectura

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

La manifestació per recordar
l’1-O dels CDR de Barcelona
va reunir ahir més de mig miler de persones, que van caminar des de la Diagonal fins
a la fiscalia. El desplegament
policial els va impedir accedir
a les oficines fiscals, però
se’ls va permetre arribar fins
a Via Laietana i cloure la pro-

testa davant de la prefectura
de policia. Els assistents duien unes urnes de l’1-O al capdavant i reclamaven “llibertat”, a més de protestar per la
repressió. Alguns dels manifestants van cremar contenidors i els Mossos d’Esquadra
van carregar per dispersarlos. ■ J.P.

tortures dels maltractaments, i s’aclareix que en el
primer cas l’objectiu és obtenir una informació o intimidar; pautes d’obligacions prèvies a l’actuació
policial, que inclou que els
agents han de rebre formació en la diversitat i que hi
hagi un marc legal clar;
pautes sobre el desenvolupament de les intervencions policials, en les quals
hi ha d’haver ordres clares,

proporcionalitat, identificació dels agents i evitar la
violència policial com a escarni dels manifestants, i
finalment les pautes per investigar abusos policials,
en què s’estableix que l’Estat ha d’investigar tota denúncia versemblant, i que
la seva obligació és reparar
les víctimes malgrat que no
hi hagi agents condemnats
(com es va fer amb Ester
Quintana), a més de la sus-

pensió dels agents mentre
dura la investigació i que els
condemnats no puguin ser
indultats, com sí que va
passar amb quatre agents
dels Mossos d’Esquadra
condemnats el 2008 per
tortures a un ciutadà romanès, a qui van confondre
amb un lladre violent.
Serra farà una pinzellada sobre aquestes pautes
avui en una de les vuit taules de debat sobre la repressió a la dissidència, a Girona i que han organitzat
l’ANC, la Xarxa Antirepressiva de Familiars de Detingudes i l’Associació d’Advocats d’Osona, entre altres
entitats. L’objectiu de la jornada és –segons indiquen i
reconeixent les seves diferències– “treballar per fixar una estratègia comuna
tant davant de la repressió
de l’Estat espanyol com de
l’acció de qualsevol altra administració”. ■

Partits i entitats, al rescat de l’esperit de l’1-O

FOTO · Òmnium concentra partits polítics i associacions sobiranistes en el quart aniversari del referèndum PETICIÓ · Cuixart
continua reclamant que s’investigui la violència exercida aquell dia PREC · Clam perquè retorni la unitat a l’independentisme
E. Ansola
BARCELONA

C

onsens, unitat i victòria.
El que avui són els grans
reptes de l’independentisme, fa quatre anys
van ser els grans èxits del referèndum de l’1-O, que ahir es van
tornar a reivindicar en la commemoració que Òmnium Cultural va fer davant l’escola Ramon
Llull de Barcelona, un dels centres de votació on el 2017 la policia va actuar amb més violència contra els votants. Membres
de partits polítics i entitats es
van concentrar a l’avinguda
Diagonal per intentar transmetre unitat mentre en les seves
declaracions tots apel·laven a
aquells grans èxits que volen re-

cuperar. Després de la fotografia de família, van prendre la paraules els principals dirigents,
encapçalats pel president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart,
que definia l’1-O com un “punt
de no retorn” i elogiava la “conquesta col·lectiva” que “interpel·la a tothom”. A més a més,
Cuixart anunciava que ahir mateix havien registrat una petició
a la justícia perquè s’expulsi el
Sindicat Professional de la Policia de la macrocausa contra els
votants de l’1-O després que hagin estat desestimades totes les
seves acusacions contra les veritables víctimes de l’1-O. La
presidenta de l’ANC, Elisenda
Paluzie, va assenyalar les diferències estratègiques que es

Acte commemoratiu d’Òmnium per l’1-O amb Aragonès, Cuixart, Borràs,
Paluzie, Sànchez, Pisarello i Junqueras, entre d’altres ■ J. RAMOS

van evidenciar en el debat de
política general. Amb tot, Paluzie es va mostrar optimista i
veu “possible trobar elements
en totes les propostes en un camí de victòria contra l’Estat que
combini la confrontació democràtica amb la legitimitat internacional i que respecti el mandat de l’1-O”. La presidenta del
Parlament, Laura Borràs, va assegurar que “no hi ha camí enrere” després de l’1-O i el president d’ERC, Oriol Junqueras,
destacava la “comunió” que es
va viure l’1-O. A l’acte d’Òmnium, també hi va assistir l’expresident Artur Mas i el secretari de la mesa del Congrés i
diputat dels comuns, Gerardo
Pisarello. ■
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Sant Julià de Ramis, el poble
on es continua votant l’1-O
a En el municipi on no va poder votar Carles Puigdemont i l’acció policial va ser molt contundent,

des de fa tres anys s’organitza una consulta popular que l’Ajuntament considera vinculant
Ramon Estéban
SANT JULIÀ DE RAMIS

“Ni oblit ni perdó”, diu el
missatge que sovinteja en
molts punts del país, i especialment aquests dies. A
Sant Julià de Ramis potser han perdonat, però
oblidat, segur que no. Des
de fa tres anys, cada 1 d’octubre s’hi organitza una
consulta popular per rememorar el dia del referèndum, prendre una decisió referida al municipi i
transmetre el missatge
diàfan que s’hi manté viva
la voluntat d’acudir a les
urnes.
Sobirania fiscal
En les dues ocasions anteriors, els participants en la
consulta van donar llum
verd a declar festa local l’1
d’octubre i a posar el nom
de República a una plaça
del poble. Ahir, l’Ajuntament preguntava si s’estaria d’acord que el consistori pagui els impostos estatals a l’Agència Tributària
de Catalunya. Hi van par-

Un total de 63
agents seran
jutjats per l’1-O
a Barcelona
M.P.
BARCELONA

La codirectora d’Irídia,
Anaïs Franquesa, va informar ahir que 63 agents de
la policia espanyola seran
jutjats per violència policial en centres de Barcelona contra l’1-O, una causa
que va qualificar de “la primera d’Europa” pel seu volum. Irídia porta l’acusació
en tretze casos. El titular
del jutjat d’instrucció 7 de
Barcelona ultima la investigació, en la qual ha separat el procés de l’escola Ramon Llull, on Roger Español va perdre un ull per
l’impacte d’una pilota de
goma, i alhora és acusat de
desordres. ■

Veïns de Sant Julià de Ramis votant en la consulta d’ahir a la tarda al pavelló poliesportiu ■ MANEL LLADÓ

ticipar 143 persones (força menys que en les ocasions anteriors), de les
quals 138 van expressar la
seva conformitat i cinc s’hi
van mostrar contràries.
L’alcalde, Marc Puigtió
(ERC), va seguir de prop
les quatre hores de consulta. “El que surti de la votació d’avui ho portarem al
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pròxim ple i ho aprovarem”, va anunciar al principi de la jornada, tot recordant que el seu govern
compta amb majoria absoluta
Com fa quatre anys,
l’urna estava situada a la
pista del pavelló esportiu.
A l’exterior, una parada de
l’ANC informava precisa-

La xifra
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143
veïns van participar en la
consulta d’ahir i la majoria va
dir sí a pagar a l’Agència Tributària Catalana

ment sobre la sobirania
fiscal i en una altra se’n donava del Debat Constituent. També es van organitzar dues xerrades sobre la sobirania fiscal.
“Violència i fermesa”
No és casualitat que una
iniciativa així sorgís en
aquest poble a tocar de Gi-

rona. Probablement perquè hi havia d’anar a votar
Puigdemont, la Guàrdia
Civil va ser especialment
contundent amb la gent
que es disposava a votar,
provocant unes escenes
de violència que ahir es rememoraven en una petita
exposició al vestíbul de les
instal·lacions. El muntatge constava d’un recull de
vídeos i una selecció de 21
instantànies del fotoperiodista Toni Ferragut. Un
dels suports de les fotos
era una de les portes que
els agents van fer malbé
quan van irrompre a l’edifici.
“Que què em ve a la memòria? Molta violència
per part de la Guàrdia Civil
i molta fermesa per part
de la gent per defensar el
col·legi electoral”, comentava ahir en Xavier, a l’exterior del pavelló. Per ell,
aquella violència va tenir
un efecte no desitjat per
l’Estat: la difusió a primera hora de les imatges va
fer reaccionar gent que
potser no hauria anat a votar i que, en veure allò, va
decidir participar en el referèndum.
La Laia, que havia passat la nit dins del pavelló,
acabava de fer la xocolatada quan, de cop i volta “van
arribar tots, amb set o vuit
a cada furgoneta”, recordava ahir. “I després, crits,
la gent per terra, l’helicòpter per sobre... Això no
s’oblida, són imatges que
et queden.” ■

