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OBLIDAR
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NO A PEDRO SÁNCHEZ A
OPINIÓ

ALEIX CLARIÓ

JOAN PUIG

D

esprés de les eleccions d’aquest
diumenge, els independentistes
arriben a Madrid amb més diputats que mai; 15 d’ERC,un gran resultat, i 7 de Junts per Catalunya. Ara
caldrà veure com es gestionen aquests
magnífics resultats.
En poques setmanes caldrà prendre
decisions sobre si cal facilitar l’elecció
de Pedro Sánchez com a president del
govern espanyol. De moment sembla
que el PSOE vol un executiu en solitari amb geometria variable, però aquesta
voluntat xoca amb el posicionament de
Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha
comprovat que si vol influir realment cal
entrar al govern, la pregunta és si Podemos aguantarà la pressió o les amenaces
d’unes noves eleccions i una victòria del
“trifachito”.
Si finalment Iglesias accepta donar suport des de fora, la clau de l’elecció de
Sánchez estarà en l’abstenció dels diputats independentistes, que faran aleshores
ERC i Junts per Catalunya? Prendran la
mateixa decisió? És viable abstenir-se sense cap compromís del líder socialista vers
els presos polítics i l’autodeterminació? Per
activa i per passiva el president espanyol
ha repetit que “No és No” en referència
a l’autodeterminació i a la independència.

Malgrat tot cal que els independentistes
s’abstinguin?
Sincerament crec que serà molt difícil
d’entendre una abstenció a canvi de res.
El millor escenari seria agafar la iniciativa
i anunciar el més ràpidament possible que
sense el dret a l’autodeterminació, “No és
No” a Pedro Sánchez.. Anar a la noticia +

EL LÍDER DE PODEMOS HA
COMPROVAT QUE SI VOL
INFLUIR REALMENT CAL
ENTRAR AL GOVERN, LA
PREGUNTA ÉS SI PODEMOS
AGUANTARÀ LA PRESSIÓ
O LES AMENACES D’UNES
NOVES ELECCIONS I UNA
VICTÒRIA DEL “TRIFACHITO”

Catalunya, Espanya i Europa hi ha una
persona que incomoda: Carles Puigdemont. Escollit president per sorpresa a
principis de 2016, ningú s’esperava que el llavors alcalde de Girona lideraria el moviment
independentista fins on ho ha fet avui. Quan
va assumir la presidència, un periodista que el
coneix de fa anys va pronosticar: “No sabeu el
que heu fet”. I és cert, no ho sabien. Quan es va
anar aproximant el referèndum de l’1 d’octubre,
abans d’anunciar data i pregunta, el president
Puigdemont es va reunir a Moncloa amb el llavors president espanyol, Mariano Rajoy. Acabada la reunió, l’expressió dels assessors de Rajoy
va ser “este tío está loco”. Un bon col·lega que fa
anys i panys que forma part del PP els va advertir: “Puigdemont no es Mas. No tiene mochilas y
es independentista de nacimiento. No lo podreis
comprar. O dialogamos con él o esto se nos va ir
de las manos”. Va ser un pronòstic encertat.
“Referèndum o referèndum”. Aquí és on
es va marcar un punt d’inflexió. Coneixedor
de les pressions internes (pròpies i d’ERC) i
de les filtracions diàries a qualsevol decisió
que prengués, no va consultar amb ningú
que diria aquesta frase en seu parlamentària.
I és aquesta frase la que va marcar el punt de
no retorn. Va ser allà que alguns consellers i
conselleres van començar a titubejar. No és
cap novetat afirmar que alguns dels que van
marxar i alguns que es van quedar, creien fermament que o bé l’1 d’octubre no s’acabaria
celebrant o bé que s’acabaria pactant com la
consulta del 9 de novembre de 2014. Però l’1
d’octubre va arribar. I contra vent i marea es
va votar. I va arribar el 3 d’octubre, i allò sí,
sumat a l’1-O, va espantar propis i forans. Els
partits perdien el control. La gent s’apoderava… Anar a la noticia +
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POLÍTICA

“SEREM RESTITUÏTS I NO ENS
APARTARAN DE LA POLÍTICA”,
EL CONTUNDENT MISSATGE DE
PUIGDEMONT
JUNTS PER CATALUNYA DENUNCIA COM “LES INSTITUCIONS I LA JUSTÍCIA ESPANYOLA ES TROBEN AL SERVEI
DE LA UNITAT D’ESPANYA”

REDACCIÓ

C

arles Puigdemont ho té clar “serem
restituïts i no ens apartaran de la política”, així de confiat s’ha mostrat en
una roda de premsa, celebrada aquest migdia,
a Brussel·les. El president legítim assegura
que, “sigui quin sigui” el veredicte de la justícia espanyola, no deixarà de participar en la
campanya electoral.
Més enllà d’agraïr l’oferiment de Gonzalo Boye, Beatriz Talegón i Xavier Trias com
a substituts provisionals de la llista de Junts
per Catalunya, Puigdemont assegura que els
obstacles “ens motiven més a seguir denunciant l’actuació de l’estat espanyol”.
Boye es vol situar “al cantó correcte” de la
defensa dels drets fonamentals.

L’advocat Gonzalo Boye creu que l’objectiu de l’actuació de la Junta Electoral era
“de no voler que es presentes Junts per Catalunya”. En cas que la justícia espanyola no
doni la raó a Puigdemont, Comín i Ponsatí,
en primer terme, Boye ha anunciat un recurs
al Constitucional i “si fa falta una qüestió
prejudicial” als tribunals europeus.
Sense deixar de banda l’acció judicial,
l’advocat del president legítim ha expressat
amb contundència com “ara toca saber en
quina banda s’està en la defensa dels drets
fonamentals”.
Comín apunta que Catalunya participa
en un combat entre “la regressió autoritària i
l’aprofundiment democràtic”.
El conseller legítim de Salut, Toni Comín,
creu que Catalunya “és un dels escenaris d’un

combat entre l’aprofundiment democràtic i
la regressió autoritària” de l’estat espanyol. En
aquest sentit, Comín ha recordat com la Unió
Europea “es funda per impedir que l’autoritarisme s’imposi”.
Per la seva banda, Clara Ponsatí té confiança
“en què encara existeixin instints democràtics
en les institucions espanyoles”. La consellera
legítima d’Ensenyament avisa que “aquest combat seguirà on sigui”, en referència al front judicial europeu.
Les institucions i la justícia espanyola “estan
al servei de la unitat d’Espanya”, afirma Beatriz
Talegón.
Beatriz Talegón ha justificat la seva presència
en la llista de Junts per Catalunya com una oportunitat per denunciar que a l’Estat, “les institucions i la justícia estan... Anar a la noticia +
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EL JOVE QUE VA SALTAR AL CAMP NOU
PELS PRESOS POLÍTICS: “LA PETITA SUMA
D’ACCIONS DE PROTESTA ACABA MARCANT
LA DIFERÈNCIA”

PARLEM AMB L’ÀLEX AYMERICH, QUE EMMARCA TAMBÉ EL SEU ACTE EN EL SEGUIT DE PROTESTES PEL FET QUE
LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL HAGI VETAT ELS EXILIATS DE LES ELECCIONS EUROPEES
MARINA BOU

M

inut 17.14 del Barça-Liverpool, en
semifinals de Champions. L’Àlex
Aymerich (Barcelona, 1993) aprofita l’atenció de milions de persones -tant
des del Camp Nou com des dels mitjans de
comunicació o les xarxes socials- i decideix
saltar a la gespa amb una samarreta groga
que demana la llibertat dels presos polítics
catalans. Esquiva la seguretat i corre durant
uns instants pel camp mentre els espectadors l’acompanyen cridant amb ell, com ja
és habitual durant aquest minut, “independència” i “llibertat presos polítics”.
Però ahir no és el primer cop que ho feia.
L’Àlex Aymerich ja va aconseguir -juntament amb el seu germà Sergi- captar l’atenció de tothom l’octubre del 2017, quan va
intentar arribar a la gespa del camp del FC
Barcelona en protesta per l’aleshores recent
empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Des de La República, parlem
amb ell per saber què l’ha motivat a repetir
aquesta acció i ens explica que “se’ns va acudir amb el meu germà i un grup d’amics que
estem bastant polititzats i l’objectiu principal era denunciar l’anomalia democràtica
que estem vivint”.
Amb tot, assegura ser conscient que “ni
aquest petit gest canviarà absolutament
res ni arribarà a tota la gent que nosaltres
voldríem”. “És senzillament un gest més,
igual que quan algú es posa un llaç, penja
una bandera, va a una manifestació o fa un
acte polític”, diu per a reivindicar que “un
simple acte individual com a ciutadà segurament no provoca cap canvi, però la petita
suma d’accions de protesta és el que acaba
marcant la diferència”. Per això, narra, han
“buscat el lloc de difusió més gran per a
poder fer el nostre petit gest que, probablement, ni surti a Europa”. “Però si li ha pogut arribar a algú i tocar-li, ja haurà valgut
la pena”, apunta, i assegura que ja comp-

SÓN ACCIONS PACÍFIQUES QUE
DENUNCIEN UNA SITUACIÓ
D’ANOMALIA I EL QUE
PRETENÍEM ÉS QUE NO ENS
ADORMIM
taven amb la “censura” de la UEFA perquè
no s’emetessin les imatges per televisió però
confiaven en que les xarxes socials farien que
“es veiés allò que ells no volien”.
“A nosaltres ens ha sortit així, un altre
potser talla una carretera. Són accions pacífiques que denuncien una situació d’anomalia
i el que preteníem és que no ens adormim”,
afegeix, per a explicar que emmarquen també el seu acte en el seguit de protestes pel
fet que la Junta Electoral Central hagi vetat els exiliats de les eleccions europees. “Ni
jo ni els que hem pensat aquesta acció som
simpatitzants de JxCat ni hem votat mai
Puigdemont, però pensem que és el president legítim de Catalunya destituït aplicant
el 155 de forma excessiva i anticonstitucional”, apunta Aymerich, que critica que no
es permetés la seva investidura després del

21-D i, ara, la JEC prengui aquesta decisió
“indefensable”.
Preguntat per La República sobre si la
seva acció també pretenia ser un toc d’atenció a les institucions catalanes per avisar
que la ciutadania sí està disposada a actuar
contra l’Estat, l’Àlex Aymerich assegura que
no era la idea principal però entén que “la
participació política activa no es pot fer si
les institucions miren cap a una altra banda
o inclús la persegueixen”. “També entenc
que no és fàcil estar al Govern”, matisa,
però diu estar “preocupat” perquè “sembla
que no passa res perquè Vox no ha tret els
resultats esperats en algunes enquestes i el
PSOE i ERC han tret unes bones xifres”.
“És obvi que no vivim en una dictadura,
que això no és el franquisme, que en general
es respecten els drets socials i civils, però no
passa sempre i no podem normalitzar-ho”,
conclou per a denunciar que “hi ha moltes
mancances, sense negar l’evidència que tots
vivim bastant bé i, potser, aquest és un dels
problemes que tenim, que la gent té por a
perdre coses”.
Per la seva protesta al Camp Nou, Aymerich s’enfronta a una sanció administrativa, tot i que explica… Anar a la noticia +
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AQUESTES SÓN LES
CANDIDATURES QUE L’ANC DONA
SUPORT A LES CAMBRES DE
COMERÇ DE CATALUNYA
COMENÇA LA VOTACIÓ PER A RENOVAR ELS PLENS DE 13 CC AMB UN CENS DE 682.000 EMPRESES I AUTÒNOMS

GERARD SESÉ

H

a començat el vot per a renovar els
plens de les 13 Cambres de Comerç
de Catalunya. Les cambres oficials de
comerç són entitats públiques orientades a
donar suport i guiatge a empreses, autònoms
i cooperatives (de treball i de servei) catalanes.
Les cambres participen en espais estratègics de
l’economia i les infraestructures de Catalunya
com fires, ports o consells.
És per això que des de l’Assemblea Nacional Catalana i el Cercle Català de Negocis
han promogut candidatures sobiranistes perquè aquesta eina de país comenci a treballar
en clau independentista. Així doncs, a partir
d’avui, unes 682.000 empreses catalanes estan cridades a votar a les eleccions que se ce-

UNES 682.000 EMPRESES
CATALANES ESTAN CRIDADES
A VOTAR A LES ELECCIONS
QUE SE CELEBRARAN DES
D’AQUEST DIJOUS FINS AL
7 DE MAIG
lebraran des d’aquest dijous fins al 7 de maig.
En aquests comicis es permetrà per primera
vegada el vot electrònic i es prescindeix del
vot per correu postal, després que els tribunals anul·lessin un alt percentatge d’aquests
vots per frau en les últimes eleccions a la
Cambra de Barcelona, del 2010.

Així doncs, es podrà votar a la web de la
cambra corresponent des d’aquest dijous fins
al 7 de maig; mentre que els col·legis electorals obriran el dia 8 de maig. Els comicis
escullen dues terceres parts del plenari de les
cambres. Els resultats decidiran qui substituirà Miquel Valls després de 16 anys ocupant
la presidència de la Cambra de Comerç de
Barcelona.
L’ANC i el CCN han posat a disposició un
espai web “Tu votes, tu comptes” on expliquen
les candidatures a les quals donen suport per a
transformar les cambres en entitats “que estiguin al servei de la República i obertes al món”.
Les dues entitats també tenen un canal de
Telegram i de Twitter per a explicar i resoldre
els dubtes que puguin sorgir a tots aquells que
vulguin votar. Anar a la noticia +
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LA CONTUNDENT RESPOSTA
DE DE GISPERT A ARRIMADAS
DESPRÉS DE CRITICAR-LA PER
LA CREU DE SANT JORDI
LA INCONTINÈNCIA A LES XARXES DE L’EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT
DESTROSSA I ATROPELLA LA UNIONISTA

POLÍTICA

MONTSE BASSA
LAMENTA QUE
NOMÉS 1 PERSONA
SALTÉS AL CAMP
NOU PER LA
LLIBERTAT DELS
PRESOS POLÍTICS
LA GERMANA DE DOLORS BASSA
DEMANA “MÉS ACTIVISTES, SI US
PLAU”

GERARD SESÉ

GERARD SESÉ

L

’expresidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, ha estat guardonada per la Generalitat de Catalunya
amb la Creu de Sant Jordi.
Una decisió que no ha agradat gens a
Inés Arrimadas, ara ja diputada a Madrid,
que ha carregat, amb la bilis que sol projectar cap als independentistes, contra l’advocada catalana i ara a les files de Demòcrates
Arrimadas ha publicat que “el nacionalis-

me premia xenòfobs” i ha recriminat que
De Gispert “l’ha fet fora de Catalunya diverses vegades per no néixer aquí i ha insultat a altres líders polítics”.
Com no podia ser d’una altra manera, la
incontinència a les xarxes de l’expresidenta
del Parlament, que no en deixa passar ni
una i usa un llenguatge directe i contundent, ha destrossat i atropellat la unionista
amb un quilomètric tuit que podria esdevenir un dels TOP del 2019... Anar a la
noticia +

COM MARCHENA SUA LA CANSALADA CADA COP QUE HA DE
PRONUNCIAR COGNOMS CATALANS
Manuel Marchena, canari de naixement i home de
profundes conviccions espanyolistes i de posat castís, perd tota la seva autoritat, magnanimitat i grandesa cada cop que a la llista de testimonis hi apareix
un català amb un cognom mínimament nostrat.
En aquest vídeo us hem fet un recull dels
tres últims dies de judici farsa al Tribunal Su-

prem espanyol on el president de la sala s’ha
embarbussat, inventat o castellanitzat alguns
dels llinatges dels testimonis provinents del
Principat que anaven desfilant
Marchena evidencia així que Catalunya i
Espanya són realitats paral·leles i països diferents. De fet, el cas… Anar a la noticia +

L

a recent diputada electa per Esquerra,
Montse Bassa, germana de la presa política Dolors Bassa, ha fet un tuit sobre l’espontani que va saltar al Camp Nou ahir amb
una samarreta que demanava la llibertat dels
presos polítics.
Bassa, que té a les seves mans fer president o no Pedro Sánchez amb la seva abstenció i la dels seus companys de partit, es
lamenta que no hi hagi més valents en un
moment on “el món ens mira”.
També considera que és una llàstima que hi
ha “9 persones innocents a la presó i només ha
saltat 1 valent” i acaba demanant “més activistes, si us plau!”. Anar a la noticia +

ES UNA LLÀSTIMA QUE HI HA
“9 PERSONES INNOCENTS A LA
PRESÓ I NOMÉS HA SALTAT 1
VALENT” I ACABA DEMANANT
“MÉS ACTIVISTES, SI US PLAU!
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MÓN RURAL

MARIBEL CERA

LA MAR NO FA DISTINCIONS,
ÉS DURA PER A TOTHOM

LA MARIBEL CERA ÉS UNA DE LES
POQUES DONES QUE ES DEDIQUEN
A LA PESCA I LA PRESIDENTA DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DONES

I

ANNA RODRÍGUEZ

amb un somriure la revolta, que cantava
en Llach. I no hi ha ningú que somrigui
amb més ganes que la Maribel Cera. Filla
de Sant Carles de la Ràpita, s’ha rebel·lat per
amor a l’aigua contra els canons de gènere:
ella és una de les poques dones catalanes que
es dediquen professionalment a la pesca. En
total, a tot el país n’hi ha menys d’una desena.
De diumenge a divendres navega com a segona del seu germà a bord del Vizgano i els
dissabtes fa de peixatera al mercat de Tortosa.
El sector està malament, però ella treballa intensament, amb el somriure als llavis i davant
l’adversitat es repeteix, com un mantra, allò
del “demà serà un altre dia”.
Des de l’any passat és la presidenta de l’Associació Catalana de Dones de Mar, que aglutina
totes les dones que treballen en feines relacionades amb la mar: des dels despatxos fins a la pes-

ca. A més a més, l’any 2016 va ser reconeguda
amb la medalla a la Pesca catalana que atorga el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
“Quan em van trucar per dir-m’ho pensava que
era broma, vaig haver de demanar que m’ho repetissin diverses vegades”, riu.
Només el 0,1% de les persones que treballen
en feines relacionades amb el mar són dones.
Però vostè pertany a un grup encara més minoritari dins d’aquest col·lectiu. De fet, només hi ha quatre o cinc dones pescadores a
Catalunya. Per què això?
Sempre dic que la mar no fa distincions, és
dura per a tothom. És un treball, així que tant
el pot fer tant un home com una dona: és el que
volem donar a conèixer des de l’Associació. Si jo
puc fer-ho, una altra també.
Quan fa que t’hi dediques?
Tinc vint anys cotitzats, tot i que tenia set
anys quan vaig escomençar. En sentir el meu
pare i el meu avi llevar-se de matinada, jo me
n’anava corrents darrere d’ells. Mon iaio em deia
“tonta, ves-te’n a dormir”, però jo tossuda que
volia anar i mon pare em deixava. Així van co-

mençar les meves aventures. No sé exactament
perquè m’atrau la mar, és sentir-te lliure, estar a
gust amb tu mateix: és una cosa que t’agafa, et
llama, t’estima.
Has triat un camí molt diferent al de la majoria de dones.
Me’n recordo que en acabar l’EGB volia deixar l’escola i dedicar-me només a pescar, però la
meva germana em va agafar per banda i em va
convèncer que estudies alguna cosa. Aleshores
aquí només tenies dues opcions: els nois feien
electricitat i les noies administratiu, i això vaig
fer. No m’agradava: era el que hi havia, però
alhora em vaig seguir formant per ser patrona
[d’un vaixell].
Déu n’hi do! Mai t’has sentit discriminada
fent aquest ofici?
Home, al principi sí que hi va haver un episodi. Ja t’he dit que vaig començar a anar a pescar
de petita i ma germana també ajudava. Als 18
anys vam decidir que volíem cotitzar, però abans
havíem de fer un curset. Ens vam apuntar a la
confraria, però no ens cridaven. La meva sorpresa va ser que un dia… Anar a la noticia +
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LA UFEC RECLAMA 100 MILIONS D’EUROS
I UNS NOUS JOCS OLÍMPICS PER A
BARCELONA

LA UNIÓ DE FEDERACIONS PRESENTA UNA SÈRIE DE PROPOSTES ALS CANDIDATS A L’ALCALDIA DE LA CAPITAL
CATALANA PER MILLORAR LA SITUACIÓ ESPORTIVA DE LA CIUTAT, COM UNS NOUS JOCS OLÍMPICS D’ESTIU

L

ADRIÀ SOLDEVILA

’any 2013, Barcelona era la segona ciutat del món en matèria esportiva. Sis
anys després, la capital de Catalunya ha
caigut al setè lloc. Aquesta és una de les dades
negatives destacades per Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, davant cinc de les candidatures
a l’alcaldia de la ciutat aplegades a la seu de
la UFEC per tal d’escoltar la cinquantena de
propostes que l’entitat proposa per millorar la

A UFEC RECLAMA UNA
INVERSIÓ MÍNIMA DE 60
EUROS PER HABITANT, EL QUE
EQUIVALDRIA A UN TOTAL DE
100 MILIONS D’EUROS ANUALS
situació esportiva del municipi a 24 dies de
les eleccions.
La més impactant colpeja amb tota la intenció al finançament. Al pressupost que l’Ajuntament dedica als esports, des de la pràctica,
passant per les infraestructures i acabant per

la projecció internacional. Per a tot això, la
UFEC reclama una inversió mínima de 60 euros per habitant, el que equivaldria a un total
de 100 milions d’euros anuals, una partida que
s’aproximaria als 146 milions destinats a la cultura. “Ens pot semblar molt, però creiem que
és important que s’inverteixi en l’esport i en el
teixit esportiu”, ha manifestat Esteva.
La Unió de Federacions aposta per recuperar

equipaments com el Palau d’Esports del carrer
Lleida per tal d’albergar competicions com el
taekwondo, el judo, el karate o la boxa, que
“haurien de tenir la seva seu de competicions
i entrenaments”, davant d’un públic d’entre
3.000 i 6.000 persones. Segons la UFEC, “no
hi ha cap instal·lació a la ciutat que pugui acollir un esdeveniment” amb aquesta capacitat
d’espectadors... Anar a la noticia +

MÓN CASTELLER

CASTELLS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

E

REDACCIÓ

l pròxim diumenge 5 de maig els Castellers de Terrassa organitzen la tercera
edició de la Jornada Solidària, que té
com a objectiu recaptar fons per a iniciatives
de caràcter social. Després de l’èxit de les dues
edicions anteriors, aquesta vegada els terrassencs destinaran els beneficis a la lluita contra
el càncer infantil a través de l’Associació Dale
Candela.

La jornada començarà a les 10h del matí amb
una cercavila des del local de la colla juntament
amb els Diables de Sant Pere Nord fins la plaça
Didó on tindran lloc totes les activitats, com
una clase dirigida de zumba a càrrec del gimnàs
Squash4, amb pagament a través de taquilla
inversa.
L’activitat central de la jornada serà l’actuació castellera que es durà a terme a les 12h. Els
Castellers de Terrassa actuaran acompanyats
dels Castellers de Sant Adrià del Besòs i els Cas-

tellers de Viladecans. Tot i que el principal objectiu de la Jornada és fer visible la lluita contra
el càncer infantil, els blau turquesa no volen
perdre l’oportunitat de fer una bona actuació i
on podrien estrenar el 7de7.
Un cop acabada la diada solidrària es durà
a terme el dinar de germanor, on tothom que
ho desitgi podrà comprar un ticket d’entrepà i
beguda per 4 euros. Posteriorment, a les 16h, hi
haurà diverses activitats dedicades a la canalla
i els concerts musicals… Anar a la noticia +

