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Un p
piromusical
a ritme de jazz
tanca una
Mercè exitosa
VIURE 1 i 2

Crisi institucional pel front
PP-Cs contra Sánchez
œLa Mesa del Congrés desarma la drecera
del Govern central per aprovar el pressupost

œLa ministra de Justícia compareixerà per les
seves trobades amb Villarejo POLÍTICA 13 i EDITORIAL

5

Brussel·les
assetja Polònia
per frenar
l’assalt al
poder judicial
c La Comissió porta
al Tribunal de Justícia
la purga de jutges
del Suprem polonès
Amb una mesura de gran abast –la
denúncia davant el Tribunal de
Justícia de la UE–, la Comissió
Europea intenta evitar que entri
en vigor una llei polonesa que pretén facilitar la jubilació anticipada
de jutges del Suprem. Brussel·les
considera que la iniciativa perjudica la independència judicial.
INTERNACIONAL 3, 4 i EDITORIAL

El cas
Lenglet, un
abans i un
després en
l’ús del VAR
BALLESTEROS / EFE

Estrena a l’ONU. Pedro Sánchez va saludar ahir a Nova York el secretari general de les Nacions Unides, António

c El Barça creu que
es va fer un ús pervers
de la tecnologia
ESPORTS 43
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Guterres, a la seu de l’organització, on el president espanyol intervindrà dijous en la 73a Assemblea General. POLÍTICA 13 I 14

Puigdemont planteja
una negociació sense
calendari ni agenda

Sis nous
centres per
allotjar menors
migrants

c L’expresident proposa en un llibre una
nova via que s’aparta de la unilateralitat

c La Generalitat estudia
recórrer a famílies
d’acollida per pal·liar
el col·lapse del sistema

Carles Puigdemont planteja a
La crisi catalana (La Campana)
una negociació que constitueixi una “transició constructiva”

entre l’statu quo actual i una
“fórmula final, tant si és la independència com si no”, votada en referèndum. POLÍTICA 15

VIURE 3
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L’expresident traça en un llibre la seva demanda d’una negociació sense calendari ni agendes i amb Tusk de mediador

La nova via Puigdemont

com si no ho és”. A parer seu també
es veurien “els efectes positius
d’una opció federal respecte a les
institucions, el finançament, la
llengua, la cultura...”. Al final del
procés Puigdemont hi situa un re
ferèndum acordat, “que permeti
triar entre la independència i el
projecte de devolució màxima que
surti de les negociacions”.
L’objectiu, sosté, seria arribar a
unes propostes que “no fossin dra
màtiques” i parlar del “tipus de

BARCELONA Redacció

C

arles Puigdemont va ac
ceptar la presidència de
la Generalitat amb la
condició de portar Cata
lunya del postautonomisme a la
preindependència en el termini de
18 mesos i convocar eleccions. Els
18 mesos es van convertir en 22 i la
seva presidència va acabar amb la
Generalitat intervinguda per l’arti
cle 155 de la Constitució. Ara, des
de Waterloo i amb més de la meitat
del seu Govern a la presó, el seu pla
perresoldreelconflictecatalàsesi
tua lluny de la unilateralitat.
La nova via Puigdemont es plas
ma al llibre La crisi catalana. Una
oportunitat per a Europa (La Cam
pana), fruit de llargues converses
amb el periodista Olivier Mouton i
que surt demà a la venda. Puigde
mont sempre s’ha queixat que els
llibres sobre l’últim any del procés
independentista no comptaven
amb la seva versió. El seu no revela
noms ni reunions, però sí que acla
reix un parell de situacions. Quan
va abandonar Catalunya va traves
sar França i va entrar a Bèlgica amb
cotxe per Luxemburg “per estalvi
arse cues”, de manera que res
d’avionsnidefugidesdinsunmale
ter; i que el dia de la seva detenció a
Alemanya no l’acompanyaven les
persones que investiga la policia a
Espanya.
Reflexiona sobre l’últim any i in
clou la seva “proposta per sortir de
la crisi catalana” i “pistes per a una
mediació”. Puigdemont afirma que
no té sentit asseure’s en una taula si
l’Estat espanyol no està disposat a
“considerar fórmules alternatives”
al’actualstatuquo,peròdefensaun
procés de diàleg allunyat del curt
terminisme, dels calendaris i les
agendes prefixades: “Som consci
ents que pot durar molt de temps”.
Admet que el referèndum “ens
queda lluny” i fins i tot que “es ne
cessitarà temps per crear les condi
cions perquè hi pugui haver aquest
diàleg”. Tot i així dibuixa el seu es
cenari de negociació amb una me
diació internacional independent
–“l’experiència ens fa ser descon
fiats”– amb prou autoritat política i
tècnica i contacte amb Europa. Un
cop descartat el Rei, s’atreveix a ci
tar Donald Tusk com a figura neu
tral.
La proposta de Puigdemont és
negociar una “transició constructi
vaentreaqueststatuquoilafórmu
la final, tant si és la independència

El líder de JxCat vol una
“transició constructiva”
cap a un referèndum
per triar independència
o una altra fórmula

FRANCISCO SECO / AP

L’expresident viu a Waterloo, des d’on té previst posar en marxa el Consell de la República

“Des de la presó no puc lluitar”
LA POLÍTICA: “No en volia fer
una professió, no suportava ni
aquesta idea ni la tendència al
sectarisme dels partits. I encara
no les suporto”.

trobo a faltar són els cafès es
presso [...] Fins i tot firmo autò
grafs, perquè la majoria seguei
xen les meves aventures a la
televisió”.

EL LÍDER: “No em veig a mi ma
teix com un líder. Però la histò
ria m’acabarà contradient [...]
No m’agrada gens la idea dels
líders messiànics; la trobo ridí
cula i, sobretot, antimoderna!
D’altra banda, porto dins meu
una mena de pulsió anarquista”.

WATERLOO: “Hi ha una gran
solidaritat, també econòmica,
per part de molts i molts cata
lans que volen que continuem
treballant a l’exili en les condici
ons més dignes possibles”.

L’1O: “Sabíem que això podia
comportar un conflicte amb
Espanya, però no la violència i la
repressió desfermada que hi va
haver [...] Jo no tinc la sensació
d’estar involucrant la població
en una cosa perillosa”.
L’EXILI: “Per mi quedarme no
és una alternativa, perquè des
de la presó no puc lluitar. Ens
humiliarien tractantnos com a
ostatges polítics pel que repre
sentem”. [...] Sé que em puc

Casado rebutja que es
dialogui amb “una pistola
a sobre de la taula”
MADRID Redacció

El president del PP, Pablo Casado,
va advertir ahir el Govern central
que no hi ha marge de negociació
amb els independentistes a Catalu
nya perquè el diàleg no es pot fer
amb “una pistola a sobre de la
taula”, amb referència al “xantat
ge” que, segons la seva opinió, fan

els sobiranistes “imposant” les se
ves condicions.
En una entrevista a Onda Cero,
Casado va recriminar la “contem
porització” amb l’independentis
me que creu que reflecteixen les úl
times declaracions de membres del
Govern de Sánchez sobre el futur
indult o la llibertat condicional per
als presos pel procés independen

passar molt de temps a l’exili [...]
Vull pensar que a mitjà termini
hi ha una possibilitat de norma
litzar la situació a través del
diàleg”.

LA SEGURETAT: “Algú va adossar
una balisa sota la carrosseria
dels cotxes que fèiem servir. De
la mateixa manera, hi podrien
posar un explosiu. ¿Cal recordar
que Espanya va fer la guerra
bruta contra ETA?”

NEUMÜNSTER: “Ja fa moltes
setmanes que estic mentalitzat
que estem en guerra contra
Espanya. En entrar a la presó he
tingut la sensació que tornava a
la infantesa, quan vivia en un
internat en època de Franco. [...]
L’única cosa banal que de debò

EL FUTUR: “No aspiro a tenir cap
paper en el futur. El que vull és
tornar a la meva normalitat tan
aviat com sigui possible i recu
perar el màxim de llibertat pos
sible. [...] Quan la solució s’hagi
normalitzat no vull continuar
fent política”.

tista. La vicepresidenta Carmen
Calvo va declarar a La Vanguardia
que, si el judici als líders indepen
dentistes a la presó s’endarrereix,
“no veuria lògic allargar la presó
preventiva”.
Enaquestsentit,ellíderdelPPva
denunciar que “hi ha una estratègia
per la qual el Govern [espanyol] diu
als jutges què han de fer”. Per això,
el PP registrarà en les pròximes ho
res una proposició de llei al Con
grés per prohibir els indults a con
demnats per sedició i rebel∙lió, da
vant els “senyals de fum” que
l’Executiu fa als independentistes
per “guanyar temps” i “aconseguir
el seu suport” per aprovar els pres
supostos.Casadovainsistirque“no
hi ha res a cedir ni a negociar” per

què el diàleg “està molt bé quan es
dialoga sense una pistola a sobre de
la taula”, però no amb qui “vol tren
car Espanya i aconseguir els seus
objectius”.
Quan se li va preguntar qui està
posant aquesta pistola a sobre de la
taula, va puntualitzar que “és una
manera de parlar” per referirse al

El PP registrarà una
proposició de llei al
Congrés per prohibir
l’indult a condemnats
per rebel∙lió i sedició

consulta,lapregunta,ladata,lama
joria necessària”. Afirma, a més,
que ajudaria a la negociació el fet
d’obrir un procés semblant de res
tauració de les víctimes de la Guer
ra Civil, cosa que “encara destensa
ria més la situació i faria possible la
reconciliació”. Es tracta, per exem
ple, de “reconèixer la culpa de l’Es
tat espanyol” en l’execució del pre
sident Companys.
Si el diàleg fracassés, l’expre
sidentafirmaqueCatalunyahauria
de poder “conservar el dret a l’au
todeterminació”. “Amb aquesta
proposta ofereixo al Govern
espanyol la possibilitat de lluitar
per guanyar el referèndum. Si juga
el partit, el pot guanyar; però per a
això ha d’acceptar jugarlo”,
conclou.
De fet, Puigdemont fins i tot està
disposat a parlar d’un referèndum
estatal i fins i tot d’una consulta eu
ropea sobre Catalunya. La preten
sió de Puigdemont és fer compren
sible a Europa els orígens del con
flicte català i el xoc amb l’Estat de
l’últim any. “El silenci d’Europa no
m’ha dolgut”, afirma referintse al
referèndum. “El que sí que ens ha
fet mal és el silenci sobre la violèn
cia”, afegeix.
Puigdemont conclou que no re
nunciarà “fins que el problema ca
talànoestiguiresolt”.Perl’expresi
dent, un hipotètic empresonament
“probablementseriaunafestaiuna
revenja” per a l’Estat espanyol, pe
rò“s’allunyariadel’Europadelsva
lors que jo vull”. “No, aquesta his
tòria no s’acabarà ficant els líders a
la presó o forçantlos a l’exili”.c

“xantatge” dels sobiranistes, que
creu que estan imposant al Govern
central les seves condicions per
aconseguir la independència.
“Ja no hi ha marge de negociació
i cessió amb els independentistes”,
sinó que s’ha d’“aplicar l’article 155
el temps que faci falta”, va afirmar
el líder popular, i amb una extensió
que inclogui l’educació, els Mossos
d’Esquadra i TV3.
Casado va donar a conèixer la
iniciativa de la seva proposició de
llei després que la delegada del Go
vern a Catalunya, Teresa Cunillera,
es mostrés partidària en una entre
vista d’indultar els líders indepen
dentistes en cas que siguin con
demnats pel Tribunal Suprem i ho
sol∙licitin.c

