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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 1,06
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 559
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 130
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

1,08

279

127

El 3-O torna a
ser el dia D

MULTITUD La commemoració de la vaga general de l’octubre del 2017 congrega
la manifestació més nombrosa de l’aniversari del referèndum d’autodeterminació
MISSATGE Crida a enfortir el moviment popular com a motor de l’acció política
Jordi Panyella
BARCELONA

De 500 a 5.000. Aquestes
dues xifres expliquen la
diferència que hi ha entre
les dates de l’1 d’octubre
i el 3 d’octubre del 2017 i
per què són molts els que
diuen que el dia de la vaga
general d’aquell any el moviment sobiranista va arribar al seu punt àlgid i que
aquell dia es va desaprofitar l’energia popular que
hi havia als carrers de Catalunya per fer efectiu el
resultat del referèndum
celebrat dos dies abans i
proclamar la independència de Catalunya.
500 són les persones
que van participar divendres al vespre en la manifestació convocada pels
CDR en commemoració
de l’1 d’octubre. Va sortir
de Francesc Macià i va discórrer per la Diagonal fins
a Pau Claris. Ahir, també
convocats a Francesc Macià per la Plataforma 3
d’Octubre per manifestarse també per la Diagonal
en recordança del dia de la
vaga general, s’hi van congregar 5.000 persones, segons el recompte fet per
aquest diari, 3.000 segons
va comunicar la Guàrdia
Urbana.
Amb més o menys gent,
el cert és que la d’ahir va
ser una jornada més multitudinària als carrers que
no pas la de divendres, el
mateix que va passar el
2017, quan la vaga general
del 3 d’octubre es va convertir en un èxit espaterrant, ja que va mobilitzar

Les frases

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

“Els sindicats del
règim són els que
han pactat totes
les lleis dolentes
que ara tenim”
Sergi Perelló
INTERSINDICAL

“Cal una mobilització
continuada i unitària
per aconseguir
posar fi a la repressió
de l’Estat”
Plataforma 3 d’Octubre

“La repressió no
ens aturarà mai
i tindrem èxit si
actuem com un
sol poble”

“La força del 3
d’octubre del 2017 es
va perdre esperant
un diàleg que mai
hi va arribar a ser”

ÒMNIUM CULTURAL

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Xavier Antich

la societat transversalment i va fer sortir al carrer encara més persones
que els 2,3 milions de ciutadans que havien votat
en el referèndum.
Plataforma
Els actes d’ahir a Barcelona, que tancaven la commemoració que s’ha fet
aquests dies arreu del
país, van ser convocats
per la Plataforma 3 d’Octubre, que agrupa els sindicats que van tirar endavant la vaga general i fins
a un centenar d’associacions civils que hi donen
suport, i també per l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, i Òmnium Cultural. Aquestes dues entitats
van ser les responsables
de convocar la manifestació que va discórrer fins al
Cinc d’Oros, on la Plataforma 3 d’Octubre havia instal·lat un escenari.

Elisenda Paluzie

La vaga general del
2017 es va convocar, com
totes les vagues, amb una
reivindicació social i no
política. La protesta, però,
va ser un clam independentista de rebuig a la
brutalitat policial, i ahir
aquest fet es va deixar notar, perquè, en més d’una
ocasió, els oradors, que
eren membres de sindicats i difonien un missatge
—————————————————————————————————

5.000 persones
es van manifestar
ahir, 3.000
segons la policia
—————————————————————————————————

clarament social amb reivindicacions de millores
laborals i de l’estat del benestar, gairebé eren interromputs pels crits d’“independència, independència” dels concentrats.

L’estrella
convidada
d’ahir, convidada però absent per les circumstàncies judicials, va ser Carles
Puigdemont, el nom del
qual va ser cantussejat
mantes vegades pels concentrats, que el reclamaven com “el nostre president!”. Els crits d’independència, que han tornat
al carrer després que el lema Llibertat presos polítics hagi deixat de tenir
sentit, així com l’inevitable 1 d’octubre, ni oblit ni
perdó, van acabar de constituir la banda sonora de la
mobilització d’ahir.
Els sindicats de classe
L’1 d’octubre va suposar la
superació dels partits hegemònics a Espanya, lligats al poder de l’Estat, el
PP i el PSOE, i el 3 d’octubre es va fer el mateix
amb els grans sindicats, la
UGT i CCOO, als quals el
sindicalisme alternatiu va
donar una lliçó convocant
la vaga general més important que s’ha fet mai a Catalunya des de la recuperació de la democràcia.
Aquest fet va ser present ahir en els parlaments dels representants
sindicals que van prendre
la paraula, que van convidar a superar la dinàmica
imposada pels “sindicats
del règim del 78”, segons
va dir Jordi Vega, portaveu de la CNT. “Els sindicats del règim han pactat
les lleis dolentes que ara
tenim”, va advertir Sergi
Perelló, de la Intersindical, que va insistir que la
consecució dels drets so-

cials ha d’anar lligada a
l’avenç en els drets nacionals i per fer aquest camí
“cal organitzar-se millor”,
va inquirir al seu torn el
portaveu del sindicat
Co.bas, que, en la mateixa
línia que Perelló, va avisar
que cal continuar lluitant
tant per la llei d’amnistia
com per unes lleis justes.
Mobilització continuada
Dos represaliats, Laura
Gené i Francisco Garrobo,
van ser els encarregats de
llegir el manifest de la Plataforma 3 d’Octubre, que
va posar l’accent en la necessitat de mantenir la
mobilització de manera
continuada com a única

via per poder posar fi a la
repressió de l’Estat espanyol. Mobilització continuada i amb unitat.
El missatge de no deixar els carrers i continuar
amb la brega reivindicativa l’està repetint en els últims temps la presidenta
de l’Assemblea, Elisenda
Paluzie, que ahir també va
prendre la paraula per reivindicar la força del 3 d’octubre i, a la vegada, per lamentar que “aquella força
es va perdre esperant el
diàleg”. “No podem perdre
la nostra força i hem de reconèixer les nostres victòries”, hi afegia la presidenta de l’ANC apel·lant a l’orgull i en al·lusió a l’1 i el 3
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L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’1 d’octubre com a Dia Internacional de la Gent
Gran. Una jornada per reflexionar com a societat per
comptar viure una vellesa digna, on tots tard o d’hora
comptem arribar algun dia. El 2050 es preveu que el
nombre de persones grans a tot el món superi la població infantil. I les entitats alerten que no hi ha temps

Tots voldrem
arribar-hi
Elena Ferran

a perdre per defensar els drets i llibertats dels que tenen més experiència i que la pandèmia ha castigat i
obligat a aïllar-se per por als contagis. Han deixat de
ser actius a la força, però alcen la veu per tornar a participar i poder fer vida social. Hi tenen tot el dret, com
el de repensar com voldrem viure i ser atesos els que
ens farem grans en un futur.

Banderes onejant ahir
en la concentració per
commemorar la vaga general
del 3 d’octubre ■ JUANMA RAMOS

Carles Puigdemont i l’exsenador Jami Matamala, sortint de l’avió que els va portar de Brussel·les a l’Alguer ■ ACN

Puigdemont afronta amb
optimisme la vista, avui a
Sàsser, per l’euroordre
a El tribunal ja s’ha inclinat per arxivar el cas, però no està clar si ho decidirà
avui a Llarena insisteix a reclamar l’extradició, tot i el procediment ja obert
Natàlia Segura
SÀSSER (SARDENYA)

d’octubre.
Per Paluzie, aquells
dies de tardor del 2017
van ser el triomf de l’estratègia de la “ruptura” en
contraposició amb el “pactisme” i a la vegada van
representar “una demostració de la capacitat de
control del territori que
té el poble organitzat”. Paluzie va acabar fent una
crida a enfortir “els sindicats sobiranistes” i “totes
les estructures que faran
possible guanyar la independència”.
En nom d’Òmnium va
intervenir Xavier Antich,
que va advertir que la repressió no aturarà mai el
moviment independen-

tista, i que el procés acabarà amb èxit si, per un
costat, s’actua de manera
unitària, “com un sol poble”, i, per l’altre, “el llegat
de l’1 i el 3 d’octubre es
deixa fora de les disputes
partidistes”.
Més consultes
D’altra banda, l’Assemblea Nacional Catalana va
anunciar ahir que estendrà a més municipis del
país les consultes sobre la
sobirania fiscal, fetes a
manera de referèndum.
El primer municipi que ja
s’ha manifestat en aquest
sentit és Sant Julià de Ramis en la consulta que van
fer divendres passat. ■

Gran expectació aquest
matí al Tribunal d’Apel·lació de Sàsser. L’expresident català Carles Puigdemont hi compareix a dos
quarts de dotze. Tot indica
que els magistrats de Sardenya s’inclinen per desfer-se de l’euroordre del
jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena, però no està clar si
amb la vista d’avui serà un
punt final o una fase més
d’aquest capítol sard en la
saga judicial de Puigdemont per Europa.
La detenció del líder i
eurodiputat de JxCat el 23
de setembre va generar un
gran enrenou mediàtic pel
seu empresonament a
l’illa. La jutgessa presidenta del Tribunal d’Apel·lació de Sàsser, Plinia Azzena, no va rebatre l’arrest,
però el va deixar en lliber-

tat l’endemà en considerar que té “intacta” la immunitat per viatjar als
plens i reunions de l’eurocambra, tal com ja havien
dit els tribunals de la Unió
Europea.
Amb tot, la cort encara
ha de decidir què fa amb el
seu cas i l’ha citat a declarar avui. Llarena insisteix
a reclamar l’extradició a
Itàlia, tot i que a Bèlgica el
procediment per l’euroordre està obert, encara que
estigui aturat en espera de
Luxemburg. Puigdemont
ha optat per anar-hi presencialment.
Fins ara, el tribunal de
Sàsser ha donat pocs senyals de voler-se quedar
un cas tan incòmode i
complex. Primer, perquè,
com va publicar La Vanguardia, la jutgessa estava disposada a tancar
l’afer si Puigdemont no es
presentava avui als jutjats. Segon, perquè no

s’han molestat a detenir
els eurodiputats de Junts
Toni Comín i Clara Ponsatí, sobre els quals també
pesa una ordre d’extradició per la causa del procés.
Tots dos han viatjat sense
cap problema a Sardenya
per fer costat a l’expresident. Agents italians van
parar Comín ahir només
aterrar a l’Alguer, però no
el van retenir en comprovar la seva documentació.
Un d’ells fins i tot va saludar efusivament Puigdemont, que anava en el mateix vol.
Amb tot, ningú té clar
què passarà avui. Fonts de
la defensa de Puigdemont
es mostren optimistes de
cara a la vista i confien que
la justícia italiana arxivi el
cas. Ara bé, no aclareixen
si el tribunal decidirà
aquest mateix dilluns o
més endavant. Segons va
explicar en una entrevista
a FAQS l’advocat italià de

Puigdemont,
Agostino
Angelo Marras, hi ha un
termini màxim d’aproximadament dos mesos per
resoldre, ja que el Tribunal
d’Apel·lació de Sàsser tindrà un màxim de 60 dies
per decidir. I després hi
hauria cinc dies per presentar recurs, que el Tribunal Suprem d’Itàlia
hauria de resoldre en un
màxim de deu dies.
A Luxemburg ja tenen
sobre la taula la segona petició de Puigdemont, Comín i Ponsatí per recuperar provisionalment la immunitat. Creuen que la detenció a Sardenya demostra que hi ha un risc de detenció i, per tant, de pertorbació de la seva activitat com a eurodiputats. No
han demanat cautelaríssimes com l’últim cop, però
el Tribunal General de la
UE pot blindar de manera
urgent els tres de Junts si
ho considera necessari. ■

