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La consellera va anunciar
aquestes peticions en la
cloenda del cicle Escolta,
Europa, que es va fer al
paranimf de la UB i en què
ahir van participar en una
taula rodona els expresidents Pujol, Montilla, Mas,
Puigdemont i Torra.

Puigdemont (telemàticament), Pujol, Mas, Torra i Montilla (amb un missatge gravat) van participar ahir en la taula rodona sobre Europa ■ ORIOL DURAN

El govern instarà la UE a
facilitar l’ampliació interna

a Demanarà a les institucions europees un “mecanisme de claredat” que permeti acollir nous
estats com Catalunya a Reclamarà l’oficialitat del català i la sanció als estats que vulnerin drets
Xavier Miró
BARCELONA

El govern català demanarà a les institucions europees que es dotin d’un mecanisme d’ampliació interna que permeti integrar a la UE nous estats
que sorgeixin de l’interior
de les fronteres dels seus
estats membres. Ho va
anunciar la consellera
d’Acció Exterior i Govern
Obert, Victòria Alsina, en
la cloenda del cicle de taules rodones Escolta, Europa, que l’executiu ha organitzat per fomentar la
participació ciutadana en
la Conferència sobre el
Futur d’Europa (Cofoe).
L’executiu d’ERC i Junts

aprovarà un acord de govern per demanar a la UE
que es doti d’un “mecanisme de claredat”, en paraules de la mateixa consellera, que estableixi les condicions polítiques i jurídiques perquè les nacions
sense estat com Catalunya que formen part de la
Unió puguin continuar-hi
com a estats membres sobirans. De fet, fent bo el títol Escolta, Europa, la petició es farà directament a
les institucions europees
després de constatar, segons Alsina, que l’Estat espanyol no ha escoltat històricament les peticions
de pacte fiscal, la consulta
del 9-N, les eleccions del
2015 ni el referèndum de

Entre l’assoliment confederal i l’aspiració federal

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

Abans de la taula rodona dels
presidents, n’hi va haver una
altra de quatre eurodiputats
de partits que han guanyat
les eleccions europees en algun moment. Joan Colom,
eurodiputat del PSC (19862004), i Concepció Ferrer,
eurodiputada d’UDC (19872004), van reivindicar assoliments com l’euro, la supressió de fronteres i la lliure circulació de persones i béns.

Colom va voler recordar que
el Parlament Europeu ha
passat de ser un organisme
consultiu, el pressupost del
qual era una part ínfima del
pressupost europeu que gestionaven els estats, a ser una
cambra de codecisió escollida directament pels ciutadans. Quant al català, Colom
va advertir que difícilment
serà oficial a Europa si no ho
és al Congrés i al Senat espa-

nyols. Sobre això, Ferrer va
admetre que Catalunya no
té reconeguda ni identitat ni
participació política. Juntament amb Oriol Junqueras,
eurodiputat d’ERC (20092011), van reclamar una política fiscal europea. Toni Comín, eurodiputat de Junts, va
assenyalar la contradicció
d’una política fiscal expansiva
europea que no gestiona una
federació sinó els estats.

l’1-O i va optar per suspendre l’autonomia de Catalunya i empresonar els líders
polítics i socials que els
van impulsar. L’acord de

govern que va anunciar
Alsina també inclourà la
demanda de l’oficialitat
del català en el si de les institucions europees, així

com el compromís de la
UE d’actuar contra els estats membres que vulnerin valors democràtics i
drets, si cal amb sancions.

L’opinió dels presidents
L’expresident Pujol es va
centrar en la seva intervenció en les dificultats
actuals d’Europa per una
triple pressió: una Rússia
que sempre ha vist amb
“por o refús” l’Europa occidental, la Xina i uns Estats
Units “avui poc clars”. Pujol demana que Europa es
reforci ideològicament i
intel·lectualment en els
seus punts forts: els valors
i drets democràtics i socials, que són admirats arreu del món. El president
Mas va reivindicar Europa
com la “casa comuna”, el
“camí natural” on Catalunya s’ha de fer lloc.
Ho reivindica, diu, a pesar
que a ell li va tocar gestionar l’austeritat imposada per la UE en la crisi
del 2008 i malgrat la indiferència europea envers
el procés català.
També el president
Puigdemont va deixar
clar que, si ell podia participar ahir en la taula rodona telemàticament des
de Bèlgica, era “gràcies a
Europa”. “Si fos per Espanya –hi afegia–, jo avui estaria tancat en una presó.”
Puigdemont va reivindicar l’euroexigència en el
respecte als drets democràtics de ciutadans i pobles, perquè, si no ho practica internament, difícilment Europa podrà reivindicar-los davant del
món. En aquesta línia, el
president Torra va diferenciar entre una Europa
política que no ha respost
a la vocació de sobirania de
Catalunya i una Europa de
dret que ha permès que
Puigdemont, Comín i Ponsatí siguin eurodiputats
en llibertat. En darrer terme, l’expresident Montilla
va reivindicar Europa com
“el projecte més engrescador” que Catalunya té sobre la taula. ■

Les frases

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

“La Unió ha de
dotar-se de les eines
per resoldre conflictes
sobre la sobirania dins
les seves fronteres.”

“Cal subratllar els
valors europeus
perquè no siguin
ignorats, sobretot
pels europeus”

“El projecte europeu
és com la salut: només
el valores quan no el
tens o el perds”

“Malgrat tot, només
hi ha possibilitat de
sobreviure com a
nació petita en el
marc d’Europa ”

“Mai podrem parlar
en català al Parlament
Europeu fins que
Catalunya no sigui
sobirana”

“Europa continua
sent el projecte més
engrescador que
tenim damunt la
taula”

Victòria Alsina

Jordi Pujol

Artur Mas

Carles Puigdemont

Quim Torra

José Montilla

CONSELLERA D’ACCIÓ EXTERIOR

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT
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El Memorial Democràtic vol
realçar el paper de les dones

a Només dues de les gairebé 400 llambordes Stolpersteine instal·lades a Catalunya estan dedicades a
represaliades a La immigració, els camps francesos, les entitats memorialistes i l’esport, eixos del 2022
Emili Bella
BARCELONA

Neus Català i Laura Gallart són les dues úniques
dones homenatjades amb
una llamborda Stolpersteine de les 398 que hi ha
instal·lades arreu del país.
Asunción Álvarez és, des
del novembre passat,
l’única dona registrada al
memorial de les Camposines de la Fatarella (Terra
Alta). Davant del buit memorialístic amb accent femení, el Memorial Democràtic es proposa visibilitzar i valorar el paper de les
dones de forma transversal en tots els seus projectes i, en particular, en els
quatre eixos estratègics
en què es concentrarà enguany: la transformació
demogràfica a partir del
retrat de Francesc Candel
a Els altres catalans, la
realitat dels camps d’internament francesos, la
xarxa d’entitats que va
salvaguardar la memòria
fins a l’eclosió del Memorial ara fa vint anys i la vinculació entre esport i política.
La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, al costat del director de l’organisme, Vicenç Villatoro,
va remarcar ahir la necessitat d’aprofundir en el rol
de les dones per consolidar una memòria completa i inclusiva. En aquest

ritzar. Se’n faran exposicions, publicacions, simposis i conferències, amb
la col·laboració de la Fundació Paco Candel.
Una altra de les preocupacions de Villatoro és
aturar-se en el pas dels exiliats pels camps francesos.
“La força brutal en l’imaginari col·lectiu dels camps
nazis ha desdramatitzat i
desdibuixat els camps
francesos”, va observar.
“De la mateixa manera
que per fortuna gairebé
tothom coneix el K.L. Reich de Joaquim Amat-Piniella, no tothom coneix el
Crist de 200.000 braços
d’Agustí Bartra, que és el
mateix però d’Argelers”,
va afegir-hi.
D’entrada, la primera
activitat programada pel
Memorial serà un acte de

La frase

—————————————————————————————————

“Massa sovint
s’oblida la mirada de
les dones durant la
guerra i el franquisme.
Elles també hi eren”
Lourdes Ciuró

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

El director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro, ahir, amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró ■ ACN

sentit, Ciuró va anunciar
que el Centre d’Interpretació 115 Dies, a Corbera
d’Ebre, gestionat pel Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre (Comebe), obrirà un apartat
dedicat justament a la memòria femenina. Igualment, la retrospectiva sobre els camps francesos
passarà també per l’“espai
de vida” que va significar
la Maternitat d’Elna.
“Massa sovint s’oblida la
mirada de les dones en
aquella època. Elles també

hi eren, dones que amb el
seu coratge van fer front a
situacions penoses i que
també van haver d’exiliarse”, va recordar la consellera.
D’altra banda, Villatoro
va remarcar que per al Memorial és molt important
posar un focus en el gran
moviment migratori dels
anys 50 i 60, i ho farà per
mitjà del “mirall” que va
posar Candel a la societat
catalana. “És el primer
termòmetre d’aquest canvi demogràfic”, va metafo-

Via Laietana com a objectiu

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

La consellera de Justícia,
Lourdes Ciuró, manté l’objectiu de traslladar el Memorial
Democràtic a l’actual comissaria de la policia espanyola a
la Via Laietana, centre de tortures i repressió durant el règim franquista. L’organisme,
però, vol canviar de lloc l’any
vinent i, encara que es fes
efectiu el traspàs, no hi hauria temps material per adequar-lo a les necessitats del

Memorial abans del 2023, segons va lamentar Ciuró. “Ens
agradaria molt poder tenir el
Memorial Democràtic a la Via
Laietana, per tot el que comporta, però de la manera que
van els traspassos, que just
ens acaben de tornar el que ja
ens havien tornat, com l’observatori del Turó de l’Home,
no sé si podem ser gaire optimistes”, va ironitzar la consellera.

commemoració del seu
vintè aniversari, de bracet
amb l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics del
Franquisme, que reconeixerà el reguitzell d’entitats dedicades a la preservació i la divulgació de la
memòria.
També es preveu inaugurar al desembre a Barcelona una exposició sobre
l’obertura de fosses de la
Guerra Civil i el franquisme, que serà itinerant durant el 2023 i vol ser un esperó per a la inscripció al
cens de desapareguts i la
participació en el programa
d’identificació genètica. ■

L’autodeterminació i l’oficialitat
del català, en el debat europeu
Redacció
BARCELONA

L’autodeterminació i l’oficialitat de la llengua catalana han estat dues de les
propostes més votades en
la Conferència pel Futur
d’Europa, una iniciativa
de la Comissió Europea
per incentivar la participació en les institucions

comunitàries. Les més votades s’han de debatre en
el ple de la Conferència
amb representants polítics d’arreu de la Unió Europea. “El dret dels pobles i
les nacions sense estat per
decidir democràticament
el seu propi futur ha de ser
respectat”, defensa una de
les propostes, que advoca
per un mecanisme per re-

gular independències dins
de les fronteres actuals.
Gairebé un miler de persones s’hi han adherit.
Pel que fa a l’oficialitat
del català en el marc de la
UE, la iniciativa, que ha
superat les 830 adhesions,
recorda que els europeus
catalanoparlants tenen el
dret de no ser tractats
com a ciutadans de segona

classe per raó de llengua.
El text recull que la catalana és una comunitat lingüística de deu milions de
persones i que hi ha llengües oficials de la UE que
tenen menys parlants.
Sense anar gaire lluny, és
el cas de l’irlandès, l’última
llengua reconeguda oficialment a tots els efectes,
l’1 de gener passat. ■

Protesta a favor de l’autodeterminació, el 2019, davant la
seu de la Comissió Europea ■ ACN
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La història de sempre

INESTABILITAT · El govern en minoria de Badalona no podrà aprovar avui el pressupost d’inversions i l’alcalde, Rubén
Guijarro, se sotmetrà a una moció de confiança EXIGÈNCIA · Guanyem supedita el seu suport a l’entrada a l’executiu local
Sara Muñoz
BADALONA

L

a societat ha incorporat
l’expressió “el dia de la
marmota” per al·ludir a
aquells fets que es repeteixen amb freqüència. A Badalona, aquesta forma està més
que encunyada per fer referència a la política municipal. La
moció de censura contra l’exalcalde Xavier García Albiol, el 8
de novembre passat, obria les
portes a un acord de diferents
partits que catapultava el PSC
fins a l’alcaldia i, sobretot, permetia tenir una certa fe que l’estabilitat havia arribat, per fi, a
la institució. Amb l’elecció de
Rubén Guijarro com a màxim
mandatari, la ciutat estrenava
el tercer alcalde en poc més de
dos anys. L’etapa anterior, la del
mandat 2015-2019, també
s’havia saldat amb un canvi de
mans inesperat de la vara d’alcalde, que va passar de Dolors
Sabater (Guanyem Badalona en
Comú) a Álex Pastor (PSC),
després d’un acord rocambolesc
entre socialistes i populars.
A la societat badalonina fa
anys que es respira una sensació
generalitzada de tedi i desconnexió amb la política local i superar aquesta etapa és, sobre el paper, un objectiu de Guijarro. La
votació, aquesta tarda, d’un
pressupost d’inversions de prop
de 80 milions d’euros que no superarà el filtre del ple –tret de
sorpreses d’última hora– és una
prova més de la fragilitat que
perdura a l’Ajuntament de Badalona i de la incapacitat dels
partits de teixir acords. El go-

L’ara alcalde, Rubén Guijarro, i el seu equip de regidors, arribant al ple de la moció de censura contra Albiol, al novembre ■ JOSEP LOSADA

vern local, format pel PSC, ERC,
En Comú Podem i JxCat, només
necessita el suport d’una de les
dues forces de l’oposició per
aprovar els comptes, però tant el
PP com Guanyem li giraran l’esquena. Els populars van ser desbancats de l’alcaldia i del govern
fa quatre dies, després que es
descobrís que García Albiol havia
tingut poders assignats en una
societat amb seu en un paradís
fiscal, i tot indica que no aprovarien el pressupost ni que el govern els facilités un foli en blanc
per redactar-lo ells. Guanyem
Badalona en Comú, el partit que
va flanquejar la moció de censu-

ra contra Albiol, es va sentir
maltractat pels socialistes durant les negociacions de govern i
són un os dur de rosegar, fins al
punt que han recorregut al que
l’executiu considera un xantatge en tota regla: o els incorporen
al govern local o no hi haurà
pressupost d’inversions.
Aquesta opció, ara per ara,
sembla improbable. Els socialistes, començant per Guijarro, no
en fien del partit que el 2015 va
encapçalar Dolors Sabater, o per
ser més exactes, dels representants de la CUP, integrats en la
confluència. ERC, el segon soci
del govern en nombre de regi-

dors i company de coalició de
Guanyem en les passades municipals –van partir peres pocs
dies després dels comicis–, permet que sigui el PSC qui faci la
feina bruta, conscients que amb
Guanyem no s’entenen tan bé
com prometia la història, i que
no els interessa facilitar-los espais de projecció si aspiren a ser
la primera força d’esquerres el
2023. El líder d’Esquerra, Àlex
Montornès, ha arribat a qualificar de “pervers” el discurs de
Guanyem “perquè pot donar a
entendre que només t’interessa
la cadira”. Guanyem defensa
que vol entrar-hi per fiscalitzar

l’execució dels projectes.
Si avui no hi ha un gir radical
del serial, l’oposició tombarà el
pressupost i Guijarro se sotmetrà a una qüestió de confiança
que traslladarà moltes ments a
la que el 2018 va presentar
l’aleshores alcaldessa, Dolors Sabater, que li va costar el càrrec.
En aquesta ocasió, Guijarro juga
amb avantatge: sap que és impossible que el PP i Guanyem
pactin un govern alternatiu. Badalona aprovarà automàticament el pressupost d’inversions
però la continuarà acompanyant una imatge de debilitat
política. ■

El govern veu “immediata”
la nova reunió de la taula
Redacció
BARCELONA

La consellera de la Presidència de la Generalitat,
Laura Vilagrà, va vaticinar
ahir que “en breu” es coneixerà la data en què se
celebrarà la propera reunió de la mesa de negociació amb l’Estat, malgrat que els senyals que arriben des de La Moncloa

són que, ara mateix,
aquesta qüestió no encapçala el seu ordre de prioritats. En una entrevista a
TV3, Vilagrà, però, va
mostrar el seu convenciment que la cimera es farà
de manera “immediata”, i
va afegir que un cop aquesta estigui a l’agenda, això
s’haurà d’interpretar que
hi ha hagut avenços en el
diàleg entre totes dues ad-

ministracions. “Estem a
les portes de la segona taula pública. No haurem acabat el procés però pretenem que hi hagi acords
que enfoquin la solució”,
ha afegit. En una mateixa
línia, la consellera ha situat a l’estiu la pròxima reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat, i va
agregar que hi portaran el
traspàs de Rodalies. ■

Pedro Sánchez i Pere Aragonès, en la reunió de la taula del mes de setembre passat ■ J.R.
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ERC veu l’independentisme
en punt mort i vol concreció

a La portaveu dels republicans adverteix el PSOE del risc de virar cap a la dreta aprofitant la crisi
interna que viu el PP a Acusa el PSC de “falta de contundència” per esvair ombres de corrupció
Redacció
BARCELONA

Ni endavant, ni endarrere,
ni a la dreta ni a l’esquerra.
Malgrat les reunions que
els partits independentistes han portat a terme
per consensuar una unitat
d’acció, no hi ha hagut
“ni concrecions ni avenços”, tal com ahir va admetre la portaveu d’ERC,
Marta Vilalta, després de
la reunió de l’executiva
republicana.
Els republicans consideren que malgrat les reunions que s’han fet per
posar-se d’acord i “trobar
un camí”, no hi ha hagut
una “diagnosi” de la realitat que sigui compartida
per ERC, Junts i la CUP.
Tanmateix, la dirigent republicana va marcar distàncies entre ERC i la resta, ja que, al seu parer, els
republicans són els únics
que sí que han fet una
diagnosi de la realitat i han
fet propostes concretes
com la taula de diàleg, amb
l’autodeterminació i l’am-

La portaveu republicana, Marta Vilalta, ahir en la roda de premsa a ERC ■ ACN

nistia en el centre, i l’ampliació de la base independentista per ser “més i
més forts”. Vilalta explicava que malgrat que hi
hagi un objectiu compartit, el cert és que ara cal
“recompondre” la unitat
en aquestes trobades.
Fa prop d’un any, ERC,
JxCat i la CUP van acordar
crear un nucli estratègic

de l’independentisme, en
el qual també participarien l’ANC i Òmnium Cultural i que “es coordinaria”
amb el Consell per la República, l’espai que lidera des
de Bèlgica l’expresident de
la Generalitat Carles Puigdemont. “Quina és la proposta de la CUP? Quina
és la de Junts? I la de les
entitats? Volem saber qui-

nes són les seves propostes concretes. Ens agradaria fer aquesta anàlisi
pausada, per recompondre la unitat estratègica.
La proposta d’ERC és àmplia, diàfana i coneguda”,
assenyalava.
El segon focus de l’actualitat política el dia de
les executives dels partits
–Junts va dedicar la jorna-

El govern balear recula i no farà
el castellà vehicular a l’escola
Redacció
BARCELONA

La futura llei d’educació de
les Balears, que es debat i
es vota avui al Parlament
de les Illes, no inclourà el
castellà com a llengua vehicular com estava previst
en un principi. El motiu, la
negativa a votar-hi a favor
que ahir a última hora va
anunciar el PP malgrat un
acord previ amb el conseller d’Educació, Martí
March. El català tampoc
ho serà, de llengua vehicular.
Ahir mateix, els partits
de govern –PSOE, Més per
Mallorca i Podem– es van
fer enrere i van acordar retirar el punt de l’article de

la llei d’educació que es referia a les llengües cooficials –català i castellà–
com a llengües d’ensenyament i aprenentatge del
sistema educatiu i que,
per tant, les considerava
totes dues vehiculars.
Ara, en canvi, s’apostarà perquè siguin els centres els que decideixin el
model que ha de fer possible que els alumnes adquireixin les competències en
les dues llengües oficials.
En concret, la llei estableix que el català s’ha de
fer servir com a mínim en
la meitat de l’horari lectiu,
d’acord amb el que estableix el decret de mínims,
que els centres poden ampliar. És el decret que va

Manifestació a Barcelona de Som Escola ■ JUANMA RAMOS

aprovar fa dues dècades el
PP.
Els partits van fer
aquest canvi d’última hora
després de saber que el PP

hi votaria en contra. Justament, el govern havia
acceptat incloure en la llei
l’esmena dels populars
que indicava que el caste-

da d’ahir a una sessió de
treball per planificar l’estratègia a curt i a llarg termini– va estar centrat en
la crisi del PP i com aquesta situació pot afectar el
paper del PSOE. Vilalta
alertava de la possible
“temptació de virar cap a
la dreta i aproximar-se
més a la dreta retrògrada”
per “ocupar el seu espai”.
“Siguin valents per resoldre el conflicte polític a
Catalunya”, va dir.
La pugna entre ERC i el
PSC també es va visibilitzar ahir amb retrets dels
republicans a “la falta de
contundència” del PSC
per esvair qualsevol ombra de corrupció, concretament pels casos que s’investiguen a l’Hospitalet i
Cornellà sobre el destí
irregular de subvencions
públiques. El PSC, d’altra
banda, acusava el president Aragonès de parlar
de diàleg i, en canvi, no assistir a la conferència de
presidents de divendres.
Vilata responia que no volen fotos, sinó feina. ■

llà seria llengua vehicular
a les aules a canvi que no
tombessin els articles sobre el model lingüístic.
Com que finalment, segons la darrera decisió del
PP, això no serà així, s’ha
tornat al text original.
Segons
anunciaven
ahir el PP i Ciutadans, els
dos partits havien pactat
amb el PSIB-PSOE en comissió
parlamentària
aquest nou punt i ahir atribuïen el canvi a “les pressions dels seus socis de
MÉS”, que han obligat un
dia abans de la votació final de la llei a retirar el castellà i que no sigui considerada llengua vehicular. El
portaveu del PP al Parlament, Toni Costa, lamentava que el conseller
d’Educació, Martí March,
“reculés” i “traís el consens” aconseguit durant
mesos sobre aquesta llei i
l’acusava de “deixar-se
emportar per les idees
més radicals”. ■

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís Falgàs
—————————————————————————————————

Madrid

H

e de reconèixer
l’atractiu d’haver exercit de periodista durant 18 anys a Madrid fent informació parlamentària:
conspiracions, tertúlies de
cafè buides de contingut que
amagaven la veritat, enganys, infidelitats amoroses, infidelitats dels “amics de partit”, creació de llocs de treball
a mida, petites i també grans
corrupteles que tenien l’eix
de l’afer en l’aparell del partit
polític corresponent. Seqüències per a bons arguments de pel·lícules on no
caldria haver de buscar actors professionals. L’observació dels fets és un atractiu
constant, com el viscut amb
el daltabaix del PP.
És curiós que en la majoria de les seqüències anteriors i en l’actual anem pel
mateix camí, amb dificultats
per acabar coneixent la veritat. L’expresident de la CAM
Ignacio González va passar
uns quants mesos a la presó
per activitats delictives després d’haver estat acusat
d’haver espiat els seus adversaris de dins el PP mateix.
Tampoc es va aclarir mai qui
estava al darrere del Tamayazo. La traïció de dos diputats socialistes, Tamayo i
Sáez, que va possibilitar que
Esperanza Aguirre assolís la
presidència de la Comunitat
de Madrid en lloc del candidat socialista, Simancas, que
havia guanyat les eleccions.
Mai es va aclarir qui espiava
dia i nit la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes. La
van enxampar en moto sense portar casc, havent copiat
uns exàmens de màster i,
pocs mesos després, quedant-se sense pagar unes
cremes per rejovenir-se la
cara en un supermercat, fet
que va obligar-la a dimitir.
Escàndols a dreta i esquerra d’una comunitat que
sempre ha tingut difícil justificar la seva existència mentre la capital és la seu d’un
poder ara per ara debilitat.
El rei emèrit, que aconseguit
mirar de lluny la situació, i
des fa uns dies el vodevil
Casado-Ayuso, que porta
presumptes corrupcions i
amenaces internes. Diuen
que volen estirar la manta.
Tot plegat fa pànic. Práxedes
Mateo Sagasta deia: “Ja
que governen malament,
almenys governin barat.”
Un bon consell.

