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Turull, Sànchez i Rull, ahir, a l’exterior de la presó on van estar tancats, i dos moments del berenar i l’actuació de Música per la Llibertat per als presos ■ FRANCESC GÓMEZ / RAMON CREUS

Amb ‘ll’ de ‘llibertat’

LLEDONERS · Ciutadans que s’havien mobilitzat per la llibertat dels presos polítics tornen a l’exterior de la presó del Bages
en solidaritat amb els presos comuns TRANSVERSAL · Polítics que van estar reclosos a Lledoners participen en l’acte
activament o amb missatges enregistrats CANÇONS · El col·lectiu Música per la Llibertat va tornar a fer un concert solidari
Jordi Panyella
LLEDONERS

N

ingú vol tornar a la presó
un cop ha deixat enrere
la tristor de la condemna.
Ni els presos, ni els seus
familiars ni els amics que els van a
veure, però a vegades hi ha excepcions. Això és el que va passar ahir
a l’exterior del centre penitenciari
de Lledoners, on prop de 200 persones es van concentrar en un acte
d’homenatge i solidaritat amb els
interns, en reconeixement de l’ajuda que van prestar als presos polítics que hi van estar tancats.
L’indult del govern espanyol que
va facilitar l’excarceració d’Oriol
Junqueras, Raül Romeva, Jordi
Turull, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell i Dolors Bassa va arribar el juny de l’any passat, i des
d’aleshores es van deixar de fer les
concentracions a l’exterior de la
presó del Bages, així com les que
s’havien fet a Mas d’Enric i Puig
de les Basses. La gent va deixar de
concentrar-se al pla de Bages, però
molts d’aquests activistes van continuar trobant-se, com fan, per
exemple, els avis de la plaça de Vic,

els Cants per la Llibertat de Terrassa i la concentració de la gent
de la plaça Sant Roc de Sabadell. I
dels que han mantingut viva la mobilització, va néixer la idea de la
trobada d’ahir.
En l’acte, hi va tenir un paper
fonamental la gent que ha integrat
el col·lectiu de Música per la Llibertat, nascut de les trobades que es
feien a Lledoners i format per músics no professionals que cada diumenge van a tocar allà on se’ls re—————————————————————————————————————————————

Carme Forcadell: “Les
preses em van donar més
bon tracte que algunes
diputades del Parlament”
—————————————————————————————————————————————

clama. Una de les integrants del
grup és la Cristina Corominas, que
ahir es va desplaçar des del seu
poble, Folgueroles, fins a Lledoners amb la seva flauta travessera.
“Sento emoció i em fa molta il·lusió
haver vingut, retrobar-me amb la
gent, tornar a veure els presos”,
explicava la Cristina.
La Cristina i la resta de músics
van desenfundar els instruments
cap a quarts de vuit i aleshores va

començar el concert. El cant dels
ocells, Tot el poble cantarà –del
musical Els miserables–, No surrender, L’estaca, Vull ser lliure
–triat expressament per als presos– i Els segadors.
Entre cançó i cançó, va ser el
torn dels parlaments dels polítics
que es van desplaçar fins a Lledoners, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi
Sànchez, i dels que van fer arribar
missatges de veu a l’organització.
Josep Rull va fer una intervenció
emotiva evocant tres companys de
presidi, el Diamante, el Caballo i el
Rafa, amb unes vides molt dures,
però també amb “joia de viure”. Rull
va recordar com “els interns més
feréstecs eren els més propers, i els
que semblaven més normals, els
més complicats”.
Entre els que van gravar la seva
intervenció, Jordi Cuixart va lloar
l’organització per la seva “perseverança” i va destacar la importància
de l’acte pel que suposa “la lluita
compartida per aquells que menys
tenen”. Carme Forcadell va obrir
el seu discurs amb un agraïment
per la “generositat”. La presidenta
del Parlament de Catalunya destituïda per l’aplicació de l’article 155
de la Constitució va recordar l’ajuda

Entrepans,
coca i fruita
Ja fa dies que l’organització de l’acte
d’ahir treballava
perquè tot sortís
rodó i no hi faltés
res. En aquest sentit, l’element indispensable de l’acte
d’ahir, a més de la
música i les ganes
de solidaritat, va
ser el menjar. Fins
al pla de Bages, s’hi
van portar 340 entrepans, 300 racions de coca del
mossèn –feta a
Folgueroles– i peces de fruita. L’organització oferia el
berenar de manera
desinteressada,
però un dels objectius també era recollir diners per entregar-los a Alerta
Solidària en la seva
acció de suport als
represaliats.

que va tenir de les preses tant a Madrid com a Catalunya i va assegurar
que entre reixes “hi ha molta gent
que no hi hauria de ser”. Forcadell
va demanar una segona oportunitat
per a les recluses, de qui va explicar:
“He tingut molt més bon tracte per
part seva que per part d’algunes diputades quan era presidenta del
Parlament.”
Raül Romeva també va intervenir amb un missatge enregistrat, en
què va agrair “el suport d’aquests
anys” i va subratllar “la importància
com a societat de reconèixer aquestes persones”, amb relació als presos polítics. De la seva experiència
amb els presos comuns, Romeva va
dir que “hi ha una responsabilitat
compartida en allò que passa i ho
hem d’assumir com a societat”.
L’acte d’ahir es volia apartar de
la reivindicació independentista,
però hi ha coses que són impossibles. Per un costat, Jordi Cuixart
va acabar la intervenció cridant
“visca Catalunya lliure” i Josep Rull
va reblar el clau assegurant als que
l’escoltaven: “Aconseguirem la lliberat de Catalunya, no ens rendirem
mai.” Feia vent, les banderes onejaven i el pla de Bages es va omplir
d’aplaudiments. ■
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Feijóo, partidari
d’arribar al 50% de
classes en castellà
a El nou president del PP ataca la immersió lingüística en
una entrevista a l’‘ABC’ a “Em sembla poc el 25%”, afirma
Redacció
BARCELONA

“A mi em sembla poc el
25%. Jo entenc que el
50/50 és correcte si vivim
en un país amb dues llengües.” Per al nou president
del PP, Alberto Núñez Feijóo, la sentència que obliga
a impartir un 25% de classes de català queda curta.
En una entrevista publicada ahir pel diari ABC, Feijoó no només ataca la immersió lingüística perquè
“no permet un equilibri de
les dues llengües”, sinó
que a l’hora de valorar la
sentència va més enllà i
es mostra partidari de fer
la meitat de classes en català i l’altra meitat en castellà.
Feijóo considera imprescindible que “tots els
ciutadans espanyols sàpiguen espanyol i estudiïn
espanyol amb normalitat i
naturalitat”. I per aconseguir-ho aposta pel que ell

Alberto Núñez Feijóo, nou
president del PP ■ ARXIU

defineix com a “bilingüisme cordial i l’equilibri de
llengües”. Ell mateix es fa
la pregunta retòrica sobre
què vol dir això a efectes
pràctics. “I això què significa? No a la immersió lingüística? Claríssimament.
Aquest és el no a la immersió lingüística i és el sí a la
convivència de les llengües”, afirma.

Quan l’entrevistador li
pregunta obertament què
farà si arriba a La Moncloa
amb la sentència del 25%,
Feijóo no s’ho pensa dues
vegades: “És evident que
en un estat de dret s’han
de complir les sentències.
I, encara més, a mi em
sembla poc el 25%. Jo entenc que el 50/50 és el més
correcte si vivim en un
país de dues llengües.” “I
estudiem les dues llengües
en igualtat de condicions”,
hi afegeix.
Les declaracions de Feijóo arriben quan les més
de 60 entitats de la plataforma Som Escola han exigit un diàleg al govern i els
partits del Parlament per
abordar la reforma de la
llei de política lingüística,
després que el PSC, ERC,
Junts i comuns presentessin una proposta que reconeix per primera vegada el
castellà com a llengua d’ús
a les aules i que fuig dels
percentatges. ■

972 18 64 45
STRENES
2022
SORTEIG
ACONSEGUEIX
2 ENTRADES
GRATUÏTES

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

HAMELÍ
Teatre Familiar

Teatre de Bescanó,
diumenge 8 de maig,
a les 12 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

DORIAN

LLIBRÀLEGS
Mercè Pons i Meritxell Yanes
Gran Escenaris 2022

Escales de la Catedral de
Girona,
divendres 29 d'abril,
a les 22 h

Inscriu-t’hi a
www.clubdelsubscriptor.cat
o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dilluns
25 d'abril. Molta sort!

STRENES
2022
SORTEIG
ACONSEGUEIX
2 ENTRADES
GRATUÏTES

Hi haurà votació sobre la
monarquia, creu Albiach

El Casal de Bordils,
divendres 22 d'abril,
a les 20 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 3 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MIENTRAS
LLUEVA
Cia. Altraste Danza

Teatre L’Ateneu de Celrà,
diumenge 24 d'abril,
a les 19 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

a Diu que “al final” el

SUU

PSOE accedirà a fer
un referèndum per
“la pressió de la gent”

Escales de la Catedral de

Redacció

Girona,

BARCELONA

diumenge 1 de maig,

La líder d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, considera que “al final” el
PSOE acabarà accedint a
fer un referèndum sobre la
continuïtat de la monarquia i el model d’estat. I
que ho farà per “la pressió
de la ciutadania”.
En un acte celebrat ahir
a Barcelona a favor de la
República, Albiach va tornar a demanar al seu soci
de govern que no bloquegi

a les 19 h

Albiach, ahir, abans de participar en un acte a Nou Barris ■ ACN

la comissió d’investigació
sobre la monarquia al Congrés dels Diputats i va insistir que “ser demòcrata
avui passa per deixar d’encobrir una institució corrupta”.
Respecte a la ruptura
de relacions del Front Poli-

sario amb el govern espanyol pels recents moviments de Pedro Sánchez
en favor del Marroc, Albiach va recordar que discrepen de la decisió del
PSOE i que volen un referèndum d’autodeterminació per al poble sahrauí. ■

Inscriu-t’hi a
www.clubdelsubscriptor.cat
o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dilluns
25 d'abril. Molta sort!

CANTS D'AMOR I
ESPERANÇA
Orquestra Barroca Catalana,
Soledad Cardoso (soprano)
Manfredo Karemer (violí i direcció)

Església de Sant Felip Neri
de Barcelona,
dissabte 21 de maig,
a les 20.30 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 16 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45
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