
2018  

31-maig i 1 de juny: Moció de censura i canvi de govern a Espanya 

Després d'una moció de censura presentada pel PSOE, cau el Govern 

d'Espanya presidit per Mariano Rajoy (PP), amb el suport d'Unidos Podemos, el 

PNB, Bildu i els independentistes catalans, el PDeCAT i ERC, que amb el seu 

vot positiu fan President del Govern d'Espanya a Pedro Sánchez (PSOE). El PP, 

doncs, passa a l'oposició i el PSOE governa en minoria amb només 84 diputats. 

2 de juny: El govern Torra pren posició coma President de la Generalitat. 

Es posa fi  a a l’aplicació del 155. 

El nou govern socialista de Pedro Sánchez torna a engegar les Comissions 
Bilaterals Catalunya-Espanya, restaurant així les relacions entre ambdós 
governs, que es fa efectiva amb una reunió el mes de juliol, entre el President de 
la Generalitat Quim Torra i Pedro Sánchez. Dies després els presos polítics són 
apropats a presons catalanes, un cop el jutge Pablo Llarena dona per tancada la 
instrucció. 

19 de Juliol:Segona retirada de l'euroordre de detenció dels exiliats (juliol)] 

El 19 de juliol, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, retira per segona 
vegada l'euroordre de detenció contra els exiliats a Europa, després que la 
justícia alemanya desestimés la petició de la justícia espanyola per extradir el 
President de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per un delicte de 
rebel·lió. Així, el jutge descarta l'entrega de Puigdemont i la resta de processats 
pels delictes de sedició i malversació. La justícia belga també havia rebutjat 
l'extradició de Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín, i la justícia britànica també 
havia resolt negativament l'extradició de Clara Ponsatí. El jutge Llarena, a més, 
va mostrar el seu enuig i va acusar a les justícies europees de falta de 
col·laboració. 

Els Presidents Torra i Puigdemont a la Casa de la República Catalana, a 

Waterloo (Brussel·les) 

Dies després de la retirada de l'euroordre, el President Puigdemont torna a 
Waterloo (Bèlgica), per a continuar amb la formació del Consell de la República, 
presons juntament amb la resta de consellers exiliats.(Font: Wiquipèdia):  

11 de juliol: Agrupació dels presos 

Elsa presos son reagrupats i enviats a les presons de Lledoners (Junqueras, 
Forn, Romeva, Rull, Turull, Sánchez, Cuixat) i a Puig de les Basses (Forcadell i 
Bassa. 

12 de Juliol: Extradició de Puigdemont. 

La justícia alemanya només accepta extradir Carles Puigdemont per malversació 
i no hi veu el delicte de rebel·lió. 

19 de juliol. Retirada de l’Euroordre. 

El Jutjat de Barcelonaga Llarena retira l’euroordre  i rebutja extradir Puigdemont 
per malversació. 
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20 de juliol: Assemblea del PDECat 

Primera assemblea nacional del partit .al Palau de Congressos de Barcelona 

en què la llista encapçalada per David Bonvehí per la nova direcció obté 65,27% 
dels vots. 

11 setembre: La Diada 

Se celebra la Diada amb una manifestació que ocupa l’avinguda Diagonal  des 
de la Plaça de les Glòries fins a Palau Reial organitzada per l’ANC i Omnium 
Cultural per reclamar que es faci efectiva la República i denunciar 
l’empresonament dels polítics i activistes socials. Segons la Guàrdia Urbana de 
Barcelona , hi participen aproximadament un milió de persones. 

1 d’octubre : Manifestació celebració de l’1 d’octubre passat 

Se celebra a Barcelona una manifestació per commemorar la data del 
referèndum. Els CDR realitzen accions de protesta. 

25 d’octubre: El Tribunal Suprem tanca el Sumari. 

El  TS tanca el sumari del judici al procés i obre el període per presentar els 
escrits d’acusació. 

27 octubre: La crida Nacional per la República. 

Se celebra al pavelló Nou Congost de Manresa la convenció fundacional per la 
República, moviment polític fundat per Carles Puigdemont. 

30 d’octubre: Consell per la República 

Carles Puigdemont posa en marxa el Consell per la República, una 
organització privada sota jurisdicció belga que neix amb l’objectiu de 
fer efectiva la República Catalana.  

 

2019 

1 de febrer:  Trasllat dels presos  

Traslladen els homes a la presó d’Estremera i les dones a Alcalà Meco. 

12 de febrer: Comença el Judici. 

Comença el judici dels líders del procés al Tribunal Suprem on seuen al banc 
dels acusats. 

13 se febrer Pressupostos de l’Estat 

El Congrés dels Diputats rebutja els pressupostos generals de l’Estat. El PDEcat 
i ERC hi voten en contra.  

27 de febrer: Eines de país 

L’ANC presenta la candidatura “Eines de país” a les eleccions de la Cambra de 
Barcelona   

 

 

 



28 d’abril: Eleccions generals a Espanya 

El PSOE guanya les eleccions generals amb 123 diputats mentre que el PP     
s’enfonsa (66 diputats), Podemos cau fins a 42 diputats, creix Cs (52 diputats) i 
irromp el partit d’ultradreta  VOX (24 diputats). ERC s’imposa a Catalunya amb 
15 diputats i Junts per Catalunya n’obté 7. Els presos Junqueras, Rull, Turull i 
Sánchez   són escollits diputats i Romeva és escollit Senador.. 

8 de maig: Eines de país guanya les eleccions a la Cambra. 

La candidatura “Eines de país”  impulsada per la ANC guanya les eleccions en  
obtenir 31 dels 60 llocs del plenari. 

21 de maig: Presos al congrés i al Senat. 

Els presos que són càrrecs electes, Junqueras, Sánchez, Rull, Turull i Romeva 
recullen les seves actes, en una imatge històrica, al Congrés i al Senat. 

24 de maig: Diputats i senador suspesos. 

La mesa del Congrés dels Diputats suspèn els quatre diputats independentistes 
a la presó fent cas a les recomanacions de l’informa jurídic dels lletrats de la 
Cambra baixa. La mesa del Senat també suspèn Romeva 

 

26 de maig: Eleccions municipals i europees 

A Catalunya, ERC obté un gran resultat (23,48%), el PSC recupera posicions i 
manté una forta presència a l’àrea metropolitana de Barcelona, i Junts per 
Catalunya (15,39%) A les eleccions europees, la llista de Carles Puigdemont 
s’imposa a Catalunya amb un 28,5% mentre que la llista d’ERC, encapçalada 
per Oriol Junqueras  assoleix el 21,1%.te 

12 de juny: Vist per a sentència  

 Acaba i queda vist per a sentència el judici contra els líders del procés al Tribunal 
Suprem. La Fiscalia manté l’acusació de rebel·lió mentre l’Advocacia de l’Estat 
manté l’acusació de Sedició. En els seus al·legats finals els polítics 
independentistes jutjats mantenen reiteren que mai van plantejar ni van 
encoratjar actes violents, i reclamen una solució política al conflicte. 

 

2020  

12 Gener: Europa i el conflicte català 

El conflicte català és més europeu que mai , qui defensa la primacia de la justícia 
europea son els catalans, qui pretén silenciar dos milions de ciutadans son els 
tribunals espanyols i qui amenaça amb desestabilitzar la Unió ara és l’estat 
espanyol. (Jordi Barbeta a El Nacional) 

19 de gener: Les balances fiscals 

El nou govern central acaba amb les balances fiscals. El 2017 Montoro les va 
publicar per última vegada, quan reflectien un desequilibri de 10.000 M d’euros. 

(font: L’ARA 19 de gener) 

 



 

21 Gener: Consell dels Drets Humans 

Espanya haurà de passar l’examen en drets humans aquest dimecres davant de 
les Nacions Unides. La violència contra els votants de l’1—O i la persecució 
contra el moviment independentista s’ha incorporat a l’informe previ elaborat per 
aquest organisme. (Marta Lasalas a El Nacional.  

22 de gener: Acarnissament amb Trapero 

Quan el fiscal pregunta al major Trapero sobre les seves relacions personals 
amb Puigdemont i amb Jordi Sànchez i quan figura com a prova l’acusació el 
vídeo d’una soirée estiuenca a Cadaqués podem arribar a la conclusió que som 
davant d’un judici absurd i d ’una fiscalia de pandereta. El debat encara es fa 
més absurd als mitjans quan es dirimeix si el major Trapero és més o menys 
independentista. Després es dirà que no és jutgen idees. (Jordi Barbeta a El 
nacional.) 

23 de gener. La Judicialització del procés 

El govern dels jutges ha volgut salvar Espanya, entre d’altres coses, apartant de 
la política tots els protagonistes dels fets d’octubre. I als polítics ja els va bé.: 
(Tian Riba a EL Nacional). 

26 de gener: Torra diputat, mig diputat, o sense escó. 

La unitat es va forjar el 4 de gener en el ple extraordinari que va ratificar Torra 
com a Diputat en dona alguna pista, però ha plogut mot des de les hores. Ha 
parlat el Suprem , ha pressionat la Junta Electoral i Cs, en la seva línia de derivar-
ho tot a la justícia, ha amenaçat al president Torrent d’acudir als tribunals i 
denunciar-lo per desobediència.Tot això, la vigília que els presos polítics que van 
ser membres del govern compareguin en la Comissió del 155 del Parlament en 
una sessió carregada de simbolisme. 

( Josep Antich a El Naciona l.) 

30 de   gener 

Hi haurà pressupostos, però la imminència de les eleccions agitarà la rivalitat 
entre les forces independentistes que afectarà amb l’Estat, sigui a la taula de 
negociació o als mateixos pressupostos de l’Estat. (Jordi Barbeta a El Nacional). 

29 de Febrer: Concentració a Perpinyà. 

Èxit absolut de l’acte de Consell per la República a Perpinyà. Segons 
l’organització, 200.000 persones han assistit al Parc de les Exposicions per veure 
el president Carles Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí, 
després de dos anys d’exili. L’acte també ha comptat amb missatges del vice-
president Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, 
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart 

Ponsatí ha estat la primera exiliada en prendre la paraula. En un discurs molt 
encès, ha afirmat: ‘No ens deixem entabanar per taules i diàlegs d’enganyifa.’ 
Posteriorment, Toni Comín ha agafat el relleu per recordar a l’estat espanyol que 
els jutges europeus l’han deixat en evidència. Finalment, el president 
Puigdemont ha defensat la creació de la xarxa de Consell per la República arreu 
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del Principat i ha demanat a la ciutadania que es prepari ‘per a guanyar la lluita 

definitiva.‘ 

18 de març: L’autoritat moral de Felip VI ? 

No sabem el grau d’estimació popular que té ara Felip VI però la cassolada d’ahir 
a la nit suposa tot un desafiament a que s’atreveixi a comprovar-ho... com va fer 
el seu besavi, Alfons Alfons XIII.(Jordi Barbeta a El nacional). 

 21 de Març Tema del dia: Virtual 

Aquesta setmana s’havia de fer a Barcelona la segona reunió de la taula de 
diàleg entre els governs català i espanyol. Però divendres passat, en una 
conversa telefònica, els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez van decidir 
finalment de suspendre la reunió de mutu acord. La Generalitat va fer un últim 
intent de salvar el diàleg proposant que la reunió es fes de forma telemàtica, però 
la Moncloa ho va descartar, tot i que aquests darrers dies Pedro Sánchez n’ha 
fet moltes, com per exemple la reunió amb tots els presidents autonòmics de 
diumenge passat.... Sánchez prefereix de reunir-se virtualment amb tots els 
presidents autonòmics, per reforçar la imatge del cafè per a tothom, que no 
mantenir la taula de diàleg bilateral amb Catalunya. (Vicent Partal, Wilaweb)  
 

22 de març: Confinament total 
Ara ha sortit un altre manifest de metges i científics demanant el confinament 
total d’Espanya. Amb les previsions de contagi i el risc de col·lapse al sistema 
sanitari, segurament Pedro Sánchez no tindrà més remei que fer el que li demana 
Quim Torra fa dies. El més greu seria que no ho fes per no haver d’admetre que 
el president català, encara que mal explicats els seus arguments, aquest cop 
té raó. (Jordi Barbeta a En nacional) 
 
22 de març: La vida o l’economia ? 
 
Descomptant l’estupidesa i, sobretot, descomptant la ja impossible ignorància 

sobre els fets, a mi només em resta una resposta possible. Que és que de l’altre 

costat Sánchez rep una pressió més eficaç que no del nostre. Al president Torra, 

després de la reunió d’ahir amb els altres presidents se li va escapar una frase 

per mi molt significativa: ‘És la vida o l’economia’, frase que intuesc que explica 

el debat que van tenir en privat. I que pren sentit veient les declaracions no tan 

sols d’alguns dirigents socialistes, sinó fins i tot dels Comuns, que semblen –i jo 

no puc entendre-ho de cap manera– més preocupats per l’economia que no per 

la salut de la gent, quan aquesta contraposició és falsa perquè no parlem de 

‘economia’, sinó dels interessos d’uns certs actors econòmics. (Vicent Partal a 

Wilaweb ) 

24 DE Març: Un helicòpter llançant bitllets a la gent. 

Els mateixos profetes de l’austeritat comencen a admetre que els estats s’hauran 

d’endeutar i que fins i tot caldrà repartir diners entre la gent. La renda mínima de 

ciutadania la proposen ara no pas els anticapitalistes sinó els poderosos. (Jordi  

Barbeta a El Nacional) 
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24 de Març: Canvis en les societats  

La defensa de la sanitat pot ser la palanca per a canviar les nostres societats. “Si una 

cosa ha deixat clara aquesta crisi és que el sistema econòmic, polític, social en què 

vivim avui és d'una fragilitat i d'una irresponsabilitat que reclama una esmena a la 

totalitat» (Vicent Parpal a Wilaweb) 

 

25 de març: Parlar de morts 
«La gravetat d'això que vivim no es pot comparar amb res del que hem viscut 

fins ara. Ja no tenim més temps, ni un sol dia, a perdre i hem de ser molt 

contundents, tots» (Vicent Parpal a Wilaweb) 

26 març: Consens científic  

Res no serà com abans, però uns preveuen una regressió en drets fonamentals i 

llibertats i altres albiren la reconciliació de l’espècie humana malgrat el cataclisme 

econòmic que ningú posa en dubte (Jordi Barbeta a El Nacional) 

 

29 de març: La ensulsiada occidental. 

Amb uns Estats Units d’esquena al món, un Regne Unit tancat en si mateix i una 

Europa esfilagarsada, i, a més, amb un imperi xinés tan “generós”, només s’albira 

l’ensulsiada d’Occident. Jordi Barbeta a  El Nacional. 

 

.29 de març: Manca de modèstia 

 

I a tothom qui aquests dies, des del partidisme més abjecte, ha acusat de manera 

imperdonable, vilment, persones com el doctor Oriol Mitjà de ‘fer activisme’, de 

‘ser irresponsable’ o de ‘polititzar una crisi’, li demane que s’ature un segon, si 

és que encara li resta cap gram d’aquella modèstia de què parlava Camus, per 

a repassar i assumir íntimament ells també el preu que ha significat per a tota la 

societat d’adoptar una política tan dolenta, horrible i equivocada com la que ha 

adoptat l’estat espanyol. Si és que pot. (Vicent Partal Wilaweb). 

30 de març: La frivolitat absoluta. 

Tal com s’està portant tot s'evidencia en el fet que res no s'hagi publicat  el decret 

a les 22 hores d'aquest diumenge i que el caos d'aquest dilluns sigui important. 

No m'estranya que els països del nord d'Europa s'estirin els cabells cada vegada 

que senten Pedro Sánchez reclamant una cooperació més gran en la crisi 

econòmica que s'acosta. Però si no saben ni publicar un decret al BOE! (Josep 

Antich a El Nacional). 

 

30 de març: El govern central cedeix 

 El govern espanyol finalment s’ha posat a la raó i ha cedit a les exigències dels 

científics i també d’alguns governs, molt particularment del de Catalunya, de fer 

un confinament més intens de la població, cessant tota activitat no essencial de 

manera immediata. El caos que hi ha a la Moncloa, visible en les constants ziga-



zagues que fan, és inaudit. Hores abans de l’entrada en vigor de la mesura, tots 

estem sorpresos perquè encara no se sap quins sectors seran considerats 

essencials. Sembla que l’ala neoliberal del govern, encapçalada per les ministres 

Calviño i Montero, pretén trobar escletxes per a desnaturalitzar la mesura, fent 

servir la lletra petita. Esperem, però, que no ho aconseguesquen. (Vicent Partal 

a Vilaweb) 

 
31 de març: El Tribunal  Suprem no deixa sortir els presos polítics. 

Es diu que en moments difícils surt el millor i el pitjor de cadascú. No sé què deuen 

tenir de millor aquests magistrats quan en moments de tragèdia col·lectiva 

s'obsessionen en aquest acarnissament inhumà (Jordi Barbeta al Nacional). 

 

1 d’abril: Felip VI visita Ifema a Madrid 

Quan Felip VI va visitar dijous passat el recinte firal d'Ifema, a Madrid, convertit 

en un hospital d'emergència per acollir pacients infectats pel coronavirus i que 

ha estat presentat com el centre hospitalari més gran d'Espanya per lluitar contra 

la pandèmia, amb 5.500 llits, poc podia pensar que les seves paraules 

manifestant que era "un veritable orgull per a tothom" i que "passaria a la història, 

serà una de les imatges que tots recordarem passats els anys", serien 

desmentides en quatre dies. Aquest mateix dilluns, per ser exactes, quan el 

personal sanitari destinat a l'hospital de campanya ha denunciat les condicions 

en les que se'ls feia treballar amb bosses d'escombraries, davantals de 

xarcuteria i pacients amuntegats.(Josep Antich a El Nacional. 

 

1 d’abril: El virus de l’autoritarisme.  

El virus de l’autoritarisme s’aprofita del progrés del coronavirus. 

«L'autoritarisme creix perquè una part de l’opinió pública cau en el parany de 

creure’s que una dictadura és més eficaç que no pas una democràcia». 

El cas hongarès no és únic. Amb molt poques excepcions, la gran majoria dels 

governs del món han aprofitat descaradament l’emergència sanitària per a 

prendre mesures de dubtosa legalitat amb l’objectiu de reforçar el poder executiu. 

Hi ha el cas espanyol, que coneixem ben de prop els lectors del sud, amb la 

militarització i la dissolució de fet de l’estat autonòmic. Però també els lectors del 

nord són conscients de la manera com el president Macron ha fet servir un 

vocabulari guerrer i intenta presentar-se a com una mena de cap suprem de la 

nació, recorrent a figures d’altres temps –que manipula–, com ara Georges 

Clémenceau, que va conduir l’esforç de guerra del 1914. 

(Vicent Partal a Wilaweb) 
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2 d’abril: Les TV privades 

 

La concessió del govern espanyol a les televisions privades de quinze milions 

d’euros a fons perdut per al seguiment informatiu de la crisi sanitària ha aixecat 

una allau de crítiques. El fet que la majoria d’aquests diners vagen a parar a 

Antena 3 i Telecinco, empreses que l’any passat van tenir beneficis de 211 

milions i 118 milions, és vist per molta gent com una adjudicació de recursos 

públics inexplicable. Indignant. És cert que ho és, però cal posar les coses a lloc 

si volem entendre’n el perquè: en la lògica de l’estat, això és necessari perquè 

aquestes dues cadenes i els seus grups són els grans mecanismes que té per a 

continuar exercint el control de l’opinió pública. Mediaset i Atresmedia, doncs, 

són una arma políticament imprescindible per a la Moncloa. (Vicent Partal a 

Wilaweb. 

 

3 d’abril: El xantatge del Tribunal Suprem 

 

La definició encaixa perfectament amb la pressió feta pel Tribunal Suprem 

espanyol sobre els funcionaris de presons, que va amenaçar de perseguir-los si 

no impedien que els presos del procés passassen el confinament pel coronavirus 

a casa....  I efectivament ahir les juntes de tractament de les presons de 

Catalunya van aprovar el confinament a casa de quinze dels cent un presos que 

hi ha al Principat amb un segon grau flexibilitzat amb l’article 100.2 del codi 

penitenciari, i entre aquests quinze no hi havia cap dels presos polítics, que ara 

es jugaran literalment la vida entre quatre parets.( Vicent Partal a Wilaeeb) 

 

3 d’abril: Metges heroics i periodistes miserables 

Mentre els sanitaris no donen l’abast havent de prendre contínuament decisions difícils 

per salvar el nombre més gran possible de vides, periodistes infames els acusen de 

deixar morir els avis I resulta que aquesta tasca tan heroica en moments tan 

difícils alguns periodistes l’han explicada així: “Catalunya aconseja no 

ingresar pacientes con mal pronóstico” (El Mundo). “Cataluña 

aconseja no intubar a los mayores de 80 años” (Abc). "Cataluña 

avala limitar la ventilación mecánica a mayores de 80 años en las 

emergencias médicas" (El País). (Jordi Barbeta a El Nacional) 

4. d’abril: Els Pactes de la Moncloa 

Després d’uns quants dies de campanya dels partits i els mitjans de la dreta dura 

espanyola, avui Pedro Sánchez ha acceptat la convocatòria d’uns ‘nous Pactes 

de la Moncloa’. El concepte fa referència als acords que el 1977 van enterrar 

definitivament la possibilitat de ruptura amb el règim i van deixar pas a la 

cooptació del Partit Socialista i Convergència Democràtica, entre més grups 

polítics i sindicals. I amb això a la perpetuació, consentida i acceptada, de les 



prebendes del nucli dur, econòmic i polític del franquisme, començant per la 

corrupta institució monàrquica. (Vicent Partal a Wilaweb) 

5 ABRIL  Utilitzar els morts com a propaganda 

De seguida que va esclatar la crisi sanitària, el Govern espanyol es va afanyar a 

regalar 15 milions d’euros a les cadenes privades de televisió, que són empreses 

que han fet molts beneficis gestionant un servei públic per concessió de l’Estat. 

Al mateix temps va encarregar una campanya publicitària amb el lema “Este virus 

lo paramos unidos” que també e va haver de pagar.... 

Governants, partits polítics i mitjans de comunicació continuen gestionant la crisi 

obsessionats amb la propaganda i la contrapropaganda dels que es disputen el poder 

amb criteris d’un passat que no tornarà. ( Jordi Barbeta a El Nacional) 

6 d’abril:  L’Estat Espanyol i la pandèmia 

Ahir l’estat espanyol va superar Itàlia i ja és l’estat del món amb més persones 

contagiades i mortes per coronavirus per milió d’habitants: 266, contra 263 

d’Itàlia.... La realitat encara és més greu si observem les dades substatals. Amb 

les dades a la conca mediterrània actualitzades fins ahir, la Llombardia continua 

essent el territori més colpejat, però Madrid hi va darrere; són les dues úniques 

regions que superen els 700 morts per milió. La política suïcida de no confinar 

Madrid ha fet, a més, que Castella-Lleó, la Rioja i Castella – la Manxa, contigües 

territorialment, tinguen xifres també altíssimes, entre 352 morts i 518. El Principat 

en té 343, Andorra 220, el País Valencià 122 i les Illes 65. La comparança amb 

Portugal, que va saber prendre mesures sensates a partir del primer moment i té 

una enorme frontera amb Espanya, és molt feridora. A Lisboa, de morts per milió, 

n’hi ha 15 i a la regió de Porto, la zona més castigada, 39. Amb això, aquesta 

bajanada que el virus no entén en territoris es troba desmentida de cop.(Vicent 

Partal a Wilaweb). 

8 d’abril Partitocràcia 

Això, per desgràcia, no passa a Madrid i prou. També als nostres països ens 

n’hem contaminat a bastament, tant que estic convençut que és aquest, de fet, 

un dels problemes més grans que ara mateix tenim tots plegats. En els 

moments més intensos del procés cap a la independència la força del carrer va 

obligar el partidisme a rebaixar-se al mínim imaginable i amb això tots vàrem 

viure l’esclat d’una altra manera de fer política, molt més interessant i 

emocionant. Que és veritat que no va acabar assolint el resultat que tots volíem, 

però que ens va dur, de moment, al punt més avançat on hem estat mai, un 

punt on espere i estic segur que tornarem tard o d’hora, si sabem reconduir la 

batalla caïnita pel minvat el poder regional. De fet, ja fa temps que és ben visible 

que al Principat no tenim un govern sinó tres, el del PDECat, el d’Esquerra i el del 

president Torra, que pràcticament és ell tot sol. Tres governs que massa sovint es miren 

de reüll. Torra és qui ho fa menys, precisament perquè és el menys polític i el que 

menys interès té a continuar vivint de la política…(Vicent Partal a Wilaweb). 



8 d’abril Un bri d’esperança 

Certament, mentre la Revolució no arriba, hi ha gent que no es conforma amb 
rondinar sinó que demostra coratge i sacrifici i fa renéixer l’esperança que no tot està 
perdut i que pot ser la lliçó de la Covid-19 és que finalment la fraternitat universal ens 
salvarà. (Jordi Barbeta a El Nacional) 

 

 

 

 

 


