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Catalunya

Forcadell reivindica Xirinacs com
a exemple de «dignitat i llibertat»
El col·laborador de Diari de Girona Lluís Busquets presenta una biografia sobre l’activista polític
EFE BARCELONA

■ La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, va reivindicar
ahir la igura de l'activista polític
Lluís Maria Xirinacs com a exemple «de dignitat i llibertat» i va subratllar que es mereix «un major
reconeixement per part del poble
català».
Carme Forcadell, l'exdiputat de
la CUP David Fernández i el tinent
d'alcalde de Barcelona Jaume
Asens van participar a Barcelona
en la presentació d'un llibre que
homenatja la igura de Xirinacs,
amb motiu del desè aniversari de
la seva mort.
El llibre «Xirinacs, el profetisme
radical i no violent», escrit pel
professor i escriptor i periodista
Lluís Busquets i Grabulosa

(col·laborador del Diari de Girona), de l'editorial Balasch, es presenta com la biograia deinitiva
de l'activista antifranquista i independentista.
En l'acte, celebrat a la plaça
Sant Jaume, Forcadell va subratllar que Xirinacs «continua sent
un exemple de dignitat i llibertat»,
i va dir que calia una biograia per
donar a conèixer una igura que
«es mereix un major reconeixement per part del poble català».
Per a la presidenta del Parlament, era un exemple de «força de
la no-violència, compromís amb
el país i lucidesa en les anàlisis polítiques», ja que «el temps li ha donat la raó».
A la mateixa plaça Sant Jaume
en què Xirinacs es va plantar en

Trapero pren possessió
del càrrec vacant
de major dels Mossos
EFE BARCELONA

■ El ins ara comissari en cap dels
Mossos d'Esquadra, Josep Lluís
Trapero, va prendre possessió
ahir al Palau de la Generalitat com
a major dels Mossos d'Esquadra,
un càrrec que estava vacant des
del .
Trapero va expressar sentir
«molt més» que una «satisfacció
personal», ja que veu la recuperació d'aquesta categoria com «un
signe de normalitat» per als Mossos i el seu futur; una normalitat
que «no s'hauria d'haver perdut
mai», va airmar. També conside-

ra que ocupar aquest grau és «un
gest de reconeixement» al cos,
que «n'exempliica i consolida la
professionalitat».
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va assegurar
que el nomenament de Trapero
com a major «respon a enviar un
missatge a la societat catalana, no
només dels compromisos històrics, reglamentaris i legals, sinó
sobretot socials que té el cos».
«Perquè és una policia social;
arrelada a la societat, que no se'n
vol desmembrar i en vol formar
part», va insistir el president.
ACN

Homenatge Als represaliats pel franquisme
 El Parlament va retre ahir homenatge als republicans represaliats pel franquisme amb un acte celebrat a la cambra catalana, en què va participar la seva
presidenta, Carme Forcadell, membres de la Mesa i diputats de diversos grups.
Forcadell, durant el seu discurs, va denunciar que, encara que l'Estat «continua
sent incapaç de fer justícia amb els crims del franquisme».
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l'any  per reclamar «una assemblea dels Països Catalans»,
Fernández, de la seva banda, va
remarcar que les seves paraules
encara «retrunyen amb força», ja
que a vegades, ha subratllat, «les
respostes del futur estan en el passat».
L'exparlamentari va fer al·lusió
a la situació política actual i va subratllar que Xirinacs, si avui visqués, «mai demanaria permís ni
perdó per celebrar un referèndum».
Xirinacs content «per la CUP»
Fernández va assenyalar Xirinacs
com a «màxim referent de la desobediència civil» i va remarcar
que «aviat» arribarà el moment a
Catalunya per aplicar-la.
De la seva banda, Asens va airmar que Xirinacs «estaria content» de la irrupció de la CUP al
Parlament, que guanyés el sí a la
independència en la consulta del
-N o que «una activista de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
(PAH) fos alcaldessa», en al·lusió
a la batllessa de Barcelona, Ada
Colau.

