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«Toni Comín? Una ment
prodigiosa»: Asens se sotmet al
test de NacióDigital
Què va ser l'1-O? Viu de lloguer o té un pis en propietat? Com defineix Iglesias i
Colau? Respon el candidat d'En Comú Podem a les espanyoles
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=HUZEYVwR57g
Jaume Asens (Barcelona, 1972) és un candidat diferent. El seu perfil no encaixa en descripcions
simplistes, perquè la personalitat, el pensament i la trajectòria del cap de cartell d'En Comú
Podem desborda les definicions arquetípiques. Asens ha exercit de tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Barcelona en aquest mandat i ara es projecta en campanya -es podria dir que
per encàrrec-, però continua sentint-se un advocat inquiet, llegit i compromès amb causes socials i
nacionals. En aquestes jornades de marató electoral, costa de saber quina ànima pesa més, si la
del candidat que verbalitza consignes de la sala de màquines del partit o la del lletrat amb
coneixements de filosofia. Podeu llegir l'entrevista sencera aquí.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/177636/jaume/asens/vaig/pensar/dimitir/quan/cuixart/em/va/pr
oposar/ser/seu/advocat)
[despiece]EL TEST DEL CANDIDAT: "Toni Comín? Una ment prodigiosa"
- Completi la frase: L'1 d'octubre va ser...
- Un dels moments d'empoderament col·lectiu i d'exercici de la sobirania més gran que s'han
produït, un abans i un després en la nostra història. I també un moment de politització enorme, com
el 15-M, que marcarà una fita.
- Viu de lloguer o té pis en propietat?
- Visc de lloguer.
- Quina és la taxa d'atur de Catalunya?
- Entre un 10% i un 12%. Més o menys, deu ser aquesta.
- Quina és l'última manifestació en la qual ha participat?
- La manifestació que exigia punxar la bombolla immobiliària.
- Té mútua privada?
- Sí. Quan em vaig col·legiar com a advocat, era obligatori donar-se d'alta de la mútua del
Col·legi d'Advocats, perquè no hi havia una alternativa. I encara la mantinc.
- Defineixi de forma breu els següents noms: Pablo Iglesias.
- El polític espanyol que millor ha entès Catalunya i un gran amic.
- Ada Colau.
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- També una gran amiga i una dona valenta que ens ha marcat el camí, un gran exemple de
dignitat.
- Xavier Domènech.
- Un home de consens, deixeble del mestre Fontana.
- Carles Puigdemont.
- Un adversari polític amb qui tinc grans discrepàncies, però que aprecio.
- Oriol Junqueras.
- Un home de pau, pacifista, que està patint una injustícia infame.
- Toni Comín.
- És una de les persones més sensibles que he conegut, una ment prodigiosa i també un dels
meus millors amics.
- Gerardo Pisarello.
- Un bon amic, company de moltes batalles i una de les persones més lúcides que he conegut.
- Elisenda Alamany.
- Una persona que m'ha decebut.
- Albano Dante Fachin.
- Una persona intrèpida, que sempre cal escoltar.
- Jaume Alonso-Cuevillas.
- És qui conec menys, però pel que sé, em sembla un advocat rigorós.[/despiece]
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