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PAS AL COSTAT · El president
del PDeCAT renuncia al càrrec
per, assegura, no obstaculitzar
l’expansió de la formació

L’home contra
la paperera

JUSTÍCIA · La retirada té lloc
quan el Suprem l’ha inclòs en la
causa contra el procés i a sis dies
de la sentència del cas Palau

Carles Mundó
abandona
la política
activa

Mas i Montilla a la Pedrera, on es va enregistrar la conversa que avui emet El Punt Avui Televisió ■ ANDREU PUIG

Una conversa amb Montilla, últim
acte com a president del PDeCAT

178080-1109793w

El conseller de Justícia
renuncia a l’acta de
diputat i tornarà a
exercir d’advocat
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La punxa d’en Jap

Pere Bosch i Cuenca

Joan Antoni Poch

De la revolta a
la resistència

L’

independentisme ha tornat a
superar una nova prova. Les eleccions del
21 de desembre passat havien estat convocades il·legalment,
amb els líders polítics i socials empresonats, amb unes institucions intervingudes i amb la marca blanca del PP tirant la casa per la finestra (més de 2
milions d’euros de despesa electoral!).
Però, malgrat tot, l’independentisme
ha tornat a demostrar, per enèsima vegada, que no només no és un suflé alimentat per la crisi econòmica, sinó un
moviment clarament majoritari. Contràriament, el partit que governa a Espanya ha quedat reduït a la mínima expressió parlamentària; i ha demostrat
que se sent molt més còmode potinejant la justícia i fent ús de tots els mecanismes repressius que no pas concorrent a les urnes, fent ús de la democràcia.
Arribats a aquest punt, no sembla
que el desllorigador de la situació actual (amb una Generalitat intervinguda

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

El desllorigador només
podem trobar-lo en la
capacitat per passar de les
mobilitzacions massives a la
resistència passiva
i una República paralitzada) es trobi en
possibles canvis a La Moncloa (que no
es produiran) o en una reacció dels socis comunitaris (que seguiran actuant
com a aliats de l’Estat espanyol). El
desllorigador només podem trobar-lo,
novament, en la societat catalana i en
la seva capacitat per obrir una nova fase. En els darrers anys, hem demostrat
al món sencer una capacitat de mobilització sense límits, tant pel que fa a
magnituds com a noves formes. Ens
hem donat la mà d’una punta a l’altra
del país, hem omplert els carrers de
Barcelona i altres ciutats, hem defensat les urnes barri a barri i col·legi a
col·legi, hem paralitzat el país sencer i
hem viatjat en massa a mil quilòmetres de distància per fer costat al nostre govern. Ens hem guanyat a pols la
llibertat, més que qualsevol altre poble.
Però encara ens cal un darrer esforç,
una darrera empenta. Si volem guanyar-nos la República ens caldrà fer un
pas més i exercir com a ciutadans lliures, dia a dia i acció a acció. En caldrà
passar de les mobilitzacions massives
a la resistència passiva.

Bon any?

F

ins quan s’ha de desitjar “bon
any” a la gent que aquests dies
de gener et vas trobant? És discrecional, depèn de cadascú, no hi ha
una norma fixada, hi ha qui el dia 31
encara s’hi adhereix. Ja va bé, enmig
de tantes normes i lleis de compliment
obligat. Tinc un amic que al pic de l’estiu, per Les Santes, encara diu, o comença a dir, “bon Nadal”. “És per tenir sensació de frescor”, explica mentre es venta sortint d’ofici. L’any que
es va imposar l’euro, vam tenir llicència per seguir comptant en pessetes
una temporada molt llarga. Els diaris i
els comerços escrivien la conversió entre parèntesi. Jo encara de vegades em
trobo fent-la. Mentalment, per no exposar-me al ridícul d’articular-la. De
totes maneres, el caixer automàtic de
La Caixa que em dispensa els diners
–que per cert és un caixer que comet
actes fallits propis d’un avariciós, perquè me’ls dispensa per la ranura que
diu “ingressos”– ha escrit a la pantalla
l’equivalent d’euros i pessetes fins fa
molt poc. Fins quan hem de dir “bon
any? Ahir al matí un amic em va expressar el desig pel carrer. Va afegir: “I

“
Els desitjos
estan impregnats
de l’actualitat de
Catalunya

que tinguem salut i feina, que és el que
importa.” Vaig quedar parat. Fins ara,
tots els que abans de començar l’any o
en iniciar-lo m’havien expressat un
“bon any” no havien dit res de la salut i
de la feina, com altres anys havia estat
preceptiu. Tots tenim el cap en una altra cosa, el tenim en la política catalana, i quan dic “tots” vull dir independentistes, unionistes, equidistants o
indiferents. En el “bon any” d’aquest
any hi ha un trèmolo de veu de qui no
ho veu gens clar o ho veu directament
fatalista. És un “bony any” supeditat a
la solució del “problema català” que de
moment passa pel retorn dels exiliats,

la sortida dels presos polítics, la formació del Parlament i el govern, la supressió de l’article 155, la recuperació
de les institucions perdudes, la disposició al diàleg de l’Estat espanyol, el reconeixement dels resultats electorals
per part del partit que el governa i dels
partits que li donen suport, el cessament de les humiliacions i de la causa
general contra els independentistes, la
justícia de la Justícia... La vigília de Reis, el republicà Junqueras va ser ratificat a la presó. El retorn del president
Puigdemont sense ser immediatament
emmanillat i empresonat es complica.
Un altre amic que em diu “bon any”
em pregunta si conec l’última rima:
“Dues coses hi ha úniques al món, la
catedral de Girona i els collons d’en
Puigdemont.” Confia que els atributs
presidencials aconsegueixin que Europa ens sigui favorable. O potser confia
en una devoció a la catedral.
Salut? Que no en falti, però ja en
parlarem un altre dia, de la salut... Feina? Una feinada. Quin dia pronunciar
“bon any” serà la constatació d’una
realitat i no la formulació d’un desig?
Comptarem per dies o en euros?
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Quan Mas s’allibera

F

“
Mas és, a partir
d’avui, l’expresident
Artur Mas. I actuarà
com a tal. Amb la
llibertat amb què ho
fa José Montilla i que
Mas ahir envejava
que, en ser preguntat sobre aquest,
Mas va ser taxatiu: “La decisió sobre
què ha de fer Puigdemont, l’ha de
prendre ell (...) Si torna, serà empresonat (...) Jo ja vaig prendre fa dos
anys una decisió, que va ser la de fer
un pas al costat i proposar-lo a ell per a
la investidura.” Més clar, l’aigua. A

De reüll
Anna Serrano

ue Pedro Sánchez apunti a Inés Arrimadas podria
sorprendre si no fos perquè en aquestes passades
eleccions els socialistes semblen haver deixat totes les
contradiccions de banda per llançar-se de ple a la
recerca del vot perdut. Una operació que no els ha
funcionat. El PSC, malgrat pujar en vots i sumar un
diputat, fins als 17, no treu profit de la seva aliança, tan
tàctica com difícil de justificar, amb l’exconseller de la
conservadora Unió Democràtica Ramon Espadaler
–número tres de la llista–. Tampoc d’incorporar en una
posició simbòlica de la candidatura
Fa poc més
el vicepresident de Societat Civil
d’una dècada Catalana, plataforma impulsada pel
fa poc número dos de Rajoy,
que Cs naixia fins
segons reconeixia el mateix Jorge
com a
Moragas.
contrapès
I ara mira cap a Ciutadans. El
secretari general del PSOE
del PSC
assegurava aquesta setmana que el
PSC estaria disposat a donar suport a Arrimadas, en
l’improbable cas que aconseguís prou suports per ser
investida com a presidenta de la Generalitat. I Miquel
Iceta confirmava que aprovarien una presidència de la
mesa del Parlament de Cs. Fa poc més d’una dècada
que Ciutadans –el 2005 com a moviment i el 2006 com
a partit– naixia justament com a contrapès a un Partit
dels Socialistes de Catalunya que consideraven massa
catalanista. Des d’aleshores, els taronja han anat
menjant terreny als vermells. I ara és el mateix PSC qui
els ho facilita. Això també es una contradicció.

l’entrevista (mirin-se-la, insisteixo)
Mas no diu res però se li entén tot. I se
li entén, sobretot, les ganes de sentirse alliberat. De sentir-se alliberat per
poder-hi dir la seva com ho va fer ahir
l’expresident Montilla. A Montilla, certament, se’l veia més deixat anar, menys encotillat. I en acabar la conversa,
llarga i interessant, fora de càmeres
van ser més sincers que mai. “Jo he estat molt tranquil, perquè en no tenir
càrrecs de responsabilitat en el partit
des de fa anys, això allibera molt”, va
dir Montilla. I Mas va indicar: “Això,
això és el que jo tinc ganes de fer.” I ho
va fer just cinc hores després. Just dos
anys després d’haver fer el seu famós
pas al costat, Mas en va fer un altre. I a
partir d’avui és, simplement, l’expresident Mas, que parlarà com a tal. Mas,
finalment, s’ha alliberat de CDC, del
PDeCAT i del full de ruta. S’ha alliberat. I al mateix temps, sembla, ha enviat un missatge clar a Puigdemont.

Les cares de la notícia
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

Artur Mas

El PSC i les
contradiccions

Q

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/unzlmu

EDITORIAL

A la tres
eia setmanes, unes quantes, que
havíem pactat la conversa que
aquest diari va mantenir ahir
entre l’expresident Artur Mas i l’expresident José Montilla. Queda molt
malament que ho digui jo, però els la
recomano: mirin-se-la aquest vespre a
El Punt Avui TV. I els la recomano encara més després d’haver vist que, poques hores després d’haver-la enregistrat, el president Mas anunciava, ahir
al vespre, que deixa la presidència del
PDeCAT. Lluny de perdre’n, algunes
de les afirmacions que l’ara expresident del PDeCAT va fer ahir al matí,
quan enregistràvem la conversa, agafen més valor que mai. S’entenen molt
més algunes de les frases que va pronunciar Mas: “La via unilateral no és
la bona; no és la que vàrem defensar”,
deia Mas en relació al full de ruta dels
darrers mesos, quan es va imposar
l’“O referèndum o referèndum” de
Puigdemont. I s’entén, encara més,

Accedeix als
continguts del web

Un altre pas al costat

-+=

L’expresident no plega de la política, però s’aparta de
la cúpula del PDeCAT per deixar pas a noves generacions i consolidar JxCat. Deixa cinc victòries electorals, cinc anys de presidència, però sobretot se li ha
de reconèixer la seva fermesa pel dret a decidir i el
9-N i posar la independència en l’agenda política.
PRESIDENT DE COREA DEL SUD

Moon Jae-in

Distensió coreana

-+=

La distensió a la península de Corea comença a
ser un fet després que el règim dictatorial nordcoreà ha acceptat algunes de les propostes dels
seus veïns del sud, entre les quals participar en
els Jocs Olímpics d’hivern del mes que ve al sud,
així com obrir el diàleg militar.
DIRECTOR DE CREACIÓ DEL CIRQUE DU SOLEIL

Neilson Vignola

Torna l’espectacle

-+=

El Cirque du Soleil tanca un llarg parèntesi i recupera a l’Hospitalet de Llobregat, a partir del mes
de març, les gires a Catalunya de l’espectacle circense, amb un muntatge de pista creat pel prestigiós director teatral quebequès Robert Lepage,
que porta el nom de Totem.

Barcelona
apuntala la
classe mitjana
La crisi econòmica de la darrera dècada ha fet estralls en
la classe mitjana. També a Barcelona, on rere la imatge internacionalment emergent de la capital catalana hi ha una realitat de caiguda lliure de les franges socials que equipara molts barris a la zona de rendes més baixes. I amb una gran
bretxa social entre uns pocs territoris de la capital on es concentren les
rendes altes i la resta de la ciutat.
Ara, però, segons indica el darrer
estudi sobre l’evolució de la renda
familiar disponible a Barcelona elaborat per l’Ajuntament, aquesta situació tendeix a frenar-se, especialment gràcies a una certa recuperació en l’ocupació. I cal fer una valoració positiva pel fet que en l’últim
any hagi crescut quasi quatre punts
el nombre de barcelonins que viuen
en barris de renda mitjana.
Barcelona necessita reduir la
distància de rendes entre Pedralbes i Ciutat Meridiana, que és abismal quan el barri ric se situa en un
índex de 242 punts sobre el 100 on
hi ha la renda mitjana, mentre que
el territori més pobre cau fins als 34
punts. I sobretot no pot obviar que
es mantenen vigorosos els principals problemes que la ciutat té a
l’hora de mantenir viva una classe
mitjana imprescindible per fer de
motor de la capital. Primer, la bombolla immobiliària que consumeix
bona part dels migrats recursos de
les famílies barcelonines. I segon,
que bona part de l’ocupació que es
genera és de poca qualitat laboral i
és temporal en un sector com el turístic i terciari cada cop més imperant. Per la qual cosa cal potenciar
més dinàmiques de creació de llocs
de treball industrial i polítiques
d’habitatge de major impacte. Barcelona millora i apuntala la classe
mitjana però cal resoldre problemes estructurals, o el perill d’un
nou retrocés hi serà molt present.
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Ara, referèndum
La direcció del PDeCAT intenta
contenir el debat successori un
cop Carles Puigdemont ha
reiterat que no repetirà com a
candidat.

Full de ruta

20
anys

Un altre mort d’ETA
El regidor del Partit Popular
José Ignacio Iruretagoiena mor
a Zarautz a causa de l’explosió
d’una bomba col·locada al seu
cotxe.

Queralt Garriga Gimeno. Dra. Arquitecta

Monopoli de
la violència

L

anys

El tripartit intenta escenificar la
unitat del govern davant un
possible pacte del PSOE i CiU.
El PSC, ERC i ICV acorden cinc
prioritats de govern.

Tribuna

David Marín

a resolució judicial
per mantenir a la
presó el vicepresident
Oriol Junqueras té
més de tècnica literària que jurídica. Quan
els fets i la realitat no serveixen per expressar allò que volem dir al món, recorrem a la ficció. Que un escriptor
fantasiegi amb el que un personatge
concret anava a fer si mai li ho haguessin deixat fer, que li endevini motivacions internes diferents de les mostrades, o que li atribueixi la violència aliena en una translació de culpabilitats
digna de Hamlet, és segurament el
que toca. Però que ho faci un dels organismes de l’aparell que té el monopoli de la violència a l’Estat espanyol és
senzillament terrorífic.
El filòsof Max Weber és qui a principis del segle XX es va inventar el concepte de monopoli de la violència, per
definir la manera en què una comunitat determinada es posa d’acord per
exercir de manera exclusiva la violència al seu territori, per tal de garantir
que una única autoritat eviti el caos i
les agressions entre els individus. Això
vindria a ser un estat modern, segons
Weber, que imaginava que perquè
aquest monopoli de la violència fos legítim, l’estat l’havia d’exercir de forma
benèvola i en cap cas contrària als ciutadans.
Des del mes de setembre fins avui
hem hagut de suportar molta violència
a Catalunya. Alguns han sofert cops de
porra, d’altres citacions i amenaces judicials, i, en els pitjors casos, privació
de llibertat i exili. I la violència s’ha continuat exercint només des d’una sola
banda, no pas des de la catalana, que
justament va deixar la declaració de la
República sense efectes pràctics per la
renúncia explícita i militant a exercir-la,
ni tan sols com a defensa. Hi ha qui diu
que un 48% de la societat catalana no
pot imposar un estat propi (és a dir, un
organisme que entre d’altres coses exerciria aquest monopoli de la violència
al territori) al conjunt de la població.
Però, en canvi, hem de suportar mentrestant com jutges, fiscals, policies i
militars la mantenen, a nivell físic o
d’amenaça, amb tan sols el suport del
40% de la població. O ni això: em pregunto jo quants votants del PSC, o fins
i tot de Cs i del PP, aplaudeixen els
cops de porra, els empresonaments
amb arguments de ficció i aquest exercici arbitrari del monopoli de la violència contra els seus conveïns, en defensa d’un model de l’Estat que una majoria de catalans fa temps que no volen.
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Fan pinya

Què és l’arquitectura? (III)

S

i ens refiem del mercat per a una
definició de casa, veurem que les
immobiliàries de carrer defineixen els seus productes segons un parell
o tres de variables: la imatge d’un interior –habitualment–, la superfície total
de la casa (m²) i el seu preu de venda o
lloguer (€). Algunes mostren una planta acolorida que ja dona més detall sobre la seva distribució interior o la denominació i nombre d’estances: vestíbul, dormitori, sala, cuina, bany... El
2014, l’arquitecte holandès Rem Koolhaas, com a comissari de la biennal
d’arquitectura de Venècia, va definir
l’arquitectura també com la suma
d’aquests i d’altres elements –quinze
en total– i en va dir fonamentals. Segons ell, allò que és essencial a l’arquitectura són els components dels edificis, utilitzats pels arquitectes a qualsevol lloc del món, en qualsevol època.

L’OBJECTE EN EXPOSICIÓ en aquell cas no

eren els arquitectes i les seves últimes
obres sinó els elements de l’arquitectura, la seva història, evolució i casuística. La mostra dedicava una sala a cada

element i allà hi aglutinava versions
passades, contemporànies i futures de
cada component. Però passejar-se pels
pavellons de la Biennale recordava
massa una fira de la construcció. Els
elements arquitectònics es mostraven
aïllats, sense cap concessió a l’espai, a
l’aire que els envolta, ni a les persones
que n’haurien de fer servei.
ÉS ACURADA UNA TAL EXPRESSIÓ? Són re-

alment definitoris de l’arquitectura els
elements materials que la conformen o
l’experiència arquitectònica resideix
més aviat en les relacions que establim
amb ells i amb l’entorn, gràcies a ells? És
més característica de l’arquitectura la

“
Quins són els
components reals
de la casa? En què
consisteix habitar?

forma, dimensions o materials d’una finestra o –tal com apreciaven Alison i Peter Smithson– el món de possibilitats
experiencials i de relació que aquesta
obre?: veure entrar la llum del sol i escampar-se pel terra; poder escriure o
treballar davant d’una finestra envoltada de vegetació; observar una vista o un
paisatge; poder mirar cap a fora sense
quedar enlluernat; tenir la casa ben ventilada; poder tancar els porticons de fusta a l’estiu… Quins són els components
reals de la casa? En què consisteix habitar? En què hauríem de pensar els arquitectes quan projectem una casa? Quins
són els valors fonamentals que haurien
d’anunciar les immobiliàries? Perquè,
les cases, tal com sosté alguna, són espais per viure-hi. Paradoxalment, en
sortir de la Biennale, es podia recollir un
fullet no gaire gran on el mateix comissari que acabava d’enlluernar-nos amb
tota l’anàlisi històrica i tipològica dels
elements, narrava en primera persona
els seus records dels diferents espais de
la casa materna a través d’experiències
sensitives vinculades a les activitats que
hi realitzava. D’això va l’arquitectura.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

L’1-O a les escoles
b Professors d’institut portats
a declarar per haver criticat suposadament les salvatges
agressions de la Policía Nacional el dia del referèndum d’autodeterminació de Catalunya
(l’1-O de 2017). Se’ls acusa
d’un “delicte d’odi”. Soc professor, de secundària. Què es
pensen que vam fer l’endemà
de la catàstrofe els professors i
mestres davant d’una classe
d’adolescents en estat de xoc,
commoguts, ferits, consternats… ¿Ens vam posar a fer
anàlisis sintàctiques, equacions o a parlar de l’arquitectura romana? En el meu cas, els
alumnes, nois i noies que van
passar la nit a la mateixa escola on aprenen i que els policies
van destrossar, agredint familiars, veïns i amics en nom de
no sé quin “estat de dret”, em
van demanar de parlar-ne i ho
vam fer. Els documents escrits
i redaccions lliures que en van
resultar farien empal·lidir de

vergonya tots els partidaris del
155 si encara conservessin un
mínim de dignitat humana. I
ara digueu-nos qui ha gosat
violar la pau i la convivència a
cops de porra.
SALVI PARDÀS I SUNYER
Barcelona

El rosari de
l’aurora
b No deixa de ser paradoxal
que, tot i estar adscrita a la
Unió Europea –garant de les llibertats dels pobles i dels drets
humans–, Espanya segueixi
manifestant la seva fòbia envers els polítics i ciutadans independentistes catalans
–guanyadors en les eleccions
del 21-D convocades per Mariano Rajoy– fins al punt d’acusar-los gratuïtament, injustament i fal·laciosament de colpistes i “rebels i sediciosos”,
termes que ja eren utilitzats el
1714 per l’administració i les
tropes del rei Felip V quan van
incorporar la nostra nació al

regne d’Espanya per la força
de les armes. És per això que
resulta abracadabrant i impresentable als ulls del món que
tres magistrats del Tribunal
Suprem espanyol hagin decidit
per unanimitat que és arriscat
deixar en llibertat provisional
Oriol Junqueras, vicepresident
de la Generalitat, líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, historiador, pacifista i pare
d’un fill menor d’edat. Es fa evident que un tal procedir contra
les llibertats del nostre poble
acabarà com el rosari de l’aurora...
JORDI PAUSAS
París

Respectar i ésser
respectats
b Per poder superar l’actual
atzucac polític on es troba Catalunya, cal començar aportant-hi moltes dosis de respecte. No anirem enlloc amb les
malfiances i les desqualificacions continuades que es fan

els diferents polítics. Hem arribat on hem arribat amb responsabilitats compartides.
“Qui estigui net de culpa que tiri la primera pedra”, va dir Jesús. Només per la via del respecte, del diàleg i de les reformes podrem recuperar les
nostres institucions, els nostres presos i els nostres exiliats. Ja n’hi ha prou d’anar furgant en el passat, és hora de
mirar endavant, assumir responsabilitats i tornar a intentar
exercir la nostra limitada autonomia amb la màxima seriositat i honestedat. Més endavant
Catalunya haurà d’ésser capaç
de cercar i trobar nous aliats
en persones, entitats i nacions
que ens respectin i ens facin
costat. Per poder progressar
vers la Catalunya lliure que volem, es necessiten tota mena
de suports interns i externs.
Amb les experiències del “nosaltres sols” està demostrat que
és impossible progressar.
FERRAN PONT
Terrassa (Vallès Occidental)
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“Negar la unitat de la llengua
és com afirmar que la Terra és plana”

La frase del dia

Vicent Moreno, PRESIDENT D’ESCOLA VALENCIANA

Tribuna

De set en set

Paisatge, país, pàtria

Redempció
laica

Manuel Castaño

Josep Vallverdú. Escriptor

s molt de la ceba”, deien anys
enrere d’aquell ciutadà que
manifestava un zel extrem en
el culte i l’exaltació de la llengua, de la
història, de la sardana, de les tradicions, de les grans figures de la nostra
terra. Ignoro on té l’origen aquesta expressió, però ha arribat fins avui en la
variant “és un ceballut”, per referir-se a
un tossut irreductible. Tenim record
de l’ús freqüent de “de la ceba” en el
sentit de “molt catalanista” des
d’abans de la guerra del 1936-39.

“É

el silenci sobre la ceba catalanista era total.
Planava damunt nostre la muda amenaça d’anar als ominosos tribunals de
responsabilitats polítiques si esmentàvem ni que fos la paraula català o Catalunya. Recordar aquells anys ens estremeix encara. Tanmateix, alguns agosarats feien córrer proclames o articles
sobre la personalitat catalana, la realitat del país de sempre, i tot això repartit només a persones de confiança, del
mateix parer, amb el propòsit de contribuir a mantenir la il·lusió i l’esperança en una obertura de les rigors imposades i un retrobament de plataformes
d’acció, pel cap baix culturals. I de vegades hom comentava l’activitat clandestina dels proselitistes, entestats a
recuperar l’atmosfera de normalitat
fent classes de català, xerrades sobre
aspectes de la nostra història o costumari, i se sentia l’expressió admirativa
“és que és molt catalanista, aquell!”
Molt catalanista, o sigui molt entusiasta, molt creient en el país, fidel a la terra. Terra i país volien dir, en el fons de
l’ànima, pàtria. Per cert, els castellans
mai no diuen “el meu país”, sinó “mi
tierra”.
ELS PRIMERS ANYS DE POSTGUERRA

EL PROFESSOR IGNASI ALDOMÀ, de la Uni-

versitat de Lleida, geògraf i assagista,
va publicar el 2016 un treball, Paisatge, País, Pàtria, on, a base de seguir la

Sísif
Jordi
Soler

trajectòria vital i el testimoni escrit
d’un vell compatriota nat abans de la II
República, explicava com un català
d’arrel confegia la identificació amb la
terra en tres etapes: la primera, Paisatge, corresponia a la infantesa, en què la
visió que el nen o nena té del que l’envolta és reduïda. L’infant, si fa un dibuix, representa la mare, el pare, un
gos, el sol. Si de cas ha passat part
de l’estiu a la platja dibuixarà les ones,
una barca, peixos, i el sol. Si ha viatjat
a muntanya dibuixarà muntanyes,
un tractor, una masia, uns arbres i núvols. Efectivament, es tracta d’un contacte físic, no racional, amb el paisatge,
entenent per paisatge allò que cap en
un full de dibuix, i que ha abastat amb
la mirada. És, però, la concepció bàsica

del país, la que perdurarà: el nen o la
nena, només uns anys després, afegiran al seu dibuix un tren, un pont, un
riu, la silueta d’una vila i el seu campanar. Estem a un pas d’entrar en la segona etapa.
LA SEGONA ETAPA, País, és aquella en
què, en plena joventut i fins entrats en
l’adultesa, el coneixement del paisatge
físic esdevé més complet, degut als desplaçaments, excursions en grup, canvis de domicili, sensació de superfície. I
a l’aprofundiment de la noció física s’hi
afegeix la certesa de la població humana, la convivència. El pont, el tren, el
riu, prenen un significat per a tu i per a
mi; l’oficina, l’obrador, els grans barris,
són plens de persones, que viuen i treballen, es reuneixen i confegeixen un
trenat social, amb ajuntaments, serveis molt diversos, tendències polítiques; també és el temps de prendre
consciència de l’organització territorial, les comarques, les demarcacions
provincials, diputacions, una Generalitat. Hem assumit que aquell paisatge
és un país, el nostre.

Pàtria, és aquell que
planteja una anàlisi, i per tant un filtre
crític, de la validesa de les eines amb
què aquell país, el nostre, ho és de nostre, fins al punt que ens hi sentim o no
còmodes: es produirà, de segur, una
presa de posició: desitgem que aquell
país, que coneixem, identifiquem, estimem, i qualifiquem de nostre, estigui
ben desenvolupat, pròsper, i creiem
que l’esforç individual per contribuir al
seu ple desenvolupament polític cal
que s’articuli en comunitat amb els altres compatriotes, els conciutadans,
els habitants de tot el territori, nats
aquí o vinguts de fora, actors incorporats al conjunt. I en diem Pàtria perquè
és una denominació noble, elevada, venerable, molt pura. I per ella farem el
que calgui, com a bons ceballuts.

EL TERCER ESGLAÓ,

“
En diem Pàtria
perquè és una
denominació noble,
elevada, venerable,
molt pura. I per ella
farem el que calgui,
com a bons
ceballuts

A

l principi del segle XVI el tràfic
d’indulgències havia
arribat a límits escandalosos. La penitència que l’Església
imposava per determinats pecats
podia quedar suspesa a canvi d’uns
diners que a l’Església li venien
molt bé per finançar obres com les
de la Basílica de Sant Pere. La idea
era que tan aviat com una moneda
dringa a la caixa, una ànima vola fora del Purgatori; això va contribuir a
impulsar la Reforma protestant. Actualment, la religió laica que prova
de suplantar el cristianisme recau
en un tràfic similar. La por de l’Apocalipsi s’ha transformat en el temor
a la imminència de la fi del món
atribuïda al desgavell climàtic causat per l’acció de l’home sobre la
terra, una fi que podria endarrerirse màgicament seguint determinades pautes de conducta virtuosa i
de resignació fiscal. Els sentiments
de culpa són conjurats en grans recaptes i maratons, cerimònies collectives d’expiació a través del donatiu, que generen una alta dosi
d’autocomplaença, fins i tot entre
els qui no hi han posat ni un euro. I
les ONG, els nous ordes de predicadors, detallen quantes bones obres
poden fer amb cada quantitat que
reben, i empaiten els pecadors per
carrers i televisions perquè es comprometin a una donació permanent.
Passen els segles, i canvien els costums; però les pors i les il·lusions
persisteixen, adaptades a noves
creences, administrades per nous
clergues, que, com els anteriors, no
practiquen la resignació amb els
discrepants. I també persisteixen
els mals usos, l’exacció justificada
amb elevats arguments i nobles
causes.
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Trobada dels
expresidents
Artur Mas i
José Montilla

El Suprem
amplia la
causa contra
el sobiranisme

El Punt Avui reuneix
els dos líders per
analitzar la situació
a Catalunya i la
relació amb l’Estat

Els dirigents de la
CUP i del PDeCAT
comencen a rebre
les notificacions
que se’ls investiga

Segon “pas al cost
DECISIÓ Renuncia a la presidència del PDeCAT amb
l’argument de no obstaculitzar l’expansió de JxCat i defensar-se
dels processos judicials MOMENT La sortida arriba sis dies
abans de la sentència del cas Palau DIFERÈNCIES Nega
haver qüestionat l’estratègia política de Puigdemont
Odei A.-Etxearte
BARCELONA

Quan feia exactament dos
anys d’aquell dissabte frenètic en què va decidir que
Carles Puigdemont havia
de ser investit president
de la Generalitat, vorejant
el termini legal que abocava el país a unes noves
eleccions, Artur Mas feia
un segon “pas al costat”.
Aquesta vegada, renunciant a la presidència del
PDeCAT, un càrrec representatiu sense funcions
executives que, a partir
d’ara, assumirà de manera interina Neus Munté,
fins que el partit en voti el
relleu d’acord amb els estatuts. Mas va esgrimir
dues raons per deslligar-se
orgànicament de la direcció que coordina Marta
Pascal: la voluntat de no
obstaculitzar l’expansió
del partit a través de JxCat
després dels bons resultats del 21-D i la necessitat
de defensar-se judicialment de la condemna pel
9-N, encara pendent de la
ratificació del Tribunal
Suprem; de la causa oberta al Tribunal de Comptes
pel mateix procés participatiu; i de l’ampliació de la
macrocausa sobre el procés decidida pel jutge Pablo Llarena.
El moviment, que havia
decidit feia mesos, també
s’executava sis dies abans
que es faci pública la sentència del cas Palau, un
procés judicial que determinarà si CDC es va finançar il·legalment a través
del Palau de la Música a
canvi
d’adjudicacions
d’obra pública, com van

declarar Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull durant el judici. Mas va haver
de donar explicacions repetidament en vista
d’aquestes i altres acusacions sobre CDC. Per
aquest cas va haver de
comparèixer tres cops al
Parlament en els darrers
anys. El que també va ser
president de Convergència, però, va desvincularne la seva marxa de la direcció.
De CDC al PDeCAT
Mas, que va pilotar el gir de
CDC cap a l’independentisme fins al trencament
de CiU i va acompanyar el
complex intent de refundació convergent, es retirava de la primera línia del
PDeCAT i tallava així la
darrera vinculació personal orgànica de la formació actual amb la vella formació de Jordi Pujol. “La
decisió no és precipitada,
de l’últim moment. L’he
meditada llargament”, va
assegurar en una roda de
premsa a la seu del partit.
Carles Puigdemont va saber abans de l’estiu que el
seu predecessor a la presidència de la Generalitat
renunciaria al càrrec al
partit. També Pascal, altres dirigents de la formació i persones pròximes a
l’expresident de la Generalitat.
De fet, Mas va abordar
dilluns amb la cúpula la
precipitació de la sortida,
segons fonts pròximes a
l’expresident, fora de la reunió del comitè nacional
en què va expressar que
els resultats del 21-D, en
què l’independentisme va

conservar la majoria absoluta al Parlament però no
va superar el 50% dels
vots, no permetien accelerar la implantació de la independència en el curt termini. Ahir a la tarda,
abans de la compareixença pública en què va formalitzar el “pas al costat”,
la direcció es va reunir
sense ell. Fonts del partit
subratllaven que va estar a
punt de renunciar a la presidència diverses vegades
en els darrers mesos, però
el transcurs del procés i
l’1-O ho complicaven. Un
cop passades les eleccions
del 21-D i en l’impasse actual per la constitució del
Parlament i la investidura, anunciava la sortida de
la direcció del PDeCAT.
“No em retiro de la política”, va subratllar, convençut que hi ha “moltes maneres” d’estar-hi.
Mas i Puigdemont
Mas va negar haver fet mai
cap declaració pública que
qüestionés l’estratègia o
les decisions de Puigdemont, tot i que no ha amagat el seu parer respecte al
full de ruta o les decisions
polítiques que van succeir
el referèndum de l’1-O. “El
que estic decidint avui no
implica un missatge a ningú i menys al president
Puigdemont”, va sentenciar. Des de Brussel·les, el
president de la Generalitat va empènyer el partit a
retirar la seva sigla i a avalar la candidatura de
JxCat després del rebuig
d’ERC a una llista unitària, fins i tot demanant als
principals dirigents de
l’executiva dels exconver-

Les frases d’Artur Mas

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

“No vegin una
confrontació entre
JxCat i el PDeCAT.
JxCat es va
engendrar
de manera comuna
a Bèlgica”

“JxCat ha de
servir d’accelerador
perquè el PDeCAT
es transformi en allò
que volíem el 2016. [...]
Vull que el PDeCAT es
reforci i s’expandeixi”

“No em vaig veure
capaç de prendre
aquesta decisió abans
de l’1-O ni entre l’1-O i
el 21-D per les
interpretacions que se
n’haurien pogut fer”

gents que no participessin
en la campanya mediàtica
de la candidatura durant
el compte enrere electoral. La formació veu en els
resultats de les eleccions

una via per culminar la refundació iniciada amb les
conegudes dificultats congressuals i postcongressuals del 2016, i nega que
hi hagi tensions amb la

candidatura que va permetre a Puigdemont ser el
candidat independentista
més votat. “No vegin una
confrontació entre JxCat i
el PDeCAT. JxCat es va en-
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Generació
Carles Sabaté

L’intent d’abandonar l’Estat de l’1-O i la proclamació
suspesa de la República té costos. Part de la generació
de polítics que han liderat el procés en l’última dècada
estan fent passos al costat. Ha estat molt dur topar
amb la justícia espanyola i ser la primera generació de
polítics que la desafien, com va fer Mas. L’Estat els inhabilita i els amenaça amb dècades de presó, com a

Mundó. No és poc, i és comprensible pensar-ho. Per això els tenalla la possibilitat de tornar a ocupar càrrecs
públics destacats i ser condemnats, com li passa a
Forcadell. Cada cop s’albira més que caldrà una nova
fornada de polítics per al segon intent d’abandonar
l’Estat, ja amb el 51% de vots sota el braç i una nova
generació que es foguejarà en aquesta legislatura.

tat” de Mas
Artur Mas, ahir, a la seu del PDeCAT,
durant la roda de premsa ■ JUANMA RAMOS

Cs recorda la
proximitat del
cas Palau
—————————————————————————————————

El fins ara portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va recordar que la renúncia d’Artur Mas a la presidència del PDeCAT arribava
dies abans que es faci pública
la sentència del cas Palau. Un
pronunciament que, segons
va dir, “amb tota probabilitat
imposarà grans condemnes
per corrupció i finançament
il·legal a CDC”. Per Carrizosa,
la gestió de Mas a partir del
2012 a la presidència de la
Generalitat va ser “nefasta”
per al país. La portaveu de
Catalunya en Comú, Elisenda
Alamany, va assegurar que
les classes treballadores “recordaran” el nom de Mas
“durant molt de temps”, i va
afirmar que confia que amb
aquest moviment es tanqui
“una etapa de política neoliberal i una política fosca de
retallades”, fent referència a
la seva etapa com a president
de la Generalitat. També va
fer notar la proximitat de la
resolució judicial sobre el presumpte finançament irregular de Convergència. “Vull
pensar que no té res a veure
amb la sentència del cas Palau”, va afegir sobre la decisió
de Mas de deixar la presidència del PDeCAT.

gendrar de manera comuna a Bèlgica”, va al·legar
Mas.
“Generositat”
El ja expresident dels exconvergents justificava la
seva sortida amb el convenciment que, en la mesura que és una de les persones “vinculades” al passat de CDC, pot limitar
l’expansió de la base electoral del partit aprofitant
els resultats dels comicis.
Per Mas, JxCat ha de ser
l’“accelerador” del PDeCAT sobre el fonament

dels més de 940.000 votants que li van donar suport el 21-D. Pel que fa a
Puigdemont, i a la incògnita sobre una possible investidura telemàtica o el
retorn no concretat a Catalunya en vista de la possibilitat que sigui detingut
i empresonat, no es va pronunciar. “Ha de prendre
les seves decisions i siguin
quines siguin les respectaré”, va dir.
Les apel·lacions a la “generositat” que la vigília havia fet en la reunió del comitè nacional del PDeCAT

començaven per si mateix, segons va apuntar
Artur Mas. S’hi va referir
en el transcurs d’una intervenció que ja va ser interpretada per dirigents
del partit com una mena
de comiat. La seva tesi és
que s’han de deixar “espais lliures” perquè “persones que poden tenir lideratges agafin responsabilitats”. Per preservar el de
Neus Munté, Mas va optar
a la presidència del partit
en tàndem amb la que va
ser consellera de la Presidència, un moviment que

va generar malestar intern a les bases de la formació que es refundava, i
que va complicar la gestió
política posterior del congrés del 2016. Fonts del
partit apunten que Munté
exercirà la presidència de
manera provisional fins
que el partit en voti el relleu d’acord amb els estatuts, que estableixen que
ha de ser escollida per l’assemblea nacional “a través d’un procediment
d’eleccions obertes amb
llista tancada i bloquejada”. ■

Puigdemont, junt amb els consellers Toni Comín i Meritxell
Serret, en una compareixença a Brussel·les ■ ACN

Puigdemont
interpel·la
Europa sobre el
joc democràtic
a Lamenta no poder tornar amb
garanties a Catalunya a Intervé a

distància en un acte a Montpeller
Redacció
BARCELONA

El president i cap de llista
de Junts per Catalunya,
Carles Puigdemont, va
apel·lar ahir al compromís
democràtic europeu tot recordant que “el més sagrat”
és el respecte a la decisió
dels votants, en aquest cas
el resultat de les urnes del
21 de desembre que van donar una majoria independentista al Parlament.
Puigdemont, que va recordar que no pot tornar a
Catalunya sense garanties
democràtiques i legitimitat, era el convidat estel·lar
d’un acte celebrat a Montpeller, en la que va ser la seva primera aparició pública
de l’any, coincidint amb la
polèmica sobre la futura
presidència de la Generalitat. El candidat per JxCat
va intervenir per videoconferència a la capital occitana, en un debat organitzat
pel CDR de Montpeller i en
el qual també van participar altres polítics catalans i
el representant del Partit
Occità, David Grosclaude.
Davant d’un auditori,
que el va ovacionar en diverses ocasions, Puigde-

mont va denunciar que el
govern espanyol “ha anullat i ha liquidat” les institucions catalanes i va recordar els responsables polítics i líders socials que encara són a la presó i l’exili a
què es veu obligat ell mateix i altres càrrecs, i també
al fet que centenars d’alcaldes hagin estat acusats per
la fiscalia espanyola per haver subscrit la declaració
d’independència. “Tot –va
remarcar– per haver complert el programa electoral
de les eleccions del 2015:
convocar un referèndum
per saber l’opinió dels catalans.” “És un delicte demanar la República?”, va reblar.
A més de recalcar el caràcter cívic de les manifestacions, “potser les més importants de la història moderna d’Europa”, el líder de
JxCat va voler preguntar “a
tots els racons d’Europa si
es pot tolerar l’actuació de
l’Estat espanyol al segle
XXI havent firmat la carta
de drets fonamentals de la
UE. Finalment, va instar
Rajoy a imitar França, que
ha establert un diàleg amb
els líders corsos després
dels resultats electorals. ■
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L’home contra la paperera
TRAJECTÒRIA · L’expresident acumula trenta anys de vida política a la primeríssima fila de la gestió pública ASCENS · El
2002 la carrera de Mas va fer un salt de gegant en consolidar-se com a successor de Pujol al capdavant de CDC TRAVES ·
L’operació Catalunya, l’ombra de corrupció, el veto de la CUP i el procés pel 9-N i per l’1-O han minat l’expresident del PDeCAT
Jordi Panyella
BARCELONA

L

a paperera de la història no
existeix. S’ha entestat a demostrar-ho Artur Mas i Gavarró (Barcelona, 31 de gener
del 1956), que ahir va protagonitzar una nova pirueta política, un
“nou pas al costat” per continuar
disparant des d’una altra trinxera
però sense canviar de bàndol. El
mateix Mas va advertir que es tracta d’un adeu sense plegar de la política intentant desmentir tots els
que ho interpretaran com la defunció pública de l’home que entre el
2010 i el 2016 va aconseguir el cim
en la seva carrera en presidir la Generalitat durant dues legislatures,
culminació d’una tasca política que
havia iniciat el 1987 com a regidor
a l’Ajuntament de Barcelona.
El primer d’enviar públicament
Artur Mas a “la paperera de la història” va ser un exultant Benet Salellas, exdiputat de la CUP, que ho va
proclamar al costat d’una encara
més exultant Anna Gabriel el 10 de
gener del 2016, només un dia després que Mas passés el relleu a Carles Puigdemont en el llarg i tortuós
procés d’elecció de president de la
Generalitat que es va produir després de les eleccions del 27 de setembre del 2015. L’objectiu acomplert de la CUP per desempallegarse de l’home a qui feia responsable
de la política de retallades, és el mateix que quatre anys enrere, però
amb propòsits diferents, havia posat en marxa l’Estat en el primer
episodi públic i notori de l’operació
Catalunya.
Poc abans de les eleccions del novembre del 2012, un informe apòcrif de la policia publicat a la premsa disparava contra Mas titllant-lo
de corrupte, al costat de Jordi Pujol
i Fèlix Millet. Mas i aleshores Convergència van poder entomar l’envestida i driblar la boca de la paperera, que ja estava oberta, però l’objectiu que perseguien aquells que
van elaborar i filtrar l’informe es va
aconseguir parcialment en debilitar
la candidatura de Mas en aquells comicis, en què va veure reduït el seu
suport popular.
L’informe policial bevia fonamentalment de l’ombra de corrupció que el cas Palau de la Música havia aconseguit aixecar ja aleshores
sobre CDC i que pocs mesos després, el juliol del 2013, va començar
a agafar forma amb un primer escrit del jutge instructor on s’apuntava que el partit que aleshores diri-

Mas votant el 9-N del 2014, en una imatge del judici per la consulta i en el discurs del 12 de setembre del 2012 ■ J. LOSADA/ A. PUIG / ACN / ARXIU

El navegant
intrèpid
El primer que va fer
Mas quan al tercer
intent va ocupar el
despatx de president de la Generalitat va ser clavar un
timó a la paret. El
polític, aficionat a
les metàfores marineres, va tenir el
juliol del 2014, amb
l’anunci que Jordi
Pujol tenia diners a
l’estranger, un ensurt propi de naufragi. Des d’aleshores, la seva travessia ha estat pròpia
d’un navegant intrèpid en un vaixell,
el PDeCAT, que no
sembla haver estat
avarat per a grans
aventures.

gia Artur Mas havia rebut il·legalment 5,5 milions d’euros en comissions il·legals. Mas ha corregut sempre davant aquesta paperera en forma de corrupció que ho devora tot,
negant la implicació del seu partit.
Inclús quan en ple judici del cas Palau, l’any passat, els principals acu—————————————————————————————————————————————

L’acció política de
l’expresident Artur Mas té
un abans i un després del 12
de setembre del 2012
—————————————————————————————————————————————

sats van reconèixer haver facilitat
el trànsit de diners entre l’empresa
Ferrovial i el partit, Mas va negar
amb vehemència la implicació dels
convergents.
La compareixença d’ahir d’Artur
Mas anunciant que deixa la direcció
del PDeCAT es produeix quan falta
menys d’una setmana perquè l’Audiència de Barcelona faci pública la
sentència del cas Palau, on, previsi-

blement, hi haurà una condemna a
l’extresorer de CDC Daniel Osácar i
al partit com a responsable civil
subsidiari. Però, per les paraules de
Mas, aquesta tampoc és la paperera
que sembla haver-lo engolit definitivament, tot i que ell i el seu partit,
l’antic i l’actual, se’n ressentiran políticament i econòmicament.
Ahir mateix, l’expresident de la
Generalitat va rebre l’escrit del Tribunal Suprem conforme l’investiga
per un delicte de rebel·lió pel referèndum de l’1 d’octubre, i aquesta
ofensiva judicial se suma a la que
Mas ja arrossega arran de la consulta del 9 de novembre del 2014 i que
ha acabat amb la seva inhabilitació i
posant en risc el seu patrimoni.
Ara, a més a més, s’hi afegeix un
procés judicial que pot acabar comportant una condemna de presó de
trenta anys, i aquest és un escenari
nou contra el qual Mas ahir va fer el
primer pas per poder afrontar-lo,
segons va donar a entendre.
La deriva independentista que

ha acabat enredada amb aquest tortuós i torturador procés judicial la
va encetar el mateix Mas el 12 de
setembre del 2012 quan l’endemà
de la multitudinària manifestació
de la Diada va posar rumb cap a l’objectiu de la independència en un
discurs des del Palau de la Generalitat on per primer cop es va començar a parlar d’una Ítaca a la qual no
s’ha acabat d’arribar mai perquè,
com ell mateix va advertir, “res no
serà fàcil però tot és possible”.
Fins a arribar a aquell 12 de setembre, la biografia de Mas havia
estat la d’un polític que maldava per
marcar perfil propi davant Jordi
Pujol, a qui va succeir el 2002, i després d’haver superat dos governs
tripartits i haver-se fet gran, políticament, des de les files de l’oposició,
on alguns van creure que també
acabaria trobant la seva paperera.
Ara, temps al temps, i temps sobretot a la història, que és l’única
que pot omplir o buidar, de veritat,
la seva paperera. ■
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“Puigdemont
ha de decidir.
Jo vaig fer un
pas al costat”

PRESIDENT · “És el candidat natural a la investidura però les dificultats
objectives són evidents” DUI · “La declaració d’independència del 27-O no
té categoria legal perquè no té acta. Es una votació. La presó és injusta”

❝

❝

Si torna serà
detingut i
empresonat. Ho ha
de decidir ell. Jo vaig
fer un pas al costat

No es pot anar a unes
altres eleccions. Els
independentistes no
posaran en risc la
majoria

Una cosa és
desobediència i una
altra, tenir-los a
presó per sedició i
rebel·lió

S’hauria acceptat
una consulta no
vinculant però mai
vam trobar
interlocutors

El referèndum
decideix. Si el 47,5% de
vots no serveix, menys
encara el 43,5%

Si no vols entendre
ni administrar la
realitat, acules l’altre
cap a la unilateralitat

D’aquí a sis mesos
parlem dels continguts
de la reforma de la
comissió oberta

Del president és la
capacitat de
convocar eleccions
si se’l posa al límit

❝

❝
❝

❝
❝
❝

Xavier Miró
BARCELONA

Vint dies després de les eleccions en què l’independentisme
revalida la majoria, amb l’horitzó de la difícil investidura de
Carles Puigdemont, i el mateix
dia que l’expresident Mas abandona la presidència del PDeCAT, El Punt Avui reuneix, en
un debat a la sala 4 Gats de la
Pedrera barcelonina, el mateix
Mas i l’expresident Montilla.
L’objectiu és contrastar les dues
visions sobre com hem arribat
fins aquí i en quin punt estem,
en una xerrada que s’emetrà
avui per El Punt Avui Televisió
a les 19.00 i a les 21.30 hores.
La incerta investidura és la
primera qüestió que posa sobre
la taula el director d’El Punt
Avui, Xevi Xirgo, i tots dos expresidents coincideixen en la
dificultat que Puigdemont pugui liderar un govern des de
Brussel·les i tanquen la porta a
la repetició de les eleccions. El
president Montilla adverteix
que, a més de tenir majoria, la
investidura s’ha de fer respectant el reglament del Parlament
i que Puigdemont pot ser investit però l’avisa que no pot presidir el govern català des de Brussel·les. I alerta del risc d’allargar
la incertesa i la inseguretat en
què, segons ell, s’ha instal·lat el
país perquè pronostica que els
no independentistes s’oposaran
a una investidura no presencial,
hi intervindran els tribunals i
l’acte pot acabar suspès.
“El candidat natural és Puigdemont però les dificultats objectives són evidents”, reconeix

Mas, que recorda que Puigdemont serà detingut i empresonat si torna a Catalunya, sigui
per ser investit o un cop ja investit: “Aquesta és una decisió
personal que ha de prendre ell.
Jo vaig fer un pas al costat i vaig
proposar-lo a ell de president.”
Respecte a la possibilitat que
es repeteixin les eleccions per la
impossibilitat de la investidura,
Montilla confia que no passarà:
“Espero que hi hagi seny. El país
necessita un govern com més
aviat millor que pugui governar
amb normalitat.” Mas considera que, a més, seria un error per
a l’independentisme perquè posaria en risc una majoria parlamentària legitimada per una
participació del 80% en les eleccions.
Presó i exili
Respecte a l’excepcionalitat
amb què s’haurà de formar govern tenint en compte que diversos diputats són a la presó o
a Brussel·les, Montilla considera “extrema” per “innecessària”
la presó preventiva, però recorda que s’han comès delictes i
que n’hauran de respondre les
persones que van incomplir interlocutòries judicials “amb coneixement” del que estaven
fent. L’expresident Mas ho qualifica d’injust, antinatural i antipolític i defensa que la declaració d’independència del 27-O no

té categoria legal perquè no hi
ha cap acta oficial, sinó que va
ser una votació. En aquest sentit, recorda que des del 2005 organitzar un referèndum no té
tipologia penal: “Una cosa és
jutjar per desobediència i una
altra, tenir-los en presó preventiva sense fiança acusats de sedició i rebel·lió, delictes que
comporten l’ús de la violència
directa.”
Independència judicial
L’expresident Montilla creu que
no hi ha delicte de rebel·lió en
l’actuació del govern català, però sí que veu plausible la sedició
en la protesta del 20-S davant la
conselleria d’Economia perquè
apunta que no es requereix violència i que tenia com a objectiu
“impedir o dificultar l’actuació
judicial”. Per l’exlíder socialista,
els dirigents independentistes
van subestimar que “la justícia
té dinàmiques i funcionament
molt al marge de la política. Té
vida pròpia”. En aquest sentit,
Mas no nega que existeixi la independència judicial però recorda que la justícia no està al marge del clima social i polític, i que
ell va ser condemnat pel 9-N
quan els seus advocats havien
descartat que tingués conseqüències penals.
Per Montilla, és un error confondre el fet que la majoria de
jutges siguin conservadors amb
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Mas i Montilla, en el
debat moderat per Xevi
Xirgo, a la Pedrera.
■ ANDREU PUIG

“La presó és
una mesura
extrema per
innecessària”

EMPRESONATS · “No crec que hagin comès rebel·lió, però perquè hi
hagi sedició no cal violència” INVESTIDURA · “La decisió no depèn
només de Puigdemont. Pot ser investit però no presidir des de Brussel·les”

el fet que no siguin independents i avisa a Puigdemont en la
seva demanda a l’Estat perquè
aturi empresonaments que els
afers judicials “difícilment es
poden negociar amb el govern
espanyol”.
Mas apunta la contradicció
que suposa que l’assalt violent a
la Blanquerna per part de la ultradreta estigui impune i empresonat sense judici o pendent
de ser detingut mig govern català. En el mateix sentit, Mas considera un abús del Tribunal de
Comptes que als organitzadors
del 9-N se’ls reclamin 5,2 milions quan 3 d’aquests són el
cost de 7.000 ordinadors que
estan en servei a les escoles: “Això no és una irregularitat comptable. Això es pot comprovar.”
Tots dos presidents estan
d’acord que el govern de Rajoy
ha decidit deixar en mans exclusives de la justícia el conflicte
polític de Catalunya amb Espanya.
Per Mas, el repte sobiranista
requereix una resposta política
que el govern espanyol s’ha tret
de sobre i ha “endossat als tribunals” en una tàctica “típica
de Rajoy”. Ni els 23 punts que
ell va presentar al president espanyol ni les 45 propostes de
Puigdemont van tenir cap resposta. Mas revela que havia estat disposat a acceptar una consulta no vinculant el 2014, però

“mai vam trobar interlocutors”.
Per l’expresident socialista,
part de la culpa és dels governs
independentistes, perquè considera que han facilitat a Rajoy
tancar la porta a una negociació: “Si fas una llista de 45 propostes incloent el referèndum
tindran l’excusa per no parlar.”
Divisió social i referèndum
Montilla no dubta a culpar els
governs independentistes de la
“divisió” de la societat catalana
per la gestió que han fet del conflicte: “Les institucions catalanes estan erosionades. Estan
qüestionades per una part de la
societat catalana. Un partit que
va néixer contra la immersió
lingüística en català ha estat el
més votat en les eleccions.”
L’expresident recorda que mai
s’havien vist tantes banderes
espanyoles al carrer i afirma
que l’economia catalana pagarà
una factura “ben grossa”. La
gent ha votat amb el sentiment
“però no es pot governar amb

El debat s’emet
sencer avui a les
19.00 h i les 21.30 h

els sentiments” conclou. Per
Mas, els ciutadans actuen amb
consciència política més enllà
dels sentiments: “La gent sap
que la transició cap a un objectiu tan difícil té costos i la gent
ho assumeix.”
De fet, Montilla considera un
motiu de divisió el mateix referèndum d’independència i li
atribueix la fractura que, segons ell, s’ha produït entre famílies, amics i companys de feina: “S’ha incrementat la intolerància. El partit que qüestiona
la immersió en català compartida per la majoria ha guanyat les
eleccions. No ho veieu?” En canvi, Mas defensa que els referèndums són per decidir i no per dividir, i recorda que la reivindicació d’un referèndum pactat és
compartida per la majoria de
catalans. Mas llança a Montilla
una paradoxa. Està d’acord que
el 47,5% de votants independentistes no poden imposar la
secessió a la resta. Però encara
menys el 43,5% de votants no
independentistes poden imposar-se als primers.
Per Montilla, l’única sortida
és votar una solució acordada
entre les dues parts, una proposta que no pot ser la independència perquè divideix: “Un referèndum de secessió és irreversible. En canvi, els efectes d’un
referèndum estatutari o constitucional no són irreversibles.”
Tots dos presidents coincideixen, però, en l’error de la via
unilateral. Montilla fa seva l’advertència als independentistes
de l’històric periodista Gaziel:
“No saben que és més difícil desentendre’s d’Espanya que en-

❝

❝

El candidat ha de ser
aquell que sumi 68
vots i que ho faci en
el marc del
reglament

Crec que no hi haurà
noves eleccions.
Espero que hi hagi
seny. El país
necessita un govern

El poder judicial és
cada jutge i cada
tribunal. La majoria
són conservadors
però independents

El desenvolupament
dels afers judicials
difícilment es pot
negociar amb el
govern espanyol

❝

❝
❝

Que hi hagi justícia
no vol dir que sigui
justa en determinats
moments

La unilateralitat
només porta a
l’erosió de les
institucions del país

❝

❝
❝

Un partit que va
néixer contra la
immersió ha estat el
més votat

Un referèndum de
secessió divideix
perquè és
irreversible
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❝

❝

El creixement del
PDeCAT requereix
generositat de molta
gent. Em vaig posar
jo com a exemple

Es va prometre
marxar d’Espanya al
cap de divuit mesos.
Marxar a on? A
Brussel·les?

Artur Mas

José Montilla

tendre’s-hi.” Per ell, és un camí
que només condueix a l’erosió
de les institucions catalanes.
Mas hi està d’acord i assegura
que no és la via que defensa l’independentisme, que considera
que s’ha trobat en un carreró
sense sortida: “Tu no pots negar
permanentment la realitat d’un
repte polític. Si no la vols administrar ni entendre, estàs aculant l’altre cap a la via unilateral.”

lana. Mas admet que l’independentisme ha volgut anar massa
de pressa en determinats moments. Així, recorda que ell no
era partidari de les eleccions del
27-S del 2015 perquè preferia
que abans se celebressin comicis a Espanya. Però també
abans de la votació de la declaració d’independència del 27-O
Mas era partidari que Puigdemont convoqués eleccions: “Jo
vaig dir a tots que no podíem
perdre la capacitat d’iniciativa
pròpia institucional.” Però entén que Puigdemont es fes enrere perquè l’Estat no li va garantir que no aplicaria el 155.

Visió espanyola
Per l’expresident convergent, el
problema és que els líders d’un
estat que reconeixen que Catalunya és el “gran repte polític”,
no tenen cap projecte per a
aquest país. Per la seva banda,
Montilla admet que les elits polítiques i econòmiques espanyoles no eren conscients de la desafecció profunda de la societat
catalana el 2007, però creu que
avui ja n’han pres consciència.
Ara bé, adverteix que les propostes per donar sortida a les
aspiracions de Catalunya s’han
de buscar i acordar aquí, i no a
Madrid: “No hi ha cap altra via
que la legal. La unilateral ha
portat uns a la presó i els altres
a Brussel·les.”
Mas es mostra molt escèptic
en la possible reforma constitucional després de l’experiència
nefasta de l’Estatut. Montilla no
dubta a respondre-li: “Doncs
imagina’t tu acceptar la independència de Catalunya.” La
qüestió provoca un dels estirai-arronses del debat i Mas contraataca admetent que l’Estat
no acceptarà la independència
però demana que es posi una reforma constitucional sobre la
taula. S’ha obert una comissió,
introdueix Montilla. Irònicament Mas respon que d’aquí a
sis mesos veurem els continguts d’aquesta reforma, deixant
clar que seran superficials.
“Vosaltres vau prometre marxar d’Espanya al cap de divuit
mesos. A on? A Brussel·les”,
conclou Montilla amb acidesa.
Discrepants són les visions
que tenen Mas i Montilla de les
hores decisives en què Puigdemont es plantejava convocar
eleccions mentre el govern espanyol tramitava l’article 155
per intervenir l’autonomia cata-

Evitar el 155 amb eleccions
Montilla no està d’acord amb
aquesta diagnosi i recorda que
el PSOE va mantenir viva al Senat una esmena per aturar el
155 si Puigdemont convocava
comicis: “Les garanties no es
donen en una roda de premsa
però Puigdemont sap que les tenia.” Mas li replica que la posició
del PSOE no és garantia quan el
PP té la majoria absoluta al Senat. L’expresident socialista va
més enllà i revela que el govern
de Rajoy no va portar abans al
Senat el 155 perquè el PSOE no
li va garantir suport. Mas respon amb una altra revelació:
“Em diuen que l’aprovaran i
potser el deixaran en suspens”,
explica que li va confessar el
president Puigdemont. Però ja
l’haurien tingut aprovat per
aplicar-lo de manera immediata, conclou Mas, que no considera que això sigui cap garantia
fiable.
Per acabar el debat, el director d’El Punt Avui va plantejar
als dos exlíders una anàlisi de la
situació dels seus partits en vista als resultats del 21-D. “No
s’han assolit les expectatives”,
va admetre Montilla del PSC,
però ho va atribuir a la polarització emocional: “Era més fàcil
votar a blanc o negre.” Mas, que
poques hores després del debat
feia pública la seva marxa del
PDeCAT, defensava que el seu
partit ha d’aprofitar els bons resultats de Junts per Catalunya,
i això requerirà “generositat per
part de molta gent”. No es referia a Puigdemont, sinó a ell mateix, precisava. ■
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LA CRÒNICA

Marc Bataller
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Mas i Montilla, en diferents moments de la gravació del programa que s’emetrà a El Punt Avui TV ■ A. PUIG

Mas es ‘retira’ als 4 Gats
P
assen set minuts de les
dotze del migdia i Artur
Mas arriba a la Pedrera. Fa
uns deu minuts que José Montilla l’espera. Els dos presidents se
saluden i després conversen
amb el director d’El Punt Avui,
Xevi Xirgo, que moderarà el debat. Tot seguit pugen al terrat a
immortalitzar la trobada. Ningú
sospita que aquest serà l’últim
acte d’Artur Mas com a màxim
mandatari del PDeCAT, una decisió que anunciarà hores més
tard. Al terrat, Montilla explica a
Mas on es troba el seu despatx i
fan una encaixada a petició del
fotògraf. Després es maquillen i
entren a la sala 4 Gats, on s’ha
muntat el plató i que rep aquest
nom en homenatge al cèlebre local que va esdevenir un dels centres del modernisme. Ens trobem en una zona de la Pedrera
que es fa servir per a serveis
educatius i que té diverses cambres batejades amb noms de
punts emblemàtics del modernisme com aquesta dels 4 Gats
o la que hi ha al costat, que
s’anomena Ateneu Barcelonès.
Per tant, Mas sempre podrà dir
que el seu últim acte, la seva retirada, va ser als 4 Gats.

La conversa, d’una hora i mitja de durada, repassa tots els temes d’actualitat. Qui ha de ser
president? Puigdemont ha de
tornar? Com pot ser investit? Hi
ha d’haver noves eleccions? Què
en pensen, dels empresonats i
els exiliats? Els jutges són independents? Quin és el camí que
s’ha de seguir a partir d’ara? Lògicament, els protagonistes tenen opinions ben diferents.
Tots dos, però, manifesten la
seva oposició a la presó provisional de Junqueras, Forn i els Jordis. “Això no vol dir que no hagin
comès cap delicte”, matisa Montilla, que critica l’“error” que ha
comès el govern català en menysprear l’Estat i pensar-se que
no actuaria. Una afirmació que
encén el debat. “És una situació
injusta, antinatural i antipolítica”,
replica Mas, que denuncia que
mai s’hauria d’haver acusat els
polítics catalans de rebel·lió o
sedició. Un altre punt candent és
quan Montilla recorda que, arran
del que ha passat els últims mesos, la societat s’ha fracturat i
l’economia ha resultat perjudicada. “Fins i tot, hi ha parelles que
s’han trencat”, subratlla amb un
punt sorneguer, i, dirigint-se a

Mas, li tira per la cara el full de
ruta de l’independentisme: “Vau
dir que abans de divuit mesos
marxaríeu. Cap a on? Cap a
Brussel·les?” Un Mas que nega
aquest apocalíptic panorama.
Al final del debat, els dos presidents valoren els resultats del
21-D i Mas fa unes declaracions
que, hores més tard, quan anuncia la seva retirada, prenen molt
de sentit: “Junts per Catalunya
ha tingut uns grans resultats i hi
veig una enorme oportunitat
perquè el PDeCAT pugui eixamplar la seva base.” El president
farà servir aquesta argumentació, en la roda de premsa de comiat, per destacar que s’obre
una nova etapa en el partit i per
això fa un pas al costat.
Però més simptomàtiques
són unes paraules que es diuen
els dos protagonistes quan s’acaba la tertúlia i s’apaguen les càmeres. José Montilla, que ha estat més punyent que Artur Mas,
admet que s’ha sentit bé i podent
dir el que sent perquè fa anys que
no està a la primera línia política. I
Mas li reconeix que ell també es
trobaria còmode en aquesta situació. Poques hores després ja
hi està. ■
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Primer pas de
Puigdemont
i Junqueras per
tornar a la cambra
a JxCat no acredita, de moment, Ponsatí i Puig, però es
manté la majoria independentista a Els comuns veuen bé

ser a la mesa, tot i que no volen el president a Brussel·les
Emma Ansola
BARCELONA

Torna l’activitat al Parlament i tot indica que l’excepcionalitat tornarà a ser
una marca de la política catalana durant aquesta legislatura. Els dos candidats
independentistes
amb més suports, el president, Carles Puigdemont, i
el vicepresident, Oriol Junqueras, ja han fet el primer
pas per repetir com a diputats i començar a recuperar així les institucions
que el president espanyol,
Mariano Rajoy, va passar a
dirigir arran de l’aplicació
de l’article 155.
Puigdemont i Junqueras van presentar ahir mateix les credencials que els
atorga la junta electoral
com a candidats electes.
Un tràmit fins ara ordinari
per accedir a la condició de
diputat va centrar ahir tot
l’interès atesa la dificultat
que tenen vuit diputats
electes per poder participar en el ple de constitució, ja que cinc d’ells són a
Brussel·les, entre ells Puig-

demont, sota una ordre judicial de detenció si trepitgen territori espanyol i
tres més, Junqueras entre
ells, estan en presó preventiva acusats dels delictes de rebel·lió i malversació.
Junts per Catalunya ha
estat el primer grup a presentar bona part de les credencials. Concretament,
les que fan referencia a 32
dels 34 escons que va
aconseguir en les eleccions del 21-D.

Les frases

Ball de credencials
De moment, no han estat
presentades les que corresponen als consellers
Clara Ponsatí i Lluís Puig,
tot i que encara no es pot
parlar d’una previsible renúncia per facilitar l’entrada d’altres diputats que
puguin votar i mantenir així la majoria independentista a l’hemicicle. Qui
també ha presentat les
acreditacions és el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ja que un dels objectius és presentar-se el pròxim dia 11 davant del jutge

Elisenda Alamany

—————————————————————————————————

“Els comuns ens
tanquen la possibilitat
de fer canvis a la mesa
del Parlament”
Carlos Carrizosa
DIPUTAT PORTAVEU DE CS
—————————————————————————————————

“Catalunya ha de ser
governada des de
Catalunya i no des de
Brussel·les”
DIPUTADA ELECTA DELS COMUNS

amb tota la documentació
que ja l’acredita com a diputat de la cambra catalana per poder reclamar-ne
l’exercici. Aquest mecanisme també seria compartit per Joaquim Forn
pel que fa a JxCat. Amb
aquesta mateixa intenció,
Junqueras ha presentat
les acreditacions tenint en
compte que el president
d’ERC també ha iniciat de
manera urgent els tràmits
per reclamar el trasllat a

El president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, en una sessió al Parlament ■ J.R.

una presó de Catalunya
per estar més a prop de la
família i poder exercir
també de diputat.
I mentre ahir s’anaven
donant a conèixer els
noms de les credencials registrades al Parlament,
pels passadissos i els despatxos de la cambra s’assistia a les primeres reunions dels grups, tot i que
aquests encara no estan
configurats fins a la constitució oficial de la mesa del
Parlament prevista per a
la sessió del dia 17 de gener. Entre els contactes,
les negociacions se centren en la mesa del Parlament com a primer repte.
En aquest sentit, JxCat es
reafirmava en la idea que

la presidència és per als republicans i s’està en espera
que l’actual presidenta,
Carme Forcadell, decideixi si repeteix en el càrrec.
En la decisió pesa la seva
situació judicial i saber
també el detall de l’activitat que es preveu fer des de
la mesa tenint en compte
el paper que aquest òrgan
va protagonitzar en l’anterior legislatura. Segons
fonts de la candidatura republicana, s’hauria donat
de termini fins dijous per
fer oficial la decisió i avançar en els noms de la mesa.
L’objectiu és traslladar a
aquest òrgan la majoria independentista, i JxCat és
partidària, fins i tot, que
els comuns en formin part

164737-1179354w

com en la passada legislatura, sempre que garanteixin aquesta majoria. La diputada dels comuns Elisenda Alamany va avançar ahir la predisposició
del grup a ser-hi; amb un
avís, però. El president de
Catalunya no pot actuar
des de Brussel·les, per la
qual cosa no serien favorables a facilitar una investidura de Puigdemont a distància. Les negociacions,
però, continuen avui. Els
comuns es van reunir
també amb Ciutadans, i
aquests ja van avançar
que no veuen la possibilitat de presidir ni la mesa ni
el govern tal com va admetre el portaveu, Carlos
Carrizosa. ■
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Carles Mundó deixa
la política per
“raons personals”
a Havia estat assenyalat com un possible substitut de
Forcadell a En la decisió també ha pesat la situació judicial

Secretaria General
Subdirecció General de Projectes i Expropiacions

RESOLUCIÓ
TES / /2017, de 14 de desembre, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i
els drets afectats per l’execució de les obres del projecte: MB-15012.2, dels termes municipals de
Sant Fruitós de Bages, Manresa, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet.
Aprovat el projecte: MB-15012.2 “Millora de la seguretat viària i de la mobilitat del corredor C55/C-16/C-58 al Bages. Implantació de sistemes de gestió de la infraestructura. Tram: TerrassaAbrera-Manresa”, del termes municipals de Sant Fruitós de Bages, Manresa, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, el 21 de juliol de 2017, i atès que l’aprovació de l’Administració porta implícita la
declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgent ocupació dels béns i
els drets afectats d’expropiació, tal com disposa l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres.
D’acord amb el que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en relació
amb l’article 56 del seu Reglament, es disposa que, un cop rebuda la relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats, s’obrirà un termini d’informació pública de 15 dies per tal que
els titulars dels béns i els drets afectats puguin efectuar les al·legacions sobre tot el que estimin
oportú a l’únic efecte d’esmenar possibles errors en la relació esmentada.
Per tal de complir els preceptes esmentats,
RESOLC:
Que se sotmeti a informació pública la relació, que es publica a l’annex d’aquesta Resolució, dels
béns i els drets afectats per l’execució del projecte: MB-15012.2 “Millora de la seguretat viària i
de la mobilitat del corredor C-55/C-16/C-58 al Bages. Implantació de sistemes de gestió de la infraestructura. Tram: Terrassa-Abrera-Manresa”, del termes municipals de Sant Fruitós de Bages,
Manresa, Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, als efectes que preveuen els articles 18 i 19 de la
Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i l’article 56 del Reglament d’aplicació.

Ajuntament de
Gavà
ANUNCI

L’Ajuntament de Gavà, en sessió celebrada
per la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017, ha acordat aprovar inicialment el
Projecte de Delimitació del Polígon d’Actuació
“c/ F. Rius i Taulet” de Gavà, document que als
efectes d’atorgament del tràmit d’informació
pública incorpora el Conveni urbanístic de
gestió per l’obertura de l’esmentat carrer.
Dintre del termini d’un mes comptat des de
l’ultima publicació del present anunci (Butlletí
Oficial de la Província, premsa local, tauler
d’anuncis i web municipal), totes les persones
interessades podran examinar l’expedient a
les oficines municipals, situades a la Pl. Balmes s/n planta 8, en horari de 9 a 14 hores, i
presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions dins
el termini hàbil, el projecte quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat d’adoptar nou
acord exprés.
Gavà, 20 de desembre de 2017
(P.O. de l’ alcaldessa),
el secretari, Roger Cots Valverde

Es publica d’acord amb l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques en relació amb els titulars de finques desconegudes o domicili ignorat.
Tots els interessats i els titulars de drets reals o d’interessos econòmics sobre els béns afectats
poden presentar al·legacions davant aquest Departament, durant un termini de 15 dies, per tal
d’esmenar, si escau, totes les possibles errades o omissions en la relació dels béns i els drets
afectats o dels seus titulars. Així mateix, es pot consultar aquesta informació pública i els plànols
corresponents seguint aquest enllaç https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1
Barcelona, 14 de desembre de 2017
El subdirector general de Projectes i Expropiacions, Alfons Garrido Espinel
Annex
Expropiacions
Terme municipal de Sant Fruitós de Bages.
Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 10.
Núm. de parcel·la: 68.
Nom del titular afectat:
Francisco Singla Pladellorens.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 2,00.
Terme municipal de Manresa.
Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 16.
Núm. de parcel·la: 144.
Nom del titular afectat:
Concepción Subirana Llimós.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 6,00.
Servitud subterrània, en m2: 18,00.
Ocupació temporal, en m2: 140,00.

Terme municipal de Castellgalí.
Núm. de finca: 9.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 22.
Nom del titular afectat: Carles Playa Maset.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 14,00.
Núm. de finca: 14.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 9.
Nom del titular afectat: Inmofibra, SA.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 10,00.
Terme municipal de Sant Vicenç de Castellet.
Núm. de finca: 16.
Núm. de polígon: 3.
Núm. de parcel·la: 4.
Nom del titular afectat: Juan Vives Calsina.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 2,00.

Ajuntament de
Gurb

EDICTE

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització referent a la urbanització de Ca
l’Arques de Gurb per l’Ajuntament en
sessió ordinària de data 17 de juliol de
2017, de conformitat amb els articles
89.6 i 119.2.c) del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
se sotmet a informació pública per termini d’un mes, aplicat des de l’endemà
de la publicació del present anunci en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals per formular-hi
les al·legacions que s’estimin pertinents.
Gurb, 8 de gener de 2017
L’alcalde, Joan Roca Tió

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ahir davant del Parlament just abans de fer públic
que no prendrà l’acta de diputat i que vol tornar a fer d’advocat ■ ACN

ció simbòlica de la República es plantejava la possibilitat de convocar eleccions anticipades per evitar l’aplicació del 155.
L’anunci de la renúncia
de Mundó coincidia ahir,
en canvi, amb la presentació per part d’Oriol Junqueras de la documentació per obtenir la condició

Ajuntament de
Vallirana

ANUNCI

850386-1179725w

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

860624-1179700w

No era una de les renúncies esperades i l’anunci,
ahir al matí, que el conseller de Justícia, Carles
Mundó, abandonava la política va sacsejar l’escena
per la qual minuts abans
se l’havia vist participant
en les primeres trobades
del grup republicà a la
cambra catalana.
Mundó havia estat assenyalat com un dels possibles substituts de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, si finalment
la també diputada electa

punt que estan sent investigades per delictes de rebel·lió i malversació i que
algunes han passat per la
presó o encara hi són. Una
estratègia que no és compartida per tots els companys d’ideologia independentista, més partidaris
alguns de focalitzar l’acció
futura en la restauració
dels anteriors equips de
govern a les institucions
de la Generalitat i del Parlament. Mundó també va
ser un dels membres del
govern que va donar suport al president Puigdemont quan, a l’octubre,
hores abans de la declara-

850162-1179706w

BARCELONA

renuncia a repetir en el
càrrec aquesta legislatura.
Recentment, Mundó va
agafar cert protagonisme
durant la campanya electoral en substitució de la
número dos, Marta Rovira, en alguns actes al territori.
El conseller justificava
ahir la seva renúncia apellant a raons personals. Però fonts de la candidatura
també indicaven que
Mundó ha estat un dels
més ferms partidaris de
deixar fora de la primera
línia política les persones
que es van significar en la
darrera legislatura fins al

107631-1179783w

E.A.

Aprovada inicialment per acord de
Junta de Govern Local de data 27 de
desembre de 2017 la Modificació del
Pla Parcial Urbanístic de la Zona Industrial de Vallirana “Can Prunera” i
de conformitat amb l’article 85.4 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, se sotmet a informació
pública pel termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en un
dels diaris de més divulgació de la zona i a l’e-tauler de l’Ajuntament.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les
dependències municipals per formular-hi les al·legacions que s’estimin
pertinents.
A la sessió celebrada en data 27 de
desembre de 2017 per la Junta de
Govern Local també s’acordà la suspensió de llicències al sector del polígon industrial Can Prunera. Els termes d’aquesta suspensió i l’àmbit es
poden consultar al e-tauler i als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.
Alcalde accidental
Òscar Suñé Marín
Vallirana, 29 de desembre de 2017

109004-1127790w

de diputat. Dins de les files
d’ERC també es preveu
que una segona renúncia a
l’acta de diputat podria estar protagonitzada per la
consellera Meritxell Serret, si bé aquesta decisió
no tindria res a veure amb
el pas de Mundó d’abandonar la política.
També s’espera en els

pròxims dies la decisió del
també conseller Toni Comín. L’acta de diputat és
propietat del candidat elegit i fonts consultades indicaven ahir que encara
no estava clara la decisió
que acabarà prenent Comín tenint en compte que
el dia 17 està previst el ple
de constitució. ■

Rajoy es vanta un cop
més de la seva gestió
de la crisi catalana
a El CIS assenyala

que el 155 ha diluït el
neguit dels ciutadans
per la independència

M. Oliva
MADRID

Amb l’escenari de les complexes negociacions posteriors al 21-D, el president espanyol, Mariano
Rajoy insistia ahir a reclamar que com més aviat
millor es formi un nou
executiu que instauri la
“normalitat” institucional. Però, sobretot, el líder
del PP aprofitava una trobada amb un grup d’empresaris per vantar-se, un
cop més, de la seva gestió
de la crisi catalana. Tant
és així que va arribar de
qualificar d’“irreprotxable” la seva resposta, a més
de subratllar la fortalesa
de l’economia espanyola i
situant un cop més Catalunya com l’única “ombra”
del creixement.
Mentrestant, en només

Mariano Rajoy, president
del govern espanyol ■ EFE

tres mesos, la preocupació
dels ciutadans espanyols
per la independència de
Catalunya ha experimentat una gran davallada. Així ho constata el baròmetre del CIS elaborat el mes
de desembre passat, prop
de les eleccions del 21-D, i
en el qual s’assenyala que
l’aplicació de l’article 155
ha suposat un punt d’inflexió respecte al fort neguit
detectat al setembre,
quan el procés estava en
un dels seus punts àlgids,
amb l’aprovació de la llei
del referèndum. ■
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El Suprem notifica la segona
onada d’imputats pel procés
a El tribunal confirma les imputacions per rebel·lió a les exdiputades Mireia Boya, Anna Gabriel,
Marta Pascal i l’expresident Artur Mas a La nota no inclou el dia que hauran d’anar a declarar
Emma Ansola
BARCELONA

El magistrat del Tribunal
Suprem Pablo Llarena ja
havia anunciat l’endemà
de les eleccions que ampliaria amb sis polítics
més el nombre de vinti-dues persones investigades fins ara en la causa
contra l’independentisme
català. Un mes després de
l’anunci, ahir al matí van
arribar les primeres notificacions. Ho feien adreçades a les exdiputades Mireia Boya, com a presidenta del grup parlamentari
de la CUP; la portaveu cupaire, Anna Gabriel; el
president del PDeCAT, Artur Mas, i la coordinadora
general, Marta Pascal, segons va confirmar ahir
aquest diari.
En la resolució dictada
el desembre passat, el jutge també disposava que es
comuniqués a la secretària general d’ERC, Marta
Rovira, i a la presidenta de
l’Associació de Municipis
per la Independència
(AMI), Núria Lloveras,
que també formaven part
de la nova onada d’imputats per un presumpte delicte de rebel·lió fruit dels
informes del cos de la
Guàrdia Civil en què s’enumeren aquestes persones
com a membres dels comitès d’estratègia i execució
del procés.

178740-1179405w

Mireia Boya i Anna Gabriel, en una concentració de protesta de la CUP a Barcelona ■ AFP

El Parlament presenta el seu recurs al TC contra l’aplicació del 155

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

El Parlament va materialitzar
ahir la presentació del recurs
contra l’aplicació de l’article
155 i els seus principals efectes: la destitució del govern, la
dissolució de la cambra catalana i altres decisions que
afecten les competències territorials i que es considera
que l’executiu del PP en cap
cas no pot substituir. En l’escrit es reclama que es declarin inconstitucional l’acord

del Senat i les posteriors mesures que va anar aplicant
l’executiu de Mariano Rajoy a
partir del moment en què va
obtenir el vistiplau de la cambra alta. Pel Parlament, l’ús de
l’article de la Constitució ha
de fer-se amb “gradualitat,
proporcionalitat i transitorietat” i, a més, ha de ser reversible. L’escrit va més enllà quan
assenyala que l’article no
s’hauria d’haver posat en

marxa, atès que “no pot considerar-se com una justificació vàlida per a l’activació una
mera declaració retòrica per
part del president d’una comunitat autònoma que no vagi acompanyada d’una situació fàctica i d’uns efectes que
portin a la constatació que
l’objecte del requeriment
s’hagi produït de manera real
i efectiva”. El recurs s’ha presentat després que ho ha-

gués aprovat fa uns dies la diputació permanent amb els
vots favorables de JxSí i
CSQEP i l’abstenció de la CUP.
És dona la circumstància que
avui mateix el TC decidirà l’admissió a tràmit –previsiblement ho acceptarà– del recurs que també va presentar
el grup parlamentari de Podem al Congrés en què considerava que Rajoy s’havia extralimitat en l’ús del 155.

En la interlocutòria el
jutge justificava l’ampliació dels investigats al document apòcrif i el full de
ruta de l’independentisme
anomenat Enfocats, trobat a casa de l’ex-número
dos de Junqueras al Departament d’Economia,
Josep Maria Jové. En concret, el jutge exposa que el
procés va rebre “la direcció i coordinació d’un conjunt de persones, com les
ara imputades”, i les “sospites” vers aquests polítics
–assegurava Llarena– “no
només es troben en el document Enfocats com a
membres del comitè estratègic, sinó en altres elements”. El jutge en detalla
dos: el primer, que Mas,
Rovira, Gabriel i la resta
de nous imputats apareixen en algunes de les reunions que van servir per
idear i engiponar el procés
de ruptura que s’investiga,
tal com recull l’agenda de
Jové. La segona prova, pel
jutge, és que tots sis polítics “van tenir una participació principal i destacada
en el seu desenvolupament aportant el suport
polític que va necessitar
l’acció parlamentària i
l’actuació
d’execució”.
Amb aquests arguments,
els afegeix a la macrocausa penal contra l’independentisme. De moment es
desconeix el dia que hauran d’anar a declarar, però
tot fa pensar que serà després del dia 11 de gener,
quan estan citats els Jordi
Sànchez, Jordi Cuixart,
Oriol Junqueras i Joaquim
Forn.
En la causa contra l’independentisme, Llarena
també té sobre la taula
més peticions de la fiscalia
del Suprem que podria incrementar el nombre d’investigats, que ja és de
vint-i-vuit persones. ■

