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“Rajoy donava l’OK”
El cap de la trama Gürtel implica directament el president espanyol

121503-1136383w

Francisco Correa, ahir durant la seva declaració al Congrés per videoconferència ■ EFE
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Rajoy no s’hi vol
ficar

El meu poble i jo

Anna Serrano

Antoni Segura
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La punxa d’en Jap

Pere Bosch i Cuenca

Joan Antoni Poch

La memòria
de Jedwabne

E

l 10 de juliol del
1941, 340 jueus
de la població polonesa de Jedwabne van
morir assassinats,
una bona part dels
quals van ser empresonats i cremats
vius en un paller. Durant molts anys, es
va donar per suposat que els responsables d’aquella massacre havien estat els nazis, que havien ocupat la població pocs dies abans, i fins i tot es va
erigir un monument de pedra al costat
de l’antic cementiri jueu en què es podia llegir: “Lloc del martiriologi del poble jueu. La Gestapo hitleriana i la gendarmeria van cremar 160 persones vives el 10 de juliol de 1941”. Tots els
veïns sabien la veritat, però no va ser
fins l’any 2001, arran d’un estudi de
l’historiador i sociòleg Jan T. Gross,
que es va donar a conèixer públicament que si bé els ocupants havien estat testimonis i socis col·laboradors
d’aquella barbàrie, els autors materials
havien estat els veïns, imbuïts d’un
profund antisetimisme. El llibre de
Gross tenia un títol esfereïdor (Els

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

La nova llei que ha aprovat el
govern ultraconservador de
Polònia pretén negar una
realitat tan incòmoda com
inevitable
veïns: La destrucció de la comunitat
jueva a Jedwabne) i posava de manifest una realitat incòmoda que també
s’havia donat en altres poblacions poloneses, com ara Wasosz i Radzilow.
En aquell moment, el filòsof George
Steiner va afirmar que “el relat de
Gross [...] ha despertat una nació que
ha amagat sistemàticament el seu
passat”. El nacionalisme polonès no va
encaixar aquella veritat, i ara, des del
poder, intenta silenciar-la amb una llei
ex professo. Els seus promotors proclamen que “no existeixen els camps
d’extermini polonesos” i hi afegeixen
que “els camps eren alemanys”. I tenen tota la raó. Però els van construir
en territori polonès, amb l’ajuda polonesa i amb el silenci còmplice de molts
polonesos, la qual cosa no vol dir que
també hi hagués una llarga llista d’exemples radicalment contraris, de persones que van amagar o van ajudar a
fugir molts jueus. Però voler silenciar
l’altra cara de la realitat, no només representa falsejar la història, sinó també pervertir la memòria dels morts de
Jedwabne.

Goya i Gaudí

Q

uan era jove ho hauria donat tot
per assistir a la cerimònia dels
Oscar. Ara, m’hi haurien d’arrossegar. Però endavant: parlem
d’aquella festa i de les seves imitacions
perquè aquest any l’actualitat hi obliga. La “gala” dels Gaudí, reservada al
cine català, és una còpia de la dels
Goya, dedicada a promocionar el cine
espanyol, la qual és a la vegada una
mimesi de la dels Oscar. La mateixa
escenografia, la mateixa estora,
aquells presentadors que expliquen
acudits, els premiats que envien records a la mare que els està mirant...
La mateixa fraseologia: “acadèmia”,
“nominacions”, “estatueta”... En una
antiga edició, els Oscar es van fer reivindicatius: “no a la guerra”. Tot seguit, la consigna es va traslladar als
Goya i, pel mateix conducte reglamentari, als Gaudí. O al revés, tant se val.
Molts espectadors catalans de la festa
dels Goya de dissabte van trobar a faltar protestes contra la situació dels
presos i exiliats catalans i, en general,
contra la repressió del procés exercida
per Rajoy. Ja hi podíem comptar. La
intel·lectualitat espanyola, i també la

“
Potser esperen
que els Oscar es
posicionin a favor
del procés català

gent del cine, és refractària a l’independentisme. Però hi ha d’haver més.
perquè als Gaudí de la setmana anterior tampoc les protestes van ser clamoroses: un discurs amb sobreentesos
de la presidenta de l“acadèmia”, unes
apel·lacions al diàleg, un llacet groc, i
res més. On són, en una cerimònia i en
l’altra, les invectives que anys enrere
s’havien projectat contra Aznar? ¿Potser esperen que els Oscar, que es concediran d’aquí unes setmanes, es posicionin sobre Catalunya i que surti Meryl Streep amb un llacet a l’escot? Es
veu que els Oscar incidiran aquest any
en la igualtat entre homes i dones.

Com que ha transcendit, els Gaudí i
els Goya s’hi han avançat. Però i Rajoy? És més temible que Aznar? Ho és,
perquè a diferència del seu antecessor
compta amb el suport de l’esquerra,
en el seu pla gens democràtic. Diuen
que un cineasta espanyol va dir en el
sarau posterior a l’entrega dels Goya:
“Això de la solapa és una taca de mostassa; no la confonguin amb un llaç
groc, que em retiren la subvenció.”
Cert o no, enfoca la situació millor que
tots els focus i tots els objectius, i val
també per als Gaudí. Vol dir això, per
exemple, que mai no es podrà fer una
pel·lícula sobre el procés vista des de
l’independentisme? Ho pot voler dir, o
la confiaran a Isabel Coixet, “constitucionalista” triomfadora dels Goya i no
dels Gaudí. El cine català i espanyol
depèn dels diners de Madrid i els cineastes actuen en conseqüència. De
totes maneres hi ha coses rares: els
Gaudí van distingir com a millor pel·lícula estrangera Dunkerque, paràbola
a favor del Brexit i de la política de
Trump d’evacuar Europa. Veurem si
els Oscar són de la mateixa opinió o
són anti-Trump o callen com morts.
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Atònit, senyor Llarena

H

“
Hi ha dies que
em sembla que, en
realitat, ens hi
voldrien a tots, a la
presó

risc de reiteració delictiva”, entre d’altres raons perquè Sànchez “manté el
seu ideari” en un context en el qual,
diu el Llanero, “hi ha sectors” que encara defensen la unilateralitat. O el
que és el mateix, com que hi ha “sectors” (no parla pas de Sànchez) que
encara pensen que la via unilateral és
vàlida, doncs a la presó. I li aplica un
agreujant més: Jordi Sànchez és dipu-

De reüll
Anna Serrano

tat i per tant, diu el jutge, “ha revalidat el seu compromís en una candidatura que proclama l’objectiu de restablir la dinàmica política que va conduir a les actuacions de les quals neixen les seves responsabilitats penals”.
O sigui, senyor Llanero (perdó, Llarena): si no fos diputat podria sortir en
llibertat? La resposta és ben clara. Un
NO majúscul. Perquè fa quatre dies el
conseller Forn va renunciar a l’acta de
diputat i continua igualment a la presó. Ha arribat un punt, vaja, en què la
presó se’ls mantindrà mentre hi hagi
“sectors” que defensin la independència. Vigili, doncs, estimat lector. Perquè vostè i jo, vist així, podríem ser
considerats a partir d’ara “un sector”,
i per culpa nostra, del que pensem, els
Jordis, Forn i Junqueras continuar a
la presó. Manda güevos, que diria Federico Trillo. Hi ha dies que em sembla
que, en realitat, ens hi voldrien a tots,
a la presó.

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE FOMENT DEL TREBALL

Joaquim Gay de Montellà

Rajoy no
s’hi vol ficar

Un càstig estèril

M

és enllà de les hipnòtiques escenes dels
linotipistes treballant en el diari, i de l’aferrissada
defensa de la llibertat de premsa, un dels moments clau
de la gran The Post –traduïda a l’espanyol com Los
Archivos del Pentágono– és la conversa entre l’editora
del Washington Post, Katharine Graham –interpretada
per Meryl Streep– amb la seva filla, en la qual li explica
amb naturalitat com l’empresa familiar va anar a parar a
mans del seu marit. I com, només després de la mort
d’aquest, se’n va fer càrrec. Una dona en un món
d’homes. El film s’ambienta en el
A Catalunya, 1971. Gairebé mig segle més tard,
em pregunto pels avenços. I
segons un
malgrat l’evidència que n’hi ha, les
informe, la
desigualtats de gènere persisteixen.
bretxa salarial I la societat les tolera amb
s’eixampla
normalitat. Si ens centrem en
l’àmbit laboral, un estudi de la UGT
fins al 26%
del 2017 constatava que a l’Estat
espanyol les dones cobren un 23,25% menys que els
homes. Al final de l’any, veuen reduïda la seva nòmina en
6.000 euros respecte als seus col·legues masculins. A
Catalunya, i segons un informe de la Generalitat, la
bretxa salarial s’eixampla fins al 26%, un percentatge
que arriba fins al 42,6% en els sous més baixos. Mentre
que a països com Islàndia o Alemanya impulsen
regulacions per declarar il·legals les diferències salarials
per raó de gènere, la resposta del president espanyol,
Mariano Rajoy, és un vergonyós: “No nos metamos en
eso.” Quina dona podria donar-li suport?

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/rwoe2w

EDITORIAL

A la tres
o trobo, senyor Llarena, francament indignant. Decebut,
desenganyat, enfadat, desil·lusionat, disgustat o emprenyat són adjectius que se’m fan curts. Perquè el
que realment estic és indignat, irat,
atònit, rabiüt, furiós i, si ho voleu dir
així, colèric. Com carai podeu dir el
que dieu en la interlocutòria d’ahir (o
com carai se n’hagi de dir) que serveix
per mantenir Jordi Sànchez a la presó? On s’és vist? Un dia, molts mesos
enrere, l’aleshores conseller de la Presidència, Francesc Homs, va dir que
arribaria un moment en què ens prohibirien fins i tot pensar. Doncs a mi
em sembla que aquest dia ja és aquí.
Perquè el jutge del Suprem Pablo Llarena (a mi sempre em surt escriure
Llanera, potser per allò d’El Llanero
Solitario que probablement ell es pensa que és); aquest senyor, deia, considera que Jordi Sànchez ha de continuar a la presó perquè “persisteix el

Accedeix als
continguts del web

-+=

L’expulsió temporal de la Cecot per part de Foment del Treball per un simple conflicte de competència territorial sembla, pel cap baix, una mesura desproporcionada, que no es pot desconnectar del context polític de conflicte entre Catalunya i Espanya i que no soluciona res.
PRESIDENT DE FRANÇA

Emmanuel Macron

Jacobinisme ancestral

-+=

La falta de sensibilitat de París a les moderades reivindicacions de l’illa de Còrsega no són una sorpresa en un estat essencialment jacobí com és França.
No obstant això aquest immobilisme alimenta el
conflicte i no sembla una posició intel·ligent davant
la fortalesa de la majoria sobiranista corsa.
FILÒLEG

Albert Jané

Homenatge a la llengua

-+=

El veterà filòleg català (Barcelona, 1930) publica
la seva primera novel·la (Calidoscopi informal), un
llibre excepcional tant per la seva extensió (1.400
planes), com pel contingut (realitat i ficció barrejades) i amb la llengua catalana com a protagonista últim de l’obra.

La política
patronal
El conflicte que ha esclatat
entre dues de les principals
organitzacions empresarials catalanes i que ha acabat amb la decisió
de Foment del Treball d’expulsar
temporalment (durant el 2018) la
Cecot va més enllà del relat oficial,
que recolza una decisió tan dràstica
únicament i exclusivament en una
simple qüestió de funcionament intern i de competències territorials.
Certament, la mateixa activitat de la
Cecot és la que l’ha fet gran i l’ha
conduït, per exemple, a captar associats i oferir servei fora del seu àmbit original al Vallès o a celebrar la
Nit de l’Empresari –la seva trobada
més important– a Barcelona, en
comptes de Terrassa, on hi té la seu.
La reacció dels responsables de
Foment, dràstica i desproporcionada, evidencia un conflicte de més
calat, amb raons d’ordre intern i extern. Respecte a les primeres, és
obvi que Foment vol marcar territori i parar els peus a una organització
que creix i s’expandeix de forma natural, amb idees i dinàmiques pròpies no sempre coincidents amb la
línia oficial i amb un lideratge propi,
el d’Antoni Abad, que aspira a presidir i impulsar un canvi al si de Foment i, per tant, és una amenaça
per a la línia oficial encapçalada per
Joaquim Gay de Montellà i el seu
relleu natural, Joan Castells.
El context polític també hi juga
un paper gens menyspreable, ja
que Foment s’ha situat al costat del
govern i l’Estat espanyols defensant l’estricta legalitat en el conflicte amb la Generalitat, mentre que la
Cecot, les seves bases i el mateix
Abad són més pròxims i receptius a
les tesis dels líders del procés sobiranista i això ha provocat algunes
tensions durant els últims mesos.
Vist des d’aquest punt de vista, la
decisió disciplinària de Foment del
Treball va més en la línia de la repressió d’un conflicte, que en la de
la seva solució.
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Tal dia
com
avui fa...
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Suport del país
Desenes de milers de persones
donen escalf a l’expresident
Artur Mas i a les exconselleres
Joana Ortega i Irene Rigau, en
el primer dia del judici pel 9-N.

Full de ruta

20
anys

Jordi Cervera. Periodista

Despertar del
Matrix

T

anys

Lliures de pesta
El Departament d’Agricultura
de la Generalitat aixeca la
quarantena a les últimes
granges aïllades per la pesta
porcina clàssica.

Tribuna

David Marín

inc una bona amiga amb qui vaig
mantenir algunes discussions apassionades al voltant de la
crisi econòmica. Ella
treballa en l’administració pública, és
d’esquerres, i a partir d’un determinat
moment va assolir de sobte un discurs
trencador i antisistema: va ser quan la
crisi va començar a tenir efectes directes en el sector públic, amb retallades
que van començar a afectar la paga
extra. Ella es desesperava, amb raó,
perquè de sobte veia la resta de la
classe treballadora absolutament dòcil, apàtica, davant d’una crisi creada
per empobrir-la en el seu conjunt.
Jo li donava la raó en bona part del
que deia. Però havia de recordar-li que
feia una mica tard. A la meva empresa,
ja havíem passat per dos ERO, companys i amics meus de feina que eren
grans professionals feia temps que estaven al carrer vivint gràcies al subsidi
d’atur. I abans que a la meva empresa,
la crisi s’havia endut milers i milers
d’empleats i autònoms del sector de la
construcció, els primers a caure. Per
què els discursos inflamats no arriben
fins que el mal no ens afecta directament? Com deia aquell: primer van
anar pels de la construcció, però a mi
no em va importar perquè jo no em
dedicava a posar totxos... I així etcètera.
El 2008 vam despertar del somni
de creure que vivíem en una economia
sòlida i avançada. El 2017 comencem
a despertar del Matrix de viure en una
democràcia plena i moderna. Aquest
és el veritable Matrix, no el dels independentistes, que justament hem estat els primers a descobrir-ho en desafiar el règim del 78. Però s’hi trobaran
la resta, els que ara miren cap a una altra banda quan s’engarjola gent que va
pujar a un cotxe policial per intentar
dissoldre pacíficament una protesta
improvisada i massiva però no violenta, els que es neguen a creure que siguin presos polítics uns representants
polítics que podrien sortir-ne demà si
abjuressin de l’independentisme, els
que creuen que el reglamentarisme
estricte importa més que la voluntat
dels electors, els que accepten que fer
tuits criticant la policia o fer debats en
una escola és fomentar l’odi. Una democràcia vigilada per fiscals i jutges
disposats a enviar gent a la presó i
construir causes penals contra moviments polítics pacífics és un Matrix
del qual alguns no despertaran fins
que sigui massa tard, també per a ells.
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El traçat del TGV
El Parlament votarà avui contra
el traçat del TGV per Barcelona.
ERC planta Montilla i acorda
donar suport a la proposta de
CiU de congelar el túnel.

La ràbia contra els corruptes

A

ristòtil va dir que qualsevol pot
sentir ràbia, això és fàcil d’aconseguir, però sentir ràbia per la persona correcta, en el moment correcte i per
una causa noble, això no és gens fàcil.
Fent bo aquest pensament del filòsof
grec, em temo que ara sí que, per desgràcia, tenim les persones correctes, el moment exacte i el propòsit noble, per això
em fa l’efecte que estem legitimats a sentir ràbia, ràbia profunda, ràbia sòlida, ràbia eterna.
EM COSTA VEURE

moltes de les coses que
estem veient sense sentir la punxada ferotge de la ràbia. Seguir els comptes de
Twitter i les xarxes socials d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart és trobar-se amb constants
peticions de calma, de tranquil·litat i amb
instruccions de bon procedir. Són gent
d’ànima bona que sempre ha defensat
aquesta pau que els seus/els nostres enemics, carregats d’odi i de la necessitat imperiosa i absoluta de canviar el focus de
l’atenció mediàtica per tal de mirar de sortir indemnes de totes les corrupcions i delictes que arrosseguen i necessitats tam-

bé de mantenir els privilegis de classe que
una transició tramposa i unes lleis fetes a
mida han preservat a través dels anys.
QUE ES DENEGUI LA LLIBERTAT a gent inno-

cent, que es manipuli l’opinió pública per
generar odi sense sentit, que s’actuï amb
rancúnia i ressentiment gratuïts, que es
converteixi un fet polític en un crim pretesament execrable i digne de càstig implacable, que funcioni tot com una venjança orquestrada i emparada amb la
complicitat d’aquells (espanyols i europeus) que tampoc no volen perdre ni beneficis ni prebendes a mi, personalment,
em provoca una reacció diferent i menys
benèvola. Em fa plorar pensar en uns innocents privats de llibertat i sotmesos als

“
Estem legitimats
a sentir ràbia, ràbia
profunda, ràbia
sòlida, ràbia eterna

designis arbitraris i venjatius d’unes estructures d’estat que se salten la separació de poders i que no volen altra cosa que
anorrear i humiliar i em costa molt enfrontar-me a les paraules de Txell Bonet,
Susanna Barreda o Laura Masvidal (i la
menys coneguda Neus Bramona) sense
sentir tot el contrari d’allò que defensen
els seus marits. En lloc de fortalesa i comprensió, sento una ràbia ferotge, una ràbia que no vol altra cosa que veure com
els culpables de tanta ignomínia paguen
el seu odi de la pitjor manera possible.
I JA SÉ PER EXPERIÈNCIA, que tenir el po-

der, els juristes i les lleis a mida al teu costat és sempre garantia d’impunitat i de
victòria, però també sé que, tal com deia
la desapareguda cantant Amy Winehouse, la capacitat de lluita no té res a veure
amb com de gran siguis i que en realitat
va lligada a la quantitat de ràbia que tens
a dins. Doncs bé, amb aquesta quantitat
de ràbia que acumulem potser encara em
queda l’esperança que l’odi i les injustícies podran ser venjats algun dia amb tota la contundència. Ràbia i acció contra la
vergonya dels corruptes!

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

La llei i la
interpretació
b Igual que a l’edat mitjana el
problema no era la Bíblia, sinó
la interpretació que en feia el
Tribunal de la Inquisició, a l’Estat espanyol el problema és la
interpretació que fan el poders
polítics espanyol i judicial i el
Tribunal Constitucional (TC) de
la llei i la Constitució. És evident que no hi ha divisió de poders: el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) és escollit
pel poder legislatiu, el Tribunal
Constitucional és escollit: 8
membres per les Corts, 2 pel
govern espanyol i 2 pel CGPJ. O
sigui: pel PP i el PSOE. I, per
tant, estan polititzats i obeeixen a qui els escull. En el cas de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
les manifestacions pacífiques
no són sedició ni rebel·lió. Però
ells diuen que sí per tenir-los
segrestats. Es carreguen la llibertat d’expressió acusant
d’incitació a l’odi, d’apologia
del terrorisme o d’altres delic-

tes inventats a qui critica els
estaments sagrats. Tota llei catalana que no agrada al PP és
anul·lada a cop de recurs d’inconstitucionalitat. El TC ja buscarà un punt de vista per trobar-les inconstitucionals. Avui
és contra l’independentisme
català, però demà serà contra
tot aquell no adepte al règim.
JORDI AZNAR i MARTÍNEZ
Barcelona

El papa i les ‘fake
news’
b El papa Francesc torna a exhortar els comunicadors a retornar a l’essència de la seva
professió, amb un periodisme
que no cremi les notícies, sinó
que busqui sempre la veritat i
s’ocupi de trobar solucions alternatives a l’escalada del clamor i de la violència verbal. És
una realitat que la societat actual viu immersa en un context
de comunicació cada vegada
més ràpida i dintre d’un sistema digital, però no són només

comunicadors els periodistes;
qualsevol persona es troba en
un entorn comunicatiu amb la
proliferació de les xarxes socials i la generalització dels telèfons intel·ligents i per això
una situació abans privada o
semipública es converteix en
pocs segons en un context de
consum mundial. És per això
que el papa reflexiona sobre
les fake news i expressa el seu
desig d’“oferir amb aquest
missatge una aportació a l’esforç comú per prevenir la difusió de les notícies falses, i per
redescobrir el valor de la professió periodística i la responsabilitat personal de cadascú a
la comunicació de la veritat”.
En moltes ocasions aquestes
fake news o notícies falses, encara que es desmenteixin oficialment, es converteixen en
una xarxa versemblant i capciosa, dins d’ambient digitals
homogenis, que fins i tot busca
obtenir guanys econòmics.
Francesc fa èmfasi en com la
distorsió de la veritat “aparent-

ment lleu” pot tenir efectes perillosos i que ningú pot eximir
d’aquesta responsabilitat que
comporta la desinformació.
MARIA TERESA MASSÓ
Barcelona

Canvis en
l’educació
b És molt comú sentir a parlar de les múltiples retallades
en l’educació; però s’acostumen a passar per alt els canvis
que s’estan produint en
aquest àmbit: 7 en 35 anys.
L’educació no és un tema sobre el qual s’hagi de decidir a
la lleugera i deu haver-hi molt
a prendre en consideració, però no crec que la manera ideal
de gestionar-ho sigui canviar
d’opinió en cada legislatura. Si
és veritat que “els joves són el
futur”, no hauríem d’emprar
temps en el present per tal
d’assegurar-nos que sigui així?
VÍCTOR PINA
Gavà (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“De nou em neguen la llibertat. Inexplicable jurídicament i
cruel per a la meva família”
Jordi Sànchez, DIPUTAT I NÚMERO 2 DE JUNTS PER CATALUNYA

Tribuna

De set en set

El meu poble i jo

La censura
avança

Antoni Segura i Mas. Catedràtic d’història contemporània de la UB

E

n moments de dificultats, tribulacions i incertesa tendeix a imposar-se el desànim, llavors és
convenient recórrer a les paraules dels
poetes per veure que no tot està tan
malament com es pensa i esvair qualsevol ombra de dubte sobre el futur. En
efecte, en circumstàncies molt més adverses que les actuals, Salvador Espriu
(1913-1985) escrivia el 1968 el poema
El meu poble i jo, en homenatge a Pompeu Fabra, mort a l’exili de Prada de
Conflent el 1948, a qui denomina mestre de tots. Eren moments durs en què
“bevíem a glops / aspres vins de burla
[...] / Escoltàvem forts / arguments del
sabre / el meu poble i jo”. I, tanmateix,
“tenim la raó / contra bords i lladres
[...] / A baixar graons / de dol apreníem
/ [...] Davallats al pou, / esguardem enlaire / [i] ens alcem tots dos / en encesa
espera / el meu poble i jo”.

formar govern per posar fi als efectes
de l’article 155 i per reclamar l’alliberament dels presos polítics –en realitat
ostatges polítics d’un govern amarat de
corrupció que en la seva deriva autoritària menysprea la separació de poders
i imposa una interpretació esbiaixada
de l’Estat de dret i dels valors democràtics.
NINGÚ ES POT PERMETRE

el desànim ni
oblidar que, en la situació actual i en
darrera instància, això ja no és un tema
només d’independentistes i no independentistes, sinó fonamentalment de
respecte i lluita pels valors democràtics, ací i a la resta de l’Estat. És una
lluita per l’apoderament polític de la
ciutadania enfront dels poders oligàrquics de l’Estat. I, des d’aquesta premissa, es poden teixir aliances i com-

ARA LA SITUACIÓ no és la mateixa que fa

mig segle i el futur segueix estant per
escriure, potser no tan ràpidament
com alguns voldrien o esperaven. S’ha
fet un camí en què s’han anat sumant
forces i mai s’havien ajuntat tantes i
tan diverses veus en un mateix clam en
favor del dret a decidir el futur en llibertat. La reivindicació del dret a decidir
és un fet irreversible i, per tant, s’ha arribat més lluny que mai. Però també
s’han comès errors, que es poden corregir. És lògic, s’explora un camí que
mai abans s’havia transitat de manera
tan decidida. Per tant, cal corregir els
errors i fer autocrítica, però sense caure en una autoflagel·lació excessiva que
tampoc condueix enlloc. Cal, doncs, sumar més forces, explicar millor quin
país i a quina mena de república s’aspira, refer el camí sense fixar calendaris
que després encotillen i provoquen urgències poc convenients. I, sobretot,
preservar la unitat alhora que se cerquen complicitats i transversalitats
més amples. Prioritat immediata de

Sísif
Jordi
Soler

plicitats que s’han de saber projectar
més enllà de Catalunya.
LES PARAULES D’ESPRIU

són encara les
d’una identitat de resistència que potser és l’única possible en temps de dictadura. Avui, però, l’aposta és per una
identitat projecte integradora, molt
més complexa, però també més transversal i engrescadora, perquè és la millor aposta de futur.

LA RESPOSTA DEL GOVERN de Mariano Ra-

joy al referèndum de l’1 d’octubre i a la
declaració unilateral d’independència
fou l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, el cessament del govern
de la Generalitat i la imputació dels
membres del govern, que van haver
d’optar entre l’exili o la presó amb fiança –i sense fiança en el cas d’Oriol Junqueras i Joaquim Forn–. Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez ja feia dies que estaven
empresonats. Per tant, és urgent que
JxCat, ERC i les CUP arribin a un acord
sobre l’elecció del president de la Generalitat que permeti desactivar l’article
155 i seguir avançant en la construcció
d’un futur democràtic i en llibertat.
EN SUMA, RECUPERAR la normalitat insti-

“
Cal preservar
la unitat alhora
que se cerquen
complicitats i
transversalitats
més amples

tucional, governar sense dependre de
la voluntat de les oligarquies i dels poders fàctics (espanyols i catalans), pugnar perquè els empresonats i exiliats
puguin tornar a casa i exercir els seus
drets com a ciutadans amb plenitud, i
continuar ampliant les bases socials en
favor del dret d’autodeterminació i la
construcció d’una societat sense privilegis de naixement o de posició social o
econòmica i, per tant, més lliure, justa i
solidària, és a dir, allò que s’anomena
república. En fi, no són tan forts ni tot
està tan malament com volen fer creure, però tampoc és tan fàcil com alguns
es pensen: seny, perseverança, sumar
voluntats i unitat d’acció política en la
diversitat.

Manuel Castaño

E

l mes passat es va
estrenar a Florència, amb fort rebuig de
crítica i públic, una nova versió de la Carmen
de Bizet. El director
Leo Muscato va tenir l’ocurrència de
canviar el final: no és Don José que, en
un atac de gelosia, apunyala la noia, sinó
que és ella que li clava un tret. Una pretesa denúncia de la violència masclista
justificaria l’estropellament de l’obra.
Però si algú vol “denunciar” i “conscienciar”, per què no escriu els seus propis
textos i deixa estar els dels altres? Veurem l’any que ve una Carmen antitaurina, que acabarà amb Escamillo enastat
pel toro? Gosarà algú treure de l’Odis-

És un mal temps per a la lírica,
per a l’èpica, per al drama i
fins i tot per als patufets
sea l’ardit del cavall de Troia perquè és
contrari a la convenció de Ginebra? Farem de Hamlet un líder republicà amb
escarapel·la tricolor? Modificarem el
Quixot perquè el protagonista hauria
d’anar a teràpia i no errant pel món? Hi
ha èpoques en què es fan grans creacions i altres en què sembla impossible.
El que no és tradició pot ser plagi, però
sobretot és desconstrucció i censura. Si
s’accepta que les adaptacions arribin a
manipular la trama i a trastocar el desenllaç, acabarem desconnectats del
temps en què aquestes obres sorgeixen
i del qual també venim nosaltres. Segurament es tracta d’això, en el fons. No es
tracta tant, com sembla, de llegir les
obres segons convingui als interessos
actuals i de fer-los dir la consigna d’avui
dia, sinó de buidar-les de la bellesa, la riquesa i la densitat que contenien en el
seu moment. És un mal temps per a la
lírica, per a l’èpica, per al drama i fins i
tot per als patufets.
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Llarena denega la llibertat
a Sànchez per sobiranista

a Pel jutge del Suprem, es manté el perill de reiteració delictiva perquè el diputat de JxCat s’ha integrat
en una candidatura que vol “restablir la política anterior al 155” a L’acusa de conspiració a la rebel·lió
M. Piulachs / M. Oliva
BARCELONA

La decisió d’ahir del magistrat del Tribunal Suprem
Pablo Llarena de denegar,
per segona vegada, la llibertat provisional a l’expresident de l’ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, no va agafar ningú de
sorpresa. Sobretot després que divendres passat
denegués la llibertat a l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, malgrat haver
deixar l’acta de diputat i
prometre que no assumiria cap càrrec públic. El
jutge penalitza la ideologia
de Sànchez, tal com va fer
amb Forn, en una interlocutòria en què fins i tot calca frases, com aquesta: “El
sol·licitant manté el seu
ideari sobiranista, que és
vàlid constitucionalment,
però que impossibilita el
convenciment d’impossible reiteració delictiva,
que es tindria de qui professa la ideologia contrària.”
En la resolució, l’instructor de la causa contra
els independentistes catalans aclareix a la defensa
de Sànchez, exercida pel
penalista Jordi Pina, que
els fets pels quals l’investiga no es delimiten a la gran
manifestació del 20 de setembre passat davant del
Departament d’Economia
per protestar contra l’escorcoll judicial per avortar
el referèndum de l’1-O. La
magistrada de l’Audiencia
Nacional que va assumir
primer el cas contra els líders de l’ANC i Òmnium,
Carmen Lamela, va qualificar aquests fets com a delicte de sedició, castigat
amb penes de fins a quinze
anys de presó.
Ara Llarena assegura
que la causa penal contra
Sànchez abraça “un comportament més extens”,
en què cita el full de ruta
signat el 30 de març del
2015 pels partits i les entitats sobiranistes; l’agenda
de l’exsecretari general
d’Economia o intervencions de Sànchez en què
afirma a la ciutadania que

no ha renunciat a l’activitat pública, sinó que ha revalidat el seu compromís,
integrant-se en una candidatura que proclama
l’objectiu de restablir la dinàmica política que va
conduir a les actuacions
de les quals neixen les responsabilitats que aquest
procés penal recull i que
va dur a l’aplicació de l’article 155”.
Encara més, el jutge
sosté que per “esbrinar
quin podria ser el futur
comportament de l’investigat” no només s’ha de tenir en compte que s’ha sumat a JxCat, sinó també la
seva “marcada determinació per perseguir la consecució d’objectius”, que “es
reflecteix en el seu impuls
de mobilitzacions multitudinàries de ciutadans
que –segons Llarena– van
afavorir un esclat social i
que específicament van
estimular o van assumir el
risc que s’expandís una irreparable reacció violenta
contra la convivència i
contra l’organització territorial de l’Estat”. El jutge
no pot atribuir cap acció
violenta concreta a Sànchez, només una especulació. No obstant això,
amb aquesta resolució es
confirma que l’instructor
vol mantenir els quatre
presos polítics tancats fins
al judici. Els seus advocats
tornaran a presentar ara
un recurs contra la presó a
la sala del Suprem.

Jordi Sànchez, president del grup parlamentari de JxCat, quan va anar a declarar a l’Audiencia Nacional ■ AFP

el referèndum es farà tot i
la prohibició estatal.
Aquests fets podrien enquadrar-se “en el delicte de
rebel·lió o de conspiració a
la rebel·lió”, sosté Llarena.
El primer delicte és castigats amb fins a 30 anys de
presó si s’han usat armes i
s’han produït greus estralls, mentre que en la conspiració, segons els juristes,
no cal demostrar que hi ha
hagut violència i les penes
es redueixen a la meitat.
Marcada determinació
Pel que fa al perill de la reiteració delictiva al·legat
per justificar que Sànchez
continuï en presó preventiva, igual que Forn, Junqueras i Cuixart, el jutge
ho torna a vestir tot argumentant que hi ha un sector de la societat catalana
que vol mantenir el procés
d’independència de Catalunya vers Espanya. Però
com en dret penal cal atribuir fets concrets a una
persona, Llarena exposa
que Sànchez “no només

Les frases del jutge

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

“El seu procedir va
més enllà del 20
de setembre, i pot
integrar el delicte de
rebel·lió o conspiració
a la rebel·lió”

“Sànchez manté el
seu ideari sobiranista,
constitucionalment
vàlid, però que fa
difícil la creença de no
reiteració delictiva”

“Sànchez ha impulsat
mobilitzacions
multitudinàries
que van afavorir
un esclat social ”
Pablo Llarena

MAGISTRAT DEL TRIBUNAL SUPREM

“És inexplicable i cruel per a la meva família”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En ser informat que el jutge
Llarena li ha denegat la petició de llibertat provisional, el
president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez,
va reaccionar ahir mateix a
les xarxes socials. En un missatge a través del seu compte
@jordialapreso a Twitter, l’exlíder de l’ANC va indicar: “De
nou em neguen la llibertat. Inexplicable jurídicament i
cruel per a la meva família. La
violència mai ha estat nostra i
mai ho serà. Que la solidaritat
i la dignitat de tanta gent continuï sempre els camins de la

no-violència. Llum als ulls i
força al braç!” El seu advocat,
el penalista Jordi Pina, també
va piular: “No pararé fins que
siguis lliure.” Sànchez fa 113
dies que està tancat a la presó de Soto del Real, als afores
de Madrid, igual que el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Al seu torn, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol,
també va piular: “Vergonya. I
tristesa. La tristesa que ens
obliga a persistir. Som tossuts perquè som dignes.”
També es va manifestar a la

xarxa el compte oficial d’Òmnium: “No defallirem en la defensa dels vostres drets”, en
un missatge en què es mencionen Sànchez, Cuixart, i el
vicepresident i líder d’ERC,
Oriol Junqueras, i el conseller
d’Interior Joaquim Forn. El
compte d’Esquerra també va
piular: “Tot el nostre suport,
teniu tot un poble amb vosaltres! No pararem fins que torneu a casa!” Finalment, l’Assemblea va escriure: “Una injustícia immensa per a una
persona de pau. Continuarem lluitant fins al final.”

Sense indults
D’altra banda, el PP està
entestat a barrar el pas a
qualsevol temptació futura que es pugui concedir
un indult als que formen
part de la causa que investiga Llarena. El grup de Mariano Rajoy presentava
una esmena a una proposició de llei impulsada pel
PSOE perquè en cap cas
puguin ser indultats els
condemnats pels delictes
de rebel·lió i de sedició, que
és el que a hores d’ara el Suprem imputa a Puigdemont, al seu govern i a Cuixart i a Sánchez. La iniciativa socialista –que es va
presentar fa un any– es va
promoure per evitar indults en casos de corrupció, finançament il·legal,
violència de gènere o genocidi, entre d’altres. El PP,
vol afegir-hi els delictes que
afecten els promotors del
procés, amb l’afegitó que,
davant qualsevol indult, en
quedi fora la condemna
d’inhabilitació. És a dir,
que no es pugui tornar en
cap cas a la política. ■
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El procés català
també esquerda
Amnistia
Internacional
a El grup local 62 d’AI a l’Alt Empordà decideix plegar per

discrepàncies sobre la valoració de l’entitat amb la
situació que es viu a Catalunya i els presos polítics
FIGUERES / BARCELONA

Aministia Internacional
(AI) ja no té representació
oficial a l’Alt Empordà. El
grup local 62 d’AI, que des
de fa prop de 30 anys representava l’entitat a Figueres i voltants, ha anunciat en un comunicat que
plega. En el rerefons d’aquesta decisió hi ha la discrepància dels activistes
empordanesos amb la posició –o l’absència de posició– d’AI a l’àmbit nacional en relació amb el procés a Catalunya i els presos
polítics. Tot i que en el comunicat no apareix el mot
Catalunya ni cap referència als presos, el missatge
és clar. Insistint en la idea
que al llarg dels últims 30
anys el grup ha treballat
amb el convenciment que
AI és el referent i la garantia en matèria de defensa
dels Drets Humans, els
empordanesos consideren que avui ja no és així:
“Malauradament, algunes
posicions d’Amnistia In-

La frase

—————————————————————————————————

“No podem, d’ara
endavant, defensar
algunes decisions
preses per AI que
ni entenem ni
compartim”

COMUNICAT DEL GRUP 62 D’AI DE
L’ALT EMPORDÀ

ternacional ens han fet
dubtar d’aquesta garantia, especialment perquè
són casos que coneixem
de molt a prop i dels quals
tenim informacions diverses i contrastades.” La referència a la situació que
es viu a Catalunya també
és evident quan el grup admet que no pretén ser objectiu: “Som conscients
que som part implicada en
el conflicte i que, per tant,
és molt difícil analitzar-lo
amb total objectivitat.”
Tot i que el grup d’AI a
l’Alt Empordà no vol fer
declaracions més enllà del
comunicat, fonts consultades per aquest diari confirmen que la discrepància

s’ha debatut en reunions
amb les instàncies d’AI a
Catalunya. Les mateixes
fonts expliquen que, si bé
la situació a Catalunya no
és l’únic motiu de la decisió i que hi ha aspectes de
funcionament que han
creat malestar, sí que la
qüestió dels presos és decisiva.
Una de les funcions dels
grups locals és difondre
l’activitat d’AI al territori i
captar les inquietuds de la
ciutadania. “Nosaltres, els
activistes de base, som els
que parlem directament
amb la gent propera; els
que contestem a les preguntes i les interpel·lacions, i ara, com a grup, no
podem continuar fent
questa tasca: continuem
creient en la defensa dels
Drets Humans, però dubtem de la imparcialitat i la
independència d’Amnistia Internacional i no podem, d’ara endavant, defensar algunes decisions
preses per AI que ni entenem ni compartim” conclou el comunicat. ■

Una concentració a la plaça Sant Jaume el desembre passat per la llibertat dels presos ■ ACN

AI demana “la llibertat immediata” de Sànchez i Cuixart
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La prolongació de la presó
provisional a Jordi Sànchez
és “excessiva i desproporcionada”. Així es va tornar a definir ahir Amnistia Internacional (AI) després de la decisió
d’un jutge del Tribunal Suprem de mantenir a la presó
l’expresident de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC).
“La prolongació de la presó
provisional de Jordi Sànchez
constitueix una restricció excessiva i desproporcionada
del seu dret a la llibertat d’expressió i de reunió pacífica”,
va indicar la directora de l’organització en defensa dels
Drets Humans a Europa, Gauri van Gulik. “Sànchez ha de

ser posat en llibertat immediatament”, va indicar Gulik a
través d’un comunicat procedent de la seu a Londres, en el
qual també diu: “S’ha agreujat una injustícia.”
En opinió d’Amnistia Internacional, la resolució d’ahir
no aporta elements nous que
justifiquin la prolongació de
la presó provisional. A més,
els càrrecs de sedició i rebellió que pesen contra ell i Cuixart es consideren “injustificats” i reclamen que es retirin. “No hi ha proves noves i
considerem que amb la decisió d’avui [ahir] es perpetua
una injustícia”, va insistir la
coordinadora d’AI a Catalu-

nya, AdrianaRibas. Pel que fa
als també empresonats Oriol
Junqueras i Quim Forn, va indicar que es continua seguint
de prop el procediment judicial perquè tinguin un judici
just, tal com ja s’havia pronunciat l’organització internacional.
El 3 de novembre, Amnistia ja va qualificar de “pas en
la direcció equivocada” el
manteniment de Sànchez i
Cuixart a la presó. I abans ho
havien fet el 18 d’octubre. La
posició, però, és considerat
tou per algunes persones,
que ahir es van tornar a mostrar molt crítiques amb AI a
les xarxes socials.

864907-1179083w

Esteve Carrera / Sònia Pau
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El Parlament, a batzegades

PAS · Els grups intenten arrencar la legislatura amb la constitució de sis comissions no legislatives i l’assignació del nombre de
senadors autonòmics TASCA · El control al govern queda aturat pel 155 i les preguntes dels diputats no es podran tramitar
Emma Ansola
BARCELONA

E

Els diputats Eva Granados (PSC), Carlos Carrizosa (Cs), Sergi Sabrià (ERC) i Marta Ribas (CECP), ahir, abans d’entrar a la junta de portaveus ■ ACN

mini de 15 dies per respondre les
preguntes ha quedat en suspens en
espera que es configuri un nou govern que aixequi les mesures del
155. Així ho van denunciar ahir les
portaveus del grup Catalunya en
Comú Podem, Elisenda Alemany i
Marta Ribas, que van alertar que
aquesta situació comporta que a
hores d’ara cap òrgan institucional
pugui controlar el que fa el govern
de La Moncloa a l’administració catalana. Aquesta mateixa denúncia
va ser ahir traslladada al Senat pel
senador d’aquesta mateixa formació política Òscar Guardingo, i com
a resposta va obtenir únicament la
certesa que “el 155 no s’aixecarà
fins que Catalunya tingui un govern”. Li ho va assegurar la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.
Amb el fre de mà posat, els dipu-

tats van poder trobar un camí
menys costerut a l’hora de constituir altres grups de treball. Així es
va acordar iniciar, malgrat que encara no hi ha govern, la constitució
de sis comissions no legislatives un
cop s’acordi el repartiment d’escons per cada grup polític. Una xifra que ha de resultar proporcional
a les majories que es registren al ple
de la cambra com a resultat de les
eleccions. Es tracta, però, d’una
tasca complexa a causa de l’entrada, en aquesta legislatura, de dos
partits polítics, la CUP i el PP, que
no poden constituir-se en grup propi. Segons la forquilla de representació que s’apliqui a les comissions,
les majories parlamentàries poden
variar. Les comissions que es començaran a constituir són: Matèries Secretes i Reservades; de Peticions; de l’Estatut del Diputat; de la

6

comissions no legislatives es posaran
en marxa després de
l’acord ahir de la junta
de portaveus. Són les
de Matèries Secretes i
Reservades, de Peticions, de l’Estatut del
Diputat, de la Sindicatura de Comptes, i de
Control de la Corporació de Mitjans Audiovisuals

Sindicatura de Comptes; de la Sindicatura de Greuges, i Control de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Vuit senadors, sense Albiol
La junta de portaveus va acordar la
distribució dels vuit senadors que
han de representar la Generalitat a
la cambra alta. Segons l’acord, a Cs,
JxCat i ERC els en corresponen dos
a cadascun, i al PSC-Units i els comuns, un per a cadascun. Els grups
disposen de termini fins al 28 de febrer per presentar els seus candidats, que cada partit haurà validat
prèviament en les seves executives.
Ahir ningú va voler avançar els
noms que pròximament passaran
per la comissió de l’Estatut dels Diputats per dictaminar sobre la seva
elegibilitat. Finalment han de ser
aprovats pel ple. ■

869536-1181264 T

ls grups parlamentaris es
van reunir ahir en la primera junta de portaveus de la
legislatura amb l’objectiu de
començar a fer funcionar la maquinària de la cambra catalana. De
moment, però, sense una investidura del president de la Generalitat
i la configuració d’un executiu, la
tasca parlamentaria que es pot executar és més aviat escassa.
A més a més, la junta de portaveus es va celebrar precedida d’una
reunió de la mesa en què finalment
no es va presentar l’informe dels
lletrats sobre els nous tempos parlamentaris que ha provocat l’ajornament del ple d’investidura. Això i
el pes del 155 sobre les institucions
catalanes s’ha convertit en una llosa que dificulta la presa de decisions. Tot va a batzegades.
Aquests llimbs en què es troba el
funcionament del Parlament també han acabat d’afectar una tasca
que és pròpia de les cambres legislatives, el control de l’activitat del
govern. Els grups parlamentaris ja
fa una setmana que van començar
a entrar per registre preguntes sobre l’acció de govern, una tasca que
ara està sota control de La Moncloa
a causa de l’aplicació del 155. En
anteriors legislatures, aquesta documentació es feia arribar als consellers que es trobaven en funcions.
Ahir, però, a diferència del que
s’havia acordat fa una setmana, les
preguntes dels grups parlamentaris no seran respostes i la mesa va
decidir que si bé s’acceptarien a
tràmit, no seran traslladades ni a la
Generalitat ni al ministeri corresponent en aplicació del 155. El ter-

Avui, a les 17 h
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Els lletrats apunten a una
aturada institucional
a L’informe sobre el ‘tempos’ parlamentaris s’ajorna a Els serveis jurídics de

la cambra continuen el debat sobre el compte enrere per al ple d’investidura
Redacció
BARCELONA

Els serveis jurídics del Parlament van optar ahir finalment per no lliurar a la
mesa l’informe sobre els
nous tempos parlamentaris arran de l’ajornament
del ple d’investidura. Els
lletrats continuen estudiant i debatent la situació
en què queden els tràmits

per investir president, ja
que, d’acord amb la llei,
després d’un primer intent fallit hi ha un període
de dos mesos per tornar a
intentar una investidura.
En cas que no s’aconsegueixi, quedarien convocades unes noves eleccions autonòmiques de
manera automàtica.
Amb tot, segons indicava ahir l’agència Efe, els

lletrats s’inclinen per
mantenir el rellotge aturat, ja que el passat dia 30
el president Torrent no va
exercir cap acte jurídic
que impliqui un compte
enrere. Sempre segons
l’agència de notícies, els
lletrats, però, també indicarien en l’informe alguns
mecanismes per desbloquejar la situació i que comenci el compte enrere.

Així, es recull la possibilitat que el president del
Parlament, Roger Torrent
proposi un altre candidat;
una altra via seria esperar
que el Tribunal Constitucional resolgui l’admissió
del recurs del govern de
Rajoy i confirmi o no les
mesures que afecten Carles Puigdemont, i, finalment, la via acceptada pel
Consell d’Estat amb rela-

Reunió de la mesa ahir; a la dreta, els lletrats ■ ACN

ció al fet que, si no hi ha un
candidat en condicions, el
president del Parlament
ho hauria de comunicar al
ple de la cambra, i això serviria com a acte d’inici dels

dos mesos. Aquest mecanisme pren com a precedent el que va passar l’any
2003 a l’Assemblea de Madrid en l’anomenat Tamayazo. ■

130328-1181766T

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions

RESOLUCIÓ

TES / /2018, de 31 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del projecte: FGC-Gerb, del terme municipal d’Os de Balaguer.
Aprovat el projecte FGC-Gerb “Projecte de Via de Servei en el tram comprès pels PK 28+400 i 31+646 de la línia Lleida – la Pobla de Segur dels FGC. Tram: Gerb”, del terme municipal d’Os de Balaguer, l’11 de desembre de 2017, i segons l’article 10.10 de la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, l’aprovació
dels projectes bàsics i dels constructius i l’aprovació de projectes modificats d’aquests comporten la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i els drets afectats, als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o la modificació de servituds.
Atès que correspon al Govern de la Generalitat l’adopció de l’acord d’ocupació urgent, amb l’obertura prèvia, segons el que estableix l’article 56, del Reglament d’expropiació forçosa, d’un període d’informació pública durant el termini de 15 dies per tal que els titulars dels béns i els drets afectats puguin al·legar
tot el que considerin oportú.
Per tal de donar compliment als 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: FGC-Gerb “Projecte de Via de Servei en el tram comprès pels PK 28+400 i 31+646 de la línia Lleida – la Pobla de Segur dels FGC. Tram: Gerb”, del terme municipal d’Os de Balaguer, 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.
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 s’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, 31 de gener de 2018
El sub-director general de Projectes i Expropiacions
Alfons Garrido Espinel
Annex
Expropiacions
Terme municipal d’Os de Balaguer.
Núm. de finca: 1.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9065.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 30,40.

Nom del titular afectat: Maria Teresa Vicent
Nadal.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 485,60.

Nom del titular afectat: Hereus d’Estanislao
Ramells Ramells.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 195,90.

Núm. de finca: 8.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 130.
Nom del titular afectat: Ramon Alas Trepat i
Francisca Baiges Balaguero.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 253,50.

Núm. de finca: 15.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 379.
Nom del titular afectat: Pedro Alcobé Curia.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 948,30.

Núm. de finca: 2.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 280.
Nom del titular afectat: Hereus de Núria
Tribó Tribó i Mercè Pedrol Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 523,80.

Núm. de finca: 9.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 128.
Nom del titular afectat: Josep Maria Tribó
Agustí.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 298,80.

Núm. de finca: 3.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 277.
Nom del titular afectat: José Maria Vicent
Nadal.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 355,80.

Núm. de finca: 10.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 347.
Nom del titular afectat: Antonio Montardit
Vila.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 371,20.

Núm. de finca: 4.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 276.
Nom del titular afectat: Hereus de Ramon
Busquets Sancho.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 108,90.

Núm. de finca: 11.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 312.
Nom del titular afectat: Hereus d’Estanislao
Ramells Ramells.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 584,60.

Núm. de finca: 5.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 271.
Nom del titular afectat: Miguel Salvadó
Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 105,90.

Núm. de finca: 12.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 308.
Nom del titular afectat: Maria Mercedes
Sarro Solé.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 224,40.

Núm. de finca: 6.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 269.
Nom del titular afectat: Rafael Espigares
Sánchez.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 280,00.

Núm. de finca: 13.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 313.
Nom del titular afectat: Hereus d’Estanislao
Ramells Ramells.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 48,80.

Núm. de finca: 7.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 132.

Núm. de finca: 14.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 111.

Núm. de finca: 16.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 299.
Nom del titular afectat: Júlia Solans Tribó i
Núria Cabré Solé.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 444,70.
Núm. de finca: 17.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9025.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 10,40.
Núm. de finca: 18.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 125.
Nom del titular afectat: Francisco Gil
Hernández i Isabel Maria Bergel
Hernández.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 215,30.
Núm. de finca: 19.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 123.
Nom del titular afectat: Francisco Gil
Hernández i Isabel Maria Bergel
Hernández.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 38,30.
Núm. de finca: 20.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 122.
Nom del titular afectat: Hereus de José
Trepat Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 327,80.
Núm. de finca: 21.

Superfície a expropiar, en m2: 162,80.

Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 121.
Nom del titular afectat: Antonio Montardit
Vila.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 202,90.

Núm. de finca: 28.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 116.
Nom del titular afectat: Daniel Tribó Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 220,30.

Núm. de finca: 22.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9021.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 24,20.

Núm. de finca: 29.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9014.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 15,70.

Núm. de finca: 23.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 120.
Nom del titular afectat: Daniel Tribó Muñoz.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 360,70.

Núm. de finca: 30.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9013.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 23,20.

Núm. de finca: 37.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 74.
Nom del titular afectat: Antonio Magdaleno
Lorente.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 765,00.

Núm. de finca: 31.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9054.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 18,90.

Núm. de finca: 38.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9049.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 28,00.

Núm. de finca: 32.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 85.
Nom del titular afectat: Teresa Alcobé
Pedrol.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 141,80.

Núm. de finca: 39.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 76.
Nom del titular afectat: Hereus de Javier
Trepat Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 185,50.

Núm. de finca: 33.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 314.
Nom del titular afectat: Teresa Alcobé
Pedrol.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 100,00.

Núm. de finca: 40.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 193.
Nom del titular afectat: María del Carmen
Gili Bo.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 393,10.

Núm. de finca: 47.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 40.
Nom del titular afectat: Trisoca Disset, S.L.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 453,30.

Núm. de finca: 34.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 330.
Nom del titular afectat: Jaime Solé Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 114,50.

Núm. de finca: 41.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 120.
Nom del titular afectat: Francisco Camats
Cases.
Naturalesa del bé: rústica.

Núm. de finca: 48.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 39.
Nom del titular afectat: Trisoca Diset, S.L.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 403,60.

Núm. de finca: 24.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 119.
Nom del titular afectat: Isabel Pujades
Rubies.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 387,60.
Núm. de finca: 25.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 118.
Nom del titular afectat: Francisco Camats
Cases.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 265,10.
Núm. de finca: 26.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9018.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 28,30.
Núm. de finca: 27.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 117.
Nom del titular afectat: Hereus d’Àngel
Giné Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 201,30.

Núm. de finca: 35.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 79.
Nom del titular afectat: Jaime Solé Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 567,90.
Núm. de finca: 36.
Núm. de polígon: 1.
Núm. de parcel·la: 9051.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 21,70.

Núm. de finca: 42.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 9051.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 26,40.
Núm. de finca: 43.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 119.
Nom del titular afectat: Juan Antonijuan
Gomà.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 176,30.
Núm. de finca: 44.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 118.
Nom del titular afectat: Trisoca Diset, S.L.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 616,80.
Núm. de finca: 45.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 9052.
Nom del titular afectat: Comunitat de
Regants Sindicat i Jurat del Canal de Sant
Llorenç.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 15,90.
Núm. de finca: 46.
Núm. de polígon: 2.
Núm. de parcel·la: 41.
Nom del titular afectat: Maria Tribó Bertran i
José Sabaté Tribó.
Naturalesa del bé: rústica.
Superfície a expropiar, en m2: 346,20.
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Carles Puigdemont, ahir a Lovaina, envoltat dels consellers a l’exili ■ THIERRY ROGE / AFP

Puigdemont: “100 dies després,
el problema s’ha agreujat”
a El president assegura que continuarà treballant “per normalitzar les coses” quan fa cent dies que és
a Bèlgica a Comín reapareix al costat del cap de llista de JxCat després de la filtració dels missatges
Natàlia Segura
Laura Pous
Lovaina
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Cent dies després, el problema no només no s’ha
resolt, sinó que s’ha agreujat”, constatava ahir al
vespre Carles Puigdemont
en un moment crucial de
les negociacions per pactar la seva investidura i la
formació de govern amb
ERC i la CUP. Puigdemont
va anar ahir a l’epicentre
del terratrèmol generat
pels seus missatges privats amb Toni Comín: Lovaina, una petita ciutat a
menys d’un hora de Brussel·les des d’on va voler revertir el derrotisme que
n’havia sortit just una set-

mana abans. Puigdemont,
envoltat de tots els seus
consellers exiliats per primera vegada públicament
des del 21-D, va reivindicar la legitimitat del seu
govern, va condemnar que
hi hagi presos polítics, però també va voler enviar
un missatge de pau i de
diàleg.
Puigdemont va assenyalar que a l’Estat espanyol “hi ha un gravíssim
problema polític” perquè
no vol resoldre la crisi catalana “des de la política,
sinó des del Codi Penal”.
Amb tot, el líder de Junts
per Catalunya (JxCat) va
mostrar la seva voluntat
perquè “les coses es normalitzin” i va defensar que

La CE no pressionarà l’Estat perquè investigui l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Brussel·les s’inhibeix i rebutja
pressionar el govern espanyol
perquè obri una investigació
independent sobre la violència policial de l’1-O. Tot i que
un diputat suec va preguntar
a la Comissió Europea què
pensava fer per “encoratjar”
una investigació que ell considera de “necessitat crucial”,
el comissari responsable
d’Interior, el grec Dimitris Av-

ramopoulos, li va contestar
que és l’Estat el que ha d’avaluar l’actuació policial. “D’acord amb la llei de la UE, és
una qüestió exclusivament
dels estats membres garantir
que compleixen les seves
obligacions pel que fa als
drets fonamentals derivats
dels acords internacionals i la
seva Constitució”, va dir el comissari en resposta a la pre-

gunta del liberal Jasenko Selimovic, presentada dos dies
després del referèndum.
Tot i que fins i tot Human
Rights Watch ha reclamat
una investigació independent
sobre els cops de porra de
l’1-O, la CE continua amb el
seu suport al PP i diu que és
“responsabilitat de l’estat
membre implicat” indagar
sobre l’operació policial.

“es pugui respectar el resultat de les eleccions”.
En aquest sentit, va
apostar per utilitzar “les
eines de la democràcia, els
ponts de diàleg i el reconei-

xement de l’altre” per reivindicar el dret a Catalunya a decidir el seu futur
polític, un missatge que va
dir que al món “ja han entès”.

Tanmateix,
Puigdemont no va donar pistes
sobre quina és l’aposta de
JxCat per fer efectiu el
mandat del 21-D ni va fer
cap referència a l’actual es-

Les frases

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

“Volem decidir
el nostre futur amb
les eines de la
democràcia, des
del reconeixement
de l’altre”

“Destinarem tot el
temps que estiguem
aquí, que esperem
que sigui poc, a fer
que les coses es
normalitzin”

tat de les converses sobre
la investidura. Si bé en
aquests últims cent dies
d’exili el desig (i la promesa electoral) per tornar a
casa no s’ha complert i els
missatges revelats no indiquen que Puigdemont tingui intenció de fer-ho a
curt termini, ahir va expressar l’esperança que el
temps que els queda a la
capital belga “sigui poc”.
Les temperatures sota
zero no van fer enrere el
president, que poques hores abans deixava entreveure a les xarxes socials la
seva participació en l’acte
organitzat per l’ANC de
Brussel·les. En referència
a una resposta del diputat
exconvergent Albert Batet
a la socialista Eva Granados, Puigdemont piulava:
“La plantofada s’ha sentit
des de Lovaina, on avui recordarem amb El cant dels
ocells els 100 dies del govern a l’exili.” Una “cançó
de pau”, deia el president,
que l’Anna, catalana resident a la ciutat flamenca,
toca cada setmana a la plaça central, on recull postals per enviar als presos
polítics de Soto del Real i
Estremera. Ahir s’hi van
unir els protagonistes del
govern a l’exili per denunciar que “s’està retenint
gent de pau honesta i democràtica”. La multitud
de periodistes va atreure
l’atenció d’un parell de vianants espanyols que van
escridassar els concentrats en el moment en què
entonaven la cançó.

“És especialment
dolorós que en aquest
aniversari (...) haguem
de veure com encara
hi ha qui justifica la
presó preventiva”

“Cent dies després, el
problema no només
no s’ha resolt, sinó
que s’ha agreujat”
Carles Puigdemont

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Imatge d’unitat
Coincidint amb els 100
dies a Bèlgica, el president
va reaparèixer a la plaça
central de Lovaina davant
dels mitjans, juntament
amb tots els seus consellers, però les càmeres se
centraven en els protagonistes de la polèmica conversa privada publicada
per Telecinco i buscaven
veure si hi havia, o no,
complicitat entre ells. Perseguits per les càmeres,
van marxar junts després
de la seva aparició i es van
acabar refugiant per sopar
en un restaurant de tapes
espanyol. ■

Les xifres

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

100

dies es compleixen des de
l’exili a Brussel·les de part del
govern català destituït en virtut de l’article 155.

3

dies després del viatge a
Brussel·les, l’Audiencia Nacional enviava la meitat de l’executiu a la presó.
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Rajoy impugnarà qualsevol
pas per investir Puigdemont
a Avisa que fins i tot la investidura simbòlica desobeiria el TC a El Congrés

tomba una iniciativa republicana que demanava “diàleg bilateral” amb l’Estat
M. Oliva / D. Portabella
MADRID

ERC porta al Senat el dispositiu de l’1-O
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

130980-1181253T

Mariano Rajoy es vanta
que el recurs al Tribunal
Constitucional –desoint el
Consell d’Estat– ha evitat
la investidura clàssica de
Carles Puigdemont al Parlament, però combat també qualsevol pas que doni
un paper –també simbòlic– al president a l’exili.
Segons fonts de La Moncloa, tota investidura seva
serà impugnada, ja que
“no es pot fer sense que el
Parlament desacati el TC”.
El govern de Rajoy i el
PP es mofen de les idees
per investir Puigdemont.
“Això d’una assemblea
d’electes és com si una assemblea de regidors del PP

ERC demanarà al govern espanyol que identifiqui els responsables dels dispositius
policials de l’1-O. En una bateria de preguntes al Senat, el
senador d’Esquerra, Quim
Ayats, reclama que s’expliqui
“quin protocol es va seguir i
quantes denúncies s’han registrat des d’aleshores”. L’acció d’ERC inclou tots els municipis gironins on es van ordenar càrregues, com ara Girona, Aiguaviva, Sant Julià de
Ramis, la Tallada o Sant Mi-

quel de Fluvià. ERC ha registrat 75 escrits, un per cada
col·legi on hi va haver algun
tipus de càrrega. Als documents, ERC les qualifica de
“desproporcionades” i que es
van dirigir contra població indefensa. També planteja si es
demanarà algun tipus de disculpa als afectats o si “es demanarà perdó a les víctimes”.
Ayats insisteix que continuaran preguntant sobre “qui va
donar les ordres, però també
quan es repararà el dany”.

em fa presidenta dels Estats Units, és ridícul!”, va
dir la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santama-

ría. “No sé aquesta gent
quines herbes utilitza per
al seu esmorzar...”, hi afegia el portaveu del PP, Ra-

fael Hernando. La Moncloa veu Roger Torrent en
una “situació delicada”, vigila l’ús de diner públic i
avisa que el Parlament no
pot canviar cap llei abans
de la formació del govern.
Catalunya va estar també molt present en la primera sessió del Congrés
després del 21-D. De fet,
ahir es va votar una moció
d’ERC, conseqüència d’una interpel·lació debatuda
abans de les eleccions, en
la qual els republicans reclamaven a l’executiu espanyol un “diàleg bilateral” amb l’Estat des del reconeixement dels resultats de desembre i per la
recerca d’una solució “democràtica”. La proposta,
però, va rebre el cop de

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al Senat ■ EFE

porta de la majoria del
Congrés, ja que el PP, el
PSOE i Cs van unir els seus
vots per tombar-la. Durant
la seva intervenció, el portaveu d’ERC, Joan Tardà,
va arribar a equiparar l’actuació “repressiva i autoritària” de l’executiu de Rajoy per combatre el procés
i els seus artífexs amb
l’apartheid. “La seva crueltat només pot compararse a la justícia de Sud-àfrica, que va condemnar a ca-

dena perpètua Nelson
Mandela”, reblava.
El PSOE, en tot cas, havia presentat una esmena
al text en què proposava
circumscriure la bilateralitat als fòrums establerts a
l’Estatut, que ERC va rebutjar. Tant els socialistes,
com el PP i Cs es van acarnissar amb la iniciativa, tot
exigint als grups independentistes que pactin d’una
vegada un govern que actuï “des de la legalitat”. ■
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Puigdemont delega el
tancament del pacte a JxCat
a ERC estudia la proposta formal de la llista del president, que inclou un itinerari per compatibilitzar

un pes polític efectiu del consell de la república a Brussel·les amb la gestió del govern autonòmic

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, anant a una de les reunions prèvies al debat d’investidura ajornat ■ EFE

O.A.-E.
BARCELONA

JxCat insisteix que no vol
una investidura simbòlica
de Carles Puigdemont i
planteja a ERC un itinerari per compatibilitzar la
constitució d’un govern legítim a Brussel·les i la gestió de l’executiu autonòmic, provocant alhora l’aixecament del 155 i donant
un pes polític clau a l’acció
de govern des de la capital
belga, que no seria només
simbòlic. Segons fonts de
la negociació, el grup del

president de la Generalitat va fer arribar ahir als
republicans la proposta
formal per a la investidura, en un context d’imposat silenci a les files independentistes per no perjudicar la buscada entesa.
Després que una delegació dels republicans i
una altra de la CUP viatgessin a Bèlgica per escoltar Puigdemont, tal com
pretenia el president de la
Generalitat destituït per
Madrid, el líder de JxCat
ha delegat en el seu equip
negociador el tancament

de l’acord, segons fonts del
grup parlamentari. Mentre que algunes veus de la
llista del president donen
el pacte per ultimat i confien que es podrà presentar en els pròxims dies, a
ERC consideren que les
converses encara es poden allargar. La CUP va
demanar a les dues forces
que li traslladin una proposta ja consensuada pels
dos futurs socis de govern i
va rebutjar avaluar iniciatives que siguin només
d’una part. Els anticapitalistes també volen que es

La frase

—————————————————————————————————

“No ens
pronunciarem fins que
ERC i JxCat ens facin
arribar una proposta
definitiva, concreta”
Natàlia Sànchez
DIPUTADA DE LA CUP

negociï en cimeres tripartides, de manera que en últim terme puguin traslladar després la proposta
concreta a les seves bases
perquè decideixin si inves-

teixen o no Puigdemont,
l’únic candidat que preveuen a hores d’ara per ser
votat al Parlament perquè
això suposaria “un embat
democràtic real amb l’Estat”.
Els contactes entre
JxCat i ERC van continuar
ahir. Segons fonts coneixedores de les converses,
el president preveu la
construcció d’una estructura governamental a
Brussel·les, el govern legítim, i l’assemblea de càrrecs electes hi tindria un
paper a mitjà termini. Al-

tres fonts, però, indiquen
que una reforma de la llei
de la presidència que permeti que el Parlament investeixi Puigdemont a distància quedaria fora de
l’arquitectura planejada
per JxCat per a la formació d’aquest binomi de govern, que no s’empararia
en el marc autonòmic. La
reforma de la llei seria, segons altres fonts, una de
les diverses propostes que
JxCat ha verbalitzat a
ERC, i en tot cas una via
que previsiblement toparia amb una suspensió immediata del Tribunal
Constitucional; un bloqueig similar al que va provocar el govern espanyol
amb la reforma del reglament del Parlament per a
la introducció de la via de
la lectura única per a les
proposicions de llei i que
l’alt tribunal va avalar després com a constitucional.
JxSí i la CUP, de fet, no la
van fer servir per aprovar
les lleis del referèndum i de
transitorietat jurídica. Els
republicans consideren,
de fet, que aquest camí no
permetria el pas de la investidura a un govern efectiu que forci La Moncloa a
aixecar la intervenció de
l’autonomia. Com a condició, han reiterat que els diputats investigats i els
membres de la mesa no poden assumir més riscos penals. La diputada de la
CUP Natàlia Sànchez va
assenyalar que, en això,
JxCat i ERC no estan
lluny. A més, l’ajornament
de l’informe en què els lletrats de la mesa del Parlament treballen per avaluar
si ha començat el compte
enrere per a les eleccions
tenint en compte que no es
va fer una primera votació
dins del termini legal, dona marge a JxCat i ERC
per acostar posicions. ■

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

Lluís Falgàs

OPINIÓ

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

Situació excepcional

N

o té cap benefici per a ningú que passin els dies sense que s’hagi assenyalat
cap data de convocatòria per a la
investidura. Oficialment, JxCat,
ERC i la CUP tanquen files en favor de Carles Puigdemont. Malgrat que tots els partits sobiranistes saben que la justícia segueix
inamovible, fet que provoca que la
investidura de Puigdemont al Par-

lament de Catalunya sigui plena
de dificultats. Les fórmules que
s’estan estudiant proposades per
l’equip de Puigdemont no acaben
de convèncer ERC, que s’inclina a
reconèixer una “presidència simbòlica” a l’exili. ERC i alguns diputats que provenen del PDeCAT no
veuen amb bons ulls que hi hagi
dos governs, un a Bèlgica i l’altre a
Catalunya. El de Bèlgica seria un

consell de la República i el de Catalunya un govern tècnic.
No cal dir que la fórmula és plena de imaginació i de bona voluntat per resoldre el problema, tot i
que mancada de realisme. Estem
acostumats que hi hagi un govern
amb un president el nomenament
del qual, l’endemà d’ésser investit
pel Parlament, surti publicat al
DOGC i al BOE, i que despatxi des

del Palau de la Generalitat. No estem acostumats a dualitats a la
presidència de la Generalitat. De
sempre ha estat un càrrec únic
carregat de protocol.
La situació excepcional de la
política catalana comporta acostumar-se a tot. Mai hauríem pogut
creure que Catalunya seria governada des del govern espanyol. Mai
entendrem com pot ser que Oriol

Junqueras, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart siguin a
la presó preventiva. Ni que Puigdemont i els altres siguin a Bèlgica.
Moments històrics excepcionals que obliguen l’independentisme a recuperar immediatament la
Generalitat. Fer una catarsi per
prioritzar immediatament que hi
hagi un govern. Molt difícil però
preferible a unes noves eleccions
que allunyin el poble dels polítics
perquè han estat incapaços de
posar-se d’acord.
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Citació judicial
exprés al
mecànic de Reus
per delicte d’odi

a L’home, que es va negar a reparar el vehicle d’una agent

de la policia espanyola, denuncia que ha rebut insults i
amenaces per WhatsApp i altres xarxes socials
REUS

Citació judicial exprés. El
mecànic Jordi Perelló, que
dimecres passat es va negar a reparar el vehicle
d’una agent de la Policía
Nacional al seu taller de
Reus, arran de les càrregues policials de l’1 d’octubre, ha estat citat pel jutge
per a avui, a dos quarts
d’onze del matí, al jutjat
d’instrucció número 3 de
Reus, per un presumpte
delicte d’incitació a l’odi. El
seu advocat, David Piqué,
es va mostrar sorprès de la
rapidesa. “La pràctica habitual no és pas aquesta
agilitat”, va dir.
El mecànic afronta el
pas pel jutjat “amb tranquil·litat”, però hi ha un fet
que el preocupa més:
“M’amoïna el munt d’amenaces i sobretot insults que
he rebut.” Perelló donarà
de baixa el telèfon pels insults que li han arribat a
través del WhatsApp i altres xarxes. En algun
d’aquests missatges el tit-

Les frases

—————————————————————————————————

“Estic tranquil per
anar al jutjat, però
m’amoïna el munt
d’amenaces i d’insults
que he rebut”
Jordi Perelló
MECÀNIC DE REUS

—————————————————————————————————

“Estic convençut que
els fets denunciats
contra el mecànic no
són constitutius de
cap delicte”
David Piqué
ADVOCAT

llen d’“analfabet” i “subnormal” i, en un dels missatges de veu, li diuen:
“Tant de bo et quedis al
carrer o, encara millor,
te’n vagis a Brussel·les amb
Puigdemont.” El mecànic,
que primer vol acudir a la
cita judicial d’avui, es planteja denunciar els insults.
Perelló confia que l’acusació d’incitació a l’odi “no
vagi gaire més lluny”, tot i
que “fins ara ho hi ha hagut

gaires precedents de sentències per delictes d’odi”.
Igualment, el seu advocat
argumenta que “els fets denunciats no són constitutius de delicte”. Amb tot,
prefereix no concretar els
arguments que emprarà
per a la defensa.
Tot va començar fa una
setmana, quan el mecànic
es va negar a fer la revisió al
vehicle d’una dona que es
va identificar com a agent
de la Policía Nacional. Perelló diu que fins als fets de
l’1-O, al seu taller havia
atès cotxes d’aquest i d’altres cossos de seguretat,
“però tot el que va passar
aquell dia em va matar; encara ara quan veig imatges
de les càrregues policials
he de canviar de canal”.
Per això des d’aquell dia va
decidir no prestar més serveis a ningú d’aquest cos ni
de la Guàrdia Civil. El marit de l’agent, que és mosso
d’esquadra, es va presentar el mateix dia al taller i el
va denunciar. Els Mossos
el van citar l’endemà i va
ser imputat. ■

Jordi Perelló, l’acusat per un delicte d’incitació a l’odi, al seu taller mecànic de Reus ■ ACN

El dret d’admissió mai permet la discriminació
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A Catalunya, el dret d’admissió està regulat pel decret
200/1999, el qual permet al
titular d’un establiment públic o privat admetre o rebutjar l’entrada d’una persona o
atendre un client sempre que
s’argumentin motius concrets i objectius, i sobretot
que no siguin discriminatoris
o contraris als drets fonamentals. Per exemple, els
més habituals són no permetre l’entrada amb roba esportiva a una discoteca o si la
persona es mostra violenta i
està beguda. Mai es pot denegar l’entrada a un establiment a una persona per motiu del seu origen, nacionali-

tat o sexe. L’incompliment
d’aquesta normativa pot
comportar una sanció per la
via administrativa. Així ho recull també la llei 11/2014 per
garantir els drets LGTBI de diversitat sexual a Catalunya.
Paral·lelament, hi ha la via
penal, que recull els anomenats delictes d’odi i discriminació de drets fonamentals
(art. 510-512 del Codi Penal).
En concret, l’article 512 fixa
que els professionals o empresaris que “deneguin a una
persona una prestació a la
qual tingui dret per raó de la
seva ideologia, religió o
creença, orientació sexual o
minusvalidesa” seran inhabi-

litats per exercir el seu ofici
per un període “d’un a quatre
anys”. Les penes per aquest
supòsit són comptades. En el
cas del mecànic de Reus, la
penalista Laia Serra insisteix
que tant amb la norma administrativa com amb la via penal “el que es persegueix és
protegir col·lectius històricament desafavorits”, i que “la
policia no té ideologia” i té altres delictes que la protegeixen. “Si per la fiscalia ara tota
exclusió és discriminació, a
més de la policia s’haurà d’incloure tothom”, raona Serra,
que hi afegeix que poques infraccions per dret d’admissió
reals arriben a judici. ■ M.P.

179702-1147646®

Carina Filella
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El temporal de neu
perd intensitat i es
concentra al sud
a Més de 700 alumnes es queden sense classe a Endesa

és expedientada pels talls de llum, que encara s’allarguen
BARCELONA

Infants rescatats
El grup de Premià de Mar
que des de diumenge estava aïllat a una casa de colònies de Saldes va ser rescatat ahir al migdia, a mesu-

135160-1181763L

L’episodi de neu es va suavitzar ahir al nord del país i
es va concentrar amb més
intensitat al sud, on el Consell Comarcal de la Terra
Alta i el del Priorat van decidir suspendre 21 rutes
de transport escolar, fet
que va provocar que un total de 536 alumnes de la zona quedessin sense classe.
Segons fonts d’Ensenyament, els escolars catalans
que es van quedar a casa
van ser 713, ja que al Berguedà, el Ripollès i el Pallars Jussà també s’hi van
cancel·lar rutes i s’hi van
tancar escoles per la neu
acumulada des de dilluns.

Pel que fa a les carreteres va quedar tallada al
trànsit la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot, mentre que es va restringir el
pas de camions per l’N420 entre Gandesa i Alcanyís. Pel que fa al tren, es
va obrir la línia R3 entre
Ripoll i Puigcerdà, però
entre aquesta estació i la
Tor de Querol la línia va seguir tallada. L’estació d’esquí de Vallter 2000 seguia
tancada, però es confia
que obrir de nou demà.

Ajuntament de
Cardedeu
ST-CSETC/Mercat Permanent

Ajuntament de
Tiana

EDICTE

130045-1181772L

ANUNCI
Assumpte: EXPEDIENT D’AUTORITZACIÓ DE PARADES ANNEXES AL MERCAT MUNICIPAL
(Exp. 2018/200)
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CARDEDEU.
b) Dependència que tramita l’expedient: CSTEC.
c) Número d’expedient: 2018/200 aprovat a la JGL del 01/02/2018.
2. Objecte:
a) Descripció: ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER A L’OCUPACIÓ DEL DOMINI
PÚBLIC DE LES PARADES ANNEXES DEL MERCAT MUNICIPAL DE CARDEDEU (carrers al
voltant del mercat municipal) AMB LLOCS DE VENDA SOBRE INSTAL·LACIONS DESMUNTABLES (10 parades annexes).
b) Període de l’autorització: 12 mesos.
3. Obtenció d’informació:
Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, n. 1. 08440 – Cardedeu. Tel. 938444004.
Pàgina web, al perfil del contractant i a l’e-tauler en què figura el plec del procediment:
www.cardedeu.cat
4. Requisits per participar-hi:
Els establerts a la clàusula 3 del plec del procediment publicats a la web municipal (perfil del contractant) i a l’e-tauler.
5. Sol·licitud per participar en el procediment:
a) Data límit presentació de les sol·licituds: 20 dies hàbils des de la darrera publicació (clàusula 5
del plec del procediment).
b) Documentació a presentar, forma i contingut: el que es determina a la clàusula 5 del plec del
procediment.
A Cardedeu, 2 de febrer de 2018
L’alcalde, Enric Olivé i Manté

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 9 de gener de 2018, va aprovar inicialment,
de conformitat amb l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme i concordants del Decret
305/2006, la modificació puntual del Pla general metropolità que té per objecte qualificar un indret
ubicat al Carrer Verge del Pilar com a sistema viari (clau 5) en lloc de la seva actual qualificació
de 26 (lliure permanent), mantenint la classificació de sòl no urbanitzable, segons projecte tècnic
elaborat amb la participació dels serveis tècnics municipals en col·laboració amb els serveis d’urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’expedient i el projecte s’exposen al públic pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la
darrera publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província o al diari El Punt Avui, a l’objecte del seu examen i presentació de possibles al·legacions o reclamacions.
L’expedient i el projecte resten exposats a les dependències municipals (plaça de la Vila, 1;
08391) en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores i dimarts i dijous de 16 a 20
hores) i a la pàgina web www.tiana.cat.
Així mateix s’ha acordat suspendre pel termini d’un any, i de conformitat amb el que estableix l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació de Plans urbanístics derivats concrets i
de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit on les noves determinacions
comportin modificació del règim urbanístic segons plànol de delimitació. (Exp. 1878/17)
Tiana, 1 de febrer de 2018
L’alcaldessa
Signat: Esther Pujol Martí

ra que la situació es normalitzava al nord del país.
El que no va millorar, però,
va ser la connexió elèctrica en alguns punts. Uns
300 abonats continuaven
ahir a la tarda amb un tall
de més de 24 hores en ple
temporal,
fonamentalment als municipis de Coll
de Nargó i de la Vansa i
Fórnols, tots dos a l’Alt Urgell. Endesa preveu solucionar la incidència en les
pròximes hores, però el
Departament d’Empresa
li ha obert expedient informatiu pels talls, que han
afectat uns 8.000 abonats
en tres dies. Avui es donarà per finalitzat l’episodi
de nevades, però continuarà el fred. ■

Ajuntament de
Vilalba dels Arcs

EDICTE D’INFORMACIÓ
PÚBLICA DE L’ACORD
D’APROVACIÓ INICIAL DEL
POUM

166515-1181777T

X.A. / R.E. / L.M. / A.A.

El Ple de l’Ajuntament de Vilalba dels
Arcs, en sessió de data 25 de gener de
2018, va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal juntament
amb l’informe de sostenibilitat ambiental,
que forma part del Pla esmentat, el qual
se sotmet a consultes de les administracions públiques afectades i del públic interessat, així com a informació pública
pel termini de quaranta-cinc dies, durant
els quals es poden presentar les al·legacions que es considerin convenients.
Així mateix, va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits següents, en
què les noves determinacions comporten
una modificació del règim urbanístic: àmbits de sòl urbà delimitats per un polígon
d’actuació a excepció del PAU RE-7.
La documentació completa de l’expedient
es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, a la plaça de la
Vila, núm. 3, de 9 a 14 hores, i al web
www.vilalba.altanet.org.
Contra l’acord de suspensió de llicències,
en tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit qualificat, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa,
es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.
Contra la resta d’acords, en tractar-se
d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap
tipus de recurs.
Vilalba dels Arcs, 30 de gener de 2018
La secretària interventora,
Eva Bernabeu Marín

Vista d’Horta de Sant Joan coberta de neu durant la jornada d’ahir ■ ACN

De la Serna demana disculpes per les afectacions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El ministre de Foment, Íñigo
de la Serna, va presidir ahir
una nova reunió del gabinet
de crisi activat per la situació
meteorològica, que va tenir
lloc a l’estació de Sants de
Barcelona. El ministre va demanar disculpes als afectats
per les mesures preses per
Foment per garantir la seguretat viària i va assegurar que
la situació continuava sent

“complexa”, si bé havia millorat molt respecte a la jornada
de dilluns gràcies a la millora
del temps i al desplegament
de mitjans que va evitar “situacions més complicades”.
El titular de Foment va informar que, tot i que la situació es presentava difícil a l’aeroport del Prat per la previsió
de tempestes, finalment es
va resoldre sense més re-

tards ni cancel·lacions de
vols. Després de presidir la
reunió de crisi, De la Serna es
va reunir amb Ricard Font, secretari d’Infraestructures i
Mobilitat, per “conèixer de
primera mà la situació a Catalunya”, ja que amb l’aplicació de l’article 155 té responsabilitat en les infraestructures de la Generalitat, com es
va ocupar de recordar.

El TAV arribarà al Prat a
una estació intermodal
a L’estació unirà les

línies de Rodalies amb
la línia 9 del metro i la
futura alta velocitat
Redacció
BARCELONA

El departament de Territori i Sostenibilitat va posar a
licitació ahir la redacció del
projecte de l’estació intermodal al Prat de Llobregat
que connectarà les línies de
Rodalies Renfe –R2, R2
Sud i R2 Nord–, l’L9 del
metro i els futurs trens d’alta velocitat. Actualment, al
municipi hi ha una estació
de TAC annexa a la de Rodalies, però no està acabada i encara no ha entrat en
funcionament. Per això, el
projecte de l’intercanviador farà que finalment el
TAV tingui aturada al Prat i
permeti així connectar la
ciutat amb l’aeroport mitjançant un tren llançadora.
La nova estació intermodal disposarà també
d’un aparcament subterrani d’aproximadament 370

Passatgers a l’estació de Rodalies del Prat ■ ORIOL DURAN

places, alhora que preveu
canviar de lloc la parada
d’autobusos. El projecte,
que s’elaborarà sota criteris d’eficiència energètica,
té un termini de redacció
de 15 mesos i preveu dues
fases d’obres que tindran
un cost total de 40 milions
d’euros. La posada a licitació es va fer el mateix dia
que el Ministeri de Foment
va anunciar un nou servei
de baix cost de TAV anomenat EVA, que connecta-

rà el Prat amb Madrid el
2019. Així, els trens d’alta
velocitat arribaran per partida doble a la ciutat, que
ara requereix que s’adeqüi
l’estació: les vies ja estan
instal·lades, però falta
adaptar les andanes. Serna
va aprofitar la visita per lamentar les crítiques de l’alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat, Núria Marín, pel
retard en la presentació del
pla de cobertura d eles
vies. ■

