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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Temps
i salut

E

l temps de nou. El
domini del temps,
el perdut o el guanyat.
Josep Maria Esquirol
que ja té novetat editorial, La penúltima
bondat, un assaig sobre la vida humana
que ja em deleixo de llegir només de saber que l’ha publicat, també hi ha reflexionat sobre la nostra relació amb el
temps. I no només ell, és clar. També
Manuel Cruz, o el coreà que no veurem
als jocs d’hivern, perquè crescut com a
alemany Byung-Chul Han dedica el seu
temps a omplir auditoris (aquesta setmana el del CCCB) i a escriure sobre
cansament, transparència i totes les tecles que fan d’aquest present una època de temps robat. Però em venen al
cap, ara que sabem que els lletrats del
Parlament han dit que el temps no corre. Que el rellotge de la investidura encara està aturat. Que el calendari de dos
mesos que provocaria una convocatòria
d’eleccions si abans no es fa efectiva
una sessió d’investidura que prosperi,
no s’ha mogut. Els dies sí que passen,
les hores sí que corren en l’estructura

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Els dies sí que passen,
les hores sí que corren
en l’estructura temporal
que va del dia a la nit
temporal que va del dia a la nit, i que fa
que quan aquí són les 12 a Nova York siguin encara les 6 de la matinada, però a
Tòquio les vuit del vespre, i tot del mateix dia. Els lletrats del Parlament han
hagut d’assistir el dubte de si ajornar
però no desconvocar el ple, tal com va
fer el president Roger Torrent, valia o no.
El temps que ara, un altre Parlament,
l’europeu, vol que dediqui la Comissió
per estudiar si l’anar endavant i enrere
dos cops a l’any perjudica la nostra salut. Finlàndia s’ha queixat, perquè a ells
diu que no els fa ni fred ni calor, que
avançar o retardar una hora no els suposa cap estalvi energètic.
De fet sense ser finlandesos, i ara
que aquí fa un fred que per a ells deu
ser calor primaveral, ja és ben veritat
que l’escepticisme sobre el suposat estalvi energètic també està arrelat a casa
nostra. La factura domèstica de l’energia no fa sinó pujar i la industrial només
baixa per a les empreses basques, des
que el PP necessita el PNB per aprovar
els pressupostos. També en aquest cas
corre el temps, per molt que ens entestem a fixar límits i a acotar la normalitat,
la que ha de resoldre el Parlament, sense mirar que ningú hi perdi la salut.

La força de Cusachs

E

l millor retrat escultòric de Josep Pla és de Manuel Cusachs.
Es pot comprovar en el monument que l’escriptor té a Palafrugell i
al pati de l’Ateneu de Barcelona, on
des d’un balcó observa els ateneistes
que hi prenen cafè. Una rèplica del
bust es pot veure aquests dies a la
Fundació Iluro de Mataró, que dedica
una retrospectiva a Cusachs. El cap de
Pla és prop del d’Espriu. El millor retrat escultòric d’Espriu també és de
Cusachs. Quan Cusachs va presentar
per primer cop el bust a Pla, algú que
era present va dir: “Això és una caricatura.” Pla va respondre: “Sí, però una
caricatura seriosa.” Una boina, una piga, uns ullets petits i un nas aixafat. El
bronze d’Espriu també és una caricatura: unes ulleres enormes i un gest
entre sofrent i irònic. Caricatures serioses, fruit d’haver parlat l’escultor
moltes hores amb l’un i l’altre fins
atrapar-los el gest essencial. Cusachs
es va fer amic de Pla i d’Espriu després
d’haver-los llegit profusament. Els
anava a visitar, hi mantenia converses
que, coneixent Cusachs i els altres
dos, no es devien acabar mai.

“
Es presenta a
Mataró una gran
retrospectiva de
l’escultor

De jove, va ser víctima de la pòlio.
Va haver de fer repòs un temps llarg
que va aprofitar per llegir molt. Un dia
haurem de fer una recensió de quants
intel·lectuals i artistes catalans deuen
la formació a una malaltia que els va
obligar a fer llit i no moure’s de casa.
Quedarem parats. Cusachs sempre
s’ha desplaçat amb bastons. Els metges no s’ho han explicat: han dit que la
seva posició natural era la sedent. Ara,
superats els vuitanta anys, seu en una
cadira de rodes. Com quan anava amb
bastons, treu forces de flaquesa, una
energia extraordinària, i si ja no s’enfila a les bastides per rematar un Puig i

Cadafalch de tres metres o una figura
per a la Sagrada Família de quatre,
quan anava amb bastons sí que ho feia, amb els metges i els amics meravellant-se’n. La pròpia força de voluntat
es transmet en la força que tenen les
seves escultures. Algú un dia em va observar: “Els potents cossos escultòrics
de Cusachs són la resposta a la seva
flaquesa.” Però flaquesa? Cusachs no
es cansa mai de parlar, d’esculpir,
d’embrutar-se amb el guix o amb el
fang, de dibuixar, d’anar d’un lloc a
l’altre, de donar la mà treballada pel
martell i l’escarpra... Representa que
viu isolat a Òrrius i te’l trobes pertot.
Afirma: “Quan els amics et fan una retrospectiva, senyal que et veuen al
sot.” Coses que es diuen. Doncs quan
s’han de fer les retrospectives? Quan
tornes d’Itàlia on has anat a formarte? Quan aixeques un primer monument? Quan el pare escolapi descobreix que li has fet una caricatura i en
comptes de renyar-te te la fa signar?
Devia ser, ja, una caricatura seriosa.
I el cap de Cusachs? Una forra de
cabells, un nas, uns llavis. No es fan
autorretrats, els escultors?
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A la tres

La tortura dels àudios

E

“
Intenten
humiliar i fer por.
Però obliden una dita
revolucionaria:
només es pot ser
valent quan es té por

considerar tortura, però que a la gent
decent sí que ens tortura sabent de la
injustícia que suposa que gent de pau
del nostre país siguin utilitzats com a
veritables ostatges en una perversió
del sistema judicial amb abús de la presó preventiva i invenció de querelles.
La difusió dels àudios sense tenir en

compte tot aquest terrorífic context
suposa la col·laboració inexcusable en
la utilització de la humiliació com una
arma més de destrucció de l’adversari
polític, en aquest cas l’independentisme català. Però els que coneixem Junqueras, Forn, Sànchez o Cuixart –i la
resta que estan a la diana judicial espanyola– sabem, malgrat discrepar-hi en
ocasions, que estan a la presó ara fa
100 o més terribles dies per ser bona
gent i ostentar la dignitat que no acostuma a abundar en la classe política espanyola. Intenten humiliar i fer por.
S’obliden, però, d’una dita revolucionària: només es pot ser valent quan es
té por. I la por que ens volen infondre
és la palanca per fer emergir la valentia de polítics, mestres, mecànics, pallassos, periodistes i tanta gent que farà caure un règim basat en l’amenaça,
la repressió i la humiliació i contra el
qual com a catalans tenim una gran
oportunitat que es diu República.

De reüll

Les cares de la notícia

Art robat,
encara

Moon Jae-in

Maria Palau

PRESIDENT DE COREA DEL SUD

Passos cap a la distensió

E

l Museu del Louvre ha obert al públic dues sales
amb 31 obres que van ser saquejades pels nazis als
jueus amb la intenció que els seus descendents les
identifiquin i les reclamin. És un bon gest, però a ningú
se li escapa que arriba tard i que s’hauria pogut fer millor
(la mostra s’ha ubicat en uns espais secundaris, poc
indicats i sense cap gràcia estètica, només és una
acumulació de quadres). Pensar que set dècades
després d’aquella usurpació massiva de béns artístics
(100.000 a tot França) apareixeran com per art de
màgia els hereus de les víctimes és
El Louvre
ser força il·lús. O jugar amb la il·lusió
omple dues de la gent, molt pitjor. No només
perquè molts no deuen ni saber que
sales amb
els seus avantpassats van atresorar
31 obres
aquests objectes sinó perquè, si ho
saquejades
saben, els requisits per poder-los
recuperar són d’una enorme
pels nazis
complexitat: han d’aportar alguna
prova en forma de factura, inventari o fotografia. ¿No
seria més honest que l’Estat francès es bolqués en la
recerca dels possibles familiars i així, amb una actitud
activa, sí que demostraria que té un interès real a
reparar-los la memòria, a part de les seves pertinences?
França, i Europa en general, segueixen tenint un
problema amb l’art robat pels nazis. Al Louvre n’hi ha
unes quantes més, de pintures d’origen fosc. Prop de
2.000, de les quals 75, les millors, estan integrades en
les seves col·leccions permanents amb una trista
cartel·la que en lletra petita diu: es busca propietari.

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

EDITORIAL

Ferran Espada / fespada@elpuntavui.cat

ls darrers dies han surat, com si
de cadàvers en descomposició es
tractés, una sèrie d’àudios dels
presos polítics catalans –i d’encausats– que reflecteixen les declaracions
davant el jutge del Suprem. Com a periodista puc albirar l’interès informatiu que aquestes filtracions –interessades, com totes les filtracions– poden
arribar a tenir. Ni com a periodista ni
com a ciutadà puc comprendre la presentació que molts mitjans fan
d’aquests enregistraments, que en el
millor dels casos es difonen sense cap
contextualització i en el pitjor es comenten o interpreten com una humiliant claudicació. Oblidant que són
unes declaracions aconseguides amb
coacció, la que representa que un jutge
t’obligui a dir el que ell vol sentir des
d’un punt de vista ideològic sota amenaça de ser tancat en la penombra
d’una tètrica presó espanyola. Una
conducta judicial que no sé si no es pot

Accedeix als
continguts del web

-+=

La ferma determinació del president de Corea del
Sud ha fet que la primera imatge dels Jocs d’Hivern de Pyeongchang sigui la de la distensió amb
el seu veí del nord. Més enllà de l’aïllament del règim de Kim Jong-un aquest camí és més positiu
que el de Donald Trump.
MEMBRE DE L’ASS. CATALANA PELS DRETS CIVILS

Laura Masvidal

Ostatges de l’Estat

-+=

La dona del conseller d’Interior i membre de l’Associació Catalana pels Drets Civils, Laura Masvidal, va denunciar ahir que mantenir els quatre
presos polítics catalans en presons allunyades del
país deixa palès que són ostatges i que la mesura
forma part de l’escarment.
MINISTRE DE L’INTERIOR

Juan Ignacio Zoido

El suspens més important

-+=

Per molt que el govern de Mariano Rajoy es vanti
de la seva actuació i de la dels cossos de seguretat de l’Estat a Catalunya pel referèndum, l’enquesta del CEO demostra com viuen d’enganyats.
Els ciutadans no aproven ni l’executiu, ni la Guàrdia Civil, ni la Policía Nacional, ni el TC.

Corea, dels
gestos cal
anar als fets
La inauguració, ahir, dels Jocs
Olímpics d’hivern a Pyeongchang van estar plens de gestos de
distensió entre Corea del Nord i Corea del Sud. El primer gest important
va ser la presència a l’estadi del cap
d’estat nominal de Corea del Nord,
Kim Yong-nam i, sobretot, de Kim Yo
Jung, germana del líder suprem
nord-coreà Kim Jung-un, que van
protagonitzar una destacada encaixada de mans amb el president sudcoreà, el progressista Moon Jae-in,
un fet impensable fa només uns
dies. L’altre gest que no per previst
va ser destacable, va ser la desfilada
conjunta dels atletes, que, tot i que
no és el primer cop que ho fan, té la
rellevància d’haver-se fet en terra coreana. L’encesa del peveter olímpic a
mans de dues atletes de cada Corea
cal destacar-la també entre l’ambient de distensió que ahir va presidir la cerimònia d’obertura dels Jocs.
Una distensió només trencada per la
fredor amb què va tractar la delegació nord-coreana el vicepresident
nord-americà, Mike Pence, que no va
assistir al sopar oficial i que ni tan
sols va mirar l’alt dirigent del tancat
país comunista.
L’actitud nord-americana és la
mostra del llarg camí que queda encara per recórrer a la península coreana abans no hi arribi de manera
definitiva la pau. La voluntat expressada ahir a Pyeongchang hauria de
ser l’inici d’un camí en què els símbols haurien de donar pas als fets.
Tractant-se, però, de Corea del Nord,
amb un líder propens a la megalomania i a les constants amenaces
nuclears, tot és possible, i la distensió d’ahir es pot convertir ben aviat
en res. Per sortir de l’atzucac i seguir
avançar pel bon camí cal, però, que
tant els Estats Units com la Xina, l’altra gran potència implicada, deixin
de banda els seus interessos militars
i econòmics i se centrin en la recerca
de la veritable pau.
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Tal dia
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avui fa...
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Judici al 9-N
El fiscal insisteix que el 9-N
mereix un càstig. L’acusació
es va mantenir en la idea de
demanar la inhabilitació de
Mas, Ortega i Rigau.

Germà Capdevila

20
anys

Més protecció
L’Estat i la Generalitat pacten
reforçar la protecció dels
regidors catalans del PP. A
Barcelona la Guàrdia Urbana
també actua com a escorta.

Jordi Solà Coll. Escriptor

Per fer
què?

L

anys

Els ajuntaments es desfan dels
símbols franquistes. Opten per
emmagatzemar, reutilitzar o
destruir els monuments al
dictador.

Tribuna

Full de ruta

a investidura del
president de la
Generalitat segueix
encallada en negociacions interminables i
en la recerca de fórmules imaginatives que permetin esquivar les prohibicions de l’Estat i la
seva repressió judicial implacable. Els
milions de ciutadans independentistes
ens ho mirem des de la distància, activant tota la paciència i la confiança de
què som capaços, però encara no sabem quin és el camí que seguirà el nou
govern català un cop investit. Ningú no
ens explica què anem a fer. Anem a fer
efectiva la República que vam declarar
el 27 d’octubre? Anem a una nova etapa autonòmica? No ho sabem. De les
forces que constitueixen l’independentisme, només la CUP diu clarament
què vol, però no diu com i de quina
manera. De les altres dues forces polítiques, només Esquerra ha insinuat
que ara toca una etapa de calma, per
refer-nos, reagrupar forces i ampliar el
gruix del sobiranisme, abans de tornar
a la càrrega amb la independència. Pe-
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Neteja de símbols

El poder de les idees

E

s pot afirmar que les idees posseeixen un valor i que aquest valor conté un potencial que se’ns
revela en l’acte. Un itinerari que expressa la distància existent entre el desig i la seva realització material i la convicció que ambdós extrems es troben
en un punt d’intersecció: l’art, com a
forma de representació, confirma
aquesta tesi, en què l’eros fixa formalment l’al·legoria de la idea. Delacroix i
La Liberté guidant le peuple simbolitzen aquest vincle, entre la concepció
mental de la cosa i la seva iconografia.

en l’àmbit merament teòric –tot i que
aleshores perden la susdita capacitat de
transformació–. Es nega, d’aquesta manera, confirmar el seu nexe amb la veritat.
Idea i veritat són a l’alba de la història: viure en conformitat és un ideal, i d’aquí que
les idees –per exemple, la llibertat– ens
posin a prova cada dia; l’harmonia entre
teoria i praxi és un vell axioma irresolt que
podria definir-se de la següent manera:
darrere d’una idea hi radica una veritat
per confirmar, i viure segons aquesta
transforma la veritat mateixa a la llum de
la idea que il·lumina. De manera inevitable, qualsevol concepte genera una pre-

AL CAPDAVALL, L’ETIMOLOGIA d’“idea” ens

remet a “veure” i també a “saber”. Un saber que es visualitza en l’ésser interior
abans de la seva manifestació tangible:
l’home en plena reflexió, això és, en llibertat de pensament. Dit altrament: qualsevol idea és un objecte cognitiu que preveu
l’acció humana. El potencial de l’eidos grec
de transformar en si la realitat és ingent i
d’aquí la seva capacitat ambivalent: de gènesi i destrucció, alhora.
CERTAMENT, LES IDEES es

poden recloure

Ningú no ens explica què
anem a fer. Anem a fer
efectiva la República que
vam declarar el 27 d’octubre?
Anem a una nova etapa
autonòmica? No ho sabem

El lector escriu

rò ho diu amb la boca petita, perquè
juntament amb Junts per Catalunya
encara ha de purgar el pecat original
que arrosseguen des del 27-O: no ens
han explicat fil per randa què va passar
aleshores, per què no es va fer efectiva
la República. L’amenaça genèrica de la
violència no és una explicació suficient.
Per això és que necessitem saber
clarament per a què investirem un nou
president. Serà un president de comunitat autònoma? Val la pena tornar a
servir en safata nous ostatges a l’Estat
a canvi d’investir un president autonòmic? Tenim tots clar que el règim autonòmic ja no existeix? Entenem que no
tornarem a disposar dels nostres recursos, i que cada pas que apunti a
l’autodeterminació, per mínim que sigui, serà automàticament suspès i
anul·lat per l’Estat? Tenim present que
les presons espanyoles s’ompliran
d’una generació de dirigents que ens
han dut més lluny que mai? Investim
president, però que ens expliquin per
fer què.

b El senyor Rafael Catalá, que
actua més com a ministro Justiciero que com a ministre de
Justícia, acaba d’anunciar que
el govern del PP pensa aprovar, amb el suport dels sempre
moderats senyors de Cs, una
llei que prohibeixi els indults a
polítics condemnats per rebel·lió i sedició, perquè així
respondran a una “verdadera
demanda social” que, segons
ell, hi ha sobre el tema. No sé a
quina demanda social es refereix, llevat que sigui a tots
aquells vergonyosos i ofensius
crits de “Puigdemont, a prisión”, l’eslògan més sentit durant les manifestacions unionistes a Barcelona. El més lamentable de tot plegat és que
les seves paraules posen en
evidència tant el seu esperit
despietadament venjatiu com
la seva nul·la voluntat de buscar cap mena de solució política, en optar únicament per la

“
Idea i veritat
són a l’alba
de la història: viure
en conformitat
és un ideal

gunta. Llibertat per a fer què? No és
aquesta, en el nostre context polític i social, una pregunta pertinent? Una pregunta que, d’altra banda, deriva cap a altres preguntes òntiques –empíriques– en
relació al conflicte entre individu i col·lectiu: D’on venim? Qui som? Quin és el camí
que caldrà seguir? Existeix la justícia?
REDUIR AL SEU NUCLI LES IDEES –a l’essèn-

cia de les coses– és pensar en allò que encara no ha estat pensat. Les idees són el
pensament en acció. I si bé la idea pot restar en estat de letargia, plantar-ne la llavor té unes conseqüències que escapen a
la voluntat de qui n’expressa la natura. Al
capdavall, si més no en el seu origen, les
idees trobaven en la veu un canal de transmissió –la paraula com a dret i com a deure, havia escrit en la meva defensa d’Erri
De Luca–. Com a càpsula d’informació mínima les idees viatgen a recer del mot, en
l’espai i en el temps. No tenen pes, en el
sentit físic, ans sí un pes que és fàctic: no
hi ha cap balança de la història que en determini el seu final. Les idees són lliures
per naturalesa. Cap jutge pot empresonar
el pensament.

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

Contra la
reconciliació

repressió judicial pura i dura.
Al desembre Miquel Iceta va
manifestar que, en interès de
la reconciliació, en algun moment s’hauria de plantejar la
possibilitat d’indultar els polítics catalans,i el diputat de Cs
Juan Carlos Girauta s’hi va
oposar enèrgicament. Ara, al
Preguntes Freqüents del 3 de
febrer, la senyora Arrimadas
va manifestar la seva satisfacció davant la voluntat de reconciliació expressada pel
president del Parlament quan
va dir que volia contribuir a cosir la societat catalana. Jo em
pregunto: la Sra. Arrimadas té
amnèsia o li agrada fer broma,
és a dir, la comèdia negra? O
potser té un doble llenguatge,
com en el cas de la llengua?
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)

Estrasburg
b Molts juristes opinen que
les actuacions del TS respecte

als encausats pel procés sobiranista són, si més no, sorprenents. Especialment pel que fa
a la qualificació dels delictes
de rebel·lió i sedició, i la inusual gestió de la presó preventiva. En el seu moment, la
justícia belga ja va deixar clar
que no considerava provades
ni la rebel·lió ni la sedició. Per
això, es va retirar ràpidament
l’euroordre que s’havia cursat
contra Puigdemont. Respecte
a la presó preventiva, no sembla lògic que un jutge pressuposi que un encausat pugui en
el futur fer algun acte delictiu i
es curi en salut i s’avanci als
fets, negant-li la llibertat vigilada o controlada. És com si ja
s’hagués fet el judici i s’estigués aplicant la sentència. Per
tot això, JxCat i ERC volen portar aquestes actuacions, que
consideren parcials, al Tribunal
de Drets Humans d’Estrasburg. El que passa és que casos semblants al tribunal han
tardat 8 o 9 anys a resoldre’s i
això no és eficaç. Hi hauria

d’haver una sala especial que
pogués resoldre en un màxim
de 3-4 mesos casos urgents i
clars com aquest. La justícia
europea ha de protegir millor
els seus ciutadans d’actuacions poc democràtiques dels
propis governs.
DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

Amabilitat
b Premià de Mar. Vaig trigar
vint minuts a treure un tiquet
al parquímetre; costa als 73
anys. Quan torno al cotxe, em
trobo una multa. Intento cancel·lar-la. No puc amb targeta,
no porto les monedes justes.
Vaig tenir sort, un amable jove
em va salvar, primer aclarint la
forma de pagament, que és
força complicada, i després
donant-me monedes. Vull
agrair-li-ho públicament i demanar al consistori que modifiqui les màquines obsoletes.
BLAIA GARCIA BRANDO
Premià de Mar (Maresme)
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La frase del dia

“La desproporcionada resposta penal als conflictes polítics
és una mostra fefaent de la regressió dels drets”
Rafael Ribó, SÍNDIC DE GREUGES

Tribuna

De set en set

Generalitat o República

Quan Madrid
humilia

Josep Huguet. Enginyer industrial i llicenciat en història

U

nes obvietats per començar. La Generalitat ha estat l’òrgan d’autogovern de Catalunya al llarg de la història, compartit, la majoria de temps, amb
les monarquies catalanoaragonesa, dels
Àustries i del primer Borbó. I al 1931, amb
la 2a República espanyola. I al 77, amb la
monarquia tardofranquista. Quan les circumstàncies històriques han empès a superar el règim espanyol s’han assajat repúbliques catalanes: des de Pau Claris a Francesc Macià. Si ara mateix haguéssim tingut al davant un Estat democràtic com el
canadenc o el britànic ja s’hauria produït el
traspàs de poder de l’Estat i de la seva Generalitat autonòmica a la nova República
catalana. Com que estem comprovant que
vivim en un estat que ha eliminat bona
part dels drets democràtics, almenys a Catalunya, després de la intervenció brutal
què tenim? Una República simbòlica i una
Generalitat autonòmica en vies de liquidació. És cru, però és així.
A HORES D’ARA NO TENEN RAÓ els que a pi-

lota passada creuen que s’havia d’haver
frenat sense arribar a l’1 d’octubre o a la
proclamació virtual perquè l’autogovern
estava en procés d’extinció de facto i perquè anaven a aplicar el 155 després de l’1-O
de totes maneres. Tampoc no tenen raó els
que diuen que si haguéssim resistit al carrer ens n’hauríem sortit. Jo em crec les explicacions dels dirigents independentistes
sobre les amenaces de violència. Sense tenir assegurada la força coercitiva, la resta
d’estructures d’Estat o la mateixa multitud al carrer no haurien impedit una operació llampec d’empresonament del govern. Per tant, globalment s’ha fet el que es
podia fer fins ara. Amb errors, ben segur,
però calia acumular forces socials, omplirse de raons i obrir el meló: referèndum i
proclamació, ni que fos simbòlica. Ara que
ja sabem com és per dins, reorientem i diversifiquen l’estratègia. El repte per tant
va molt més enllà de la investidura del president d’una Generalitat disminuïda o
d’una República a l’exili. Per això, i espe-

Sísif
Jordi
Soler

rant que es trobi un punt d’acord, aquest
tema és d’ordre menor, vista la magnitud
del que ens espera.
NECESSITEM SÍMBOLS per mantenir la fla-

ma de la legitimitat i l’acció internacional?
Sí. Necessitem un govern que, encara que
molt limitat, aguanti el xàfec a l’interior,
tenint sempre present la correlació de forces, i que recuperi el bon govern en les
àrees que afecten la quotidianitat? També.
N’hi ha prou de poder compatibilitzar les
dues coses i que l’aposta per una no ens faci
descarrilar l’altra? Tampoc. Quins objectius més ens calen? Ampliar la base social de
suport a la democràcia i a la República,
combatre en tots els fronts la dictadura i
construir un espai econòmic i social desconnectat de l’oligarquia espanyola apoderant la població.
el tema
de la base social cal recordar-los que Ciutadans, que va néixer per crear un Ulster a
Catalunya, ho ha aconseguit en part. Sense que, per ara, no s’hagi arribat a les darreres conseqüències, la minoria franquista
organitzada s’ha descarat i ha sortit als
carrers amenaçant a ciutadans per tenir al

ALS QUI DONEN PER AMORTITZAT

“
El repte va molt
més enllà de
la investidura
del president
d’una Generalitat
disminuïda o d’una
República a l’exili

balcó l’estelada o per lluir llaços grocs, sabent-se protegits per la policia. La massa
de votants espanyolista, per sort, no és així. Però cal plantejant-se què fer per arribar a una gent que han estat intoxicats per
la propaganda aterridora de l’espanyolisme sobre els riscos que patirien amb la República. En aquest sentit les lluites i els debats socials, el fil roig de la memòria antifranquista i nous canals privats i públics en
castellà, apareixen com a urgències ineludibles.
EN SEGON LLOC, SI EN TOTES les enquestes

un 80% de la població és demòcrata, partidària del dret a decidir i contrària a la repressió, caldrà reiniciar l’Assemblea de Catalunya, allà on la van deixar morir els
principals partits de la Transició l’any
1977. Reagrupar entitats culturals, esportives, associacions de veïns, de mares i pares, grups confessionals, col·legis professionals, etcètera, a l’entorn dels quatre
punts clàssics que tornen a ser vigents: 1)
Fi de la persecució judicial, dels empresonaments i exilis. Amnistia per als condemnats en judici. 2) Defensa dels drets i llibertats de la ciutadania: d’expressió, de pensament, de manifestació, d’associació...
Conducció dels responsables de la seva vulneració als tribunals internacionals. 3) Defensa de l’exercici de l’autodeterminació
del poble de Catalunya amb un referèndum reconegut internacionalment i per
l’Estat. 4) Fraternitat amb tots els pobles
peninsulars que lluiten per la seva emancipació social i nacional.
EN TERCER LLOC, L’APODERAMENT de la ciu-

tadania s’ha de fer efectiu amb una hiperactivitat d’organització com a consumidors (4 milions potencials com a mínim),
com a denunciants d’abusos i com a emprenedors de projectes econòmics autocentrats. Així doncs, si us plau, passem pàgina aviat del tema de la investidura, perquè, sorgeixi el tipus de govern que sorgeixi, la seva funció serà necessària però clarament insuficient.

Jordi Panyella

L

a data en qüestió
és un 7 de maig
de fa deu anys. Un dimecres de lliga i també, però sobretot,
d’humiliació. El Real
Madrid ho sap, sap que pot fer mal de
veritat al seu gran rival, deixar-lo tocat i
pràcticament enfonsat i no deixa passar l’ocasió i va fins al fons amb tota la
mala bava. La cosa comença malament, perquè arrenca amb els jugadors del Barça fent el passadís als rivals quan surten al terreny de joc, a
l’imponent i orgullós estadi del Santiago Bernabéu, reconeixent-los d’aquesta manera el mèrit d’haver guanyat la
lliga.

És un cop molt dur a un
col·lectiu humà que ho ha
estat tot i que ara no és res
Però el problema és que el passadís
no s’acaba aquí, i tot el partit es converteix en un patètic homenatge al color blanc, i la humiliació i les ganes
d’humiliar van en augment a mesura
que els gols van caient inexorables un
rere l’altre sempre del costat del Madrid i fins a quatre vegades. Quina festassa blanca! El Barça acaba marcant
però el resultat final, de 4 a 1, és un cop
dur, molt dur, a un col·lectiu humà que
ho ha estat tot i que en aquell moment
ja no és res. La temporada és a punt
d’acabar i el pitjor no és aquell partit,
sinó que el futur que té al davant
l’equip, de cara al curs vinent, és qualsevol cosa menys esperançador.
Doncs, l’any següent, un tal Pep
Guardiola substitueix Frank Rijkaard i
quan el Barça visita l’estadi del Real
Madrid en comptes de perdre 4 a 1 es
posa a jugar i guanya 2 a 6. Sí, renéixer
del fons de la més gran humiliació és
possible. Perseverem, que deia aquell.
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Govern i
Mossos
aproven
per l’1-O

Un sondeig del CEO
avala l’actuació de
l’administració i els
cossos catalans i
suspèn la de l’Estat

JxCat manté la
fórmula de
reformar la llei
del president

Registra en solitari
una proposició per
modificar-la que no
té l’aval dels
republicans

Rellotge aturat en esper
INFORME Els lletrats conclouen que el
temps no corre a causa del recurs de l’Estat
contra la investidura de Puigdemont
PAS Si el TC manté la suspensió, serà
Torrent l’encarregat d’activar el compte
enrere o bé els grups parlamentaris
Emma Ansola
BARCELONA

Ja és oficial. Els lletrats del
Parlament són del parer
que la cambra catalana
viu una “aturada” institucional, que, en tot cas,
no pot ser “indefinida”, sinó “temporal”, i assenyalen mecanismes per poder
activar la legislatura. La
clau la tenen el TC; el president de la cambra, Roger
Torrent, i, en últim terme,
els grups parlamentaris.
El motiu d’aquesta situació de paràlisi, segons
l’informe dels lletrats, és
l’ajornament del ple convocat per al dia 30 de gener a causa del recurs
presentat pel govern de
Rajoy contra la sessió que
havia d’investir Carles
Puigdemont president de
la Generalitat. Arran d’això, i abans d’admetre a
tràmit el recurs, el Tribunal Constitucional (TC) va
dictar unes mesures per
prohibir el ple i, per tant,
el president Torrent es va
veure obligat a ajornar la
cita d’investidura. La situació va quedar en un buit
legal, però, com que són
unes condicions provisionals, l’ajornament també
ho és, en espera que ara el
TC contesti les al·legacions
que han de presentar les
parts afectades, entre les
quals hi ha el Parlament.
El dia 15 de febrer finalitzarà el termini per presentar-les i l’informe dels
lletrats assenyala que el
TC respondrà aviat a les
al·legacions, la qual cosa
donarà peu a saber més
sobre la situació jurídica
en què es podria celebrar
un ple d’investidura amb

la candidatura de Puigdemont com a protagonista.
La resposta del TC, com
asseguren els lletrats, deixa un escenari molt obert
que eviten definir.
Amb tot, i en espera del
que respongui el TC sobre
la candidatura, el que és
clar és que els magistrats,
un cop respostes les al·legacions, hauran de decidir
si finalment admeten a
tràmit o no el recurs del
govern de Rajoy. Dos camins, però, que comportarien a la llarga el mateix
resultat, el bloqueig de la
institució, ja que, si accepta el recurs a tràmit, automàticament quedarà suspesa la candidatura de
Puigdemont i el ple convocat. Si no l’accepta, el més
probable és que el govern
de Rajoy presenti una altra impugnació.
No obstant això, i en cas
que es mantingui el bloqueig de la legislatura, l’informe assenyala mecanismes possibles per desencallar la situació, la majoria dels quals són responsabilitat de Torrent.
Ple per al compte enrere
I com s’activa el rellotge
per iniciar el compte enrere de dos mesos al final del
qual, si no hi ha cap altre
candidat, hi hauria una
convocatòria automàtica
d’eleccions? D’una banda,
el president de la cambra
podria convocar un ple per
comunicar als grups parlamentaris la impossibilitat d’investir Puigdemont.
Seria el que els lletrats
consideren un “acte equivalent” a un ple fallit, que,
en una situació habitual,
hauria posat el comptador

El president del
Parlament, Roger
Torrent, amb el
portaveu d’ERC,
Sergi Sabrià, ahir
al Parlament ■ EFE

“Torrent té l’obligació
legal de designar
un candidat a la
investidura possible
i normal”

“El responsable del
manteniment del 155
té un nom: Carles
Puigdemont”

José Manuel Villegas

Jordi Terrades

SECRETARI GENERAL DE CIUTADANS

PORTAVEU ADJUNT DEL PSC

els lletrats assenyalen que
caldria estudiar, en un altre informe, si els grups
poden “prendre la iniciativa política i constatar la
situació de bloqueig per
permetre, arribat el cas,
iniciar el còmput de terminis per a una dissolució anticipada de la cambra”.

a zero. A partir d’aquí, el
president de la cambra
hauria de tornar a convocar els representants dels
grups parlamentaris per
buscar un candidat alternatiu que concentri prou
suports per ser investit.
La convocatòria en si
mateixa d’una nova ronda

de contactes amb els dirigents de cada grup, sense
haver de passar pel ple,
també comportaria l’inici
del compte enrere per un
període de dos mesos.
I si finalment el president del Parlament no posés en marxa el rellotge
per “omissió o inactivitat”,

L’oposició mira Torrent
Conegut l’informe, l’oposició es va dirigir directament al president del Parlament perquè desbloquegés la situació amb una
nova ronda de contactes
amb els grups parlamentaris per proposar un candidat diferent de Puigdemont que estigui en con-

Les frases

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

dicions de poder ser investit legalment. El diputat Jordi Terrades va acusar directament Torrent
i Puigdemont d’allargar
l’aplicació de l’article 155
mantenint bloquejada la
investidura. Per Ciutadans, Torrent té l’obligació “legal” de designar un
candidat a la investidura
“possible” i “normal”.
L’informe dels lletrats
presenta únicament la
signatura del secretari general, Xavier Muro. El lletrat major, Antoni Bayona, va retirar el suport al
text quan, tot i compartir
les conclusions, no es va
acceptar part del contingut que ell hi introduïa. ■
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Tard o d’hora
Anna Serrano

Junts per Catalunya va tirar ahir pel dret i va registrar
en solitari una proposició per modificar la llei de la
presidència. El moviment, que no té el suport dels republicans, els pressiona en un moment en què les negociacions per a la investidura però també per a la
posterior formació del govern semblen estar aturades.
De fons, la negativa d’Esquerra a fer cap més pas que

pugui comportar noves accions penals contra els seus
electes i la dificultat d’encaixar-ho amb la investidura
de Carles Puigdemont. Les converses continuen però
el calendari es complica amb les pròximes declaracions al Tribunal Suprem. Tard o d’hora l’acord arribarà, si en una cosa hi ha consens és que no hi pot haver repetició d’eleccions.

ra del TC
Els ministres Rafael Catalá i Íñigo Méndez de Vigo, en roda de premsa a La Moncloa ■ EFE

La Moncloa reclama
un candidat “real”
a El govern espanyol rebutja la “pirueta” de la investidura
simbòlica de Puigdemont a Insta Torrent a obrir ronda
Montse Oliva
MADRID

de Carles Puigdemont, La
Moncloa admet que es
mantindrà vigilant perquè aquesta proclamació
no tingui cap mena de validesa legal ni econòmica.
Però, en espera que es concreti l’acord entre JxCat i
ERC, Méndez de Vigo va
optar per menystenir la
iniciativa qualificant-la de
“pirueta” i va instar les
institucions catalanes “a
deixar de fer el ridícul” i de
posar en risc la credibilitat
de Catalunya. Davant d’això, insistia que, dins la seva “autonomia”, el Parla-

382995-1157269w

Públicament, l’executiu espanyol va passar de llarg pel
que fa a les conclusions de
l’informe dels lletrats del
Parlament i va defugir comentar-les, però La Moncloa no sembla disposada
a rebatre el fet que concloguin que el rellotge electoral no s’ha posat en marxa.
És per això que, davant la
perspectiva que no hi puguin fer res i l’hagin d’acatar, el portaveu del Consell
de Ministres, Íñigo Mén-

dez de Vigo, tornava a instar ahir el president del
Parlament, Roger Torrent, a obrir consultes amb
les formacions per tal que
es consensuï un candidat a
la Generalitat “real” i “efectiu”. Un president escollit
“dins dels canals legals establerts pel TC” i amb totes
les competències per poder exercir el càrrec.
Així doncs, atesa la possibilitat que tampoc els
resulti senzill poder plantejar una batalla jurídica
contra la ratificació “simbòlica” de la presidència

ment s’ha d’acomodar “a
la situació que hi ha”. Pel
que fa a una eventual candidatura a la presidència
d’Elsa Artadi, el portaveu
de l’executiu de Rajoy
tampoc va voler fer cap
mena de valoració i es va limitar a dir que no la coneixen i que, per tant, “el govern no té cap opinió sobre
ella”. Amb relació a l’ús del
FLA per pagar l’1-O, el portaveu es va mantenir en la
línia del president espanyol que no els constava
cap despesa, si bé no tancava la porta del tot a la
possibilitat que s’hagin generat factures falses.
L’objectiu ahir de l’executiu espanyol no era precisament insistir en la
qüestió catalana, sinó intentar vendre acció de govern. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va presentar el projecte que ara
arribarà al Congrés per
ampliar el ventall de casos
als quals s’aplicaria la presó permanent revisable.
En un moment en què
l’oposició pugna per abolir-la, l’executiu espanyol
usa aquesta mesura per
combatre l’efecte Cs en les
enquestes i presentar-se
com l’únic defensor d’un
model que ara també vol
que s’apliqui a assassins
que no facilitin la localització del cadàver, violadors en sèrie o de menors, piròmans amb risc
de provocar víctimes, segrestos que acabin en assassinat i davant l’ús de
substàncies químiques i
radioactives. ■

FARMACOGENÈTICA, MED. PREVENTIVA
NUTRICIÓ INFANTIL
• Assessorament en llets i ‘papilles’
• Secció infantil ecològica (HOLLE)
DERMOFARMÀCIA
• Analitzador de pell i cabell, consell personalitzat
ASSESSORAMENT NUTRICIONAL PERSONALITZAT
Tria el nivell de personalització que millor s’adapti a tu:
• Anàlisi nutrigenètica
• Dietes de control de pes (COMPLET DIET)
• Dietes 50plus
• Dietes especials per a diferents patologies: diabetis,
risc cardiovascular
• Restrenyiment

DESHABITUACIÓ TABÀQUICA
• T’ajudem a deixar de fumar
CONTROLS ANALÍTICS
• Perfil lipídic complet (LDL, HDL, TRIGLICÈRIDS)
• Hemoglobina glicosilada
• Glucosa, àcid úric, creatinina, colesterol total…
• Test ràpid VIH
CONSELL DERMOONCOLÒGIC
Elaboració pròpia de fórmules magistrals
Homeopatia
Flors de Bach
SPD (Sistema Personalitzat Dosificació)
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JxCat reactiva l’aposta per
retocar la llei de la presidència
a La formació de Puigdemont pressiona ERC registrant una proposició de canvis legislatius a “Tenim
pressa”, diu Pujol a Els republicans volen un reconeixement del govern a l’exili i una investidura “efectiva”

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, amb els diputats Laura Borràs i Francesc de Dalmases, ahir al vespre al Parlament ■ EFE / QUIQUE GARCÍA

Emili Bella
BARCELONA

Cop d’efecte de Junts per
Catalunya (JxCat). En plena negociació amb ERC, la
formació de Carles Puigdemont va pressionar ahir els
republicans registrant tota sola una proposició de
reforma de la llei de la presidència de la Generalitat
que semblava haver deixat
de banda. ERC està en contra d’aquesta fórmula per
desllorigar el blocatge de la
investidura per l’intricat
recorregut que pugui te-

nir, però JxCat té “pressa”
per resoldre la situació, en
paraules del seu portaveu,
Eduard Pujol, i per això ha
encetat aquest camí legislatiu. Després de tot el dia
de reunions al Parlament,
les dues forces independentistes van acabar, un
dia més, sense tancar cap
acord. Pujol va assegurar
que ERC demana “temps”
per segellar una proposta
de resolució que, segons
JxCat, ha d’incloure la
constatació que hi ha una
majoria parlamentària per
investir Puigdemont, una

censura del 155 i una denúncia de la repressió i de
la falta de llibertats. “Només faltaria que per a
JxCat això [més temps]
fos un problema, tot i la voluntat d’accelerar la maquinària que ha de permetre engegar la legislatura”,
va assegurar Pujol. Els de
Puigdemont volen que la
proposta esdevingui un
“autèntic quilòmetre zero”
dels pròxims quatre anys,
però el fet és que les parts
estan encallades. Segons
els termes d’ERC, cal “un
reconeixement del govern

El PSC vol frenar una comissió
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El PSC va registrar ahir un escrit dirigit a la mesa del Parlament que adverteix que no es
constitueixi la comissió del
reglament del Parlament fins
que no hagi tingut lloc la investidura. JxCat va demanar
dijous reactivar ja aquesta
comissió, que s’encarrega
d’abordar les reformes del
text que regula el funcionament de la cambra. Els socialistes pretenen evitar que pugui servir per facilitar la inves-

tidura de Carles Puigdemont.
En concret, recorden que es
tracta d’una comissió amb
condició de legislativa –que
requereix de la formació d’un
govern per començar a caminar– i que, per tant, el ple del
Parlament ha d’acordar-ne
l’activació dins de la setmana
següent a l’elecció d’un president. De moment la mesa només ha aprovat inaugurar sis
comissions que no necessiten la formació de l’executiu.

a l’exili a Brussel·les i un
acord per una investidura
operativa i efectiva a Catalunya”. “En aquests matisos i aquests debats a
aquesta hora no hi entraré”, resolia Pujol al vespre,
fet que evidenciava el focus
de les discrepàncies.
Fonts republicanes explicaven que es busca un
“acord global” de legislatura, és a dir, que vagi acompanyat d’un programa de
govern i d’un calendari, i
insistien en el mot efectiu
referit al govern. En tot
cas, els d’Oriol Junqueras
confien a posar-se d’acord
“durant els pròxims dies”
amb JxCat –després caldrà afegir-hi la CUP, que
espera una proposta en
ferm.
Caldrà veure si la via de
la reforma de la llei de la
presidència s’acabarà utilitzant. Fins ara han circulat altres fórmules, com
una investidura en una assemblea de càrrecs electes.
Sigui com vulgui, la proposta de modificació de JxCat
“incorporarà un debat i
uns mecanismes parlamentaris que permetran
d’introduir tots aquells matisos i totes aquelles voluntats que facin possible
l’acord final; és una eina”,
remarcava Pujol. En concret, inclou dos canvis. El
primer, que en cas d’absència del candidat a la presidència en el debat d’investidura el ple pugui autoritzar la celebració de la sessió
“sense la presència o sense
la intervenció” del presidenciable. El segon, que
tots els òrgans col·legiats
de la cambra puguin fer les
sessions a distància.
La reforma, qšue es vol
per via ràpida amb lectura
única, també topa amb els
advertiments del govern
espanyol, que ja ha dit que
no la “consentirà”. ■

Cs vol que el català deixi de ser un
requisit a l’administració
Redacció
MADRID

Ciutadans vol que el català
sigui un mèrit i no un requisit per accedir a un lloc
de treball en la funció pública. El secretari general
de Cs, José Manuel Villegas, va explicar ahir a Madrid que la setmana que ve
registraran al Congrés

dels Diputats una proposició de llei per aconseguir
que les llengües cooficials
deixin de ser un requisit
per treballar a l’administració.
La iniciativa vol modificar la llei de l’estatut bàsic
del treballador públic per,
segons va dir Villegas, “evitar que una legislació autonòmica pugui imposar la

llengua d’aquest territori
de forma genèrica”. Amb
aquesta iniciativa Cs vol
que el coneixement de la
llengua cooficial, a Catalunya el català, només sigui
considerada un mèrit a valorar “en el context de la
realitat social del lloc de
treball i de manera proporcionada a aquest”. En
aquest cas Villegas va po-

sar un exemple: “Per a un
professor de català seria
un requisit, però no per a
un cirurgià.”
La proposta arriba just
quan a les illes el govern ha
presentat un projecte de
decret que exigeix el coneixement del català als
metges si volen optar a
trasllats dins del territori i
beneficiar-se de plusos. ■

Villegas va anunciar la presentació d’una proposició de llei
per fer que el català sigui només un mèrit ■ S.DONAIRE / EFE
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Govern i Mossos aproven per
l’1-O i Estat i policia suspenen
a Una enquesta del CEO sobre el referèndum avala l’actuació de l’administració i els cossos
catalans però desaprova la dels espanyols a La confiança en els tribunals i en el TC, sota mínims
David Brugué
BARCELONA

Opinió majoritària dels
ciutadans en relació amb
el referèndum i els fets que
es van produir l’1 d’octubre passat: validen l’actuació del govern de la Generalitat i dels Mossos d’Esquadra però, en canvi, suspenen la de l’Estat espanyol, la de la Guàrdia Civil i
la de la Policía Nacional. El
Centre d’Estudis Opinió
(CEO) va fer pública ahir
l’enquesta referent al segon semestre del 2017, i
entre les preguntes n’hi ha
sobre l’1-O.
L’enquesta es va fer a
1.200 persones, entre el
16 d’octubre i el 9 de novembre del 2017. Es va fer
a través del que s’anomena la segona onada de
l’Òmnibus de la Generalitat per obtenir informació
demoscòpica sobre la situació actual i l’impacte de
les polítiques públiques
que es duen a terme des de
cada departament. A banda, però, i per l’impacte
que va tenir l’1 d’octubre,
també s’hi inclouen diverses qüestions relacionades amb aquest dia i les
sensacions que van produir al ciutadà.
Aprovats i suspesos
Una de les qüestions que
es plantegen és valorar
l’actuació que van tenir diverses administracions i
cossos policials aquells
dies. Hi ha dues cares de la
moneda: les institucions i
els agents catalans aproven, i les espanyoles suspenen de llarg –no s’hi inclou res relacionat amb la
monarquia–. Els 1.200
ciutadans havien de puntuar del 0 al 10 quina opinió els mereixien. El govern de la Generalitat
aprova folgadament: 688
persones l’avalen i 416
consideren que va actuar
erròniament. La mitjana
que obté és del 5,03. Una
puntuació més baixa obté
l’executiu de Mariano Rajoy, que s’endú 754 vots
negatius –453 ciutadans li
donen un 0– i només 355

Enquesta CEO sobre
l’1 d’octubre

Govern de la Generalitat
No contesta

No ho sap
3,6%

Valoració de l’actuació de les
institucions i cossos de
seguretat en referència al
referèndum de l’1 d’octubre

4,4%

Ho ha fet
malament

34,6%

Nota
mitjana

5,03

En una escala de 0 a 10, en la qual 0
significa molt malament i 10, molt bé

Ho ha
fet bé
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57,4%

Govern espanyol

Ajuntament de Barcelona

No ho sap
3,3%

No contesta

No ho sap
8,6%

4,2%

No contesta

4,4%

Ho ha fet
malament

Ho ha fet
malament
Ho ha
fet bé

62,9%

Nota
mitjana

Ho ha
fet bé

2,73

27,4%

Nota
mitjana

5,08

29,6%

59,6%

Mossos d’Esquadra

Policía Nacional i Guàrdia Civil

No ho sap
3,4%

No contesta

4,2%

Ho han fet
malament

No ho sap
3,1%

No contesta

4,5%

Ho han fet
malament

22,7%
Ho han
fet bé

69,7%

Nota
mitjana

6,18

Ho han
fet bé

Nota
mitjana

59,1%

3,04

33,3%
de positius. Així, de mitjana el suspens és clar: un
2,73. També es demana
per l’Ajuntament de Barcelona, que obté també un
aprovat, amb una nota de
5,08.
Pel que fa als cossos de
seguretat, els ciutadans
avalen els Mossos d’Esquadra, que són els que tenen la nota mitjana més
alta: un 6,18 i 836 persones que els aproven, i 271
que els suspenen. Unes xifres similars, però a la inversa, és a dir que suspenen, obtenen la Guàrdia
Civil i la Policía Nacional,

Insten el jutjat d’Amposta a reobrir un cas arxivat de l’1-0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Audiència de Tarragona insta el jutjat d’Amposta a reobrir el cas i iniciar la investigació en un dels casos de denúncia dels ferits de l’1-O a
Sant Carles de la Ràpita, encara que el denunciant no hagi pogut identificar l’agressor.
En la interlocutòria del recurs,
a la qual ha tingut accés
l’ACN, els magistrats consideren “precipitada” la decisió
del jutjat d’instrucció número
4 de fer un sobreseïment provisional de la denúncia d’un

dels ferits en la jornada del referèndum sense haver practicat prèviament “alguna diligència d’instrucció per esclarir els fets” i sense haver fet
“un esforç d’investigació raonable i oportú”. L’equip d’advocats que representen els
ferits l’1-O a la Ràpita va celebrar ahir “el criteri” de l’Audiència de Tarragona, de no
donar per sobreseguts els casos en què les víctimes no puguin identificar l’agent o els
agents que els haurien agre-

dit. Els lletrats van destacar
que amb aquesta instància al
jutjat d’Amposta per reobrir
les diligències i continuar investigant es podrà, també,
aclarir responsabilitats entre
els caps que van ordenar
aquelles càrregues policials.
Són diverses les denúncies,
de les més de 60 presentades
als jutjats de Tortosa i Amposta, que han estat arxivades amb l’argument que no
s’hi identifiquen els responsables de l’agressió. ■ ACN

que en aquest rànquing
obtenen un paupèrrim
3,04. Més de 415 catalans
els donen un 0, i en total
709 els qualifiquen per sota del 5.
L’enquesta del CEO demana també que es puntuï
el grau de confiança que
mereixen aquestes institucions tenint en compte
el seu comportament en
les setmanes de l’1-O. I el
resultat torna a ser semblant. Els Mossos d’Esquadra obtenen un 6,09, mentre que la Policía Nacional
i la Guàrdia Civil es queden amb un 3,35, i l’exèrcit espanyol amb un 3,27.
En el terreny institucional, però, cap en surt ben
parada. El Parlament de
Catalunya aconsegueix un
4,80 en confiança; el govern de la Generalitat obté
un 4,86, i l’executiu espanyol, un 2,77. En aquest
mateix context, es pregunta igualment per la
confiança dipositada en
les institucions judicials.
Aquí, els tribunals de justícia reben un 3,23, i concretament el Tribunal
Constitucional es queda
amb un 3,11.
Vot condicionat
El CEO també demana sobre el sentit del vot pel referèndum i com els esdeveniments que es van succeir aquelles setmanes els
van condicionar. Només
un 3,1% dels enquestats
asseguren que no van anar
a votar perquè els ho van
impedir, i un 35,5% afirmen que no hi van participar perquè no van voler.
Un 78,3% afirmen que tenien el vot decidit feia força temps i un 40,4% diuen
que la repressió de l’Estat
va influir molt en el seu vot
–un 32,2% diuen que bastant–. De les 501 persones
que reconeixen haver votat, un 73,5% van fer-ho
pel sí i un 11,8% pel no.
Una cosa és el vot i una
altra els sentiments. La
gran majoria dels 1.200
enquestats es declaren
castellanoparlants i el
gruix més important asseguren que se senten tant
espanyols com catalans
(un 36,4%). Els segueixen
els que se senten més catalans que espanyols (19,8%)
i els que només diuen que
són catalans (15,9%). Els
qui diuen que són només
espanyols representen un
6,7%. Alguns dels ciutadans reconeixen que durant els dies previs i posteriors al referèndum van tenir por i que l’esperança i la
il·lusió es van diluir. ■
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Informe al Parlament del Síndic de Greuges (2017)
Actuacions iniciades

Actuacions tramitades

Consultes

Queixes

Consultes

Queixes

46,22%

52,33%

34,46%

63,01%

(8.977)

(10.164)

(8.977)

(16.415)

Promotors de les
queixes tramitades

(1.048) (818)

(1.056)

D’ofici

1,45%

2,53%

(281)

(659)
2016

Queixes i actuacions d’ofici iniciades
Polítiques
socials
3.486 2.945
(33,9%)

Homes

Polítiques
Adm. pública
socials
i tributs
60,4% 39,6% 43,6% 56,4%
(1.599)

D’ofici

Dones

(28,2%)

Consum
1.778 1.637

(17,3%) (15,7%)

Adm. pública
i tributs
1.894 2.038

(18,4%) (19,5%)

Seguretat
ciutadana
709
(6,9%)

881
(8,4%)

2017

Polítiques
territorials
2.370 2.885
(23,0%)

(27,6%)

Cultura i
llengua
59
57
(0,6%)

Polítiques
Consum
territorials
49,8% 50,2% 50%

50%

(1.339)

(757)

(1.349) (750)

Cultura i
Seguretat
llengua
ciutadana
22,7%
77,3% 30,2% 69,8%
(172)

(585) (11)

(37)

(0,6%)
GRÀFIC:
EL PUNT AVUI

Ribó denuncia que el 155
trepitja els drets socials
a El síndic constata que la judicialització de la política i la llei mordassa comporten la regressió de
drets civils i polítics a La violència policial de l’1 d’octubre motiva gairebé mig miler de queixes
Sònia Pau
BARCELONA

La judicialització de la política catalana que afecta
drets socials dels ciutadans –els recursos de l’Estat al TC contra lleis catalanes–, la intervenció financera del govern rematada amb l’aplicació del
155 i la llei de seguretat
ciutadana (llei mordassa)
són algunes de les protagonistes del gran gruix de
queixes recollides a l’informe del Síndic de Greuges
del 2017. Les queixes i
consultes que han arribat
al defensor de les persones
estan esquitxades més
que mai per la situació política del país.
En l’informe, que Rafael Ribó va lliurar ahir al
president del Parlament,
Roger Torrent, s’adverteix de vulneracions del

dret d’expressió, de reunió i de manifestació. I, en
aquesta línia, el síndic és
tan contundent a defensar “la necessitat d’investigar els fets de l’1 d’octubre al Parlament de Catalunya”, com a qualificar de
“desproporcionades” les
penes de presó dels líders
sobiranistes.
En aquest marc polític
vinculat a les regressions
de drets civils i polítics i als
retrocessos en matèria de
drets humans, Ribó denuncia “l’ús desproporcionat de la força policial l’1
d’octubre”, a més de l’excés de l’empresonament
preventiu dels líders polítics i socials del sobiranisme. “Els cossos i les forces
de seguretat havien de
ponderar, d’una banda, els
drets individuals de llibertat d’expressió, manifestació, reunió... i, de l’altra,

Les xifres

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

1

dona només hi ha a la nova
mesa del Parlament. “Suposa
una regressió en termes de
paritat”, planteja el síndic.

28,2

per cent de les queixes del
2017 són sobre polítiques socials. El 27,6% fan referència
a polítiques territorials.

696

queixes estan vinculades a
temes del sector de la salut;
643, a serveis socials, i 641, a
educació i recerca.

Habitatge, salut i infància, grans preocupacions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16.000 queixes
b El 2017, el Síndic de Greuges va rebre 10.164 queixes i
en va tramitar 16.000. Va
obrir 281 actuacions d’ofici.
Les persones afectades per
aquestes actuacions són
més de 60.000. Més del doble que el 2016.

Accés a l’habitatge
b El síndic reclama que es

revisi l’eficàcia de les meses
d’emergències com a mecanisme per solucionar les dificultats d’accés a l’habitatge. Demana solucions més
àgils a les administracions.

Urgències hospitals
b Les hores d’espera als
serveis d’urgències dels
hospitals i també haver
d’estar-se en lliteres als pas-

sadissos han seguit motivant queixes.

MENA
b L’estada de menors estrangers no acompanyats
(MENA) a la zona de custòdia de la Ciutat de la Justícia
és una de les qüestions que
ha abordat el síndic. Des del
novembre ja no es fan
aquesta pràctiques.

l’execució d’un manament judicial per impedir
un referèndum suspès pel
TC. En aquesta ponderació, haurien de prevaler
els drets individuals (sempre que s’exerceixin de
manera pacífica)”, subratlla el síndic, que en aquesta línia va reiterar ahir que
s’han vulnerat els drets
d’expressió i de participació política. Tot plegat, actuacions que, segons el
seu criteri, “han arribat a
traspassar els límits de la
democràcia”.
Seguint amb els fets
que van dur a la presó diversos consellers catalans
i que encara hi mantenen
Oriol Junqueras, Quim
Forn, Jordi Sànchez (que
precisament va ser adjunt
al síndic abans de passar a
l’ANC) i Jordi Cuixart, Ribó insisteix a qualificar de
“desproporcionada”
la
qualificació penal de rebel·lió. De fet, ja s’havia
pronunciat en aquest sentit i també reitera la necessitat que hi hagi una investigació del govern per aclarir quines van ser les ordres i qui les va donar respecte a les càrregues policials que van provocar
centenars de persones ferides en col·legis electorals
en el referèndum de l’1
d’octubre. Les queixes
pels fets de l’1 d’octubre
s’han fet arribar al Defensor del Poble, al ministre
de l’Interior i a la Delegació
del Govern de l’Estat. I
també al comissari europeu dels Drets Humans.
Valorar els desperfectes
Si la policia espanyola i la
Guàrdia Civil van acreditar adequadament l’ordre
judicial per entrar als locals i fer els escorcolls; valorar si els desperfectes
ocasionats als centres
educatius van ser els mínims imprescindibles i
també el fet que s’enduguessin béns particulars
–entre aquests l’ordinador d’una consellera– són
qüestions que té Ribó damunt la taula.
El síndic ha rebut 469
queixes i 121 consultes relacionades amb l’1 d’octubre sobretot per la violència de la policia espanyola i
de la Guàrdia Civil. Unes
200 d’aquestes queixes es
refereixen al grup d’avis i
àvies de Reus, als quals la
Junta Electoral va prohibir concentrar-se durant
la campanya. També n’hi
ha d’algunes persones que
no volien que les seves dades estiguessin al cens del
referèndum. ■
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Roger Español en una compareixença on va anunciar que
presentaria una querella pels fets de l’1-O ■ DANIEL RIOS

ERC al Senat demana
per l’ús de pilotes de
goma durant l’1-O
Redacció
BARCELONA

El grup d’ERC al Senat ha
enviat una bateria de preguntes al govern espanyol
sobre les declaracions que
el ministre de l’Interior,
Juan Ignacio Zoido, va fer
el 18 de gener en comissió
sobre l’operatiu policial de
l’1-O. Els republicans demanen, entre altres, qui
va donar les ordres de dis-

parar pilotes de goma a
l’exterior de l’escola Ramon Llull de Barcelona.
També volen explicacions
per les manifestacions del
ministre segons les quals
Roger Español –que va
perdre un ull a causa d’una
d’aquestes pilotes– estava
actuant
violentament.
ERC inclou a les preguntes
les imatges d’aquella acció, que demostren que no
va ser així. ■
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L’advocat de Junqueras
fa arribar al Suprem una
queixa per les filtracions
a Van den Eynde parla de canvi d’estratègia, amb recursos al TC i a Estrasburg
a Diu que el delicte de rebel·lió podria ser un “truc” per avalar inhabilitacions
Redacció
BARCELONA

L’advocat d’Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, ha presentat un escrit
de queixa davant del Tribunal Suprem per la filtració dels àudios de les declaracions dels investigats
pel referèndum de l’1-O.
“No és legal, però el que
més em xoca és la desigualtat de tracte: si ho filtren les acusacions, segurament no passa res, i si ho
filtra algú altre potser hi
hauria conseqüències”, lamentava ahir el lletrat.
La queixa arriba després del degoteig de notícies que aquesta setmana
ha anat publicant La Vanguardia a partir de les filtracions de les declaracions que tant els quatre
empresonats com els investigats han fet davant el
jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Així,
ha transcendit que l’exconseller d’Interior Joaquim Forn va denunciar
en la seva declaració que el
responsable de la coordinació dels cossos policials,
Diego Pérez de los Cobos,
va deixar plantats els Mossos en les reunions previstes per a l’1 d’octubre.
Forn va explicar al jutge
l’11 de gener passat que
Pérez de los Cobos havia
convocat quatre trobades
per fer el seguiment de la
jornada i ja en la primera,
prevista a les nou del matí,
no s’hi va presentar perquè se n’hauria oblidat, segons va declarar Forn, i
que va ser llavors quan els
va comunicar que quedaven anul·lades totes les
trobades.
De les declaracions filtrades del vicepresident
de la Generalitat, Oriol
Junqueras, davant Llarena el desembre passat, en
destaquen afirmacions
com ara que acata el 155
tot i no compartir-lo “ni
políticament ni jurídicament” o que considerava
que hi havia encara “un re-

Oriol Junqueras, en arribar a l’Audiencia Nacional, el 2 de novembre passat ■ ACN

“Diguin el que diguin no sortiran”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Diguin el que diguin no sortiran, no sortiran pel que diguin”, reconeixia ahir l’advocat
de Junqueras davant la possibilitat que els quatre empresonats surtin de la presó. “El
que és evident és que buscar
les suposades confessions o
acataments era una estratègia política i de propaganda,

però que no ha tingut cap incidència en la seva situació personal. S’ha demostrat en els
últimes interlocutòries. El que
interessa als jutges és el que
pensen”, hi afegia. Per tot plegat, el lletrat parlava d’adaptacions d’estratègia que han
d’anar “a la batalla tècnica” i
de recursos “per convèncer

amb arguments nous i no pas
amb els arguments tradicionals d’aplicació de la llei”. En
aquesta línia, recorreran contra la presó al TC i a Estrasburg. “També hi ha una actuació davant les Nacions Unides i després també caldrà
batallar el dia a dia de la investigació”, concloïa.

corregut ampli en l’àmbit
de la Constitució i les seves
interpretacions”.

toritats i els poders públics, en el sentit que “fan
preguntes ideològiques i
no sobre el fets”, que no els
escolten o que “triguen a
donar el que demanem
nosaltres i són molt ràpids
amb els altres”.
En declaracions a
RAC1, el lletrat explicava
que, segons les resolucions judicials i els escrits
del jutge, “l’independentisme català és il·legal”, ja
que el jutge diu “que no
existeix un espai pacífic de
defensa de l’autodeterminació”. Van den Eyden

també considera que la
imputació del delicte de
rebel·lió “podria ser un
truc”. “La necessiten de
manera instrumental per
aconseguir determinades
coses: per poder inhabilitar càrrecs públics preventivament i per generar
un estat d’alarma o excepció que permeti fer resolucions molt dures”, explicava, per concloure després:
“És possible que no es pugui condemnar ningú per
rebel·lió perquè la vergonya internacional serà
brutal”. ■

Procediment judicial
Més enllà de la queixa al
Suprem per les aquests filtracions, l’advocat que representa Junqueras comparava ahir en procediment judicial que estan vivint amb un “tren de bala”
que les defenses intenten
parar. Segons Van den Eyden hi ha “l’aparença d’un
prejudici molt seriós” davant les actuacions que
s’estan fent des de les au-
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L’allunyament dels
presos, “un càstig
per a les famílies”
a La dona de l’exconseller Forn assegura que “la voluntat

de mantenir-los allà com a ostatges és molt palesa”
Redacció
BARCELONA

170924-1181500®

Laura Masvidal, dona del
conseller d’Interior Joaquim Forn, va denunciar
ahir en una entrevista a
l’agència ACN que l’empresonament dels quatre
líders independentistes
en centres penitenciaris
madrilenys, en lloc de catalans, “forma part del
càstig i de l’escarment. Ja
els va bé que les famílies
patim això”.
Laura Masvidal també
critica que fins ara el jutge
Pablo Llarena no hagi acceptat el trasllat a presons

catalanes. Després de la
interlocutòria judicial de
divendres passat que el
mantenia a la presó, Masvidal diu que Forn s’ha
adonat que “gaire més recorregut no hi ha” per intentar l’excarceració “perquè la voluntat de mantenir-los allà com a ostatges
queda molt palesa”. Arran
d’aquesta situació, ell i la
resta de la família necessiten “uns dies per refer-se”.
Masvidal manté “el convenciment que ell no ha fet
res dolent i que totes
aquestes resolucions no
s’aguanten jurídicament”.
Això, hi afegeix Masvidal,

fa que el conseller d’Interior del govern de Puigdemont s’ho prengui “d’una
altra manera”. Malgrat
tot, té “un cert pànic per
com pot acabar això, o
com de llarg pot ser”. En
aquest sentit, tant Forn
com els altres líders polítics entre reixes “han entès” que són “ostatges” en
una causa “del tot política”, diu Masvidal.
Vessant econòmic
Una altra de les conseqüències negatives és que,
tot i tractar-se de famílies
“acomodades”, arran de la
destitució i amb l’empre-

Laura Masvidal, dona del conseller destituït Joaquim Forn, explica que la seva família
s’ha quedat amb uns “ingressos sota mínims” arran de l’empresonament ■ ACN

sonament “s’han quedat
amb un nivell d’ingressos
sota mínims”. Les presons
d’Estremera i Soto del Real són a uns 650 quilòmetres de Barcelona. “La despesa dels advocats també
pot acabar sent exagerada”, indica Masvidal. Les
defenses també volen co-

mençar a fer accions judicials a Europa. “Aquest
país és solidari, si ho necessitem farem crides, i
arribarem fins on arribem”, hi afegeix. Els exconsellers no tenen dret a
l’atur i només poden aspirar a una “pensió limitada
en el temps i petita”, a la

qual la família de Forn s’ha
acollit i que ja cobra. Al novembre, i “per canalitzar
la solidaritat”, es va crear
l’Associació Catalana pels
Drets Civils (ACDC), que
integra famílies dels líders
independentistes a la presó, en llibertat sota fiança
o a Brussel·les. ■
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Investiguen una piulada del
2016 contra Arenys de Munt
a El comentari lamentava que no s’hagués “bombardejat i demolit la primera
localitat que va fer una consulta separatista” a L’alcalde en critica el retard
Teresa Márquez
ARENYS DE MUNT

Els eurodiputats catalans Solé, Terricabras i Tremosa, ahir al
Parlament Europeu a Brussel·les ■ ACN

Queixa europea
per la justícia
estatal
a ERC i el PDeCAT denuncien la presó

preventiva dels Jordis, a Brussel·les

La frase

La data

“Estem veient que la
justícia utilitza un
ritme diferent segons
la ideologia del
denunciant”

06.12.16

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

ALCALDE D’ARENYS DE MUNT

es va penjar la piulada a
Twitter que demanava “bombardejar i demolir” Arenys de
Munt.

ara”. Tot i això, Joan Rabasseda no estalvia les crítiques cap a un sistema judicial que, “com s’ha vist
en els darrers dies amb casos tan coneguts com ara
el del mecànic de Reus o el
del regidor de Sant Joan
de Vilatorrada, utilitza un
ritme diferent segons la
ideologia del denunciant”.
Per l’alcalde, la tolerància
zero que s’aplica als supo-

sats delictes d’odi quan
provenen de persones
amb ideologia independentista, hauria de ser la
mateixa quan correspon a
ciutadans que defensen la
unitat espanyola. “La justícia espanyola té una credibilitat que està en hores
baixes”, manté.
L’alcalde d’Arenys de
Munt indica en l’escrit de
denúncia que el perfil des

Joan Rabasseda (ERC)

ANUNCI DE FUSIÓ PER ABSORCIÓ
TEMPLE CASASSAYAS, S.L. (societat absorbent)
TEMPLE DECORE, S.L.U. (societat absorbida)
Anunci de fusió:

De conformitat amb el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 3/2009, de 3
d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils (LME), es
fa públic que la Junta General de TEMPLE CASASSAYAS, S.L. (la societat
absorbent) aprovà el 26 de gener de 2018 la seva fusió, mitjançant l’absorció
de TEMPLE DECORE, S.L.U. (la societat absorbida), amb la consegüent
dissolució sense liquidació de la societat absorbida i el traspàs en bloc de tot
el seu patrimoni a la societat absorbent.
En la mesura que la societat absorbida és una societat íntegrament
participada de forma directa per la societat absorbent i que l’acord de fusió ha
estat acceptat per unanimitat, en exercici de les seves competències, per la
Junta General de socis de la societat absorbent, la fusió s’ha aprovat de
conformitat amb el que disposen els articles 42 i 49 de la LME i de conformitat
amb el projecte comú de fusió dels òrgans d’administració de les societats
participants, en data 26 de gener de 2018.
Es fa constar expressament el dret que assisteix als creditors de les societats
participants de la fusió d’obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels
balanços de fusió. Així mateix, es fa constar el dret que assisteix als creditors
socials d’oposar-se a la fusió durant el termini d’un mes des de la data de
publicació de l’últim anunci de fusió, en els terminis assenyalats en l’article 44
de la LME.
Barcelona, 31 de gener de 2018. – Administradora única de TEMPLE
CASASSAYAS, S.L. i administradora solidària de TEMPLE DECORE, S.L.U.

del qual va ser fet el comentari contra el municipi continua en actiu i té
prop de 6.400 seguidors.
En l’escrit que Rabasseda
va fer arribar a la fiscalia
assenyala la peculiar manera que té l’usuari per definir-se: “Nascut a Barcelona i, per tant, espanyol.
Amb tot el que això suposa.”
L’alcalde assenyala que
aquest és el primer i únic
comentari a les xarxes socials que ha decidit denunciar en entendre que “ofenia tot un poble”. “M’agradaria equivocar-me, però
crec que no serà l’últim”,
lamenta. Arenys de Munt
va celebrar la primera consulta per la independència
el 13 de setembre del
2009. ■

Redacció
BRUSSEL·LES

Els eurodiputats d’ERC
Jordi Solé i Josep Maria
Terricabras i l’eurodiputat
del PDeCAT Ramon Tremosa van denunciar ahir a
la Comissió Europea “l’arbitrarietat” que mostra la
justícia espanyola en les
seves decisions sobre els líders independentistes.
En una pregunta parlamentària, els eurodiputats asseguren que mantenir Jordi Sànchez a la presó al·legant que no ha renunciat a la seva ideologia
i que manté la seva activitat política “vulnera de
manera flagrant els articles 16, 21 i 23 de la Constitució Espanyola, que reconeixen els drets a la llibertat ideològica, de reunió pacífica i de participació política”. En aquest

sentit, demanen a la CE
“quines accions pensa
prendre per assegurar les
llibertats polítiques a Catalunya”, ja que consideren que s’estan “retallant
de manera alarmant”.
En la pregunta els eurodiputats recorden el comunicat d’Amnistia Internacional, que ha descrit
com a “excessiva i desproporcionada” la presó preventiva a Sànchez i Cuixart, i ha exigit “l’alliberament immediat”. També
indiquen que el delicte de
rebel·lió ha d’anar vinculat
a violència i “l’única violència que hem vist a Catalunya en els darrers temps
és la que hem sofert a càrrec de la policia espanyola”. La CE ha de respondre
obligatòriament a totes les
preguntes parlamentàries
escrites, tot i que el procés
sovint s’allarga mesos.

135006-1182033L

Ajuntament de
Canet de Mar
ANUNCI
En compliment d’allò que es disposa a l’article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es fa públic que el Ple de la Corporació, en sessió
ordinària del dia 25 de gener de 2018, va acordar:
PRIMER. Suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques 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, destinades a clubs i/o associacions de
fumadors de cànnabis, en tot el terme municipal de Canet de Mar, amb la finalitat de redactar un Pla
especial per regular les condicions urbanístiques d’emplaçament (ubicacions, accessos, distàncies a
altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests usos i/o activitats).
SEGON. Disposar que, de conformitat amb l’art. 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències per a l’àmbit definit gràficament en el plànol adjunt, abastarà un termini d’un any. No
obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d’acumulació en el supòsit d’aprovació inicial
de l’instrument de planejament.
TERCER. Aprovar el plànol de delimitació de l’àmbit de suspensió de les llicències esmentades.
QUART. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari de la
província d’àmplia difusió, en el tauler d’anuncis municipal i en la web oficial de l’ajuntament:
www.canetdemar.cat.
El present acte és una aprovació de tràmit dins d’un procediment de formació d’una disposició administrativa general i, com a tal, no és susceptible de cap impugnació separada. Contra la suspensió
de tramitacions i llicències es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos. Tanmateix, els legitimats activament podran interposar qualsevol recurs ajustat a dret.
L’alcaldessa
Blanca Arbell Brugarola
Canet de Mar, 5 de febrer de 2018

Ajuntament de
Tiana

EDICTE
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Captura de pantalla de la piulada feta contra la població d’Arenys de Munt ■ CEDIDA

183752-1182012L

“No haver bombardejat i
demolit, tal qual, la primera localitat on es va fer una
consulta
separatista
(Arenys de Munt) va ser
un gran error.” Aquest
text en castellà correspon
a una piulada feta des del
perfil anònim @honraybarcos, i la fiscalia de delictes d’odi i discriminació de
Barcelona ha obert una investigació per determinar
si hi ha hagut delicte arran
de la denúncia interposada per l’alcalde d’Arenys
de Munt, Joan Rabasseda
(ERC). El procés seria
l’adequat si no fos perquè
la piulada es va fer el 9 desembre del 2016 i, poc després, Rabasseda ho va denunciar a la policia local en
entendre que el comentari
“era una manca de respecte cap a la vila i podia incitar a la confrontació”.
Convençut que aviat rebria una resposta de la fiscalia, l’alcalde va interessar-se fa poques setmanes
sobre l’estat de la denúncia després d’un any llarg
de silenci. “Des de la fiscalia em van comentar que
segurament s’havia traspaperat i em van convidar
a reactivar el procés amb
un nou número de registre
corresponent al mes de gener”, assenyala i confia rebre una resposta “en un
període de temps menor
del que hi ha hagut fins

Per Decret de l’alcaldia de data 1 de febrer de 2018 s’ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector Els Vessants II, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 16 de juliol de 2009, segons projecte elaborat pels
serveis tècnics municipals, afectant les qüestions següents:
a) Corregir la contradicció a la documentació gràfica entre la planta i la secció de l’ordenació proposada pel Pla parcial.
b) Ampliar l’ocupació màxima de l’aparcament en planta soterrani.
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, amb
audiència a les persones interessades, mitjançant citació personal, 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. 238/18)
Tiana, 1 de febrer de 2018
L’alcaldessa
Signat: Esther Pujol Martí

