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Catalunya no ha acollit cap dels debats
ciutadans que la Comissió Europea ha
fet a l’Estat espanyol des de l’any 2015

Mariano Rajoy amb Cristina Cifuentes, ahir en l’inici de la cloenda de la convenció del PP a Sevilla ■ JULIO MUÑOZ / EFE
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Vida familiar i
política

L

a conciliació entre
vida familiar i professional dels polítics
és objecte de debat
públic. Poc afortunat
va ésser el titular de
premsa (El País) de fa uns dies arran de
l’embaràs de la número dos de Podem,
Irene Montero, aparellada amb el cap de
files del mateix grup, Pablo Iglesias: “La
paternitat d’Iglesias i Montero posa a
prova el lideratge del partit”. Com si no
fora compatible ser mare o pare i liderar
un partit. Fa temps la vicepresidenta del
govern espanyol, Sáenz de Santamaría,
va anunciar a tort i a dret que renunciava a la seva baixa i es va incorporar al
treball deu dies després de la seva maternitat. Carme Chacón (EPD), embarassada, va passar revista a les tropes
com a ministra de Defensa. La diputada
de Podemos Carolina Bescansa va donar de mamar al seu infant des de l’escó
del Congreso com a gest reivindicatiu.
La diputada d’ERC Carme Porta, va deixar el seu fill al cotxet dins del despatx
de l’aleshores president del Parlament,
Joan Rigol, per poder anar a votar. Ho

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

En ple segle XXI encara hi ha
empresaris que marginen
laboralment dones que volen
ser mares
va fer com a gest reivindicatiu per la
manca de guarderies als Parlaments. Hi
ha exemples de tota mena i és ridícul diferenciar la classe política de la resta
dels mortals, on els episodis per maternitat o paternitat són sovint difícils de
conciliar. En ple segle XXI encara hi ha
empresaris que marginen laboralment
dones que volen complir el desig de ser
mares.
Parlant de la classe política catalana,
cada dia hi ha polítics en primera línia
més joves al Parlament. Per qüestions
d’edat es troben que han de conciliar la
vida familiar i política. Aquest fet cronològic d’edats es produeix per l’empresonament i exili dels líders que han estat
provisionalment substituïts a les files
sobiranistes per generacions joves que
encara no els tocava el relleu. Com Roger Torrent, Pere Aragonès, Gómez del
Moral, Sergi Sabrià, Elsa Artadi i d’altres
que substitueixen a les tasques del dia a
dia els líders del sobiranisme català.
Ignoro com portaran la vida política i
familiar els Iglesias-Montero quan tinguin la bessonada. No tindran més problemes que els que tenen les altres mares i pares d’aquest país.

Biografia del meteor

S

i ets Miró, per què necessites una
vida? En faries prou de ser una
taca blava, o un forat negre: una
reverència o un enigma. Però Miró, a
més de pintor, també era un ésser humà, això tan vast i incomprensible, i
els biògrafs, quan s’hi posen de debò,
són d’una meticulositat pertinaç i obsessiva. Exhumen arxius i hemeroteques, interroguen vells amics, confraternitzen amb els parents propers i
llunyans, a vegades amb els enemics i
tot, els ofesos i abandonats, que aplaquen la pena d’abans al voltant d’una
taula parada amb galetes i infusions.
En la seva perquisició, els biògrafs
obren carpetes polsoses a la caça d’un
ínfim paper rebregat o d’un esborrany
ratllat, regiren les butxaques de l’armilla dels morts, recomponen mentalment la distribució de les habitacions
on nens solitaris estudiaven el vol de
les mosques i el brogit del carrer del
davant –soroll de carruatges, una música d’orguenet, olor dolcenca de lleteria barrejada amb una bravada de vi–,
tafanegen a l’armariet del lavabo per si
hi queda alguna lleu partícula de perfum de les locions de joventut. S’ho lle-

“
No exhaureix el
misteri de la vida de
Miró; la dispara en
múltiples direccions

geixen tot: les partides de naixement,
les cartes d’amor, els contractes, els
rebuts, les targetes de visita, el revers
de les fotografies, adreces a penes llegibles en un sobre estripat. Per descomptat, s’informen de tot el que ja ha
estat dit i publicat: assajos, memòries,
poemes, cròniques, manifestos, entrevistes, reculls epistolars, a vegades
perseguint pistes insignificants, vincles peregrins, que porten a un altre
indici, un secret revelat, una associació que fins ara havia passat per alt.
De tot aquest magma fumejant, el
biògraf, si en té la paciència i l’art,
n’extreu l’insòlit tresor d’una vida des-

velada que, en lloc d’exhaurir-ne el
misteri, la dispara en múltiples direccions. Un festival de coets. Contra infinitud d’entrebancs, començant per la
reserva i el laconisme de l’objecte de la
seva investigació, això és el que ha fet
el periodista Josep Massot a El nen
que parlava amb els arbres, la primera biografia de Joan Miró. La primera?
Costaria de creure si l’amplíssima bibliografia sobre l’artista no li donés la
raó. A penes despunten, en les monografies existents, alguns episodis d’infància, fragments de conversa, anècdotes vagament llegendàries. El retrat
minuciós i complet, respectuós però
no servil, atent fins i tot a la irisació
torbadora dels seus ulls, no l’havia
abordat encara ningú, potser per evitar contrariar aquell home taciturn,
maniàtic, quasi un soldadet de plom o
una joguina de corda amb una punta
irritant d’ingenuïtat, per a qui l’obra
ho era tot, i la mà que pogués haver-hi
al darrere, només un rastre ondulant
de punts suspesos en el buit. Massot
ha seguit aquest caminet sinuós i n’ha
tornat amb un Miró sencer, vívid, porós: un autèntic meteor.
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El PP i la resposta habitual

T

“
Davant la nova
proposta de diàleg,
l’Estat es tancarà i
reprimirà. Ens cal
persistir... i un pla

premsa, a Berlín. De fet, va instar el
govern espanyol a canviar de tàctica i
a demostrar que està disposat a cercar
una sortida política a un conflicte que
ara ja és de primer nivell en totes les
agendes europees, amb una primera
acció: permetre la investidura de Jordi
Sànchez, de qui la mateixa ONU ha
defensat que té tots els drets polítics
intactes i, per tant, tot el dret, legal, a
ser president.

De reüll

La resposta del PP, però, serà més
repressió. Podria ser dissoldre el Parlament i l’autonomia, com corria pels
passadissos d’aquesta trobada que
han celebrat els populars aquest cap
de setmana, podria ser una altra operació policial, podria ser... qualsevol
cosa menys afrontar els fets i posar-se
a negociar. Els governs europeus no
s’han tornat pas independentistes, però no entenen com el govern espanyol
ha pogut gestionar tan malament un
conflicte polític. Fins al punt que ara
el cas dels catalans els esclata als morros a tots i dona ales a altres moviments en un moment en què la Unió
Europea viu una greu crisi, sobretot
d’arrel democràtica. Les declaracions
dels dirigents del PP insultant Europa
perquè a Alemanya existeix la divisió
de poders ja avancen el que ve: més
tancament del govern espanyol i, aquí,
més repressió. Caldrà persistir... però,
sobretot, caldrà un pla.

Les cares de la notícia

Anna Puig

PRESIDENTA OBSERVATORI METROPOLITÀ HABITATGE

Fent de
president

Carme Trilla

Avís de l’efecte contagi

M

és enllà de les seves paraules, del missatge de pau
i diàleg, de la mà estesa que va oferir, el que em va
agradar més de la sortida del president Carles
Puigdemont de la presó va ser el seu llenguatge
corporal. Tenia el dubte de si apostaria per una sortida
èpica, amb el braç alçat, amb el senyal de la victòria o
fent les quatre barres amb els dits de la mà com sovint
feia el seu antecessor, Artur Mas. Però no. Puigdemont
va sortir de la presó serè, somrient però tampoc eufòric,
sense estridències, tranquil, saludant cordialment
movent lleugerament el cap,
Sortint de
recorrent amb la mirada de dreta a
esquerra i d’esquerra a dreta tot el
la presó, va
que l’envoltava però amb calma,
actuar com
sense pressa. Envoltat per una
el que és:
munió de gent, càmeres i micròfons
el president de desenes de mitjans de
comunicació internacionals,
legítim
Puigdemont es mantenia en la seva
bombolla, sense deixar-se intimidar per aquella atenció
mediàtica. Conscient de l’oportunitat que tenia de
parlar al món, sabedor que era el centre de totes les
mirades, Puigdemont va actuar i parlar amb rigor i
institucionalitat. El to del seu discurs va ser seriós i
reivindicatiu però evitant el llenguatge agressiu. No era
la imatge d’un polític injustament represaliat sinó la del
màxim representant d’un país que busca, per la via
pacífica i del diàleg, però amb persistència, exercir el seu
dret d’autodeterminació. Puigdemont va actuar com el
que és: el president legítim del govern de Catalunya.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/wpl8p8

EDITORIAL

A la tres
an bon punt va sortir de la presó
de Neumünster, a Alemanya, el
president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer dues coses: primer, exigir l’alliberament immediat de
tots els empresonats sota una acusació falsa, la de rebel·lió, i, com ha fet
des que es va iniciar tot aquest procés
–en coincidència absoluta amb els dirigents d’ERC–, reclamar diàleg al govern espanyol. La paraula diàleg és la
preferida entre els dirigents independentistes, ja que la sortida desitjada,
des del primer dia, ha estat acordar
amb l’Estat un referèndum d’autodeterminació. La via unilateral va ser la
triada per l’Estat espanyol en negar-se
a negociar una sortida política a un
conflicte polític, en un exercici antidemocràtic als antípodes del que va
triar, per exemple, la Gran Bretanya
amb Escòcia.
Puigdemont va tornar a instar al
diàleg en la seva primera roda de

Accedeix als
continguts del web

-+=

La bombolla del lloguer de Barcelona s’estén. Així
ho alerta un estudi de l’Observatori Metropolità de
l’Habitatge de Barcelona en què es detecta que
des del 2014 ha pujat un 28,3% a l’àrea metropolitana. L’aposta és fer una política d’habitatge àmplia, més enllà de les situacions d’emergència.

Un màster
en falsedat
El cas del fals màster universitari de la presidenta de la
Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, lluny de tancar-se com
pretenia el PP, s’ha fet gran fins a
generar un escàndol que podria
acabar tenint repercussions penals
i polítiques. La Universitat Rey Juan
Carlos ha desmuntat la versió de
Cifuentes, deixant clar que no té
cap constància de la seva veracitat,
com va reconèixer divendres el mateix rector, i a més ha portat el cas a
la fiscalia en vista dels clars indicis
de falsificació de l’acta presentada
per la política popular per justificarse davant del Parlament autonòmic
i l’opinió pública. Mentrestant, la
crisi política creix amb força fins al
punt de fer trontollar la supremacia
del PP en un dels seus bastions autonòmics, com és la comunitat madrilenya. Amb Cifuentes cada cop
més acorralada i, malgrat totes les
evidències, entestada a no dimitir,
la moció de censura presentada pel
PSOE i amb el suport de Podem impedirà que Ciutadans passi de puntetes per l’afer, com ha provat de
fer, i haurà de triar entre deixar caure la presidenta o salvar-la i assumir
el desgast de la seva incoherència.

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Mariano Rajoy

Presumir davant dels seus

-+=

La sonora plantofada de la justícia alemanya a
l’Estat no ha servit perquè el PP es mogui ni un
mil·límetre. Mariano Rajoy obviava ahir el revés
que ha suposat l’excarceració de Carles Puigdemont i es concentrava a presumir de la gestió feta
a Catalunya. D’autocrítica, ni gota.
DIRECTORA DE LA FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER

Carme Torrents

Llum sobre el poeta

-+=

La directora de la Fundació Verdaguer de Folgueroles ha comissariat l’exposició Verdaguer segrestat. La utilització del mite durant el franquisme, al
Museu d’Història de Catalunya. Reivindica la figura polièdrica del poeta, que ha estat menystinguda per culpa de l’ús que en va fer el franquisme.

Aquesta crisi, però, posa en evidència, d’una banda, la influència i
capacitat de pressió des de l’òrbita
del Partit Popular per influir i pressionar una entitat com la Universitat Rey Juan Carlos per obtenir ja
sigui un títol, una coartada o totes
dues coses. I, d’una altra banda, la
capacitat de construir un relat basat en falsedats, defensar-lo públicament com va fer Cristina Cifuentes, fins i tot en seu parlamentària,
amb tanta contundència com cinisme, amb el paraigua d’un PP entregat a la causa de tancar files i del
mateix president del govern, Mariano Rajoy, que ha avalat Cifuentes,
com abans havia avalat Bárcenas,
Camps o Rita Barberá.
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Tal dia
com
avui fa...
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Aparquen l’estat
Els Comuns, a mig camí entre
independència i federalisme,
aposten per compartir
sobirania dins l’Estat. Iglesias
desautoritza Dante Fachín.

Full de ruta

10
anys

La sequera
Proves per reduir la pressió de
l’aigua de nit. Si no plou abans
del 16, Catalunya entrarà en la
fase d’emergència per la
sequera.

20
anys

La llei del català
El Defensor del Poble considera
constitucional la llei del català
aprovada pel Parlament. De
Miranda desconfia, però, “de la
interpretació i l’aplicació”

Tribuna

Jaume Vidal

Pius Pujades. Periodista

La perplexitat
del ‘perico’

J

o a aquesta columna havia vingut
per parlar del seu llibre. Del llibre de Jordi
Puntí, gran mestre del
relat curt i bon novellista. Volia parlar del seu llibre perquè
m’agrada el seu llenguatge directe, àgil
i càlid. Ho volia fer perquè va ser bo
quan em feia de corrector. M’acceptava tots els estranys mots que li proposava i els ficava al sac dels neologismes: “Ho posarem en cursiva”, deia.
Volia parlar del seu llibre perquè va de
futbol i com que d’adolescent vaig viure la repulsió al cuir que tenien aleshores els intel·lectuals, sempre m’agrada
l’anàlisi que fa la gent lletraferida de
l’esport rei. Puntí ha tret un llibre que
té molt de regust de Sant Jordi. Tot
Messi, que publica Empúries. Puntí,
però, més que d’intel·lectual exerceix
d’intel·ligent, i a partir de considerar
Messi un artista, ens parla de la felicitat que li ha donat el geni de la pilota.
Efectivament, jo havia vingut a parlar del seu llibre, però és inevitable que
en parlar del món culer, un perico no

Havia vingut a aquesta
columna per parlar del llibre
‘Tot Messi’ de Jordi Puntí,
però és inevitable que un
‘perico’ es desviï del seu camí
en parlar del món culer
desviï la seva atenció cap al que és el
seu propi sentiment futbolístic. La paraula cromo en el llibre de Puntí ha
passat pel traductor del llenguatge culer-perico i m’ha vingut la imatge de
José María i Solsona. En parlar dels
gols memorables, també els de Romário, he pensat en gols potser no tan brillats, però que associo a la felicitat,
com el de Pichi Alonso a la UEFA, el de
Tamudo a la copa del Rei o un dels més
transcendents de la història contemporània de l’Espanyol, el de Coro. Sí,
havia vingut a parlar del llibre de Puntí,
però finalment els diré que el sentiment perico és una paradoxa que es
mou entre fets com que t’estomaquin
al pati de l’escola per anar de blanci-blau i que t’increpin violentament per
portar una estelada, també blanci-blava, a Cornellà-El Prat. Havia vingut
a parlar de Tot Messi, però he acabat
parlant dels meus sentiments. Com
diu un altre perico, Miquel Berga, parafrasejant Orwell, “el que escriu, no pot
oblidar el sentiment que se li va acumular abans d’escriure”.

Fer el cim

E

ls que tenen el vici o la virtut d’enfilar-se als cims del món ho saben:
els darrers metres són els més difícils: s’arriba cansat, falta oxigen, el
pendent és més rost, les cames fan figa...
Més de quatre han hagut de deixar-ho
córrer quan ja faltava tan poc... De fet, la
majoria dels que arriben a fer el cim han
passat més d’un moment en què es sentien al límit, havien de decidir si continuaven o reculaven. Si mirem les cròniques, veurem que estan plenes dels que
van decidir recular i esperar un altre
dia, però també dels que es veieren capaços d’arribar i se’n feren la pell. Alguns,
però, inscriuen el seu nom entre els victoriosos. Havien sospesat bé les pròpies
forces i se la van jugar.

SOM AQUÍ, en els moments més difícils,
quan ens encalcen els gossos rabiosos de
la desesperació imperial. Ja fa dies que
ni lladren: només sentim el tuf pudent
de l’alè de la bèstia salvatge. Sí, estem
aclaparats pel pes de l’esforç i de l’angoixa. Són tres-cents anys d’aguantar la bota clavetejada del botxí al coll, amb el
nas a terra, la boca ensangonada, els

dits lacerats d’esgarrapar inútilment la
roca. Però no ens hem rendit. Hem
après a pronunciar el sí senyor que ens
exigien per sobreviure que fos compatible amb continuar covant al cor la necessària llibertat d’esperit i de consciència. Ens hem hagut de trair massa sovint, ben cert. Calia arribar a demà i deixar aquest demà als fills i als nets.
AVUI SOM ELS FILLS

i som els nets i hem
dit que prou. Un prou discret, pacífic,

“
Són aquells del
‘más vale honra sin

barcos’... però no
han après que es
poden quedar sense
‘barcos’ ni ‘honra’.

amable si voleu, però contundent. Hem
sortit al carrer fills i pares, avis i nets, a
recordar que volem ser lliures per poder
ser. I que som precisament perquè volem ser lliures. Que ens ho faran difícil,
dieu? I és clar que sí. Ells són aquells del
más vale honra sin barcos... però encara no han après que es poden quedar–com els ha passat sempre– sense barcos i sense honra. Han tret tots els poders independents a cantar la mateixa
cançó, a trenar la mateixa jugada, a conjugar els mateixos verbs tramposos i
mentiders.
ELS DAUS SÓN TIRATS. Roden sobre el tau-

ler de l’Europa que es diu, i es creu, i es
vol democràtica. La sort, ja se sap, és boja. Però no tot és sort. Alguns miren de
carregar els daus amb promeses de compres d’avions de guerra, amb amenaces
de trastocar els equilibris precaris internacionals... Promeses i amenaces. Impotència i prou. Un dia vaig dir que havien
picat l’ham. Ho vaig dir el dia que van començar a empresonar els nostres líders.
Ja ho sé. El peix encara és viu i encara
mossega. Però està enganxat. El tenim.

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

Un dubte
raonable
b Són tan delinqüents els que
delinqueixen com aquells que
els donen suport polític i jurídic
per delinquir. En base a la decisió del Tribunal Superior de
Slesvig-Holstein, descartant
que el president Puigdemont
va cometre cap delicte de rebel·lió, deixa l’Estat i la justícia
espanyola en un ridícul que raneja amb tota seguretat la més
infame prevaricació, sempre
en base a uns informes policials totalment falsos i encoratjats pel mateix govern. La
posada en llibertat tant a Brussel·les com a Glasgow sense
fiança de la resta de polítics catalans a l’exili, més que un revés ha estat una clatellada a
tot el sistema judicial i polític
espanyol. Si tinguessin un mínim de dignitat i de decència,
cosa que poso en dubte, haurien de posar en llibertat tots
els presos polítics catalans i retirar els procediments judicials

del tot il·legals contra la cúpula
dels Mossos d’Esquadra. Un
estat en què es falsifiquen currículums, es redacten informes
falsos, que en comptes de dialogar es menteix i es prevarica
per empresonar ideologies, la
llibertat d’expressió, etcètera,
aquest govern de la ma dels
socis del 155, per dignitat i per
vergonya, tots haurien de desaparèixer del mapa polític espanyol.
PERE MANUEL GIRALT PRAT
Sant Just Desvern (Baix Llob.)

Solidaritat
Trapero
b No acabo de creure-m’ho:
acusacions als caps dels Mossos d’organització criminal.
L’acusació em fa pensar en
aquelles instruccions del mestre màxim dels feixistes, Joseph Goebbels: “Si no pots
negar les males notícies, inventa’n unes altres que en
distreguin... Menteix, menteix
que alguna cosa quedarà.

Quant més gran sigui la mentida més gent se la creurà.” El
meu reconeixement i agraïment a Trapero i altres caps
dels Mossos, que els han fet
funcionar amb precisió i cura,
amb fets tan notables com els
d’agost o d’octubre, per citarne només dos d’emblemàtics.
Solidaritat amb vosaltres.
JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

Barcelona
i el seu turisme
b Com ja sabeu Barcelona
s’ha convertit en una de les
ciutats més turístiques els últims anys. El turisme és una
de les principals fonts econòmiques de la ciutat i genera
feina per als residents de la
ciutat. No obstant això, s’han
creat uns quants conflictes
entre la ciutadania de Barcelona i el turisme, ja que el turisme descontrolat ha provocat l’expulsió d’alguns residents. La majoria d’aparta-

ments del barri Gòtic estan
destinats a turistes i això implica que es compliqui trobar
habitatge i que els preus pugin. ¿La ciutat de Barcelona
no hauria d’ afavorir més els
residents, que som els que cada dia vivim en aquesta meravellosa ciutat?
CARLA MARTÍN AMOR
Barcelona

Amb cara de
pomes agres
b Us heu fixat que quasi tots
els qui parlen de forma molt
critica dels independentistes,
acostumen a fer cara de patir
del fetge? Generalment quan
anomenen algú en particular, a
més de fer cara de pocs amics,
acostumen de citar-lo amb
qualificatius si més no despectius, rarament usen el seu nom.
Si el procés s’allarga gaire
aquesta pobra gent pot acabar
amb la salut feta un garbuix.
ANDREU GENÍS CIURANS
Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
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“En plenitud dels meus drets polítics, accepto la
responsabilitat [de ser candidat a la Generalitat]”

La frase del dia

Jordi Sànchez, DIPUTAT DE JUNTS PER CATALUNYA

Tribuna

De set en set

Homenatge i futur

Beure’t

Anna Carreras

Miquel de Palol. Escriptor

A

l marge d’implicacions i conseqüències polítiques, l’1-O hi va haver un prodigi notabilíssim en la
història de la resistència de les poblacions oprimides. Els sicaris del poder espanyol van trobar unes quantes paperetes de vot; després s’ha sabut que se’n van
haver d’imprimir més d’urgència, com es
va poder. Pel que fa a les urnes, es va perpetrar una veritable proesa: no en van
trobar ni una. Tenint en compte la diferència de recursos d’una i altra causa, és
una heroïcitat mereixedora de figurar a
primera fila en els annals de la dignitat
humana.
MÉS ENLLÀ DE LA DIABÒLICA HABILITAT

dels responsables –que deuen ser uns
quants–, els noms dels quals espero que
aviat surtin a la llum per poder-los admirar, aplaudir, condecorar i tot el que calgui, el fet demostra una realitat indefectible: quan la ciutadania s’uneix i tira endavant un propòsit amb determinació implacable, no l’atura ni Déu. Mira que amb
la quantitat d’urnes i punts de votació hi
havia ocasions per a un error, per a una
badada, per a un imprevist que d’altra
banda hauria estat més que comprensible i perdonable. Doncs ni això: abans de
les nou del matí, ni una punyetera urna
en mans de la miserable bretolada franquista.
ACLARIDA AQUESTA FITA de justícia histò-

rica, sospesem com s’ha arribat fins aquí,
i l’ocasió flagrant per repetir o esmenar
els errors del 3-O –no proclamar la República–, del 10-O –declaració i suspensió
immediata– i del 27-O –no fer-la efectiva
o, en cas contrari, no exiliar-se tot el govern. Som en un punt en què a efectes administratius està tot perdut. Tot intent
de recompondre-ho en termes conciliadors serà vist com una rendició, i els pastors guerrers espanyols no fan presoners. Recordin Franco: són croats en
guerra contra els indignes, malignes infidels, i només es preveu l’aniquilació total.

Sísif
Jordi
Soler

Tot intent de recuperar competències
autonòmiques serà ridiculitzat i sodomitzat.
RECORDIN LA REACCIÓ ESPANYOLA

quan
ETA va deixar les armes. Mentre els
bascs i tot Europa ho celebraven com un
pas important cap a la pau, els pitecantrops de Madrid bramaven més i més: no
en tenien prou, el vençut, el qui es rendeix, tan sols el qui demana treva per pactar condicions, és un efeminat, infecte
covard. Se’l condemna igual, i se li exigeix
que es lligui ell mateix la corda al coll. Que
reconegui la seva culpa en termes absoluts i demani perdó. Un perdó que per
descomptat no li serà concedit.

DE MALA GANA, PERQUÈ NO PODEN fer cap

altra cosa sense autotrair-se, els europeus no abonaran el relat dels espanyols,
però aquests tenen una llarga tradició
d’indiferència a la repulsa europea, que
arranca amb Antonio Pérez contra Felip

“
Es faci el que
es faci, l’únic avenir

possible serà el total
anorreament
de qualsevol tret
d’autogovern a
Catalunya, serà
una postguerra
llarga i duríssima

II, la llegenda negra, el punt culminant
amb Franco, l’aïllament secular d’Espanya
en les pugnes i preses de decisions en el nucli continental, d’on potser l’únic avantatge ha estat no haver participat en les guerres mundials del s. XX, bondat de la qual,
per cert, tampoc se n’han tret beneficis,
com sí que ho ha fet Suïssa, i molt bé.
ES FACI EL QUE ES FACI, l’únic avenir possi-

ble serà el total anorreament de qualsevol
tret d’autogovern a Catalunya, serà una
postguerra llarga i duríssima. L’escola, la
protecció a la cultura, el control financer,
les infraestructures, tot això desapareixerà. No tornarem al 1975 sinó al 1939, amb
l’única diferència que no hi haurà afusellats, tot i que en algunes coses ja és pitjor:
Franco va fregir l’Òmnium a prohibicions i
multes, però que jo sàpiga no en va engarjolar mai el president.
LA MAJORIA DIRIGENT DE CATALUNYA defa-

lleix pel desconeixement de l’enemic, i hi
queda ingènua. Ni banderes blanques, ni
promeses, ni discursos gandhians estovaran les durícies espanyoles. Com
menys contundent sigui la resposta, més
durament esclafaran. Retireu aquest figaflor anomenat Roger Torrent i poseu-hi algú que sàpiga on va, que no li han donat
una entrada a Port Aventura, que ha adquirit un compromís amb la ciutadania
que es va deixar trencar la cara l’1-O.
LA CLAU CONTINUA EN PUIGDEMONT. La se-

va cintura política i la personalitat bondadosa i empàtica serien arguments suficients per investir-lo, i n’hi ha més no pas
millors, però sí objectius: és el president illegalment derrocat pel 155, i fins i tot des
de la il·legalitat de les eleccions del 21-D va
ser revalidat per la ciutadania. Investiu-lo,
i defenseu l’estatus al Parlament. L’enemic vindrà, no ho dubteu. Que vingui. Si retrocediu, serem aniquilats; si resistim, hi
ha oportunitats. No és qüestió de dignitat,
ni de lògica, ni tan sols d’estratègia: és pura
i dura qüestió de supervivència.

B

estiola ferida, em
mostres la teva
autoestima migrada,
del tort que et suposa
no haver llegit res des
de la mort del teu pare.
L’endemà et porto un llibre, el laboratori
d’una escriptora. Per norma, la segona
cervesa artesana a ple sol descorda els
riures i atansa solituds. Passen coneixences per la rambla. Tenen la pressa als ulls.
El cambrer de la terrassa no és un element més del paisatge. Per a nosaltres té
nom, escriu rap i gasta un pentinat exquisit. Et ve al cap el cinema de Polanski: les
faldilles, la taula rodona i les cadires de
vímet, el llúpol, les olives trencades i les
angules amb carxofes. Hi ha turistes
d’arreu. Ciclistes anglesos. Avis francesos. Noies del nord. Però el teu far només

El cambrer de la terrassa
no és un element
més del paisatge
enllumena tres rostres: el cambrer amb
un nom que no li escau, el noi de les ulleres blaves que tens a menys de mig metre i tu amb aquests ulls pintats que ho
cisellen tot en clau lírica. No saps viure
d’altra manera. El teu temps no és el que
marca el calendari merdós que tens a la
cuina. A fora, els altres s’entrebanquen
amb la urgència, ionquis del cavall de la
rutina. El cambrer és clavat al músic Wladislav Szpilman, interpretat per un
Adrien Brodi sensacional. El teu conversador podria ser Lord Byron, tempesta i
desig, i tu t’abilles amb camises de vellut
de milady al so de la magrana. Els cabells
recollits de qualsevol manera i un cigarret als dits. Cauen algunes gotes, sembla.
Somrius. L’escena rossola perquè és feta
de vent. La màgia fa efecte. Ens bevem al
sol acotxats per estones toves. En algun
racó sona Domingo Astromántico dels
Love of Lesbian. Pinto el teu cos nu dins
el blau pregon de la meva cambra turquesa. La pressa mata.
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Rajoy i Montoro, entrant a l’hemicicle del Congrés, on han defensat que “ni un euro” de diner públic es va destinar al referèndum de l’1-O ■ PACO CAMPOS / EFE

La malversació estendria a
Rajoy la culpa ‘in vigilando’

a L’únic delicte no descartat ara per la justícia alemanya amb Puigdemont seria un cop al PP, ja que
Montoro tutelava les finances catalanes l’1-O a Cs hi té un filó electoral per desgastar els populars
David Portabella
MADRID

176007-1183946L

Descobrir que Espanya no
obtindrà l’entrega de Carles Puigdemont pel delicte
de rebel·lió violenta és viscut a La Moncloa i al PP
com un drama inesperat
causat per una potència
considerada amiga a la

qual es va jurar austeritat
el 2012, però el revés de
la justícia alemanya té una
altra derivada enverinada per al govern de Mariano Rajoy. La malversació,
l’únic presumpte delicte
que el tribunal de Schleswig-Holstein encara no ha
descartat, estendria a Rajoy la culpa in vigilando,

És

perquè qui tutelava les finances catalanes l’1-O era
el seu ministre d’Hisenda,
Cristóbal Montoro. “Ni un
euro del fons de liquiditat
autonòmic s’ha destinat a
l’1-O”, va sentenciar Rajoy
el 7 de febrer al Congrés davant Albert Rivera, el líder
de Ciutadans, que ara té
una porta oberta per acorralar el PP en aquest front.
Testimonis de la defensa
La crua paradoxa per a Rajoy és que el seu testimoni i
el de Montoro desmunten
l’únic delicte no descartat
–malversació– fins al punt
d’esdevenir uns aliats excepcionals de les defenses.
“Fins ara ningú a la Generalitat de Catalunya ha habilitat un euro per cometre
aquest acte il·legal de l’1
d’octubre”, va dir Montoro
el 31 d’agost a la comissió
d’Hisenda del Congrés.
El “ni un euro” de Montoro el va assumir Rajoy
sis mesos després, el 7 de
febrer. Ras i curt: Rajoy i
Montoro han posat molt
fàcil a les defenses ser els

“O extradit o pròfug de per vida”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les il·lusions que el govern de
Mariano Rajoy alimentava de
veure la fotografia de Carles
Puigdemont a l’aeroport de
Barajas han derivat en una
frustració inesperada, com
l’entorn del president espanyol ha airejat en la convenció
que el PP celebrava el cap de
setmana a Sevilla i que ha
servit com a teràpia de grup
davant la decepció alemanya.
La teràpia ha desembocat
en brots d’euroescepticisme,
com el d’Esteban González
Pons. “Si algú intenta fer un
cop d’estat i no és retornat al
país on va intentar fer un cop

d’estat, pot ser que aixecar
les fronteres acabi sent una
mala decisió”, deia l’eurodiputat del PP. “Si hi ha un estat
on un cop d’estat no és delicte, el problema no és d’Espanya”, reblava González Pons.
L’entorn de Rajoy, però, no
vol preveure un judici per malversació i preferiria que Llarena retirés l’euroordre tot i
el ridícul de fer-ho per segona
vegada. “Si no és extradit, no
pot trepitjar Espanya, perquè
aquí serà jutjat per rebel·lió;
serà un pròfug de per vida”,
es consolava un alt càrrec de
La Moncloa pròxim a Rajoy.

primers citats a testificar
en favor dels acusats en el
judici que s’obri a l’octubre
al Tribunal Suprem. Per
sort per als advocats, a
més, l’hemeroteca és plena de frases en què els gestors de La Moncloa es vanten de controlar “cada factura” de la despesa de la
Generalitat des que Mon-

toro va impulsar la llei d’estabilitat el 2012 i, amb total exhaustivitat, des que
el juliol del 2017 va passar
a exigir a la interventora
de la Generalitat que certifiqués cada despesa.
El de malversació era
el premi de consolació del
còctel delictiu preparat
pel jutge Pablo Llarena,

perquè va acompanyat de
penes que van de vuit a dotze anys si és agreujada i supera els 250.000 euros, segons l’article 432 del Codi
Penal espanyol, però ara
és l’únic que pot regalar
a La Moncloa la fotografia
de Puigdemont arribant a
Barajas. En una conducta
sorprenent en un jutge instructor, Llarena taxa en
1,6 milions de diner públic
el cost del referèndum de
l’1-O, però no ha citat mai
a declarar com a testimonis dues veus autoritzades
com la del president espanyol i el titular d’Hisenda,
que neguen la premissa
major des de l’agost fins
avui. La instrucció de Llarena anava dirigida a sostenir el factor de la violència, detallant cada lesió de
policies i guàrdies civils, i
ara el revés alemany ha fet
que el líder del procés, Puigdemont, no pugui ser jutjat
per rebel·lió ni per sedició
–exigeix tumults, però no
violència, i té penes de fins
a quinze anys de presó–
perquè el jutge s’ho jugava
tot a la carta de rebel·lió i
no hi va incloure la sedició.
Rivera recela del soci
El supòsit que l’1-O fos un
referèndum fet amb diner
públic i amb una culpa in
vigilando de Rajoy és l’escenari més llaminer per al
líder de Cs, Albert Rivera,
a les portes d’un cicle electoral que arrenca amb les
municipals i les autonòmiques del 2019 i que conclou amb les espanyoles del
2020. A Rivera se li obre
un front de desgast contra
el PP amb l’excusa de la seva pretesa tebior amb l’independentisme que ja ha
practicat en el passat, com
ara quan el 7 de febrer va
acorralar Rajoy al Congrés.
“Li prenc la paraula, «ni un
cèntim». Però si el jutge demostra que s’ha destinat
un cèntim a l’1-O, qui dimitirà del seu govern?”, va dir
desafiador Rivera a Rajoy.
L’avís s’ha diluït perquè
l’opinió pública espanyola
vivia la falsa unanimitat
que Puigdemont i la resta
d’exiliats serien lliurats
per rebel·lió, però Rivera té
anotada la confessió de Rajoy en espera de passar-li
la factura si el judici és per
malversació de diner públic. En aquesta disputa,
Rivera ha donat fins ara
més credibilitat als informes de la Guàrdia Civil –en
què es basa Llarena– que
a la paraula del soci de legislatura. “No s’equivoqui
d’adversari”, li va etzibar
Rajoy ara fa un mes. ■
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Rajoy obvia el revés alemany
i presumeix de la seva gestió
a Es vanta d’haver evitat la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat i
evita fer autocrítica a En la cloenda de la convenció del PP a Sevilla critica Cs sense esmentar-los

Mariano Rajoy, ahir durant la seva intervenció en la convenció del Partit Popular a Sevilla ■ CRISTINA QUICLER / AFP

Redacció
SEVILLA

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va
oblidar ahir el revés de la
justícia i l’opinió pública
alemanya i de mig continent europeu per continuar elogiant la gestió
d’un Partit Popular que
continua sense saber ni
què és l’autocrítica ni el reconeixement de les errades. Rajoy es va vantar
ahir en la cloenda de la
Convenció Nacional que el
PP ha celebrat a Sevilla
durant el cap de setmana
d’haver evitat la investidu-

ra del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Gràcies a l’actuació del govern, un processat per la justícia no presideix la Generalitat de Catalunya”, va assegurar
després de recordar que el
seu executiu va assumir la
“responsabilitat d’actuar”
per “frenar la investidura
il·legal de Puigdemont”
malgrat “les crítiques i la
incomprensió” que va generar aquesta estratègia,
segons recull l’ACN.
Sense fer cap referència a Alemanya ni a l’alliberament de Puigdemont,
Rajoy va centrar el seu dis-

Les frases de Mariano Rajoy

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

“Van voler declarar
una república i
han fracassat,
van plantejar un
desafiament a l’Estat
i les institucions van
demostrar fortalesa”

“No volem que torni
a passar, però avui
està més clar què
passaria. Ha quedat
clar que anar contra la
llei té conseqüències
molt greus”

“Som el partit a què
recorren els espanyols
quan les coses van
malament, i en què
confiaran quan les
coses vagin bé perquè
estem en el govern”

curs en els passos que el
seu govern ha fet “i continuarà fent” per impedir la
independència. “Van voler
declarar una república i
han fracassat, van plantejar un desafiament a l’Estat i les seves institucions

van demostrar la seva fortalesa, i jo els dic que continuarà sent així en el futur”, va sentenciar, perquè “Espanya és molt més
forta del que alguns pensaven i el nostre partit, molt
ferm a l’hora de defensar-

la” amb “serenitat, determinació i sentit d’estat”.
“Hem donat una resposta
a l’altura del repte plantejat”, va dir. Cal destacar
que la convenció popular
va estar monopolitzada
per la situació a Catalunya

Un eurodiputat d’Angela
Merkel, per la mediació
176007-1183947L

Redacció
BARCELONA

Serà

Diversos polítics alemanys s’han pronunciat
en les últimes hores a favor d’una mediació internacional per ajudar a resoldre la situació a Catalunya, segons recollia ahir el
dominical Frankfurter
Allgemeine am Sonntag

(FAS) i no només entre les
files dels partits d’esquerres, sinó també dels partits de la gran coalició de
govern.
Així, per exemple, l’eurodiputat Elmar Brok, de
la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de la cancellera Angela Merkel, suggereix la possibilitat d’una
mediació de la UE o d’Ale-

manya, si les parts involucrades així ho demanen.
“Estem disposats a mediar si ens ho demanen”,
deia Brok, encara que, segons aclaria el rotatiu,
amb la condició que els sobiranistes renunciessin a
la independència. El mateix diari apreciava que el
president Carles Puigdemont, segons la conferèn-

i l’escàndol per la presumpta falsificació del títol de màster de la presidenta del PP de Madrid,
Cristina Cifuentes.
Per a Rajoy, “les decisions de la justícia s’han de
respectar i acatar quan
agraden i quan no agraden
tant, i ha quedat clar que la
llei mana més que qualsevol president, qualsevol
partit i qualsevol propòsit”.
Rajoy també va indicar que
ara “el més urgent” és que
Catalunya “disposi de president viable amb els suports suficients i que siguin quines siguin les seves idees respecti la llei, governi per tots els catalans i
treballi per reconstruir la
convivència que el procés
s’ha endut”. A més, va assegurar que els mecanismes
que el seu govern ha activat per afrontar el “desafiament” queden “per al futur”. “No volem que això
torni a passar, però avui
tothom té més clar què
passaria” i “ha quedat clar
que actuar contra la llei té
conseqüències
molt
greus.”
El president espanyol
també va destinar bona
part del seu discurs a combatre el temor del PP a l’ascens de Ciutadans, una
formació el nom de la qual
no va dir tot i considerar
que són “uns llenguts” i
“una hipòtesi” creada amb
“proclames” i “tuits”, però
que contrasten amb “l’experiència” del PP per governar. “Som el partit popular, el partit a què recorren els espanyols quan les
coses van malament, i en
què confiaran quan les coses vagin bé perquè estem
en el govern”, va dir abans
de demanar als membres
del PP que “surtin a guanyar” les eleccions autonòmiques i municipals del
2019. ■

cia de premsa que va oferir
dissabte a Berlín, estaria
disposat a acceptar solucions diferents a la independència.
Des del Partit Socialdemòcrata (SPD), soci minoritari de la gran coalició,
el també eurodiputat Arne
Lietz sostenia que, en vista del perill que es produeixi una escalada de violència a Catalunya, la UE ha
d’oferir una mediació. El
president d’Els Verds, Robert Habeck, assenyalava
que la idea d’una mediació
li semblava “sensata” si és
acceptada per les dues
parts. ■
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El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident segon, José María Espejo-Saavedra, de Cs, en l’últim ple celebrat a la cambra catalana ■ ANDREU PUIG

Torrent estudia com pot investir
Sànchez amb un ull posat en el TS
a El president addueix les mesures de l’ONU perquè el Suprem es pronunciï pel que fa al candidat i s’eviti
un nou ple fallit a JxCat hi veu una drecera per a la investidura de Puigdemont, que és el que vol l’ANC
Emma Ansola
BARCELONA

176007-1184002L

El ple d’investidura de Jordi Sànchez es vol convertir en la prova del cotó
fluix per als valors democràtics de l’Estat espanyol
i pròximament podria esdevenir, fins i tot, la clau
per obrir altres panys:

concretament, el de la
porta a la investidura de
Carles Puigdemont. Així
ho va insinuar la portaveu
de JxCat, Elsa Artadi, ahir
des de Berlín, i cap a
aquest objectiu empeny
també l’ANC, un repte que
comparteix la CUP i al
qual ERC no s’oposarà.
Tot i que previsiblement

Tens el
carnet?

el ple es podria celebrar
aquesta setmana, el president del Parlament, Roger
Torrent, encara no ha fet
oficial la data, i Presidència no confirma la proximitat de la sessió en espera de veure com evoluciona la via jurídica sacsejada
per la decisió alemanya.
Apel·lació a l’ONU
De moment, la clau Sànchez s’està forjant amb els
cops de martell que han
propiciat tant el Comitè de
Drets Humans de les Nacions Unides com la justícia
alemanya. El primer, amb
la demanda a Espanya –cal
dir que ni vinculant ni executiva– de mesures cautelars que garanteixin els
drets polítics de Sànchez,
en presó preventiva a Soto
del Real. A aquesta petició
s’aferren ara més que mai
JxCat i ERC per pressionar el Suprem –concretament, el jutge d’instrucció
Pablo Llarena– i reclamarli que permeti investir
Sànchez com el diputat
electe amb més suports

La frase

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

“Amb Sànchez,
el Tribunal Suprem
ha de decidir si
respecta l’ONU”

“Tot són peces que
van encaixant; més
tard o més d’hora,
aniran caient”

Roger Torrent

Elsa Artadi

de tota la cambra catalana. També ho recorda Torrent. “Ara el Suprem haurà de decidir si respecta
l’ONU”, assenyalava ahir
en una entrevista a La
Vanguardia.
L’ANC dona suport a la
investidura de Sànchez,
però amb condicions: l’entén en clau de defensa jurídica del candidat. Fins
aquí. I continua apostant
per la investidura de Puigdemont. “És fonamental la
resposta política a aquest
embat democràtic”, es llegia en el comunicat, un
missatge compartit a través de les xarxes socials
per la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie.

D’altra banda, el cop
que ha etzibat la justícia
alemanya, amb la decisió
de deixar Puigdemont en
llibertat sota fiança i de rebutjar el delicte de rebellió, ha fet trontollar i ha posat en qüestió tots els fonaments jurídics de la causa catalana, i molt especialment els que va argumentar Llarena per fer entrar en presó preventiva
dos líders socials, sis consellers del govern destituït
i una expresidenta del
Parlament, i que mantenen fora de les fronteres
quatre consellers més.
Una debilitat que ara
cal saber com gestionarà
el Suprem. Un primer

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PORTAVEU DE JXCAT

“gest”, tal com va demanar Puigdemont en arribar a Berlín, hauria de ser
el permís per investir Sànchez. Un acte que s’hauria
de celebrar amb la presència del candidat a l’hemicicle, d’acord amb el reglament i els requeriments
del Tribunal Constitucional si Llarena no acorda el
contrari. En cas d’acceptar la investidura a distància, abans caldrà aprovar
la reforma de la llei de presidència, actualment en
tramitació i pendent del
Consell de Garanties Estatutàries. L’aprovació es faria per lectura única i via
urgent al Parlament. Si es
produís i fos vigent, també
aplanaria una futura investidura de Puigdemont.
El permís de Llarena és
l’obstacle més gran. De fet,
gairebé ningú confia que
deixi sortir Sànchez de la
presó. L’altre obstacle, la
suma dels vots necessaris,
sembla més fàcil de superar amb la delegació de vot
de Puigdemont, executada
i validada per La Moncloa, i
la de Toni Comín, pendent
de ser sol·licitada. La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, assenyalava ahir que
ara ja se’n podria sol·licitar
la delegació i que Comín estaria disposat a deixar l’acta si la investidura depengués del seu vot. I, de moment, amb Sànchez a la
sortida i Puigdemont a la
reserva, el pla D continua
en espera de la pròxima
resposta judicial. ■
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ERC posa les bases
d’una “estratègia
compartida” nova
a Aragonès avala el nou full de ruta de les joventuts basat
a “acumular forces” a Insta el govern espanyol a negociar
Òscar Palau
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Esquerra vol consolidar el
gir marcat per la direcció
per reagrupar-se i ampliar
la base, i convidarà el sobiranisme a unir-se al seu
nou full de ruta. L’adjunt a
la presidència del partit, i
líder de facto Pere Aragonès, va instar ahir l’independentisme a “plantejarse un nou pas endavant estratègic”, amb la posada
en marxa d’una “estratègia compartida” que passi
de totes totes per “l’acumulació de forces”. Aragonès avalava també així,

La frase

—————————————————————————————————

“Ara caldrà que el
treball del moviment
republicà sigui més
ampli i transversal
que mai”
Pere Aragonès

ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA D’ERC

aprofitant la clausura de la
seva conferència nacional
a Vilafranca, la ponència
aprovada aquest cap de
setmana per les joventuts,
les històriques JERC, que
des d’ahir, per cert, canvien la imatge corporativa

i passen a anomenar-se Jovent Republicà. El líder de
facto ja anunciava que
aquesta no és res més que
l’avantsala de la conferència nacional que ERC farà
a final de juny, en què dibuixarà la nova estratègia,
ja esbossada en els últims
mesos pels dirigents però
encara no oficialitzada ni
debatuda en profunditat,
que passarà per “sumar
cada vegada més gent”, internacionalitzar el conflicte, ocupar tots els espais
des d’on es pugui tirar endavant el projecte (del govern als ajuntaments, passant per sindicats, enti-

Aragonès, en la cloenda, ahir, de la conferència nacional de les joventuts a Vilafranca ■ B.V./ACN

tats o moviments estudiantils) i fer de la República, en definitiva, la “causa
dels drets civils i polítics”.
Aragonès recalcava que
la negativa alemanya a extradir Puigdemont per rebel·lió ha fet que la justícia
espanyola s’hagi mirat al
mirall. “I no s’ha agradat
gens”, creu. Per això, com
va fer el president després
del seu alliberament, aprofitava ahir per demanar a
l’Estat que s’assegui a parlar, “no d’autonomia, sinó

de sobirania”, aclaria. “Els
tornem a dir que treguin la
política del Suprem i la posin en una taula de negociació”, subratllava.
Aval de les bases
El portaveu nacional de les
joventuts, Pau Morales, no
sols hi donava suport, sinó
que presumia que són pioners “a rellançar l’estratègia republicana” amb la ponència aprovada, i cridava
a organitzar-se a partir
d’ara per desplegar-la, tot

“interpel·lant tothom”.
La cita culminava de fet
una setmana en què ERC
ha celebrat una quinzena
d’assemblees territorials
per analitzar la situació
política amb la militància,
explicar els canvis a l’executiva arran de la presó
del president, Oriol Junqueras, i l’exili de la secretària general, Marta Rovira, i apuntar la nova estratègia, que segons fonts de
la direcció s’ha rebut amb
total suport de les bases. ■
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ANUNCI
Cementiris de Barcelona S.A. convoca les persones que es considerin amb algun dret sobre les sepultures referides a continuació (exceptuant la persona que sol·licita la transmissió) perquè en el termini dels 15 dies hàbils següents a la publicació d’aquest
anunci compareguin exclusivament amb cita prèvia a l’Àrea de Serveis Jurídics del Cementiri de les Corts, ubicada a l’avinguda Joan XXIII, 3-15 de Barcelona. En cas de no fer-ho prosseguirà la tramitació de l’expedient, sense ulterior citació ni cap altra
audiència, i els títols que a l’efecte s’expedeixin ho seran sense perjudici de tercer amb millor dret. La cita prèvia es pot sol·licitar per internet a www.cbsa.cat, per telèfon al 934 841 999, a través del SIC (sistema d’informació de cementiris) ubicat a les
entrades dels cementiris de les Corts, Poblenou, Montjuïc, Sant Andreu, Sants, Sarrià i Sant Gervasi.
1. María Victoria Álvarez García, duplicat-traspàs per testament, 16. Isidro Cruet Castelló, traspàs provisional, nínxol columbari B
núm. 2.148, 3r pis via St. Antoni ag. 14a, Montjuïc,
nínxol especial núm. 26.009, 2n pis ag. 10a, Collserola, de
d’Anastasia Pardo Villegas.
Rosario Calabia Bajo.
2. Ingrid Amill Domingo, duplicat-traspàs per testament, nínxol 17. Jordi Ensenyat Salada, duplicat-traspàs per testament,
tomba menor núm. 22, via St. Jordi ag. 6a, Montjuïc, de
especial núm. 26.406, 5è pis ag. 10a, Collserola, de M.
Jordi Enseñat Pagès.
Dolores Domingo Farré.
3. Federico Luis Armenter Arimany, duplicat-testament-designa, 18. María Inmaculada Erdociain Martínez, duplicat-traspàs per
designa, nínxol núm. 158, 4t pis dept. 5è, Sant Andreu,
nínxol especial núm. 4.029, 2n pis ag. 2a, Collserola, de
d’Antonio Canals Rey.
Federico Armenter Sansalvador.
4. Elena Arnau Mattes, duplicat-testament-designa, hipogeu 19. María Dolores Escobar Banegas, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 2.224, 4t pis via St. Francesc ag. 9a,
locillo núm. 6, via St. Oleguer ag. 5a, Montjuïc, de Luis Arnau
Montjuïc, d’Araceli García Pérez del Ingerto.
Mattes.
5. Justa María Asensio Revuelta, duplicat-traspàs per testament, 20. Anna Esteban Salas, traspàs provisional, nínxol núm. 92, 4t
pis departament primer illa tercera interior centre Poble Nou
nínxol especial núm. 4.891, 1r pis ag. 3a, Collserola, de Félix
de Francisco Benavente Úbeda.
Revuelta Cañibano.
6. José Luis Badrena Ocaña, duplicat-traspàs abintestat, nínxol 21. Anna Esteban Salas, traspàs provisional, nínxol columbari B
núm. 15, 3r pis via St. Carles ag. 2a, Montjuïc, de Berta Lluch
núm. 581, 6è pis illa St. Francesc Xavier, Sant Gervasi, de
Sagué.
Joaquín Bardía Ocaña.
22.
Elvira Estévez Doménech, traspàs provisional, nínxol núm.
7. Ramon Barrera Martínez, traspàs provisional, nínxol especial
10.375, 7è. pis dept. 3r, Sant Andreu, d’Antonio Estévez
núm. 2.219, 2n pis ag. 1a, Collserola, de Paz Osorio Tercero.
Case.
8. Montserrat Bosch Fornós, duplicat-abintestat-designa, nínxol
23. Juan Fornaguera Alseda, traspàs provisional, nínxol
especial núm. 21.592, 2n pis ag. 9a, Collserola, de Josefa
columbari A núm. 92, 2n pis via St. Jaume ag. 10a, Montjuïc,
Bosch Fornós.
de Juan Fornaguera Tenat.
9. Maria Gràcia Bozzo Duran, traspàs provisional, nínxol núm. 24. Javier Fradera Iniesta, traspàs provisional, nínxol columbari
605, 5è pis dept. 1r, illa 3a interior, Poblenou, d’Isidro
B núm. B-5, 4t pis via Mare Déu Mercè ag. 14a, Montjuïc, de
Pareras Sendra.
María Vila Rius.
10. Miriam Mónica Bueno Gallegos, duplicat-traspàs per 25. Manuel Galán Orell, duplicat-traspàs per testament, sarcòfag
testament, columbari cinerari núm. 157, 1r pis ag. 1a,
1 comp. núm. 103, 5è pis dept. 5è, Les Corts, de Pilar Orell
Collserola, de Mario-René Bueno Izurieta.
Varela.
11. Antonia Cano García, traspàs provisional, nínxol columbari B 26. Sergio García Blázquez, traspàs provisional, nínxol núm.
núm. A-544, 4t pis via St. Salvador ag. 14a, Montjuïc, de
2.053, 2n pis dept. 5è, Les Corts, de M. Luisa Espert Abadía.
Francisca García Llorente.
27. Maria Dolors Garriga Umbert, duplicat-traspàs abintestat,
12. Elena Carbonell Font, traspàs provisional, nínxol núm. 2.091,
nínxol núm. 2.954, 3r pis dept. 2n, Sants, d’Albert Ferrer
1r pis dept. 3r cerca, Poblenou, de María Gil Maronda.
Noes.
13. Juan Luis Cardona Casanovas, traspàs provisional, nínxol 28. María Mercedes Gibert Saus, traspàs provisional, nínxol
núm. 140, 4t pis dept. 1r illa 4a exterior, Poblenou, de
columbari B núm. 7.293, 4t pis via Sta. Eulàlia, ag. 3a,
Montserrat Casanovas Baigol.
Montjuïc, de Magín Gibert Solé.
14. Rosa María Castillo Cascales, traspàs provisional, nínxol 29. Jordi Giménez Moya, duplicat-traspàs per testament,
núm. 1.673, 3r pis dept. 2n, sèrie 1a, Sant Andreu, de
hipogeu arquejat núm. 748, 2n pis Pl. de la Fe ag. 9a,
Vicente Damián Castillo Cascales.
Montjuïc, d’Isidora Giménez Teresa.
15. Pilar Coll Bergua, traspàs provisional, nínxol columbari B 30. Víctor Gómez Salarich, traspàs provisional, nínxol hipogeu
núm. 2.106, 3r pis via St. Joaquim ag. 12a, Montjuïc, de Pilar
núm. 233, 3r pis via St. Oleguer ag. 4a, Montjuïc, de
Bergua Bitrià.
Bernardo Selleras Vallis.

31. Delia Grapi Rovira, traspàs provisional, nínxol núm. 316, 5è
pis dept. 1r sèrie 4a, Sant Andreu, de germanes Isabel,
Antonia i Mercedes Leboso Falcón.
32. Francisco Javier Guillén Antón, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. B-139, 3r pis via Mare Déu Mercè ag. 14a,
Montjuïc, de José Guillén Clivillé.
33. Emilio Ibáñez Cervera, traspàs provisional, nínxol columbari
núm. 961, 2n pis via St. Carles ag. 2a, Montjuïc, de Ramon
Ibáñez Porta.
34. Tomas Isern Chueco, traspàs provisional, nínxol columbari
núm. 464, 1r pis via St. Oleguer ag. 5a, Montjuïc, de Pedro
Isern Cots.
35. María Rosa Joando Parcerisas, traspàs provisional, nínxol
columbari E núm. 1.553, 5è pis via St. Francesc ag. 9a,
Montjuïc, de Francisca Sirarols Casas.
36. María Jesús Lafaja Losilla, duplicat-traspàs per testament,
nínxol columbari B núm. 5.547, 2n pis via St. Manuel ag.
12a, Montjuïc, de Carmen Losilla Calzada.
37. Mercedes Lanza Jordà, duplicat-traspàs per testament,
nínxol especial núm. 14.031, 1r pis ag. 8a, Collserola, de
Juan Palou Sanfeliu.
38. Asunción Llaó Marfull, traspàs provisional-designa, nínxol
núm. 180, 3r pis Messeta superior, Sant Gervasi, de Manuel
Roldán Marfull.
39. Juan López Buil, traspàs provisional, nínxol columbari B
núm. 294, 2n pis Pl. St. Joaquim ag. 12a, Montjuïc, de Juana
López Martínez.
40. Natividad Mahrenbach Leonhardt, traspàs provisional, tomba
menor núm. 67, dept. 3r, Sant Andreu, d’Ernestina Llorach
Fonollosa.
41. Marcelo Juan Maldonado López, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 3.305, 2n pis Pl. Montserrat ag. 14a,
Montjuïc, d’Asunción Gutiérrez Aguilera.
42. Victoria Mallor Vives, duplicat-traspàs per testament, nínxol
columbari B núm. 185, 5è pis via St. Jordi ag. 7a, Montjuïc,
de José Mallor Bernal.
43. María Magdalena Martínez Matas, traspàs provisional, nínxol
núm. 626, 2n pis dept. 1r illa 1a exterior, Poblenou, de
Narciso Matas Martínez.
44. Mercedes Miralles Dueso, duplicat-traspàs per testament,
nínxol columbari núm. 195, 3r pis via St. Francesc ag. 7a,
Montjuïc, de Francisco Márquez Ferrer.
45. Sílvia Miserachs Cots, traspàs provisional, nínxol núm.
1.551, 2n pis dept. 2n, Sants, de José Miserachs Salvat.

46. Carmen Mor Mamala, duplicat-traspàs per testament, nínxol
núm. 2.987, 4t pis dept. 2n sèrie 1a, Sant Andreu, d’Ana Prat
Mamala.
47. Isabel Oliver Manen, duplicat-traspàs abintestat, nínxol núm.
165, 1r pis dept. 1r sèrie 1a, Sant Andreu, de Juan Oliver
Vidal.
48. Mateo José Palmer Paricio, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 1.701, 4t pis via St. Joaquim ag. 12a,
Montjuïc, de Matías Palmer Dalmau.
49. Montserrat Parera Torns, traspàs provisional, nínxol núm.
3.448, 4t pis dept. 1r, Sants, de Salvio Parera Muñoz.
50. Sergio Pérez Soriano, duplicat-traspàs per testament, nínxol
columbari B núm. 9.918, 1r pis via Sta. Eulàlia ag. 3a,
Montjuïc, de Ramón Pérez Tortosa.
51. María Luisa Pijuan Lopera, traspàs provisional, tomba menor
núm. 14, dept. 3r, Sant Andreu, de Josefa Lopera Ruiz.
52. Montserrat Puig Sánchez, traspàs provisional, nínxol núm.
3.253, 4t pis dept. 3r, cerca, Poblenou, de Pedro López
Villalón.
53. Pilar Ribalta Bertran, traspàs provisional, nínxol columbari B
núm. 10.345, 1r pis via St. Jaume ag. 9a, Montjuïc, de
Magina Puig Vda. Ribalta.
54. José Manuel Romera Fernández, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 59, 3r pis Pl. St. Agustí ag. 11a, Montjuïc,
de María Angulo Ruiz.
55. Lydia Rodríguez Cortés, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 2187, 6è pis via St. Joaquim ag. 12a,
Montjuïc, d’Antonia Cortés Rodulfo.
56. José María Rodríguez Pérez, duplicat-traspàs abintestat,
nínxol columbari B núm. 1.552, 3r pis Pl. St. Joaquim ag.
12a, Montjuïc, de Leonardo Rodríguez Gómez.
57. Antonia Roqueta Gassó, traspàs provisional, nínxol núm.
9.544, 3r pis dept. 3r, Sant Andreu, de Ramón Gassó
Roqueta.
58. Manuel Sánchez Cifuentes, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 1.789, 2n pis via St. Manuel ag. 12a,
Montjuïc, de Juan J. Cifuentes Cifuentes.
59. Albert Sánchez Valldosera, duplicat-traspàs abintestat, nínxol
columbari B núm. 3.448, 3r pis via St. Jordi ag. 7a, Montjuïc,
de Carmen Valldosera Batista.
60. Juan Sánchez Reverte, traspàs provisional, nínxol núm.
3.492, 5è pis dept. 1r, Sants, de José Diví Güell.
61. María Reyes Santomà Juncadella, duplicat-traspàs per
testament, nínxol núm. 77, 4t pis dept. 1r illa Llevant, Sarrià,
de Luis Santomà Casamor.

62. Maria Magdalena Sendra Calpe, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 5.472, 1r pis via St. Jordi ag. 7a, Montjuïc,
de Francisco Romeu Gibert.
63. María Carmen Senserrich Miquel, duplicat-traspàs per
testament, nínxol columbari B núm. 311, 4t pis via St.
Ramon ag. 14a, Montjuïc, de Ramon Senserrich Alsina.
64. Montserrat Sopeña Vallejo, traspàs provisional, nínxol
especial núm. 45.622, 3r pis ag. 13a, Collserola, de Felisa
Vallejo Alonso.
65. Gema Tapia Dueso, duplicat-traspàs per testament, nínxol
núm. 393, 1r pis dept. 5è, Les Corts, de Concepción Tapia
Casbas.
66. Manuel Tell Sauret, duplicat-traspàs abintestat, nínxol
columbari B núm. 1.606, 3r pis via St. Jordi ag. 6a, Montjuïc,
de Manuel Tell Català.
67. María Teresa Torres Puertas, duplicat-traspàs per testament,
nínxol columbari B núm. 9.541, 1r pis via Stma. Trinitat ag.
11a, Montjuïc, de Buenaventura Torres Muntán.
68. Gladys Elisa Torres Cerdà, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 4.258, 5è pis via St. Jacint ag. 12a,
Montjuïc, d’Antonio Osuna Giménez.
69. María Teresa Vallès Pagès, traspàs provisional, nínxol
columbari B núm. 10.699, 6è pis via St. Jaume ag. 9a,
Montjuïc, d’Isidro Pagès Mata.
70. Vicente Verdera Sala, traspàs provisional, nínxol núm. 49, 3r
pis illa Sta. Tecla, Sant Gervasi, de Manuel Viltró Ganfaus i
els seus nebots Rosari, Ramon i Consol Ferrer Viltró i la Sra.
Enriqueta Sagarra Viltró.
71. José Ramón Vidal Bonamusa, duplicat-traspàs per
testament, tomba menor núm. 102, dept. 1r, Sants, de
Salvador Vidal Reboll.
72. Elisenda Vidal Molina, traspàs provisional, nínxol columbari
B núm. 2.393, 5è pis via Stma. Trinitat ag. 12a, Montjuïc, de
M. Carmen Gutiérrez Puerto.
Barcelona, 23 de març de 2018
LA DIRECTORA DE SERVEIS JURÍDICS
Sra. Berta Rodríguez i Callao
Vist i plau
EL DIRECTOR GENERAL
Sr. Jordi Valmaña i Corbella
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Esquivant els catalans

ABSÈNCIA · Dels onze debats amb comissaris organitzats per la CE des del 2015 a l’Estat espanyol, cap ha estat en una ciutat
catalana REALITAT · Poblacions més petites que Barcelona com ara Toledo i Màlaga han donat cabuda a aquests esdeveniments
L’executiu comunitari de JeanClaude Juncker
esquiva els ciutadans de Catalunya
en la iniciativa
Natàlia
Diàleg amb la ciutadania, que preSegura
tén millorar la coBrussel·les
municació entre
aquesta institució de la Unió Europea i la societat. L’estratègia intenta des del 2012 acostar la direcció
política europea a la gent del carrer
amb debats directes entre ciutadans i comissaris –el més similar
a un ministre a escala europea– o
alts funcionaris de la Comissió Europea (CE). Ara bé, amb l’arribada
de Juncker a l’executiu comunitari,
cap comissari ha participat en cap
d’aquests diàlegs a Catalunya.
Des de principis del 2015, s’han
fet onze debats amb eurocomissaris a les principals ciutats de l’Estat
espanyol. Entre les quals, Madrid,
Bilbao, València, Sevilla, Màlaga,
Santiago de Compostel·la i Toledo.
Malgrat que Barcelona és la segona
ciutat més gran que hi ha a l’Estat,
en aquests últims tres anys cap
membre de l’executiu comunitari
ha fet un debat directe amb els ciutadans catalans. Per contra, a Madrid se n’han arribat a fer tres, un
dels quals amb el vicepresident i comissari de Drets Humans, Frans
Timmermans. Aquí no està previst
que se’n faci cap de moment.
En el marc d’aquesta iniciativa,
també es fan trobades amb altres
càrrecs europeus de Brussel·les,
però de menys categoria. En total,
a l’Estat espanyol se n’han fet sis
sota el mandat conservador de
Juncker, i l’únic a la Ciutat Comtal
va ser amb el català Xavier Prats
———————————————————

L’executiu de
Jean-Claude
Juncker ha preferit
driblar els catalans
en la seva iniciativa
d’acostament
als ciutadans
europeus ■ JON

176007-1183956L
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Monné, director general de Sanitat a la CE.
Aquesta iniciativa s’organitza
entre els gabinets dels comissaris,
les representacions de la CE als
estats membres i un equip coordinador. Quan un comissari viatja
a una ciutat, “a vegades s’intenta
muntar” un debat amb ciutadans,
però “la decisió última és dels gabinets”, asseguren fonts comunitàries. Des del 2015, hi ha hagut 23
visites i en cap de les quals s’ha fet
un acte d’aquesta mena a Barcelona. L’equip coordinador diu que no
és que els comissaris s’hi hagin negat, sinó que “la seva agenda” no ho
permetia i per això ells no ho van
proposar. Tanmateix, els polítics
tenen iniciativa per fer un debat.
A falta d’alts càrrecs de Brusselles, el mateix representant de la
CE a Barcelona, Ferran Tarradellas, ha assumit gairebé tot sol el
diàleg. En els últims anys, ha organitzat prop de 50 minidebats locals
amb ciutadans d’arreu de Catalunya. Segons ha pogut saber El Punt
Avui, la representació a Barcelona
està preparant una nova ronda en
sis municipis catalans i els líders
dels estats membres es van comprometre al febrer a organitzar
més actes d’aquest tipus. “Ben segur que això inclourà Catalunya”,

afirmen fonts comunitàries.
Amb tot, l’accessibilitat dels ciutadans catalans als eurocomissaris
en aquests debats depèn de si marquen Barcelona en la seva agenda.
Des del 2014, de mitjana hi passen
a l’any uns sis membres, i una part
important de les seves visites estan
relacionades amb el Mobile World
Congress (MWC) –normalment
hi envien dos comissaris– i amb
—————————————————————————————————————————————

El 4 de desembre van
presentar a Madrid un
projecte europeu amb seu
a la ciutat de Barcelona
—————————————————————————————————————————————

la Unió pel Mediterrani (UpM), que
té la seu a Pedralbes. Després de
l’1-O, només hi han passat els dos
que van anar al congrés de telefonia i el comissari espanyol Miguel
Arias Cañete. El seu contacte amb
la premsa va ser limitat i no va fer
cap comentari sobre el procés.
Presència discreta
La presència de la CE a Catalunya
ha esdevingut cada cop més discreta des de la formació d’un executiu
controlat majoritàriament pel Partit Popular Europeu. El 2014, quan
el president era el socialista Durão

Barroso, van visitar Barcelona dos
vicepresidents de la CE i figures destacades de l’executiu com ara Cecilia Malmström en actes no relacionats amb el MWC. De fet, aquell mateix any va ser quan es va fer l’únic
diàleg ciutadà a Barcelona, amb la
comissària Viviane Reding. Per contra, el 2017, si s’exclouen els actes
del MWC i la UpM, només Cañete i
la comissària de Transports, dos polítics de poca rellevància i visibilitat,
van trepitjar el territori català.
L’absència més destacada des de
l’1-O va ser a les portes de la campanya. El 4 de desembre, el comissari Carlos Moedas va presentar a
Madrid un projecte europeu amb
seu a Barcelona. La capital de l’Estat espanyol sense costa va ser l’escenari per donar el tret de sortida
a una iniciativa de cooperació en investigació amb dinou països de l’arc
mediterrani liderada des de la Ciutat Comtal. El seu director, Octavi
Quintana-Trias, nega que la qüestió
catalana influís en la tria: “Estava
organitzat amb mesos d’antelació.”
Adduïa que a Barcelona no hi havia
“infraestructura” disponible, mentre que a Madrid disposaven de la
seu del Ministeri d’Economia, que
paga l’oficina del projecte a Barcelona perquè hi ha la UpM, instal·lada
al flamant Palau de Pedralbes. ■
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Ajuntament de
Pineda de Mar

EDICTE

El jutge Santiago Vidal, en anar a declarar al jutjat de Barcelona, al febrer ■ JUANMA RAMOS

Investiguen un
coordinador d’ERC
a Badalona per l’1-O
a Apunten que Enric Vidal Famadas hauria encarregat material
de la Generalitat a Deneguen l’arxivament al jutge Vidal
Mayte Piulachs
BARCELONA

Enric Vidal Famadas, coordinador d’acció política
d’ERC a Badalona i dissenyador gràfic. L’acusació
popular exercida pel despatx Duran & Duran (de
l’antic director general de
l’ONCE) ha demanat al
jutge de Barcelona que investiga l’1-O que el citi a
declarar com a investigat,
ja que podria ser l’“Enric
Vidal” que dos empresaris
imputats van citar (sense
identificar-lo), com la persona que els va fer l’encàrrec “en nom de la Generalitat” per imprimir material i publicitat per al referèndum i que no han cobrat, segons van declarar
al titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, el
març passat. Per ara, el
magistrat José Antonio
Ramírez ha reclamat als
empresaris Ricard Martí i
Sergi Aymerich que aportin els correus electrònics
que asseguren que guarden amb Enric Vidal per
verificar-ne la identitat,
com va demanar l’acusació de Vox.
D’altra banda, el magistrat ha denegat l’arxivament de la causa contra el
jutge Santiago Vidal, com
va demanar la seva advo-

La data

—————————————————————————————————

25.04.18
Citats com a investigats
l’exdirector general d’Unipost,
Pablo Raventós, i el cap
d’operacions, al jutjat.

cada, Olga Tubau, que va
afirmar, que des del febrer
del 2017, que es va obrir la
investigació per les seves
manifestacions sobre que
el govern tenia dades fiscals dels catalans i que es
destinarien fons a l’1-O,
“en la seva conducta no se
n’ha demostrat cap constitutiva de delicte”.
La fiscal va prendre posició en contra del sobreseïment lliure de la causa
contra Vidal per “prematura”, tot detallant que falta informació sobre material comissat a l’Idescat,
com ara la transferència
de dades per elaborar el
cens. En la resolució, el
magistrat també assegura
que denega l’arxivament
perquè falta practicar diligències. Hi afegeix que les
manifestacions de Vidal,
que va aclarir que eren polítiques i no reals, es poden
incardinar en la llibertat
d’expressió, tot i que pre-

cisa que no estan protegides per la inviolabilitat, ja
que tot i que llavors era senador d’ERC, no va expressar-les en seu parlamentària. A més, hi detalla que cal “analitzar la intervenció” de Vidal amb altres juristes en preparar
normes clau, com decrets i
lleis per a la convocatòria
del referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
Elena, testimoni
El jutge Ramírez, que ara
té dedicació exclusiva per
investigar els preparatius
de l’1-O i que acumula una
trentena d’imputats, ha
programat noves declaracions. Dimecres ha citat
com a testimonis cinc participants en l’elaboració
del web de l’1-O. El 20
d’abril hi ha més testimonis, com Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacte
Nacional pel Referèndum.
El 25 d’abril ha citat l’exdirector general d’Unipost
Pablo Raventós, com a investigat. La Guàrdia Civil
va comissar 50.000 targetes censals per a l’1-O en
una nau d’Unipost a Terrassa, amb un cost de
979.661 euros. I assegura
que la Generalitat n’hauria amagat el pagament en
cinc transferències des de
distints departaments. ■

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 22 de març de 2018, va aprovar el conveni urbanístic amb la mercantil Coge, SL, amb el següent contingut:
«REUNITS
D’una banda el Sr. Xavier Amor i Martín, alcalde president de l’Ajuntament de Pineda de Mar, actuant en atribució de les funcions que li són pròpies de conformitat amb l’art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’assisteix el
Sr. Emili Tapias i Sola, secretari general de la corporació, que dona fe de l’acte.
I d’altra banda la Sra. Angèlica Ribas Donato, proveïda de DNI número 40.305.357L, amb domicili a Plaça de la Independència, n. 10, de Girona (17001), actuant en nom i representació de la societat COGE, SL, proveïda de NIF número A17233461, amb domicili a Girona (17001), Plaça de la Independència, n.
10, planta 3a.
Ambdues parts manifesten que tenen capacitat legal i d’obrar suficient per al present atorgament, i de les seves més lliures i espontànies voluntats
MANIFESTEN
I. La societat COGE manifesta que és propietària de les finques amb la següent descripció:
IDUFIR 08098000060867
FINCA DE PINEDA DE MAR N.º: 6799
DATOS DE LA FINCA
TIPO FINCA: Casa
URBANA. CASA compuesta de planta baja solamente y un pequeño patio detrás, señalada con el número cinco de la calle Once de Septiembre, antes del
General Mola, sita en el término de Pineda de Mar, que ocupa una superficie de ciento un metros, cincuenta y dos decímetros y sesenta y seis centímetros
cuadrados, de los que corresponden a la casa cincuenta metros cuadrados y el resto es patio. LINDA: por su frente, Este, con dicha calle Once de Septiembre; por la derecha entrando, Norte, con finca adjudicada a Leocadia y Fe Casellas Montané; por la izquierda, Sur, con finca de los sucesores de Emilio Esgleas y Magina Matamala; y por la espalda, Este, con finca de María Casellas Montané.
REFERENCIA CATASTRAL: 2674403DG7027S0001AB
TITULARIDAD
COGE SL, con C.I.F. número A17233461, con domicilio en Girona, plaza De la Independencia número 10, planta 3, es titular del dominio de esta finca por título de Compraventa, según la inscripción 9ª de fecha 2 de octubre de 2006, al folio 127, del Libro 258 del término municipal de Pineda de Mar, Tomo 1.368
del Archivo, y en virtud de escritura pública otorgado/ a en Tordera, ante Don Jesús Gómez Taboada con número de protocolo 425, el 21 de febrero de 2006.
CARGAS
- AFECCIÓN: PRESENTADA A SUCESIONES.
IDUFIR 08098000142600
FINCA DE PINEDA DE MAR N.º: 15793
DATOS DE LA FINCA
TIPO FINCA: Casa
URBANA.- CASA y jardín sita en término de Pineda de Mar, en la calle de la Estación, sin número; que tiene una superficie de doscientos treinta y ocho metros sesenta y ocho decímetros cuadrados, de los que la casa ocupa una planta de ciento veinte metros cuadrados y linda todo en junto, al frente, Este, con
la calle de su situación; derecha entrando, Norte, con finca de que se segregó; fondo, Oeste, con finca de Teresa Plá; izquierda, Sur, con línea de ferrocarril.
Es de advertir que de esta finca se ha segregado una porción de terreno quedando un RESTO en Ia total finca de ciento veinte metros sesenta y ocho centésimas por ciento, del cual no consta especial descripción en Registro.
REFERENCIA CATASTRAL: 2674404DG7027S0004MM
TITULARIDAD
COGE SL, con C.I.F. número Al7233461, con domicilio en Girona, plaza De la Independencia número 10, planta 3, es titular del dominio de esta finca por título de Aumento Capital Social, según la inscripción 3ª de fecha 20 de febrero de 2007, al folio 62, del Libro 233 del término municipal de Pineda de Mar, Tomo
1.310 del Archivo, y en virtud de escritura pública otorgada en Girona, ante Don Ramon Coll Figa con número de protocolo 5250, el 21 de diciembre de 2006.
CARGAS
AFECCIÓN: AUTOLIQUIDADA DE TRANSMISIONES.
II. Les finques estan situades a la cantonada formada pels carrers Onze de Setembre, Passeig Marítim i Rierany dels Frares, on tenen respectivament els números 1-3 i 5. Ambdues finques compten amb la condició de sòl urbà, la classificació de subzona d’estructura tradicional mixta (clau 12) del PGOU de Pineda
de Mar de 1992.
Actualment la finca es troba parcialment afectada per l’alineació del Passeig Marítim i per dos xamfrans de superfície 20,60 m2, cantonada Rierany dels Frares, i 29,41 m2 a la cantonada Onze de Setembre.
III. Actualment en la parcel·la sud hi ha una construcció que data de 1960, de planta baixa i tres plantes pis, i un sostre de 684 m2; a la parcel·la nord hi ha
una edificació de 1975, de 94 m2; del que en resulta una superfície de parcel·la total de 352,86 m2 de sòl, amb una superfície construïda de 778 m2 de sostre.
Amb els actuals paràmetres urbanístics la finca compta amb una edificabilitat de 499,71 m2 de sostre potencial.
Les construccions descrites estan parcialment afectades per l’alineació del Passeig Marítim, motiu pel qual cal considerar les mateixes com a fora d’ordenació, de conformitat amb l’art. 108 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
IV. El conjunt que formen les finques descrites està situat en un espai que no pot ni podrà tenir trànsit rodat, atès que el front del Passeig Marítim finalitza al
Rierany dels Frares, en conseqüència fa que resultin innecessaris els xamfrans previstos al PGOU, que queden sense utilitat, motiu pel qual resulta coherent
amb el planejament i s’ajusta a l’interès públic la supressió d’ambdós xamfrans, procedint-se en unitat d’acte a la cessió del sòl afectat per a l’alineació del
Passeig Marítim, resultant del planejament modificat. Així mateix, mitjançant el present conveni, la mercantil COGE es compromet a procedir a l’enderroc de
les construccions existents en la finca, que estan en situació de fora d’ordenació, i la urbanització efectiva del vial que dóna front al conjunt d’ambdues finques, per tal que compti amb la condició de solar.
De l’anterior en resulta:
a. Sòl objecte de cessió: 123 m2
b. Sòl privat: 216,6 m2
c. Sòl a urbanitzar: 306 m2
d. Sostre potencial del nou planejament: 649,8 m2
La supressió dels xamfrans, mitjançant la modificació puntual del PGOU, comporta que el conjunt resultant d’ambdues finques incrementi la seva edificabilitat
potencial en un total de 150 m2.
V. L’art. 94 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, disposa: La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats següents: Les modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.
L’art. 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, disposa que quan la modificació del
planejament té per objecte una actuació aïllada de dotació s’han d’incrementar les reserves per a zones verdes, espais lliures i equipaments, si la modificació
comporta únicament un increment de sostre edificable o de la densitat, s’ha de preveure una reserva mínima per a zones verdes i espais lliures públics de 20
m2 per cada 100 m2 de sostre residencial incrementat. En el cas que les reserves exigides d’acord amb les lletres a i b no es puguin emplaçar en el mateix
àmbit, per raons d’impossibilitat material, es poden substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament competent ha de destinar a nodrir un
fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació en el municipi.
La MPGOU continguda en el present conveni comporta un increment de sostre edificable destinat a habitatge de 150 m2, el que comporta una cessió de sòl
destinat a zona verda de 30 m2. Atès que l’ordenació proposada no permet la cessió en sòl, el present conveni procedeix a monetaritzar la cessió, conforme
al que disposa l’art. 100.4.c del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
VI. Per tal de procedir a la urbanització de la part de Passeig Marítim sobre el que afronta la finca, la mercantil COGE conjuntament amb el projecte d’obres
haurà de presentar la separata d’urbanització per procedir a la urbanització i edificació simultània.
VII. El present conveni té caràcter de conveni urbanístic, i està sotmès al principi de publicitat, d’acord amb allò que disposa l’art. 8.3 i les condicions establertes a l’art. 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
En vista de l’anterior, ambdues parts, de les seves més lliures i espontànies voluntats,
ATORGEN, PACTEN I CONVENEN
PRIMER. L’Ajuntament de Pineda de Mar, mitjançant el present document, que té caràcter de conveni urbanístic, es compromet a tramitar la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pineda de Mar, en el conjunt que conformen les finques descrites al punt I del present conveni, procedint a la supressió dels dos xamfrans que donen front al Passeig Marítim (de superfície 20,60 m2, cantonada Rierany dels Frares, i 29,41 m2 a la cantonada Onze de Setembre), sense alterar la qualificació ni la classificació urbanística de les finques.
S’adjunta proposta d’ordenació com a ANNEX I al present conveni, que s’hi incorpora com a part indissoluble.
SEGON. La societat COGE, SL cedeix en aquest acte a l’Ajuntament de Pineda de Mar, que accepta, un total de 123 m2 de sòl, que es grafia en el plànol
que s’incorpora com a ANNEX II al present conveni.
TERCER. La societat COGE, SL es compromet en aquest acte a enderrocar, al seu càrrec, les construccions existents sobre la finca, prèvia obtenció de la
preceptiva llicència d’enderroc, en el termini màxim de 6 mesos comptat des de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer del present conveni.
QUART. La societat COGE, SL es compromet en aquest acte a urbanitzar l’espai definit en el plànol que s’incorpora a aquest conveni com a ANNEX III, en
les condicions que s’estableixin en la separata d’obres d’urbanització que es presentarà conjuntament amb el projecte d’obres majors que es presenti davant
l’Ajuntament per tal d’obtenir la preceptiva llicència d’obres majors.
Les obres d’urbanització es podran realitzar de forma simultània amb les obres d’edificació de la nova construcció projectada, en els termes normativament
establerts.
COGE, SL es compromet a presentar davant l’Ajuntament de Pineda de Mar el projecte d’obres majors, i la documentació complementària que sigui preceptiva, que contingui la separata per a l’execució de les obres d’urbanització, en el termini màxim de 9 mesos comptat des de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer del present conveni.
CINQUÈ. Ambdues parts es comprometen que, en el termini màxim de 2 mesos comptat des de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la cessió efectuada en el punt primer s’haurà d’elevar a escriptura pública, per tal de permetre la seva inscripció al Registre de la Propietat de Pineda
de Mar.
Així mateix, en el moment d’elevar la cessió a escriptura pública la societat COGE, SL abonarà a l’Ajuntament de Pineda de Mar la quantitat de 340,77 €/m2
en concepte de cessió monetaritzada de 30 m2 de zona verda, que l’Ajuntament destinarà al fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova
creació en el municipi, conforme al que disposa l’art. 100.4.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya.
SISÈ. Condició resolutòria. El present conveni quedarà sense cap efecte en els supòsits següents: a) Que per part del Plenari de l’Ajuntament de Pineda de
Mar es denegui l’aprovació inicial o provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer; b) Que per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, o l’òrgan competent que correspongui, es denegui l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer.
SETÈ. En el supòsit que de la tramitació de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer en resultin ajustos de superfícies que no alterin la finalitat del present conveni, ambdues parts consideraran que es pot conservar la vigència del pacte, sempre que aquestes no excedeixin, en més o en menys, del 5%.
VUITÈ. El present conveni té caràcter de conveni urbanístic, per la qual cosa caldrà que es sotmeti a informació pública conjuntament amb el document que
contingui la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana pactada en el punt primer; pactant ambdues parts de forma expressa que s’haurà de regir pel principi de publicitat, tal com s’estableix en l’art. 104.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya.
El present conveni urbanístic obliga exclusivament les parts que l’han signat, i en cap cas no condiciona les competències públiques en matèria de planejament urbanístic, les quals no poden ésser objecte de transacció, i no comporta per a les persones propietàries obligacions o càrregues addicionals o més
costoses que les establertes per la legislació aplicable.
NOVÈ. El present conveni urbanístic té caràcter administratiu, estant subjecte a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de conformitat, signen el present en el lloc i data que s’esmenta a l’encapçalament.»
Pineda de Mar, 4 d’abril de 2018
Xavier Amor i Martín
L’alcalde president
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

De dilluns a divendres,
de 8 del matí a 3 de la tarda

CUCULAND
SOUVENIR

La televisió

La nostra graella

TV3
19.00 L’ILLA DE ROBINSON

Roberto Olivan

Teatre Municipal
de Girona,
divendres 27 d’abril,
a 2/4 de 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 18 euros

MUSEU
PAU CASALS

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

CONCERT
D.O.
X Cicle Musicasino

Sala Gran del Casino de
Caldes de Montbui,
divendres 27 d’abril,
a 2/4 de 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 12 euros

EPICENTRE

SORTEIG

Centre de Visitants del
Pallars Jussà

ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

Preu de l’entrada: 3 euros

NO M’OBLIDEU
MAI
Llàtzer Garcia

Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

2x1 TOT L’ANY

08.30 Notícies locals.
09.00 L’entrevista. Amb Mònica Hernández.
Conversa amb Montserrat Bassa, germana de
Dolors Bassa; Betona Comín, secretària de
l’Associació Catalana pels Drets Civils i
germana de Toni Comín, i Meritxell Lluís,
presidenta de l’Associació Catalana pels Drets
Civils i dona de Josep Rull.
10.00 Ben trobats. Magazín presentat per Clara
Tena. Convidat: Manuel Corachán, metge i
escriptor. Tertúlia amb Toni Piqué, periodista;
Iu Forn, periodista, i Joan Serra, periodista.

12.00
13.00
14.30
15.30
16.00
17.00

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Passeig del Vall, 13
de Tremp

El seguiment de l’actualitat
política, a ‘L’illa’
Carles Ribera, Xavier Torrens, Magda Gregori, Afra
Blanco i Xevi Sala són els convidats d’aquesta tarda
al debat del programa informatiu d’El Punt Avui TV.

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €

Notícies locals.
En joc. Reemissió.
Notícies locals.
Territori contemporani. Reemissió.
Notícies locals.
L’hora d’anglès (English Hour).
◗ Going Native. Neil Stokes entrevista Manel
Gorina, cirurgià cranial i maxil·lofacial a
l’hospital universitari de Girona Dr. Josep
Trueta.

17.30 RELIGIONS

Sala La Planeta de Girona,
divendres 27 d’abril, a les 9
del vespre, i dissabte 28 i
diumenge 29 d’abril,
a les 6 de la tarda
Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dimecres 25 d’abril. Molta sort!

Entrevista a Jaume Castro

SORTEIG
ACONSEGUEIX 2
ENTRADES GRATUÏTES

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA
Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

CAVALLERIA
RUSTICANA
Òpera de Pietro Mascagni i
Pagliacci de Ruggero
Leoncavallo

Teatre La Faràndula de
Sabadell,
dimecres 25 i
divendres 27 d’abril,
a les 8 del vespre
Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al diumenge 22 d’abril. Molta sort!

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1183730L

La graella

L’any 1968 a Roma es va fundar la Comunitat de
Sant’Egidio, que durant 50 anys s’ha estès arreu del
món i ha fet de mediadora en desenes de conflictes
internacionals. Avui, Mireia Rourera entrevista Jaume
Castro, responsable d’aquesta comunitat a Barcelona.

18.00 Notícies locals.
19.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
◗ Tertúlia. Amb Carles Ribera, Xavier Torrens,
Magda Gregori, Afra Blanco i Xevi Sala.
◗ L’entrevista. Àlex Barceló, regidor de
Dinamització Econòmica de Salt, parla de la segona
edició de la fira Food Truck Market & Co. de Salt.

20.30 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
23.00 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

06.00 Notícies 3/24.
08.00 Els matins.
Amb Lídia Heredia. S’entrevista Joan
Herrera, que fa quatre anys va formar
part, amb Jordi Turull i Marta Rovira,
de la delegació del Parlament que
va reclamar al Congrés la cessió de
competències per a una consulta sobre
el futur polític de Catalunya. També
s’entrevista Clara Ponsatí, consellera
cessada pel 155, que afronta la
setmana que ve un judici per la seva
extradició des d’Escòcia.
11.00 Notícies 3/24.
13.55 Telenotícies comarques.
Amb Núria Solé.
14.30 Telenotícies migdia.
Amb Carles Prats i Raquel Sans.
15.40 Cuines. Pizza siciliana.
15.55 Com si fos ahir.
En Jordi descobreix que l’Eloi viu al
terreny: El Jordi descobreix que l’Eloi
viu al terreny i que la Sílvia ho sabia.
Està rabiós i fa por. Per la seva banda,
l’Andreu no vol perdre l’amistat de
l’Eva, però ella està massa dolguda
per perdonar-lo ara. La Júlia no sap
com gestionar la pena de la seva
mare.
16.40 Tot es mou.
Amb Helena Garcia Melero, Francesc
Sòria i Lluís Marquina.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
Amb Toni Cruanyes.
22.00 Benvinguts a la família.
El funeral: Només falta celebrar la
cerimònia i la lectura del testament per
acabar amb tot aquest malson. Però
no és tan fàcil com sembla. L’arribada
del Marc, disposat a supervisar fins a
l’últim detall, posa en risc tot el que la
família ha aconseguit fins ara.
23.00 Al cotxe.
En aquesta ocasió, comparteixen
trajecte amb el presentador del
programa, Eloi Vila, els membres
del grup de música Els Catarres,
l’extennista Àlex Corretja i l’actriu Marta
Marco.
00.00 Més 324. Amb Xavier Grasset.
01.40 Gran reserva.
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08.10 Els germans Kratt.
08.35 Pirata i Capitano.
09.00 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
09.45 Raa Raa, el lleó escandalós.
10.25 El xai Shaun.
11.13 Geronimo Stilton.
12.01 Espies de veritat.
12.46 Les aventures del Gat amb
Botes. L’home de l’espasa.
13.15 El detectiu Conan.
14.05 Shin Chan.
14.55 Bola de drac Z.
15.45 Vicky, el víking.
16.22 Yakari.
16.59 El petit drac Coco.
17.22 Pirata i Capitano.
17.45 La caleta de la Lily.
18.05 El Mic i els seus amics.
18.30 Dinotrux. El sot.
18.53 El drac Digby.
19.08 Salve, rei Julien!
19.30 Info K.
19.44 Kody Kapow.
20.21 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir. Climatika.
20.47 El detectiu Conan.
21.20 Com si fos ahir.
22.00 Tot el temps del món. Llucia
Ramis.
22.35 La gent normal. Caure en
l’alcoholisme.
23.20 A taula.
00.15 Cinema a mitjanit. La lapidació
de Sant Esteve. L’Étienne és un
ancià malalt que viu envoltat de tota
mena d’objectes que ha acumulat al
llarg del temps.

