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ERRORS · L’institut armat infla
algunes partides del Diplocat
mentre Cs ja demana dimissions
al PP si es manté la malversació

No els surten
els números
DADA · La Guàrdia Civil defensa
que el govern va malversar 
1,9 milions l’1-0 però hi imputa
factures que mai es van pagar

P6-8

CULTURA P28,29

Joan Punyet Miró, net de l’artista, ahir al taller del Mas Miró, que ara es podrà visitar amb part de la casa ■ ANDREU PUIG

El Mas Miró obre al públic

EUROPA-MÓN P24-25

El nou president promet canvis
econòmics tot i que diu que les grans
decisions passaran pel seu antecessor Díaz-Canel i Raúl Castro ■ AFP

Castro deixa pas
a Díaz-Canel però
manté el timó

EUROPA-MÓN P27

Iglesias
apaga el foc
a Podem
avalant
Errejón
Diu que hi confia
per l’assalt a Madrid

L’alcalde de Ginebra
s’ofereix com a mediador

Nacional P10

Rémy Pagani, que
ahir es va reunir
amb Roger Torrent,
proposa la creació
d’una plataforma
per al diàleg entre
Catalunya i
Espanya

L’alcalde de la població, de la CUP,
s’enfronta a una denúncia de la fiscalia
per odi “a la nació espanyola”

Nacional P18

Acusen el denunciant
de la massiva punxada
de rodes a Verges

El PP fa anar Aragonès
al debat de finançament

Nacional P12

Pretén iniciar les negociacions
multilaterals sense haver aixecat el 155
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ls presos polítics
catalans han de-

cidit passar a l’ofensi-
va. Aquesta setmana
hem vist com tots ple-
gats actuaven de ma-

nera coordinada per retreure-li al jutge
que la seva actuació obeeix a ingerèn-
cies polítiques, que a Espanya no hi ha
separació de poders i que defensar el
dret a l’autodeterminació no pot ser
cap delicte en una democràcia avan-
çada. Si el judici és polític, els argu-
ments al final han d’acabar essent po-
lítics i és per això que el vicepresident
Oriol Junqueras no s’ha estat de dir-li
que la defensa de la independència de
Catalunya és una aspiració completa-
ment legítima. Si el que hauria de ser
justícia resulta ser arbitrarietat i ficció
literària, qualsevol explicació jurídica
passa a ser accessòria. I, mentrestant,
apareix una interlocutòria de la sala
d’apel·lacions del Tribunal Suprem es-
panyol que supura l’essència de tot

allò de què volem marxar. Hi ha la per-
tinença a Espanya com a fruit d’una
coacció i no com a resultat d’un con-
tracte social, especificant que si no hi
va haver una “massacre” el dia 1 d’oc-
tubre és perquè ells es van contenir. Hi
ha el menyspreu cap a la voluntat de-
mocràtica dels ciutadans adults i la se-
va capacitat de prendre decisions per
si mateixos, quan es diu que van anar a
votar abduïts pels líders polítics inde-
pendentistes. Hi apareix, també, la
desconsideració cap a qualsevol insti-
tució que vagi més enllà de la centralit-
zació, quan es fa notar que una instàn-
cia “regional” alemanya s’ha permès
d’esmenar la plana a un tribunal d’àm-
bit estatal. A més, de rerefons, hi rau la
idea que tot allò català en realitat no és
tingut per espanyol i, per tant, que els
ciutadans catalans i les institucions
catalanes són de segona: els Mossos
d’Esquadra no són ni comptats entre
els efectius policials que estaven des-
plegats a Catalunya en temps del refe-
rèndum. Resulta que els jutges ens
acaben donant la raó i més que ho fa-
ran si els seguim parlant de política.

E

Keep calm
Andreu Pujol

Senyors jutges,
parlem
de política

La interlocutòria de la sala
d’apel·lacions del Tribunal
Suprem espanyol supura
l’essència de tot allò de què
volem marxar

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

a primera vegada que vaig sentir
dir que Ferran Mascarell podria
ser investit president de la Gene-

ralitat si totes les altres provatures fa-
llen, ho vaig considerar una gran idea.
Llàstima que no l’hagués tinguda jo,
però és que no recordava que Masca-
rell hagués figurat en la llista de Junts
per Catalunya. No va sortir diputat,
condició imperativa per optar a la pre-
sidència governamental. Perquè arri-
bés a tenir un escó al Parlament, hau-
rien de renunciar al seu uns quants
que li anaven davant i que sí que van
obtenir l’acta. Quan Carles Puigde-
mont va plegar de l’alcaldia de Girona
va forçar una operació aproximada: va
anar a escollir per successor algú que
havia anat a la seva llista però no ha-
via entrat al consistori. Es van fer cór-
rer alguns regidors per aconseguir-ho.
L’operació al final no va sortir bé, el
malestar va ser general i l’alcaldia del
substitut va ser efímera, però sempre
es pot intentar una altra vegada, i a
més a més Mascarell és un gran polí-
tic. Un polític amb moltes prestacions
–va ser regidor de Barcelona pel PSC i
conseller de Cultura amb Artur Mas–

L

que a més a més, i aquí és on volia
anar a parar, coneix Madrid gràcies a
haver-hi ocupat el càrrec de delegat de
la Generalitat durant uns anys. Un
dels problemes de l’independentisme
és haver ignorat Madrid, vull dir no
haver-se fet càrrec del tot de la seva
força. Tants anys d’autonomisme, de
no haver d’anar a Madrid per a moltes
coses i d’escenificació de poder per
part de Pujol, ens van fer caure en la
il·lusió que la capital de l’Estat ens era
prescindible i també que tenia la capa-
citat de reacció limitada. “Haurem de
parlar amb Madrid”, diu ara una part
substanciosa de l’independentisme.

Mascarell té agenda, té números de te-
lèfon, coneix els despatxos del poder i
de l’oposició i la gent que els ocupa. El
contacte físic sempre hi fa molt, i més
a Madrid, on tot son cops percudint a
l’esquena. Quan va sortir de la presó
alemanya, Puigdemont va dir que calia
parlar amb Madrid. Madrid va respon-
dre que Rajoy mai no parlaria amb
Puigdemont. Amb Puigdemont evi-
dentment que no, però està disposat a
parlar amb algú altre? La resposta per-
sonalitzada no ho descartava. Fa dies
que dic que necessitem la formació
d’un govern. Autonòmic? Si fos fort no
ho seria tant. Mascarell és un home
suau en el tracte, però fort en les deci-
sions. Alguns dels seus col·laboradors
el titllen de dur. No ens convenen neu-
lits. Ara jo parlo de Ferran Mascarell,
però ja m’entenen: gent com ell. Si no
és president –que no ho serà perquè
les meves il·lusions no prenen mai
cos–, que ocupi un càrrec de força en
el govern. O no: que sigui el conductor
dels diàlegs secrets que tard o d’hora
s’hauran d’establir, si no és que ja hi
són. Ell o gent com ell, hi insisteixo,
també de l’altre bàndol.

“Suau en el
tracte i dur quan
pren decisions,
coneix Madrid

Vuits i nous

President Mascarell
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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L’elecció per part de l’Assem-
blea Nacional de Cuba de Mi-

guel Díaz-Canel com a nou presi-
dent del país tanca sis dècades de
monopoli del poder per part de la
família Castro, des de Fidel (1959-
2006) fins al seu germà Raül
(2006-2018). Un relleu històric i
també significatiu, perquè el nou lí-
der, més jove (58 anys) que els seus
predecessors, no pertany a la vella
generació dels que van fer la revolu-
ció i tampoc és militar, dos fets que
contribueixen a alimentar la idea
que Cuba entra en un procés de
transició per deixar enrere l’ortodò-
xia revolucionària.

El nou líder, fins ara vicepresident
del país, arriba al poder amb el car-
tell de continuista o, dit d’una altra
manera, com el conductor d’una
transició apadrinada i anunciada fa
temps pel mateix Raúl Castro,
conscient de les urgències d’un
país assetjat per les dificultats eco-
nòmiques, l’èxode dels joves i l’en-
velliment de la població. Els plans
de Castro són aprofundir la tímida
obertura econòmica iniciada du-
rant el seu mandat, atraure més in-
versió estrangera, unificar la mone-
da i impulsar la creació de petites i
mitjanes empreses.

L’objectiu és propiciar el creixe-
ment econòmic i millorar les condi-
cions de vida de l’illa, sense trair
l’esperit i els principis de la revolu-
ció, ni renunciar a conquestes so-
cials per exemple en matèria d’edu-
cació i sanitat públiques, que fan de
Cuba un dels països socialment
més avançats del seu entorn. Raúl
Castro vetllarà per aquest difícil
equilibri des del seu càrrec de secre-
tari del Partit Comunista de Cuba
(PCC), que mantindrà fins al 2021.
Més enllà de les expectatives de
canvi generades pel relleu a la presi-
dència, no hi ha res que faci pensar
en una obertura política real.

Cuba: una
oportunitat
històrica

EDITORIAL

o em negaran que tot aquest
episodi entre el jutge Llarena
(Llarena, no Llanera) i el minis-

tre Montoro és sensacional. Acostu-
mem com estem que ens barallem en-
tre nosaltres i que ens busquem les
pessigolles entre nosaltres, és franca-
ment entretingut veure com se les
busquen els altres. I és sensacional
veure com el relat sobre la malversa-
ció de fons públics que feia el jutge Lla-
rena (Llareeeena, no Llanera) parlant
dels processats per l’1-O l’hi desmunta
ni més ni menys que el mateix minis-
tre d’Hisenda. Més enllà de la fiabilitat
que pugui tenir el ministre Montoro
quan parla (“Mai fins ara hi havia ha-
gut tanta transparència a Espanya”
(14/2/2008); “A Espanya no hi ha ha-
gut cap rescat bancari” (21/6/2012) o
“No hi ha hagut cap amnistia fiscal”
(8/6/2016)), el cert és que amb les se-
ves declaracions (“Jo no sé amb què es
van pagar les urnes dels xinos de l’1-0,

N “El serial aquest
entre Llarena
(Llarena, no
Llanera) i Montoro
és gairebé tan
entretingut com
el de Cifuentes

ni la manutenció de Puigdemont, però
amb diner públic, no” (16/4/2018) ha
deixat el jutge Llarena amb el cul a l’ai-
re. Montoro diu que no hi ha malversa-
ció de diner públic en l’1-O, Llarena
(Llarena, no Llanera) s’enfada i ara fa
públic l’informe de la Guàrdia Civil
que xifra en dos milions la malversa-
ció de diner públic pel referèndum. O

el que és el mateix: se’ls desmunta el
relat de la malversació de fons públics
(com se’ls va desmuntar –gràcies, Ale-
manya!– el relat de la violència i la re-
bel·lió) i ràpidament l’han de recons-
truir. Si cal, posant el ministre contra
les cordes i observant impassiblement
com tota l’oposició, que és més papista
que el Papa, li demana la dimissió. I
després diuen que els independentis-
tes fan el ridícul? Marededeu. Si jo vis-
qués tranquil·lament a Alemanya, a
Escòcia, a Suïssa o a Bèlgica (per dir
els quatre primers països que m’han
passat pel cap), creguin-me que esta-
ria ben entretingut seguint aquesta
comèdia, que no sé si és de costums,
d’intriga o d’embolics. Però que és ben
entretinguda. Gairebé tant com la sè-
rie Cifuentes, que ara va i porta a Fis-
calia Esperanza Aguirre. El final s’en-
treveu imprevisible. Segueixin atents
a les seves pantalles. I agafin les cris-
petes.

Oéééééé, Montoro!
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Obeses reapareix amb Fills de les estrelles, el cin-
què disc del grup des que van sacsejar el panora-
ma musical l’any 2011. El disc inclou el tema Ens
en sortirem, escrit per Tordera pocs dies després
de l’1 d’octubre i definit pel president Puigdemont
com “la banda sonora del procés”

DIRIGENT DE PODEM

Cinquè àlbum

En plena davallada en les enquestes i amb el par-
tit dividit, Pablo Iglesias va aconseguir calmar les
aigües de Podem, impulsant l’assalt d’Errejón a la
Comunitat de Madrid amb una proposta d’unitat
que aspira a derrotar el PP de Cristina Cifuentes
en les eleccions de l’any que ve.

-+=

-+=

L’èxit d’Alimentaria
Josep Antoni Valls

Candidat a Madrid
Íñigo Errejón

-+=

Arnau Tordera

El saló Alimentaria ha tancat amb èxit la primera
edició en què s’ha celebrat de forma conjunta
amb l’Hostelco. Amb una xifra de 150.000 visi-
tants i amb un impacte econòmic calculat en uns
200 milions d’euros, el saló ha complert de sobres
els objectius.

DIRECTOR GENERAL D’ALIMENTARIA

LÍDER DEL GRUP MUSICAL OBESES

De reüll
Odei A.-Etxearte

El poble
més violent

n un informe recollit per El Mundo, la Guàrdia Civil
intentava acreditar l’existència de 315 actes violents

causats per l’independentisme entre el setembre i el
novembre passat. D’aquí va sortir que Sant Esteve de les
Roures és un dels municipis on es van produir “alguns
dels episodis més agressius”: un dels manifestants, que
ja havia ferit altres agents de la policia, diuen, va
aprofitar que un d’ells va caure per donar-li “una brutal
puntada a la part posterior del cap”. També allà el
conductor d’una moto va intentar atropellar un policia i

robar-li l’arma reglamentària. Però
és que resulta que no existeix cap
municipi amb aquest nom a
Catalunya... Fins ara. A Twitter han
creat una extensa xarxa
d’institucions, entitats i
professionals de Sant Esteve de les
Roures per mofar-se de la invenció
policial. Des del mossèn de l’ermita

fins al cos de bombers es riuen del mort i de qui el vetlla.
Per sort, l’humor surt de sota de les pedres, també en
els pitjors moments! Mentrestant, la Guàrdia Civil torna
a equivocar-se, aquest cop amb les sumes, en l’informe
en què intenta acreditar davant del jutge que el govern
va cometre malversació de fons, al contrari del que diu
el ministre Cristóbal Montoro. Amb això de les sumes, si
és que és tan difícil, potser haurien de demanar ajuda al
mestre de matemàtiques de l’escola de Sant Esteve de
les Roures. O potser a l’AMPA, que organitza classes de
repàs.

E

L’humor surt
de sota de
les pedres,
també en
els pitjors
moments

http://epa.cat/c/rzwxn6
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La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, afirma que els
diputats independentistes
estaran “a l’altura del moment
que vivim”.

10
anys

20
anys

La crisi econòmica porta molta
més gent a preparar les
oposicions per accedir a
l’administració pública de
Catalunya.

Les famílies espanyoles
dediquen un 26% de les seves
despeses a l’habitatge, segons
un informe elaborat per Caixa
de Catalunya.

A l’altura del repte Efectes de la crisi Cost de l’habitatgeTal dia
com
avui fa...

“El concepte de
terrorisme s’ha
banalitzat de
manera estúpida i
mesquina

l concepte de terrorisme s’ha bana-
litzat de manera estúpida i mesqui-
na, fins al punt que està ferint una

part no menyspreable de la població que
l’ha patit directament per les accions
d’ETA o GRAPO. Ara, el govern del PP, Cs i
el PSOE (el PSC se n’ha desmarcat) volen
aplicar el delicte de terrorisme als CDR,
agrupacions locals que de manera pacífi-
ca actuen en legítima defensa de la repú-
blica catalana. La fiscalia ha dit que l’acti-
vitat dels CDR és comparable a la desple-
gada pels grups de suport a ETA, jutjats
per terrorisme a l’Audiència Nacional.
Segons l’article 573 del Codi Penal, es con-
sidera terrorisme, entre d’altres, subver-
tir l’ordre constitucional o alterar greu-
ment la pau pública, o obligar els poders
públics a realitzar un acte o a abstenir-se
de fer-lo. En aquesta definició de terroris-
me hi pot entrar una casuística tan llarga
com greu que atempta contra la mateixa
democràcia i l’estat de dret. Els jutges te-
nen, doncs, un gran marge per encolomar
tota mena de manifestacions pacífiques
com a actes de subversió de l’ordre consti-
tucional i, per tant, ens poden aplicar fà-
cilment l’etiqueta de terroristes per tal de

E preservar la democràcia particular del PP
i les seves comparses.

SEGONS SI LA VARA DE MESURAR dels jut-
ges és més o menys rigorosa, podem arri-
bar a ser més de dos milions de terroristes
al nostre país, i ens trobarem totalment
desprotegits dels drets més bàsics. La llis-
ta és llarga: poden ser terroristes les orga-
nitzacions animalistes que assaltin gran-
ges on es maltracten els animals, els acti-
vistes contra els desnonaments, els ciber-
activistes o els mateixos tuitaires quan
publiquin missatges que puguin incitar al-
tres a cometre alguns dels delictes tipifi-
cats pel codi penal. Valtònyc i Pablo Hasel
són grans enaltidors del terrorisme, sim-

plement per cantar les veritats: el primer
per la cançó No al Borbó (premi?: tres
anys i mig de presó), i el segon també per
una cançó titulada Juan Carlos ‘el Bobón’
sumat a 64 missatges a Twitter (un altre
premi?: cinc anys de presó). Aquest segon
raper comenta que si hagués dit que cata-
lans, immigrants, antifeixistes o homose-
xuals mereixen bombes, estaria protegit
pels jutges que l’han condemnat.

FORA DE CATALUNYA, aquesta setmana, al
País Basc, comença el judici a l’Audiència
Nacional pels vuit joves d’Altsasu als quals
se’ls acusa de terrorisme i s’enfronten a
un total de 60 anys de presó, per una sim-
ple baralla amb dos guàrdies civils de pai-
sà que estaven fora de servei. D’això se’n
diu proporcionalitat. Ara que som a tres
dies de la diada de Sant Jordi, fiscals i jut-
ges tenen moltes possibilitats que els seus
relats de ficció arribin a les llistes d’obres
més venudes, bàsicament entre les files
del PP, Cs i PSOE, uns relats que atemp-
ten contra els principis més bàsics en de-
mocràcia com és la llibertat d’expressió i
manifestació a la qual tenen dret els ciuta-
dans d’un país, o no!

Joan Abril Español. Filòleg

Dos milions de terroristes
Tribuna

xisteix la llegenda
segons la qual un

dia de 1930 el diari
britànic The Daily Mail
va publicar el titular:
Boira al Canal. El con-

tinent, aïllat. El titular, tant si és verídic
com si és fals, té l’encant de retratar en
una línia sobre la meteorologia el teò-
ric narcisisme dels britànics i per això
la premsa espanyola el cita sovint
quan parla del Brèxit.

La temptació de mirar la boira sobre
un mateix com si aïllés la resta no perd
atractiu, sinó que des de l’1 d’octubre
està de moda al sud del canal de la
Mànega. Quan la BBC va retratar la
violència policial l’1-O, un opinador de
pes a Madrid va inventar la paraulota
anglocondescendència per advertir, en
nom de tots els espanyols, que en el
futur no es toleraria mai més “l’insofri-
ble sentiment de superioritat anglosa-
xó que estem patint des de l’1-O”. La
boira de Madrid aïllava així el Regne
Unit i la BBC que fa periodisme en lloc
d’imitar Informe Semanal i posar la
banda sonora de L’exorcista a Carles

Puigdemont. Però la boira a Madrid no
s’atura i ha aïllat Bèlgica, Suïssa i, final-
ment, Alemanya. “Molt probablement
en el cas que seguissin en la seva anà-
lisi argumental les regles pròpies del
discurs de la racionalitat comunicativa,
el seu desenllaç acabaria en la conces-
sió de l’euroordre”, alliçona Alberto
Jorge Barreiro –de la sala d’apel·la-
cions del Suprem– els jutges de
Schleswig-Holstein per titllar-los sub-
tilment d’irracionals per no lliurar Puig-
demont per rebel·lió. I al rescat de la
torturada prosa de Pablo Llarena –de
difícil traducció a l’alemany– ha sortit
l’escriptor Javier Cercas, que al Süd-
deutsche Zeitung ha alliçonat que “els
millors cops d’estat es donen sense
violència física” i ha etzibat als alema-
nys si ja han oblidat que Hitler va ser
elegit en democràcia. Boira a Madrid.
Europa aïllada, és el titular reconfortant
de qui no entén que dir “cop d’estat”,
“violència” i “supremacisme” cada mi-
nut no serveixi a l’estranger. A Madrid,
que no és una illa, el que al matí sembla
boira, a vegades és només pol·lució.

E

Full de ruta
David Portabella

Boira a Madrid,
Europa aïllada

La temptació de mirar la
boira sobre un mateix com si
aïllés la resta no perd
atractiu, sinó que des de l’1
d’octubre està de moda al
sud del canal de la Mànega Òmnium Cultural

b L’article 155 ha fet sortir el
pitjor de tot, l’odi de tota
aquesta gent que estan
d’acord a destruir la democrà-
cia, les persones, les nostres
institucions i la nostra llengua.
La repressió i infàmia en què
actua el govern espanyol i tots
els seus satèl·lits que l’acom-
panyen, en contra de Catalu-
nya, és propi d’un estat feixis-
ta, que en la seva pròpia per-
versió ataca els fonaments de
la democràcia. No en tenen
prou d’haver empresonat el
president d’Òmnium Cultural,
un home que mereix tot el
nostre respecte. No en tenen
prou que ara voldrien fer des-
aparèixer aquesta entitat fun-
dada, entre altres persones.
pel meu pare, J.B. Cendrós.
Som els socis que paguem la
quota que volem, per tal de
mantenir Òmnium Cultural.
Una quota de la qual rebem
cada any el comprovant oficial
del que paguem voluntària-

ment. I ho fem perquè volem i
ho fem per evitar el genocidi
cultural a què ens han volgut
sempre sotmetre els que ara
ens han empresonat el nostre
govern. Tot el meu suport a
Òmnium Cultural, a tots els
exiliats i empresonats. Els es-
timo i respecto. I a tots els fa-
txendes del 155, que prenguin
bona nota que per molt que
ens facin, mai no ens vence-
ran.
ROSAMARIA CENDRÓS
Barcelona

Impacte visual a
la televisió
b Des que la nova tecnologia
digital ha entrat de manera
definitiva a la TV resulta alta-
ment aclaparadora la seva vi-
sualització. A qualsevol pro-
gramació televisiva, ja siguin
telenotícies, magazins, debats
de tertulians, concursos o fins
i tot a les pel·lícules, l’excés
d’imatges digitals, avisos llu-
minosos, textos de les xarxes

socials, logotips de la cadena,
reclams de la programació de
l’endemà, llumets i centelleigs,
fan de la seva visió quelcom
tremendament esgotador. I
no solament pel que fa a la
part visual, que produeix una
fatiga òbvia davant tant im-
pacte innecessari, sinó que
també perjudica molt negati-
vament l’atenció i la concen-
tració en el contingut verbal
Quantes vegades he perdut la
concentració d’una conversa
o tertúlia per culpa de les re-
petides i impactants imatges
del fons (per exemple les
imatges de la càrrega policial
de l’1-O), o per culpa dels tuits
o textos informatius que en-
vaeixen la imatge de la panta-
lla, fins i tot tapant-la parcial-
ment. Francament, enyoro
aquells fons neutres d’antany,
plans, nets, en els quals es po-
dia concentrar l’atenció en la
paraula i en la gesticulació de
la persona que parlava. Un
suggeriment als programa-
dors, realitzadors i dissenya-

dors de TV: “La simplicitat és
la màxima sofisticació” (Leo-
nardo da Vinci).
GUILLERMO MARTÍ CEBALLOS
Sant Pol de Mar (Maresme)

Dos milions

b Dos milions és la xifra rodo-
na que esmenten gairebé tots
els que parlen de la gent que
vota o és favorable a la inde-
pendència. Aquesta quantitat
no és la verdadera, sinó que és
superior. Si mirem els resultats
de l’1-0 varen votar Sí
2.044.038 i amb aquests
44.038 es podria omplir l’esta-
di Red Bull Arena de Leipzig. Si
observem les eleccions del 21-
D els vots a partits netament
sobiranistes van ser 2.079.240,
i amb la romanalla de 79.240
ompliríem el Giuseppe Meazza
de Milà. Per tant, quan es parla
s’ha de fer en conseqüència i
no obviar cap vot, que ens fan
falta.
LLUÍS CLARÀ
Moià (Moianès)

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

gor Stravinsky
era un autor afí a

la sensibilitat cata-
lana. Mig segle des-
prés que morís en-
cara copsem aque-

lla empatia. L’Orquestra de l’Es-
muc va oferir el cap de setmana
passat, al Teatre Nacional, La con-
sagració de la primavera. Abans
havíem aplaudit l’estrena mundial
de Balena blava, amb un text de
Victoria Szpunberg motivat per un
colpidor fenomen actual: el joc
macabre que enganxa jovent en la
xarxa fins a causar suïcidis. La mú-
sica que Raquel Garcia-Tomás ha
compost per a aquesta obra evoca
el clima sonor inquietant del ballet
de Stravinsky basat en el mite de
la noia que, a la primavera, balla
fins a morir per tal d’amansir déus
enfurismats. Unes afinitats temàti-
ques que, en aquest espectacle,
vinculen l’obra de Stravinsky, es-
trenada a París el 1913, amb la pe-
ça estrenada aquí dissabte passat.

L’any 1924, Stravinsky va desco-
brir a Barcelona afinitats històri-
ques i culturals entre la sardana i
el khorovod, una dansa russa que
també es balla en cercle els dies
de festa popular. L’Ateneu Barcelo-
nès li havia dedicat una audició de
sardanes. Després d’escoltar Juny,
una obra mestra del gènere, va de-
manar “més Garreta!!”. El sorpren-
gué el so de la cobla, i l’havia cap-
tivat el tret pacífic d’una dansa
germana en ritme i coreografia
d’altres danses nacionals, les esla-
ves. Va dir que escriuria una sarda-
na. Fa poc, el musicòleg Jaume
Ayats va trobar un autògraf on
Stravinsky identifica la sardana
amb el khorovod del seu Ocell de
foc. Són afinitats que afermen la
solidaritat entre pobles.

I

De set en set
Josep Maria Casasús

Un Igor afí

Ivo Vajgl, EURODIPUTAT I EXMINISTRE D’AFERS EXTERIORS ESLOVÈ

“Hi ha massa silenci a la UE sobre els presos polítics a
Espanya”

La frase del dia

“Els llibres
també serveixen
perquè el lector
afegeixi a la
memòria dels
autors retalls d’un
passat que s’ha
viscut coetàniament
sense saber-ho

uan era jove anava sovint a la lli-
breria Documenta. Al local del
número 4 del carrer del Carde-

nal Casañas, al costat de les Rambles.
Devia començar a freqüentar-la pels
volts del 1975, l’any en què Josep Cots i
Ramon Planes van aixecar la persiana
d’una llibreria que tenia un aparador
esplèndid. La Documenta era a tocar
dels successius pisos de Ciutat Vella en
els quals he viscut. M’hi passejava so-
vint, per mirar llibres, encara que po-
ques vegades en comprava. Llavors no
tenia gaires diners i fullejava els llibres,
en llegia trossos, fins i tot en robava. És
un clàssic.

LA DOCUMENTA ERA per a mi un santuari
cultural, com la llibreria Cinc d’Oros,
ubicada a la Diagonal 462, ben a prop
de la plaça que ara porta aquest nom,
inaugurada el 1969, i la llibreria Ona,
oberta el 1962 a la Gran Via i especialit-
zada en llibres exclusivament en català
per voluntat dels seus fundadors, Jo-
sep Espar, que també era propietari de
La Sibèria, i Jordi Úbeda. Hi havia al-
tres llibreries, com la Francesa del pas-
seig de Gràcia, però jo no llegia francès,
perquè els meus pares ens van fer estu-
diar anglès a l’institut. Devia ser una de
les premonicions d’un metge i una in-
fermera, el pare i la mare, que tenien
penjat al despatx un retrat autografiat
del Dr. Fleming.

LA QÜESTIÓ ÉS QUE ARA, un dels impul-
sors de la llibreria Documenta, Josep
Cots, el més alt i prim dels dos funda-
dors, calb des de ben jove i que es corda-
va amb elegància una corbata de llacet,
acaba de publicar un llibre exquisit,
Autoretrat de Jordi Garcés (Anagra-
ma). El llibre té una gestació tan remo-
ta com la llibreria, perquè és fruit de la
coneixença entre Cots i un jove arqui-
tecte, Jordi Garcés, que tenia el seu es-
tudi, que compartia amb Enric Sòria, al
carrer de la Boqueria. Tots érem veïns

Q del barri, però ells tenen l’edat dels
meus germans grans. Aquest és i no és
un llibre fruit de la conversa. Cots uti-
litza una tècnica narrativa molt subtil
per donar protagonisme a Garcés i als
seus records i anècdotes, sense que es
noti gaire que és ell qui ordena la con-
versa, qui en retalla les vores i sargeix
el canemàs d’una memòria que no m’ha
semblat nostàlgica. El llibre és com el
que un servidor hauria pogut fer a par-
tir de les trobades amb Josep Termes al
jardí de l’Ateneu, perquè Garcés, com
Termes, és d’aquells homes savis que
saben parlar i lligar històries però que
els costa molt escriure. Són socràtics.

JORDI GARCÉS ÉS, diguem-ne així, la
baula del mig d’una família de cultura.
El seu pare, Tomàs Garcés, era un es-
criptor molt reconegut al seu temps,
“el poeta català de la cançó” —en de-
ien— pel seu estil d’escriure versos i de
compondre estrofes regulars, a la ma-
nera de Rafael Alberti. Era amic de Sal-

vat-Papasseit, perquè tots dos es conei-
xien del barri, la Barceloneta, per bé
que el seu pare havia nascut a Paredes
de Sigüenza, a la província de Guadala-
jara, i es va traslladar a Barcelona amb
motiu de l’Exposició Universal del
1888. Està clar que la Catalunya con-
temporània és fruit del mestissatge,
d’un melting pot exitós, que és la metà-
fora que fan servir els nord-americans
per descriure una societat homogènia
que té uns orígens heterogenis. Jordi
Garcés va heretar del seu pare el gust
per la cultura i la conversa. Va afegir-hi
la curiositat. La tradició cultural cata-
lana perviu per la insistència de perso-
natges com els que esmenta Garcés al
seu llibre —el llibre escrit per Cots, vull
dir— i per ell mateix. Pare i fill lliguen,
doncs, amb la tercera generació, una
de les filles d’en Jordi, Marina Garcés,
la jove filòsofa del comú, la dona insub-
misa que escriu assajos profunds i sug-
geridors mentre dicta classes a la Uni-
versitat de Saragossa.

ELS GARCÉS SÓN UNA SAGA i l’autoretrat
d’en Jordi que n’escriu el mèdium, Jo-
sep Cots, és una celebració. Els pares i
els mestratges que ha tingut Jordi Gar-
cés, almenys en el camp de l’arquitec-
tura —d’Oriol Bohigas, Ricardo Bofill i
Federico Correa— fan que sigui una
persona única, eclèctica, amb interes-
sos molt variats. El llibre ho reflecteix. I
per a mi, a més, saber que el Teacher,
en Daniel Brusés, el professor amb qui
vaig començar a aprendre anglès a
l’Institut Ausiàs March, era un dels on-
cles de Jordi Garcés, em va deixar estu-
pefacte. Va ser aquest professor, junta-
ment amb el meu padrí Agustí Millet, el
que em va fer estimar la cultura anglo-
saxona. Eren dos gentlemen. Els llibres
també serveixen per a això, perquè el
lector de vegades afegeixi a la memò-
ria dels autors retalls d’un passat que
s’ha viscut coetàniament sense saber-
ho.

Agustí Colomines i Companys. Professor d’història contemporània a la UB

Garcés i Cots
Tribuna



La batalla de Ciutadans
per liderar el front de la
dreta ha trobat en la pica-
baralla entre Pablo Llare-
na i Cristóbal Montoro
una nova escletxa per se-
guir laminant les expecta-
tives electorals del PP. Al-
bert Rivera va voler tras-
lladar ahir a la política el
malestar que el dia ante-
rior havia expressat el ma-
gistrat del Tribunal Su-
prem cap al ministre d’Hi-
senda per la seva persis-
tent afirmació que des de
la Generalitat no va sortir
“ni un euro” per pagar l’1-
0, i intentar així posar con-
tra les cordes Montoro i,
de retruc, Mariano Rajoy,
pel fet que el febrer passat
el president de l’executiu
espanyol va avalar la tesi
del titular d’Hisenda. “Si
han mentit, hi haurà d’ha-
ver responsabilitats en el
govern”, reblava ahir el lí-
der de Cs. El primer pas va
ser exigir la compareixen-
ça en el ple de Montoro
perquè expliqui per què
contradiu l’informe de la
Guàrdia Civil, que xifra el
suposat malbaratament
en gairebé dos milions
d’euros.

En un moment en que
la guerra entre Cs i el PP a

la comunitat de Madrid es
troba en un punt mort, a
l’espera que Rajoy doni
l’ordre a Cristina Cifuen-
tes perquè presenti la di-
missió, Rivera ha decidit
ressuscitar l’estratègia
d’erosió als conservadors
pel flanc català. Al cap i a la
fi, en els darrers temps Cs
s’ha disparat en els sonde-
jos pel que fa a la seva ex-
pectativa de vot en bona
part pels resultats que va
obtenir Inés Arrimadas el
21-D, així com per la pres-
sió que durant mesos Ri-
vera ha exercit sobre Ra-
joy, presentant-lo com un
dirigent immobilista i in-
capaç de gestionar amb
mà de ferro la crisi política

entre Catalunya i l’Estat. I
així es va veure davant la
constatació que l’1-O hi va
haver referèndum i du-
rant les negociacions en-
tre els partits per aplicar el
155. Enmig d’unes con-
verses amb el PSOE i
Cs –que el PP assegurava
que portava amb discre-
ció– Rivera aprofitava
qualsevol ocasió per re-
treure públicament a Ra-
joy que encara no hagués
mogut fitxa.

En tot cas, en aquesta
estratègia d’erigir-se com
el veritable assot de l’inde-
pendentisme, ahir Rivera
confirmava que s’ha donat
de baixa del sindicat UGT
perquè aquest sindicat

“ha decidit donar suport
als imputats per l’intent
de cop d’estat separatis-
ta”. La renúncia va arribar
uns dies abans de la mani-
festació de diumenge pas-
sat a Barcelona.

Qüestió de credibilitat
Mentrestant, i pel que fa a
la pugna que lliuren Monto-
ro i Llarena, Cs suggeria
que entre el ministre i la
Guàrdia Civil, donen més
credibilitat a l’informe dels
agents pel qual el magistrat
del Suprem apuntala el
processament per malba-
ratament dels catorze
membres de l’executiu ca-
talà, sis dels quals a hores
d’ara estan empresonats. I,
sobretot, amb el que el ma-
gistrat confia obtenir l’ex-
tradició de Carles Puigde-
mont per part de la justícia
alemanya. “I ara, en aquest
moment, el que ens estem
preguntant els espanyols
és qui té raó: la Guàrdia Ci-
vil o Montoro?”, etzibava
Rivera, mentre el secretari
general del seu grup afegia:
“Nosaltres, coneixent una
mica les situacions passa-
des, ens inclinem pel que
digui la Guàrdia Civil.” Mi-
guel Gutiérrez així ho asse-
nyalava en el moment de
formalitzar la petició de
compareixença urgent del
ministre, un moviment

que presentaven com
l’avantsala per decidir qui-
nes responsabilitats políti-
ques exigiran al govern de
Rajoy.

Si bé aquest no és en cap
cas l’objectiu de la iniciativa
d’ahir, els de Rivera no
sembla que hagin arrosse-
gat gaires simpaties entre
la resta de grups. La porta-

veu socialista, Margarita
Robles, admetia que mal-
grat que cal conèixer les ex-
plicacions de Montoro, va
procurar posar l’accent en
el nou exemple d’oportu-
nisme que detecten en Cs.
“No em sembla adequat
que vulgui usar política-
ment determinades actua-

cions, que hauran de ser va-
lorades només i exclusiva-
ment pels tribunals”, sub-
ratllava.

Però els de Cs no són els
únics a aprofitar el desgast
del PP arran del procés.
També el partit ultradretà
Vox –que ja comença a apa-
rèixer en les enquestes com
una altra amenaça per
als conservadors– anun-
ciava que no descarta cri-
dar Montoro com a testi-
moni, mentre començava a
plantejar dimissions. Vox
ha agafat protagonisme
arran d’exercir l’acusació
popular.

Des de la direcció popu-
lar ahir no es dissimulava el
fort malestar que els gene-
ra el darrer moviment de
Cs, mentre insistien a de-
nunciar que el partit taron-
ja “s’equivoca d’enemic”.
En tot cas, no és el primer
cop que s’utilitzen els
comptes de la Generalitat

Montse Oliva
MADRID

Guerra entre
Cs i el PP per
la malversació
ÚS · Rivera burxa Rajoy aprofitant la picabaralla entre Llarena i Montoro per les
despeses de l’1-0 INICIATIVA · El partit taronja exigeix la compareixença del
ministre i no descarta demanar responsabilitats al govern espanyol si es demostra
que han “mentit” ULTRADRETA · Vox s’afegeix a la pressió al govern espanyol
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“Coneixent una mica
les situacions
passades, ens
inclinem pel que digui
la Guàrdia Civil”
Miguel Gutiérrez
PORTAVEU ADJUNT DE CS

“Rivera s’està
equivocant
fermament en relació
amb qui està atacant.
S’equivoca de cantó”
Susana López Ares
PORTAVEU ADJUNTA DEL PP

“Si Rajoy i Montoro
van mentir a la
cambra, hi haurà
d’haver
responsabilitats”
Albert Rivera
PRESIDENT DE CS

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

Les frases
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“Lògicament un pot
lliurar una factura que
posi serveis postals i
després
manipular-la”
R. Bermúdez de Castro
SECRETARI D’ESTAT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Hisenda insisteix
que no descarta
que es falsegessin
factures
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Es reuneix amb el
president del
Parlament i aposta
pel diàleg per
resoldre la situació

La fiscalia el
denuncia per haver
relacionat la
punxada de rodes
amb la Guàrdia Civil

L’alcalde de
Ginebra
s’ofereix de
mediador

Investiguen
l’alcalde de
Verges per un
delicte d’odiNacional



per burxar Rajoy, aprofi-
tant que el setembre passat
Hisenda en va prendre el
control. Tal com recordava
ahir Rivera, al febrer ja ha-
via demanat explicacions

al president espanyol sobre
els dubtes per la despesa de
l’1-0, i Rajoy es va enrocar
en la mateixa posició que
Montoro.

Ahir, però, el relat que

mantenia el govern espa-
nyol a través de diferents
portaveus és el que, de fet,
ja havia assenyalat l’equip
d’Hisenda el dia anterior, i
és la possibilitat que des del

govern català s’hagi pogut
falsejar o manipular factu-
res amb conceptes “apa-
rentment reals” i que aca-
bessin passant el control
d’Hisenda. Així, el secretari

d’estat encarregat de vet-
llar pel 155, Roberto Ber-
múdez de Castro, suggeria
la possibilitat de trobar
malversació a través de
despeses indirectes, com la

cessió d’espais públics. Si-
gui com sigui, el PP replica-
va Cs que hi ha hagut mal-
versació, “han estat els in-
dependentistes, no el go-
vern espanyol.” ■

El Parlament assigna una
subvenció anual a cada grup
parlamentari per exercir les
seves funcions d’acord amb
el nombre de vots i escons
aconseguits en les eleccions.
Junts pel Sí va rebre durant
l’exercici del 2017 una sub-
venció de 7.011.480 euros, se-
gons dades del Parlament, i
serà precisament ara, a final
de maig, segons fonts de la
cambra catalana, que els
grups hauran de retre comp-
tes del destí d’aquesta sub-
venció a la mesa del Parla-
ment. Així ho van acordar els
grups d’acord amb el regla-
ment de la cambra que es va
reformar el juliol del 2017
amb l’entrada en vigor de la
llei de transparència i que in-
clou l’obligatorietat que el
Parlament faci públic el pres-
supost, així com tota gestió
econòmica, comptable, pres-
supostària i patrimonial. La li-
quidació de les subvencions
del 2017 seran observades
ara amb lupa. El 2017 la sub-
venció a Cs va ser de prop de
3 milions euros; al PSC, de
prop de 2, i CSQP, el PP i la
CUP van rebre 1,3 milions ca-
dascun, aproximadament.
■ E. ANSOLA

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

JxSí ha de
retre comptes
a final de maig

Mariano Rajoy i Albert Rivera,
en una imatge de les negociacions
per a la investidura del 2016 ■ AFP
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Xiular
L’APUNT eventual xiulada a l’himne espanyol i el rei. Fins i tot, el

govern espanyol ha amenaçat amb represàlies. La ve-
ritat és que ja no em sorprèn res, però el que realment
s’haurien de plantejar des de Madrid és per què es xiu-
la l’himne i el monarca. No tenim res en contra d’un
país com Espanya, sinó d’unes actituds que humilien
el poble català.Marc Bataller

Any 2012. Espanya i França juguen un partit de classi-
ficació per al mundial del Brasil al Vicente Calderón, el
llavors estadi de l’Atlético de Madrid. Pels altaveus so-
na la Marsellesa, l’himne francès, i un nombrós sector
del camp el xiula. Què va passar? Res de res. Demà, el
Barça juga una nova final de copa del Rei, contra el Se-
villa, i ja es torna a posar el crit el cel davant d’una
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En l’enèsim informe de la
Guàrdia Civil encarregat
pel magistrat del Tribunal
Suprem per, en aquest
cas, trobar proves sobre si
el govern català va malver-
sar fons públics en el refe-
rèndum de l’1-O es tornen
a recollir errors greus. En
aquest cas, la policia judi-
cial de la VII Zona de la
Guàrdia Civil, a Barcelo-
na, augmenta en 1,9 mi-
lions els 1,6 milions supo-
sadament malversats, i er-
ra en una suma i infla amb
25.000 euros de més unes
despeses atribuïdes al Di-
plocat vers els observa-
dors internacionals. La
novetat d’aquest informe
és que per primer cop la
Guàrdia Civil admet que hi
ha partides calculades
com a malversades que no
haurien estat pagades,
afirmació que avalaria la
tesi del ministre Montoro,
que la Generalitat, inter-
vinguda econòmicament
des del 2015, no es va gas-
tar diner públic per l’1-O.

No obstant això, si es
demostra que el govern de
Puigdemont va compro-
metre però no pagar di-
ners públics per al referèn-
dum, el president i els con-
sellers processats podrien
ser acusats d’un altre de-
licte: administració deslle-
ial. Aquest delicte, refor-

mat el 2015, castiga la
temptativa de la malversa-
ció i inclou diners públics.
El delicte de malversació
és castigat amb fins a 12
anys de presó (amb despe-
sa superior als 250.000
euros), i la pena màxima
de l’administració deslle-
ial agreujada és fins als
vuit anys de presó.

En l’informe de la Guàr-
dia Civil, de nou planes i
presentat el 27 de març al
Suprem i investigat com a
peça secreta, s’informa el
magistrat que la majoria

de l’informació aportada
prové de la investigació ja
feta al jutjat d’instrucció
13 de Barcelona, que man-
té una vintena d’imputats
per l’organització de l’1-O.
El Tribunal Suprem i el
jutjat de Barcelona estan
investigant la mateixa
malversació, fet que pro-
voca que demanin a la poli-
cia judicial de la Guàrdia
Civil les mateixes cerques,
que executen els mateixos
agents. En aquest sentit,
alerten el jutge Llarena
que el seu col·lega de Bar-

celona, el magistrat Juan
Antonio Ramírez Sunyer,
darrerament ha interro-
gat càrrecs públics, treba-
lladors i empresaris ver la
malversació de l’1-O.
“Aquestes declaracions
han pogut d’alguna mane-
ra alterar, modificar, com-
plementar o aclarir les
conclusions a què s’arri-
ben en aquestes diligèn-
cies”, precisa el cos armat
al jutge Llarena. No li deta-
llen que responsables
d’Unipost o de la nau de Bi-
gues i Riells certifiquen
que no van cobrar ni un
euro de la Generalitat.

Així, detallen una parti-
da de 502.639 euros en
dues campanyes de publi-
citat als mitjans de comu-
nicació. Pel que fa a la par-
tida més gran, de 980.313
euros a Unipost per haver
fet les cartes als membres
de les meses electorals,
s’admet per primer cop
que aquestes cinc factu-
res, repartides entre de-
partaments (Presidència,
Salut, Cultura, Economia i
Treball), no han estat
cobrades (“en dos cops
s’ha intentat”, precisen).
Amb tot, asseguren que
els seus responsables, els
consellers, “sabien” què
era l’encàrrec i el “van
aprovar”.

Com a novetat, aporten
una partida de 61.879 eu-
ros de cartells pagats per
Òmnium, de la qual s’afir-
ma, que actua com a “so-
cietat interposada de la
Generalitat”. A més, tot i
que la instrucció està aca-
bada, els agents afirmen
que volen aclarir si un pa-
gament de JxCat es va fer
amb diners d’una subven-
ció; el valor dels estudis
encarregats al jurista Car-
les Viver Pi i Sunyer, i si
s’han pagat els 152.578
euros estimats de papere-
tes comissades. ■

La Guàrdia Civil admet ara
que hi ha despesa no pagada

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Augmenta la malversació del govern per l’1-O en 1,9 milions, i suma per error 25.000 euros a Si no s’ha
abonat, el delicte s’hauria de rebaixar a administració deslleial, penat amb fins a 8 anys de presó

Font:  Diligències de la  VII Zona Guàrdia Civil. 27 març 2018 FoFoFFFoFoFoFoFoFoFoFoFoFoFFFooFoFoFoFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF tntntntnttttttnttntntntnttntntntntntntttttntnnnntntntnntttttttntntntntntntntttnttttnttnntntntntnttnntn ::: :::::::::::: ::::: : : : :::::: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDililiiilililiiiilililililllilillilillilililililiililiiliilliiliiilililllilligigigigigigiggigigiiiiigigiiggiigiggigggiggigigiiiggigigigigigiiiggigigiggigigggigigigiigigggigigiigiggggèèèèèèèèèènènènèèèèèèèèèèèènènèèèèènènènènènènèèènèèènènèènènnènèènèèèè cicccicicicicicicicccccccc eseseseseseesesesesessesesess ddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee lalalalalaalalalalalalalaalalalalaaaaal      VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIIIIIVIVIVIVVIVIIIVV I II II I IIIII IIIIIIIIIIIIII ZoZoZoZoZoZoZoZooooZoooooZoZoZooZooooooZoooZoZoooZoZooZZoZooZooooooooooonnanananananannanaanaanaaaaanaaaananannnananaanananaaaaaanannaaaaaananaaaaananananaanaanananaaananaanannananaaaananaananaaaannanaananananaananaanannnanaaaaaaaaanaannnnaaaaaaaaaaannaannaaa GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGuuuuuuuààuàuàuàuàààuàuààuàuàuààuàuàuàuuuàuàuàuàuàuuuàuàuàuuàuuuàuàuuuàuàuuuuuuuuuàuuuuuuàuuuàuuuuàuàuààuuuuuààuuu rdrdrdrdrdrdrdrdrdddrdrdrdrddrdrdrddrddrddddrdrdrdrddrdrdrdddiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiiaiaiaiaiaiiaiiaiaiiaiiiaaaaa CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCiviviivivivivivvivivivivivivivivivivivvviviviviviviviivivivvivvvvvvivivvivviivvivivililililiilililililililililiiililliliilliilililiiliiliiiliiiiiiliiiiiiiililiililiiliiiliiliiililiiiililiiiiilililiiliillllllilllllllllliliiiililli .................................... 22222227277277272727272727272727272277272722727272722272727277727727227272727772272772722727272727227272727272727272727227272727272727277272272727272222727272722227222727272777272772227722722722272227222727727227272722277722222727222222777777 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmararararaaaaaaarararrarrararararaaararrrarararararararaaraaarararrararararaaarraraaaaaaararrarararaaarrraraaaarrararrrrraarrrrrrrraaaaaaarrrrrrrrrarrrrrrarararrraraaaarrraraaarç ç çç çç ç ç ç ç ççç ççççççççç çç çç ç çç ççççççç ççç ççç ç ç ç çççç çç çççç çççç ç ççççççççççççççççççççç 202020202020002020020202002020202020220202020200002022020202002000202022220222222202000202022000220000020202020000018181818181818181818181818881818818881818818181888181818888818181888188888818888181881881888181888811811111111118       

A) Campanyes de publicitat  Vies  i Sí o No...............................................502.639
B) Unipost. Sobres 1-O ..............................................................................980.313
 (No pagats, cap prova)

C) Òmnium Cultural. Cartells ...................................................................... 61.879
D) Diplocat. Observadors internacionals ................................................ 217.656
 (Sumen 25.288 de més)

En estudi
E) JxSí. Pagament lloguer TNC....................................................................17.690
F) Estudis. Carles Viver Pi i Sunyer..................................................................... ?
G) Lloguer. Call center/CTTI .......................................................................40.227
H) Paperetes i sobres comissats..............................................................152.578
 (una part no pagada)

La  suposada malversació de l’1-O  segons la Guàrdia Civil

La magistrada de l’Audiencia
Nacional Carmen Lamela,
que investiga la direcció dels
Mossos per sedició i grup cri-
minal, va acordar ahir de re-
tornar a un jutjat de Cornellà
de Llobregat una investigació
per una denúncia contra la
policia catalana de la zona
per “passivitat” l’1-O. Amb
aquesta ja són onze les inves-
tigacions de jutges de ciutats
catalanes que Lamela retor-

na perquè en rebutja la com-
petència. Li queden dos ca-
sos més per resoldre. Els jut-
ges territorials sostenen que
l’actuació dels agents va ser
decidida pels caps, amb el
major Josep Lluís Trapero al
capdavant. Lamela, com la
fiscalia, no ho comparteix: as-
segura que “no hi ha connexi-
tat de testimonis” i reitera
que no pot investigar els
7.000 agents de guàrdia l’1-O.

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

Onze casos contra Mossos, retornats
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“Suïssa, i Ginebra en par-
ticular, resta a disposició
de les dues parts per inten-
tar trobar un acord, per-
què algun dia caldrà asseu-
re’ns en una taula. És el
més intel·ligent per trobar
una solució”, afirmava
ahir l’alcalde de Ginebra,
Rémy Pagani, després de
reunir-se amb el president
del Parlament, Roger Tor-
rent.

El dirigent català va fi-
nalitzar ahir a la tarda el
seu viatge oficial al país
helvètic, on també s’ha re-
unit amb representants
de l’Alt Comissionat pels
Drets Humans de l’ONU
amb l’objectiu de tractar la
situació dels diputats ca-
talans que es troben en
presó preventiva i als
quals es prohibeix assistir
a les sessions plenàries de
la cambra catalana tot i
haver estat candidats a la
presidència de la Generali-
tat. Torrent va aprofitar la
trobada per explicar la si-
tuació política que viu Ca-
talunya i el conflicte que
manté amb l’Estat espa-
nyol, així com la necessi-
tat de trobar una solució
basada en el diàleg i no en
el Codi Penal. És per
aquesta raó que Torrent

va agrair ahir l’oferta de
Pagani, ja que demostra
que el cas català és “un
repte per a tot Europa”.
“Per això reclamem el mo-
nitoratge de la situació. En
l’àmbit europeu s’han de
defensar els principis que
estan en risc a l’Estat espa-
nyol. No és una qüestió in-
terna catalana, és euro-
pea”, assegurava Torrent.

El president és del pa-
rer que ara cal treballar en
l’oferta de Pagani per
crear a la ciutat de Gine-
bra una “plataforma” per-
què hi hagi “un veritable
diàleg” entre Catalunya i

Espanya. “Hi ha solució.
Aquí, a Suïssa, hi ha per
exemple quatre llengües, i
vivim tots junts correcta-
ment. No sé per què Espa-
nya no pot fer el mateix”,
va comentar Pagani.

Notícies a l’ambaixador
Aquest és el missatge que
l’alcalde de Ginebra té pre-
vist traslladar als repre-
sentants de la diplomàcia
espanyola, als quals, asse-
gura, en més d’una ocasió
ha fet pública la seva posi-
ció. A més, també va avan-
çar que la setmana vinent
es veurà amb l’ambaixa-

dor de l’Estat espanyol a
Suïssa i s’ha compromès a
“fer-li arribar” personal-
ment “el mateix missatge
per als representants del
govern de Madrid”.

Tot i tractar-se d’un
viatge oficial del president
del Parlament, Torrent ha
mantingut altres trobades
que han estat discretes o
fins i tot secretes. Fonts de
la presidència responien
així a la pregunta de si el
dirigent català s’havia po-
gut reunir amb la secretà-
ria general d’ERC, Marta
Rovira, i l’exdiputada de la
CUP Anna Gabriel. ■

Emma Ansola
BARCELONA

L’alcalde de Ginebra,
disposat a fer de mediador
entre Catalunya i Espanya
a Pagani proposa una plataforma per al diàleg i ho farà arribar a l’ambaixador
espanyol a Torrent ha mantingut altres contactes que no ha volgut fer públics

El president saluda l’alcalde Pagani al Palau Eynard, seu de l’Ajuntament de Ginebra ■ ACN
Des de Berlín, el president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, preveu fer
un discurs amb motiu de
Sant Jordi per continuar
amb la tradició institucio-
nal. Segons fonts pròxi-
mes al president, Puigde-
mont llançaria un missat-
ge des de l’exili en un con-
text d’intervenció de la
Generalitat que fa, per ex-
emple, que no s’atorguin
les creus de Sant Jordi per
primera vegada des del
1981. Els distintius
s’aprovaven en un acord
del Consell Executiu i s’en-
tregaven en un acte so-
lemne al voltant de la dia-

da de Sant Jordi.
Tot i la situació anòma-

la que viu la Generalitat,
amb una part del govern a
la presó i l’altra a l’exili, i
amb la resta de presos po-
lítics i exiliats, Puigde-
mont hauria apostat per
mantenir el pronuncia-
ment d’aquest discurs.
L’any passat, Puigdemont
va aprofitar aquesta tradi-
ció per reivindicar la llen-
gua i la cultura catalanes i,
alhora, va fer una crítica
velada a la intervenció del
govern espanyol en la re-
ivindicació perquè la diada
de Sant Jordi fos recone-
guda patrimoni immate-
rial de la humanitat per la
Unesco. “No serà pas grà-
cies als hereus polítics que
van perseguir la cultura
catalana, sinó dels qui han
mantingut vives la flama
de la cultura i la llengua ca-
talana gràcies als llibres”,
va dir. ■

Discurs de Sant
Jordi de Carles
Puigdemont

O.A.-E.
BARCELONA

a  El president
preveu mantenir la
tradició intervenint
des de Berlín

Carles Puigdemont i la seva esposa, Marcela Topor, a Palau
el Sant Jordi de l’any passat ■ ACN
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Fins que no hi hagi una
convocatòria formal del
Consell de Política Fiscal i
Financera (CPFF), Pere
Aragonès no aclarirà si as-
sisteix o no a la reunió. El
govern espanyol està deci-
dit a obrir les negociacions
del sistema de finança-
ment encara que es man-
tingui la intervenció de
l’autonomia, i considera
que hi ha d’anar Aragonès,

com a secretari d’Econo-
mia i màxim representant
del Departament després
de la destitució del vice-
president i conseller Oriol
Junqueras.

El secretari d’estat per
a les administracions pú-
bliques, i executor de
l’aplicació del 155, Rober-
to Bermúdez de Castro, va
indicar que Aragonès re-
brà l’“ordre” d’assistir a la
pròxima reunió del con-
sell, prevista per a les prò-
ximes setmanes, en què

s’abordarà la reforma del
model. Una reforma que,
segons la llei orgànica de
finançament de les comu-
nitats autònomes, s’hau-
ria d’haver revisat fa més
de quatre anys. “Complirà
la seva obligació”, va sen-
tenciar Bermúdez de Cas-
tro en declaracions a La
Ser. El secretari general
del PSOE, Pedro Sánchez,
va expressar el seu escep-
ticisme respecte a la possi-
bilitat que el govern espa-
nyol plantegi una propos-

ta de model, després de
l’informe elaborat pels ex-
perts. Un grup en què, per
cert, la Generalitat va re-
butjar designar un expert
que hi defensés els seus in-
teressos.

A cavall del fracàs de la
proposta d’un pacte fiscal
en la línia del concert eco-
nòmic, la Generalitat fa

anys que va renunciar a li-
derar la reforma del de fi-
nançament de règim co-
mú, que històricament
s’havia renovat a partir de
les demandes catalanes i
estès després a la resta de
comunitats. De fet, les ti-
bantors entre l’executiu
d’Artur Mas i el ministre
Cristóbal Montoro van

portar el conseller Andreu
Mas-Colell a no assistir a
reunions del CPFF. En ple
procés sobiranista, i amb
les relacions entre els dos
executius encara més ten-
sionades, Junqueras tam-
poc no hi assistia i va dele-
gar l’assistència en diver-
sos consellers i en el ma-
teix Aragonès. ■

El govern espanyol
avisa Aragonès que
haurà d’intervenir
en el finançament

O.A.-E.
BARCELONA

a L’executiu espanyol pretén iniciar les negociacions
multilaterals encara que no s’hagi aixecat el 155

Pere Aragonès, a la tribuna del Parlament, en el darrer ple ■ ANDREU PUIG
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LOTERÍA NACIONAL
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Sis sèries de 100.000 bitllets cadascuna

Llista acumulada de les quantitats que han correspost a cadascuna de les sis sèries dels 
números premiats, classifi cats per la seva xifra fi nal

Aquests premis caduquen als tres mesos, comptats a partir del dia següent al del sorteig

NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  EUROS NÚMEROS  

SORTEIG
31     
18

EN AQUEST SORTEIG HI HA EN JOC 12.600.000 D’EUROS EN PREMIS

32400
32410
32420
32430
32440
32450
32460
32470
32480
32490

32401
32411
32421
32431
32441
32451
32461
32471
32481
32491

32402
32412
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32442
32452
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32472
32482
32492

32403
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32443
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32493
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32455
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32446
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32488
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El joc

La direcció de l’institut de
secundària Joan Boscà,
del barri de Pedralbes de
Barcelona, va apartar ahir
de la docència el professor
que havia organitzat una
protesta contra l’“adoctri-
nament” d’aquest centre
dilluns passat, dia de la jor-
nada de portes obertes
amb vista a la preinscrip-
ció per al curs vinent. L’es-
crit adreçat al docent con-
creta que serà “rellevat de
la titularitat de la matèria
d’història d’Espanya” i que
li assignaran “tasques
complementàries” del de-
partament d’humanitats
com la preparació de “ma-
terials complementaris
per a la matèria de cièn-
cies socials de 4t d’ESO”.

Amb aquesta mesura,
adoptada arran de l’expe-
dient disciplinari de què

va ser objecte el professor
el 12 d’abril passat, el di-
rector del centre, Nacho
García, confia que l’insti-
tut torni a la normalitat
després d’uns quants dies
convulsos.

El conflicte va comen-
çar quan, a principis
d’aquest curs, diversos
alumnes van denunciar
els comentaris “masclis-
tes, xenòfobs i homòfobs”
del professor, un extrem
que Oya nega i atribueix a
la tasca d’“adoctrina-
ment” del centre” que, se-
gons el seu parer, aporta
una visió esbiaixada cap a
les tesis independentistes
de la història de Catalu-
nya. Oya, que defensa el
seu dret a “la llibertat de
càtedra” per aportar ma-
terials complementaris
que demostrarien el ca-
ràcter supremacista del
catalanisme, ja s’havia en-
frontat amb el director,

que va acusar de cedir les
claus del centre per a l’1-O,
“una acusació molt sor-
prenent perquè jo em vaig
pronunciar contra la uti-
lització dels centres edu-
catius l’1-O”, assegura
García.

La tensió es va enfilar
quan l’associació Profeso-
res por el Bilingüismo, de
la qual Oya és el president,
va convocar una protesta
contra l’“adoctrinament”
del Joan Boscà a l’entrada
del centre, just el dia de la
jornada de portes obertes.
A la concentració, hi van
assistir desenes de perso-
nes, algunes de forma-
cions d’extrema dreta. Pa-
ral·lelament, el Front en
Defensa del Joan Boscà va
convocar una protesta de
signe contrari per defen-
sar la tasca dels professors
del centre.

Tot plegat va dur la di-
recció del centre a suspen-
dre la jornada i a organit-
zar més visites en grup de
les habituals al centre per
a les famílies que en volen
conèixer el projecte peda-
gògic. El director lamenta
que “un procés ordinari”
–l’expedient a un docent–
s’hagi “ barrejat amb qües-
tions polítiques” i nega
que a l’institut s’adoctrini.
“No discutim cap posició
política, som plurals”, afir-
ma. ■

Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

L’institut Joan Boscà aparta
el professor espanyolista
a La direcció suspèn les classes del docent que va convocar una protesta contra l’“adoctrinament”
el dia de portes obertes a El centre organitza visites en grup perquè els pares coneguin el projecte

Pancarta contra l’“adoctrinament” als centres educatius el dia que hi havia prevista la jornada
de portes obertes a l’institut Joan Boscà de Barcelona ■ ACN
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El Centre per la Defensa
dels Drets Humans Irídia
denuncia “una tasca obs-
tructiva” i “zero proacti-
va” per part de la fiscalia
per identificar agents de la
policia espanyola denun-
ciats per agressions i con-
tra la integritat per part
d’uns 250 ciutadans en
només un jutjat de Barce-
lona, passat mig any dels
fets. “La fiscalia ha de pro-
tegir tota la ciutadania i la
policia només aporta do-
cumentació quan se li re-
quereix”, va assegurar

ahir Anaïs Franquesa, pe-
nalista i directora de litigis
d’Irídia, durant la presen-
tació del segon informe del
seu servei d’atenció i de-
núncia davant situacions
de violència institucional
(Saidavi) del 2017.

En concret, a banda de
l’1-O, el Saidavi va rebre 72
sol·licituds d’actuacions
de suposades vulnera-
cions, la majoria al carrer
però també al CIE de la Zo-
na Franca. D’aquest total,
52 eren de violència insti-
tucional, de les quals n’hi
ha 23 als jutjat. El penalis-
ta d’Irídia Andrés García
Berrio va alertar que des

de l’1-O hi ha “un incre-
ment dels cops de porra
contra els ciutadans”, i hi
va afegir que en els tres pri-
mers mesos i escaig del
2018 ja tenen 80 denún-
cies per accions en les dar-
reres manifestacions.

“Encara patim angoixa”
“Els agents han d’anar
identificats a l’esquena, a
davant i al casc, com mar-
quen les normes interna-
cionals”, va afirmar Gar-
cía Berrio, i alhora va de-
manar a la direcció de la
policia catalana investigar
excessos, com ara cops de
porra al cap de veïns.

Pel que fa a les 12 cau-
ses de l’1-O en sis escoles
de Barcelona que porta Irí-
dia, es va informar que la
setmana vinent cinc testi-
monis declararan en la pe-
ça de Roger Español, el jo-
ve que va perdre la visió de
l’ull dret per un tret de bala
de goma. A més, dimarts
vinent, s’iniciarà una cam-
panya a Madrid per elimi-
nar les pilotes de goma a
l’Estat espanyol, tal com es
va fer el 2014 a Catalunya

amb els Mossos, després
del cas d’Ester Quintana.

“Encara patim angoixa
i sentiment d’humiliació”,
va declarar en nom dels
afectats Raquel Figa, cone-
guda com la noia de la ga-
vardina que va volar esca-
les avall d’una empenta
d’un agent de la policia es-
panyola i va ser agredida
per d’altres a l’institut Pau
Claris de Barcelona. “Feia
cua per votar, no obstruïa
el pas, i els agents no van

fer la seva feina perquè no-
més havien de recollir ur-
nes, no pegar”, va sostenir
Figa. En un altre cas, un
veí de 65 anys va perdre un
tros d’orella a l’escola Pros-
peritat. Alguns dels afec-
tats mantenen reunions
junts, i la psicòloga d’Irí-
dia, Elisenda Pradell, va
exposar que “no hi ha una
eina forense objectiva als
jutjats per valorar el fort
impacte emocional vis-
cut”. ■

Mayte Piulachs
BARCELONA

Irídia denuncia
“obstrucció” de la
fiscalia per l’1-O
a És “zero proactiva” per identificar els agents a Alerta
d’un augment de “cops de la porra” contra ciutadans

Raquel Figa, llençada escales avall i agredida per agents a l’escola Pau Claris de Barcelona ■
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INS. D’HORTICULTURA
I JARDINERIA DE REUS

L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus és un Centre Públic del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està situat a l’avinguda
de Bellissens en un entorn privilegiat, al costat del Tecnoparc i Campus Uni-
versitari de la URV. Té fàcil accés amb transport públic. 
El centre disposa de les instal·lacions adequades per poder impartir aquests estudis:
LABORATORIS, AULA DE DISSENY, AULA D’INFORMÀTICA, TALLER, MAGATZEM, HI-
VERNACLES, BIBLIOTECA...

Centre educatiu on s’imparteixen estudis de:

· Formació Professional de Grau Mitjà

· Formació Professional de Grau Superior

· Curs d’accés als Cicles de Grau Superior

· Programes de Formació Inicial

Cicles formatius de Grau Mitjà

-   Producció agroecològica (producció agrícola ecològica)

-   Aprofitaments forestals i conservació del medi natural

-   Jardineria i floristeria

Cicles formatius de Grau Superior

-   Gestió forestal i del medi natural

-   Paisatgisme i medi rural

-   Prevenció de riscos professionals

16
36
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18
65
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L

Per a qualsevol altra informació
truqueu al telèfon 977 75 39 29
e3007385@xtec.cat 
El nostre web: www.hortojardi.com 

La fiscalia de Girona inves-
tiga l’alcalde de Verges, Ig-
nasi Sabater (CUP), per
fomentar l’animadversió
cap a “la nació espanyola” i
el cos policial. La fiscalia
considera que Sabater, ar-
ran d’unes declaracions a
diversos mitjans, hauria
vinculat la Guàrdia Civil
amb la punxada massiva
de rodes a Verges. Des de
la CUP es dona suport a
Sabater i es constata que
“la investigació judicial
respon, un cop més, a la
persecució política de l’Es-

tat espanyol a tot el movi-
ment independentista”.
Ignasi Sabater, per la seva
banda, va declinar ahir fer
valoracions sobre aquesta
decisió de la fiscalia, si bé
va admetre estar-ne al cor-
rent. La citació a la decla-
ració està pendent de data
definitiva als jutjats de la
Bisbal.

L’acte vandàlic a Verges
va tenir lloc la matinada
del 4 d’octubre passat,
quan, i en unes poques ho-
res, van aparèixer punxa-
des les rodes de 108 vehi-
cles aparcats a la via públi-
ca del nucli. Però també
una quinzena a Sarrià de

Ter i una desena més a
Medinyà. Una setmana
després, el jutjat de la Bis-
bal d’Empordà va arxivar
la causa per “falta d’autor
conegut”.

El mateix dia dels fets,
l’alcalde, Ignasi Sabater,
va carregar durament
contra els responsables
d’aquest acte vandàlic, i
ara la fiscalia de Girona hi
veu un presumpte delicte
d’odi i discriminació con-
tra “la nació espanyola i la
Guàrdia Civil”. I ho fa en
considerar que Sabater
ho relaciona amb forces i
cossos de seguretat de
l’Estat. En unes declara-

cions a El Punt Avui, Sa-
bater sostenia, el mateix
dia dels fets, que s’estava
davant d’uns actes orga-
nitzats: “Són uns fets ab-
solutament inaccepta-
bles. A més, estic absolu-
tament segur que no es-

tem davant d’uns fets
aïllats. Estem en uns mo-
ments en els quals de dia
uns van uniformats i de
nit altres es mouen de ma-
nera incontrolada.”

La reacció no es va fer
esperar, i la societat civil

gironina es va mobilitzar
per ajudar els afectats per
la bretolada. En aquest
cas van ser tallers mecà-
nics i de reparació de
pneumàtics, que es van
oferir per arreglar gratu-
ïtament les rodes als pro-
pietaris afectats.

Amenaces de mort
El 12 d’octubre, pocs dies
després de la punxada, i
amb bona part dels treba-
lladors municipals fent
feina al consistori, una de
les administratives va
atendre una trucada en
què un anònim demana-
va, en castellà, per l’alcal-
de. Aquest anònim va con-
tinuar dient que, després
de la punxada massiva de
rodes de vehicles, les prò-
ximes punxades serien “a
la panxa” del batlle. Saba-
ter va explicar que el nú-
mero havia quedat regis-
trat a la centraleta muni-
cipal i va presentar de-
núncia als Mossos d’Es-
quadra, que van intensifi-
cat la vigilància al munici-
pi. L’única notícia que té
ara per ara sobre aquest
fet és que es va obrir un
procediment judicial. ■

Joan Trillas
VERGES

L’alcalde de Verges,
investigat per un
delicte d’odi
a La fiscalia de Girona l’investiga perquè creu que va
relacionar una gran punxada de rodes amb la Guàrdia Civil

Ignasi Sabater, a Verges, el 4 d’octubre passat, poques hores
després de la punxada de rodes ■ J. TRILLAS
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