
DIVENDRES · 18 de gener del 2019. Any XLIV. Núm. 14883 - AVUI / Any XLI. Núm. 13743 - EL PUNT

1,20€

83
40

24
-1

20
25

06
Q

38
32

13
-1

14
79

45
®

Els juristes qüestionen la
legalitat de les detencions
DENÚNCIA · Els experts diuen que la
policia va detenir els batlles gironins i els
activistes sense respectar el que marca
la llei, ja que no hi havia ordre judicial

ARGUMENT · El ministre de l’Interior,
Grande-Marlaska, assegura que tota
l’operació policial de dimecres es
va fer d’acord amb el jutjat i el fiscal

Tancada a la
UdG, el refugi
de les idees

P6,7

Hi haurà mesa bilateral
pels comptes de Sánchez

Nacional P8

Denuncia, amb Peter Gabriel, que l’Estat
tracti l’autodeterminació de delicte

Nacional P10

Campanya de l’ANC a
Europa contra el judici

El Llevant, vençut a la gespa (3-0), reclama una alineació indeguda

L’ESPORTIU

A quarts de final, d’entrada
El davanter del Barça Dembélé marcant el seu primer gol del partit ■ JOAN MONFORT / EFE

NACIONAL P12

Urbanisme aprova una moratòria
d’un any sobre un terreny de 1.120
hectàrees que frena diferents plans

Tala d’arbres a la zona d’Aiguacel,
a Tamariu ■ EMILI AGULLÓ

El govern atura
3.000 cases a
la Costa Brava

EUROPA-MÓN P16,17

May negocia
ara amb
l’oposició
un pla B per
al ‘Brexit’
La UE supedita una
pròrroga a l’entesa



2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 18 DE GENER DEL 2019

i ha molta grave-
tat en tot el que

va ocórrer aquest di-
mecres a Girona. Un
assumpte “de molta
importància negativa”,

com diu el diccionari. O que “revela
una extrema serietat”. Les detencions
de setze persones, sense ordre judicial,
només a causa del criteri establert per
la policia, sense que es donés cap de
les circumstàncies previstes per la llei
d’enjudiciament criminal, són un acte
greu, perquè, en si mateix, és una ac-
ció que denota l’existència d’una força
aliena a les mínimes seguretats que
proporciona una instrucció i perquè
atempta contra els principis democrà-
tiques i ensenya, amb evidència i amb
profunditat, la transcendència dels
moments que vivim.

Persones amb qui he parlat o que
m’han transmès els seus comentaris,
no gens sospitoses de cap filiació radi-
cal ni implicades en la lluita indepen-
dentista, em diuen això: “Era del tot in-
necessari, inoportú, fora de lloc, una
malaptesa extrema.” O això: “Era tècni-
cament discutible.” Ho transcric per-
què no em vull deixar endur per l’emo-

ció del moment, per l’escena que vaig
viure quan un professor de la Universi-
tat de Girona em va venir a veure per
explicar-me com la policia (sense iden-
tificació) l’havia arraconat contra la
paret mentre detenia dos estudiants
just al davant de la Facultat d’Educació
i Psicologia. La sensació de neguit, de
desprotecció, de viure a mercè de la
vel·leïtat d’uns agents que, com a molt,
podien “presumir que no compareixe-
ran (els detinguts) davant l’autoritat
judicial”. És el que diu la Lecrim, el mar-
ge que deixa a criteri de la policia i que,
aquest dimecres, es va exemplificar
amb les detencions que no solament
eren “innecessàries, inoportunes, fora
de lloc o tècnicament discutibles”, sinó
que ens ensenyaven la cara més fosca
de l’estat. Un estat hostil. Un estat co-
lonialista. Ho dic amb una punta de
tristesa (i amb molta dosi d’indigna-
ció), perquè no soc gens partidari
d’atiar el foc. Però és la realitat. Un es-
tat (els seus representants) que me-
nysté el català, que deté de matinada,
que emmanilla sense raó.

H

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Un estat hostil

Les detencions de dimecres a
Girona mostren la cara més
fosca d’un estat hostil,
colonialista, que menysté el
català, deté de matinada i
emmanilla sense raó altre dia vaig sentir un estrèpit

de lluny, com una explosió, com
una trencadissa de vidres. Vaig

parar atenció: era una colla de nois i no-
ies reunits que havien esclatat a riure,
tots a la vegada. Per què no havia iden-
tificat el so a la primera? Potser perquè
ha deixat de ser habitual. Jo no vull
alarmar ni deprimir ningú, i menys a
aquestes hores del matí en què es llegei-
xen els diaris i queda tot el dia al da-
vant, però em pregunto si no estem
submergits en una mena de tristesa
que ens frena el riure i l’alegria. Hi ha
qui s’ensopeix sense notar-s’ho. Els fa-
miliars o els amics ho detecten i li acon-
sellen fer-s’ho mirar. S’hi resisteix, fins
que els símptomes són alarmants.
L’anomenat “cos social”, ¿no pot ser
que actuï igual que el cos humà?
Aquests senyors i senyores que surten
d’un restaurant: pel posat que fan tant
poden haver consumit una llagosta com
un entrepà de formatge manxec.
Aquests que surten del bingo: ¿qui ha
guanyat i qui ha perdut, si tots fan la
mateixa cara, la famosa “cara de pò-
quer” que hauria d’estar reservada per
a l’interior de la sala? Vaig repassant els

L’

establiments del meu carrer. A la far-
màcia: ¿qui hi entra per adquirir unes
simples juanoles o un preservatiu que
promet satisfaccions i qui ho fa amb la
recepta d’una medicina que no anuncia
res de bo? Els que surten de missa ho
haurien de fer confortats, resplendents:
acaben de presenciar la renovació d’un
miracle, han combregat... Els progra-
mes de riure són de ganyota, el teatre
“reflexiona” en sentit funest, la novel·la
catalana d’èxit és un enfilall de drames:
“És dura.” Duríssima i desesperançada,
sí senyor.

“Anar fent”, “anar tirant”, “bé, sem-
pre que no entrem en detalls”... Són les

respostes a les preguntes “com estàs?”
o “com anem?”. Un dia un amic em va
respondre: “Òptim.” Vaig estar a punt
de besar-lo. Va afegir: “Ho dic per provo-
car.” Si m’hagués dit que ho feia per
animar-me, l’hauria besat.

Què ho fa? La política? L’economia?
L’hivern? L’anticicló pertinaç? Ens han
posat un producte inhibidor a l’aigua?
Això últim és una animalada o un argu-
ment de ciència-ficció que no hauríem
de considerar, però és que hi ha mo-
ments que em pregunto si aquest se-
nyor que tinc aquí al costat no ha estat
programat per fer-me la murga i fer que
arribi destrossat a casa. Ell potser pen-
sa el mateix de mi. Potser ho pensen
vostès. Són manies meves? M’ho haig
de fer mirar?

Per mi que és la política. Ens havien
dit que tenia la utilitat, si no de fer-nos
feliços, de resoldre’ns els problemes.
Ens els delega, ens els posa a les mans,
ens atabala. L’esclafit de l’altre dia: de
vegades el sentia des del llit, a càrrec
dels que sortien del restaurant del da-
vant. Un cartell imposa silenci i respec-
te als veïns. Per mi, que riguin tant com
vulguin, que és un lenitiu.

“Vaig trigar a
reconèixer el so: uns
joves reien, tots a la
vegada

Vuits i nous

L’esclafit
Manuel Cuyàs

El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
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Les eleccions autonòmiques
del mes passat a Andalusia

van enviar un cert missatge de can-
vi de la societat andalusa que no és
en absolut estrany, després de 40
anys de govern del PSOE i després,
també, dels escàndols de corrupció
que afecten els expresidents Chá-
vez i Griñán. El PP fa, doncs, molt de
temps que esperava aquesta opor-
tunitat i ha decidit no deixar-la pas-
sar, encara que, per fer possible la
proclamació de Juan Manuel More-
no com a nou president de la Junta,
hagi espremut la geometria parla-
mentària fins a límits que no fa gai-
re eren impensables en la política
espanyola.

La legitimitat del nou president
és inqüestionable, com la bondat
de l’alternança en el poder; però sí
que és molt qüestionable que el
canvi reclamat per la societat anda-
lusa tingui res a veure amb la ideo-
logia ultraconservadora i les pro-
postes socialment retrògrades de
Vox, l’extrema dreta. Moreno ven un
govern “de centredreta”, amb el PP i
Ciutadans, però aquest govern re-
presenta el 39% dels andalusos,
davant del 44% dels partits d’es-
querres. Sense Vox (10%) Moreno
no seria president i el seu govern no
tindria cap recorregut. El seu pacte
amb el diable tindrà conseqüències
segur. Falta saber quines.

El PP ha fet un flac favor a la
societat andalusa i, per extensió, a
la societat espanyola i a la seva de-
mocràcia, blanquejant institucio-
nalment el que Vox esgrimeix com
l’inici de “la reconquesta d’Espa-
nya”. Convé repetir-ho fins a la sa-
cietat, Vox és la ultradreta, és xeno-
fòbia, és masclisme, és homofòbia,
és involució en els drets i les lliber-
tats, és negació de la xacra de la
violència de gènere, és nostàlgia de
la dictadura franquista i és, en defi-
nitiva, una amenaça per a la minsa
qualitat democràtica a l’Estat espa-
nyol.

El canvi a
Andalusia

EDITORIAL

questa és la pregunta que ens
haurem de tornar a fer tots ple-
gats una altra vegada. Quan ar-

ribi el judici de l’1-O, que el tenim a to-
car, et quedaràs a casa? La pregunta (i
la resposta a la pregunta, és clar) la fe-
ia ahir la presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana, Elisenda Paluzié.
“Make a Move. Self-determination is a
right, not a crime”, diu el lema de la
campanya que l’ANC va presentar
ahir. Mou-te!, Posa’t en marxa!, Fes al-
guna cosa!, ens venen a dir. Arriba,
doncs, una nova onada de mobilitza-
cions (pel trasllat dels presos, a les
grans capitals europees, a París, a Gi-
nebra, a Londres, a Berlín, a Brussel-
les, a Roma... però també a Euskadi i a
Madrid), i una campanya internacio-
nal per fer saber el que està passant a
casa nostra. Tanques publicitàries, ví-
deos i, és clar, mobilitzacions. De me-
nys a més intensitat i esglaonades en
el temps. No se la facin gaire, la pre-

A “La nova
campanya de l’ANC
ens proposa no
quedar-nos quiets
davant el
judici de l’1-O

gunta. Perquè aquest cop les mobilit-
zacions són diferents. No tenen res a
veure amb les que vàrem fer anys en-
rere, quan ens donàvem la mà en fila
de dalt a baix del país. Ni quan vàrem
anar a votar l’1-O. Aquelles eren unes
campanyes amb un somriure, positi-
ves, en què nosaltres dominàvem l’es-
cenari. I ara, no ens enganyem, les
mobilitzacions han de ser, i són, a la

contra. Per protestar. Són mobilitza-
cions per reaccionar davant d’aquesta
barbaritat que ens envolta. Per reac-
cionar davant d’un judici polític, con-
tra la violació dels nostres drets, i per
defensar, com diu el lema de l’ANC,
que l’autodeterminació és un dret, no
pas un crim. I són, sobretot, ara més
que mai, campanyes per ser vistes a
l’exterior, ja no pas per explicar al
món què és Catalunya (que és el que
fèiem fins ara) sinó perquè vegin què
és Espanya. I que entenguin per què
volem marxar. A Espanya ja no hi te-
nim res a fer –i judicialment és clar
que tampoc–, però no hauríem de re-
nunciar a fer-nos entendre al món. I si
quaranta-cinc mil catalans vàrem ser
capaços d’anar a Brussel·les, què no
hauríem de ser capaços de fer a Ma-
drid o on ens diguin? S’ho imaginen?
L’ANC –i espero que Òmnium i tot-
hom– no ens ha fet saber encara el ca-
lendari. Però estiguin atents.

Et quedaràs a casa?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

Que aquest Girona no és flor d’un dia ja va quedar
clar la temporada passada en convertir-se en el mi-
llor debutant a primera. En la segona temporada,
amb nou entrenador, no només manté el nivell, sinó
que ha tornat a fer història amb la classificació per a
quarts de final de la copa, eliminant l’At. Madrid.

DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA

El Girona fa història

La delegada del govern espanyol es va deixar veu-
re dimarts a Girona per vendre els pressupostos
de l’Estat, però va desaparèixer del tot per expli-
car les expeditives detencions de càrrecs públics,
periodistes i ciutadans que la policia que ella con-
trola va fer dimecres sense ordre judicial.

-+=

-+=

Protegir el litoral
Damià Calvet

La delegada no hi és
Teresa Cunillera

-+=

Eusebio Sacristán

La moratòria urbanística d’un any a la franja costa-
nera de 500 m entre Portbou i Blanes decretada pel
govern conté temporalment la forta pressió urba-
nística a la Costa Brava i l’agressió incontrolada al li-
toral. Ara falta que el pla director que s’estudia prio-
ritzi la protecció d’aquest patrimoni natural.

CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ENTRENADOR DEL GIRONA

De reüll
Adela Genís

Joc de
miralls

lcaldes detinguts. Rapers condemnats. Músics
exiliats. Presos polítics. Aparells de l’estat que

actuen de manera impune, amb la cara tapada, de
matinada. Detencions de fotoperiodistes. Objectiu:
sembrar la por. I com sempre sortiran aquells que
s’omplen la boca d’equidistància i que fins i tot
reconeixen obertament que els polítics catalans no
haurien de ser a la presó; però que actualment es
gaudeix d’una bona salut democràtica. Amb actuacions
com les d’aquesta setmana l’Estat espanyol s’emmiralla

en Turquia, on des de fa anys
s’empresonen músics, pintors,
periodistes o defensors dels drets
humans. També polítics. I el diputat
kurd Selahattin Demirtas, que el
Tribunal d’Estrasburg ja ha instat
que sigui posat en llibertat.
Amnistia Internacional ha
denunciat la situació d’aquests

presoners. L’estratègia que segueixen els aparells de
l’estat és clara: sigui amb escamots paramilitars sortits
de ves a saber on atacant ciutadans a ple dia o
despenjant ves a saber quins símbols a la nit. En el seu
moment la Unió Europea no va posar les línies vermelles
a Ankara amb la repressió. Turquia és un país poderós
amb el qual es tenen importants relacions comercials. A
més, en els últims anys s’ha allunyat de Brussel·les i
l’interès per entrar al club europeu ja no és una prioritat.
Europa no va posar el fre llavors i tampoc sembla que ho
hagi de fer ara, i menys, a un estat membre.

A

La UE no va
posar fre a
Turquia ni ho
farà ara a un
estat
membre

http://epa.cat/c/dduqmh

Conseller delegat: Joan Vall i Clara.
Direcció Comercial: Eva Negre i Maria Àngels Tau-
lats (El Punt Avui), Eduard Villacé (Agències), Josep
Sánchez (L’Esportiu) i Elsa Romero. Webs i Siste-
mes: Josep Madrenas (director), Joan Sarola (Siste-
mes) i Ramon Buch (Disseny). Recursos Humans:
Miquel Fuentes. Administració: Carme Bosch. Pro-
ducció i Logística: Lluís Cama.

Accedeix als
continguts del webEdita: Hermes Comunicacions SA

http://www.elpuntavui.cat
972 18 64 00
Güell, 68. 17005. Girona

Director: Xevi Xirgo i Teixidor. Vicedirectors: Emili Gispert i Toni Muñoz. Directors adjunts: Joan Rueda, Miquel Riera,
Xevi Sala i Ferran Espada.
Caps de secció: Toni Brosa (Opinió), Anna Serrano i Carles Sabaté (Nacional), Anna Puig i Jordi Nadal (Comarques Giro-
nines), Pilar Esteban (Europa-Món), Jaume Vidal i Xavier Castillón (Cultura), Montse Martínez (Apunts), Pere Gorgoll (Ne-
crològiques), Marcela Topor (Catalonia Today), Jordi Molins (Disseny), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Produc-
ció) i Antoni Dalmau i David Brugué (Tancament).

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 18 DE GENER DEL 20194 | Punt de Vista |

1
any

El republicà Roger Torrent,
elegit president del Parlament
en una sessió marcada per
l’absència dels diputats exiliats
i presos.

10
anys

20
anys

S’atura l’ofensiva després de 22
dies de combats i més de 1.200
morts a Gaza. Hamas
continuarà els atacs fins que
els soldats no es retirin.

El Consell de l’OTAN es reuneix
per valorar la situació a Kosova
després de la massacre de 45
civils albanesos comesa per la
policia sèrbia.

Nou president Alto el foc d’Israel L’OTAN no actuaràTal dia
com
avui fa...

a monarquia espanyola, a part
de ser inútil en el sentit més ex-
tens del mot, és una aberració i

un insult a la democràcia. I farcirem
de raons aquesta declaració de princi-
pis fent una anàlisi del darrer discurs
del rei de l’“a-por-ellos”. Analitzem,
doncs, el parlament de Felipe VI del 8
de gener a Madrid durant l’acte d’en-
trega de despatxos als 63 nous jutges
que han sortit de l’Escola Judicial de
Barcelona.

EN EL PREÀMBUL de la judicialització de
la política, ara que a finals de mes en-
trarem de ple en la macrocausa del
procés, el rei ha tornat a marcar dis-
tàncies respecte a la majoria indepen-
dentista quan ha dit que la constitució
“limita l’exercici del poder polític”,
una afirmació contra el principi demo-
cràtic més elemental, ja que el poder
polític deriva de la voluntat popular. I
quan aquesta voluntat popular és ma-
joritària, limitar-la és atemptar con-
tra els drets i les llibertats més bàsics
que emanen de la mateixa constitució
espanyola.

L FELIPE VI PARLA de convivència dient
que el valor de la constitució es troba
en el pacte de convivència intergene-
racional. Una constitució que, segons
el rei d’Espanya (no pas de Catalu-
nya), “encarna la màxima qualitat de-
mocràtica d’una societat”. És a dir que
la constitució té un valor perquè resul-
ta que hi ha un pacte de convivència
entre generacions. I jo em pregunto,
¿quin és aquest pacte?, ¿existeix real-
ment quan des del 2010, per posar un
dels exemples més paradigmàtics, el
Tribunal Constitucional tomba de ple
una reforma de l’Estatut aprovada pel
Parlament de Catalunya i, a més, rati-
ficada en referèndum pel poble cata-
là? ¿Quina credibilitat pot tenir
aquesta mena de pacte fantasma en-
tre generacions?

SI RESULTA QUE la constitució garanteix
els “drets suprems d’una societat lliu-
re”, aleshores ¿com és que no empara
els drets més bàsics com són les lliber-
tats compreses en diversos articles de
la carta magna? La mobilitat ciutada-
na, els drets de reunió i manifestació,

la llibertat d’expressió i la llibertat
ideològica són drets fonamentals re-
coneguts que estan molt per sobre de
la unitat d’Espanya, sentiment patriò-
tic mal entès.

¿QUÈ SERIA D’ESPANYA actualment si,
per exemple, no s’hagués aprovat la
llei del divorci el 1981 i s’hagués man-
tingut la legislació franquista, que no
permetia separar-se de la parella mal-
grat que la convivència fos un infern?
Les normes hi són perquè, per evolu-
ció democràtica, una majoria popu-
lar finalment les pugui canviar. Res
no és inamovible, i Espanya tampoc,
perquè en el rerefons hi ha un gravís-
sim problema de credibilitat demo-
cràtica d’herència franquista. Una
constitució on l’article 2 expressa
que la indissoluble unitat d’Espanya
no és pas una norma per a la convi-
vència, sinó una rèmora, un càstig,
una dictadura que fa 40 anys que pa-
tim, i Catalunya ha dit prou. Ara més
que mai ens cal unitat per continuar
aquest procés imparable. ¿Defrauda-
rem el poble?

Joan Abril Español. Filòleg

Dictadura constitucional
Tribuna

i l’omnipresència
mediàtica de Vox

amenaça d’empatxar
l’actualitat –aquell
“siente un pobre en su
mesa“ del franquisme

immortalitzat per Berlanga a Plácido
s’ha convertit ara en el rendible “siente
a un ultra en su tertulia”–, la cartellera
teatral a Barcelona i a Madrid dedica
un picada d’ullet que no es pot ignorar.
Mentre des del sud de Despeñaperros
bufa el vent arrasador de la memòria
històrica que Santiago Abascal i Javier
Ortega Smith han imposat al PP i a
Ciutadans, l’escena teatral a Barcelona
i Madrid brinda l’oportunitat d’abraçar
Federico García Lorca, “la ferida que
no es tanca mai”. Al Teatre Romea i des
del 22 de gener fins al 3 de març, Pep
Tosar retorna amb Federico García, un
espectacle encisador en què el nervi
del bailaor José Maldonado i la veu de
Mariola Membrives et porten de viatge
per Catalunya, Madrid i Nova York amb
acords de flamenc i amb el regal de
veure Tosar fent de rapsode de Lorca,
però també fent de Buñuel i de Dalí.

Com si una picada d’ullet no fos prou,
el Teatro Español de Carme Portaceli
–on al novembre es va poder veure el
Federico García de Pep Tosar– porta a
escena des d’ahir i fins al 22 de febrer
El sueño de la vida, l’obra dirigida per
Lluís Pasqual i amb Emma Vilarasau
que no es veurà al Lliure i que Alberto
Conejero escriu a partir del fragment
conservat de la Comedia sin título que
García Lorca va deixar sense acabar.
“Creiem que Lorca pretenia anomenar
això El sueño de la vida, però era molt
mentider, era capaç d’inventar-se una
obra que no existia per lligar-se algú en
un vestuari”, adverteix Pasqual.

Si és sensible a la picada d’ullet que
la cartellera teatral li ofereix i pot assis-
tir a un dels espectacles però al final
sent que no en surt del tot alegre, no
cal que pateixi, igualment haurà abra-
çat Lorca com a refugi. “El seu cor no
era certament alegre. Era capaç de to-
ta l’alegria de l’univers; però el seu
avenc profund, com el de tot gran poe-
ta, no era el de l’alegria”, deia d’ell Vice-
nte Aleixandre. Si així era ell...

S

Full de ruta
David Portabella

Lorca com
a refugi

Si l’omnipresència mediàtica
de Vox amenaça d’empatxar
l’actualitat, la cartellera
teatral a Barcelona i a Madrid
dedica una picada d’ullet que
no es pot ignorar Volen sang

b Actuant per criteris propis,
la policia espanyola deté 9
persones més, quan el jutjat
número 4 de Girona, confir-
mat pel TSJC, no ho ha dema-
nat, i en vigílies del macrojudi-
ci per la causa comuna per
l’1-O. Trasllats, vexacions, hu-
miliacions, presó continuada
per càrrecs no existents en al-
tres països d’Europa. Tot ple-
gat us fa pensar què es pretén
amb aquest “sostenella y no
enmendalla”? Penso que no
cal ser un Sòcrates: fer sang.
Ells ho necessiten pel seu
ADN de colonitzadors i esqui-
ladors de tribus pacífiques. En
aquest cas la nostra, al Fart
Est. Seguirem posant una ve-
gada i una altra... i una altra,
una galta i l’altra galta? Fins
quan? Fins a desfigurar-nos
(colonitzar-nos) del tot? Volen
sang per anar més ràpid, des-
prés de segles de fracàs.
JOSEP JALLÉ I ALARI
Cardedeu (Vallès Oriental)

En resposta al
senyor Taxonera

b Merendero, Tamariu? Soc
tamariuenca de tota la vida,
m’estimo Tamariu i em dol
que el Sr. Ignasi Taxonera faci
servir, entenc que amb
menyspreu, aquesta paraula
per parlar del meu poble.
Tampoc sé com vol comparar
Llafranc amb Tamariu. A Lla-
franc els han fet un bonic pas-
seig nou. A Tamariu només
ens estan arreglant un proble-
ma de clavegueram que fa
anys que tocava solucionar i,
per falta de pressupost, ni tan
sols podran canviar tot el ter-
ra, que passarà a ser de dos
colors, meitat nou i meitat vell.
Pel que fa a l’ocupació desme-
surada de les terrasses, des-
prés de dos mesos sense po-
der obrir els seus negocis de-
gut a les obres del passeig, no
crec que aquest Nadal fos el
moment apropiat per complir
l’ordenança, que tothom sap

que existeix. També li haig de
dir que, per a mi, aquesta plat-
ja és bonica tothora, amb sol o
sense.
FINA TRILLA I FRIGOLA
Palafrugell (Baix Empordà)

La Grossa de Sant
Jordi
b El sorteig d’aquest any de
la Grossa de Sant Jordi con-
sistirà en un sol premi a un
sol número i sèrie, mentre
que l’any passat hi havia cinc
premis en totes les sèries.
Serà semblant al sorteig de
l’ONCE dels divendres, el Cu-
ponazo, però amb la diferèn-
cia que amb el mateix import
de 5 euros el Cuponazo XXL
dona 15.000.000 d’euros i en
canvi la Grossa, 2.000.000.
Loteria de Catalunya hauria
de donar una explicació con-
vincent sobre la dràstica re-
ducció dels premis –que
sens dubte faran minvar les
ganes de comprar-ne–, la re-
captació final i, per tant, la

que es destina a afers so-
cials.
LLUÍS CLARÀ 
Moià (Moianès)

No anem bé

b L’acceleració amb la qual es
viu fa del tot desitjable i ne-
cessari poder aturar-nos. Dei-
xar que el pòsit maduri a fi de
poder-ho veure tot més clar.

Poder aturar-nos, reflexio-
nar i inclús també fer una au-
tocrítica. Però, que va!, no hi
ha cap sentiment de culpa o
de penediment perquè real-
ment creiem que ho fem tot
bé, i això no és veritat.

Demanar perdó a voltes
sembla una feblesa intolera-
ble. Tothom sembla bo sense
necessitat alguna de redimir-
se absolutament de res i so-
bretot no els portem la con-
trària, quina degradació més
lamentable i a la vegada trista.
ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers (Vallès Oriental)

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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 les persones ens
agrada viure

veient el minúscul tros
de món que ens envol-
ta. Deu ser per això
que pocs fenòmens

meteorològics ens semblen tan miste-
riosos, tan inquietants, tan suggeridors
i, al mateix temps, tan desagradables
com la boira. Llençols, cortines, par-
racs, esquitxos, gotes d’aigua conden-
sada que ens ho tapen tot: el sol, el cel,
la claror, els carrers amb cases, arbres,
cotxes, fanals, gent o gats..., tot el que
sabem que hi ha a uns metres d’on som
i que no hi ha manera de veure-ho. La
boira s’assembla a la mort, però té un
color oposat. I és diferent perquè la
mort és definitiva, mentre que la boira o
la niula, com també en diuen, només
augura. Una premonició, una possibili-
tat, un tremolor incert que ens recorda,
a més, totes aquelles estratègies judi-
cials, burocràtiques i econòmiques del
poder en el sentit més ampli de la pa-
raula. No estic parlant, doncs, només
dels Estats Units, Europa o l’Estat, amb
la seva policia o els seus jutges, sinó
també de tots els altres centres de po-
der, des de les elèctriques a les assegu-
radores, caixes, bancs o companyies de
mòbils. I estic parlant encara del poder
més proper, de la Generalitat, dels ajun-
taments i de la majoria dels amos, dele-
gats, subdelegats, directors, gerents,
gestors i encarregats de la nostra feina.
Tota aquella gent que, com qualsevol
que mana, no et diu mai que no, però
que té eines per dilatar, allargar, compli-
car i, en definitiva, emboirar tot el que
demanes. Per què dir que no si s’acon-
segueix el mateix fent transitar la gent
pel laberint burocràtic de les deman-
des, instàncies, interlocutòries i espe-
res? Fins que arriba un dia com dime-
cres passat. A Verges i a Celrà. I saps
que has de dir prou. Ara diuen que serà
al febrer. Hi haurà judici i no hi haurà
pressupost. Tornarem a la primavera.

A

De set en set
Xavier Cortadellas

Boira

Manuel Milián Mestre, PERIODISTA I COFUNDADOR D’ALIANZA POPULAR

“No ho havia dit mai fins ara, però [Madrid] ens està
tractant com una colònia”

La frase del dia

“El futur està a
les nostres mans,
sempre que deixem
de banda el record
d’un passat que no
tornarà, que siguem
capaços de
regenerar la política,
i que substituïm
l’idealisme pel
realisme

mb tres paraules es pot descriu-
re l’ambient que es respira a bo-
na part d’Occident, al comença-

ment d’aquest any: nostàlgia, insegure-
tat i pessimisme.

NOSTÀLGIA DEL PASSAT. Parafrasejant
Richard Hofstadter, ja fa temps que als
ciutadans d’Occident ens resulta més
còmode contemplar on hem estat que
pensar en la meta cap a la qual cami-
nem; la nostra mentalitat ha evolucio-
nat cap a la passivitat. Ara bé, la nostàl-
gia del passat no persegueix l’anàlisi
crítica, sinó una mena de refugi senti-
mental sota el qual s’amaga una forta
sensació d’inseguretat. La pèrdua per
Occident de la seva vella hegemonia
multisecular i l’última depressió eco-
nomicofinancera –que es pot repetir a
curt termini– han erosionat profunda-
ment la confiança en el futur dels pa-
ïsos occidentals. Durant l’eufòria dels
anys daurats de la segona meitat del se-
gle XX, es donava per segur que els dies
venturosos durarien indefinidament.
Avui, però, són pocs els qui no creuen
amb idèntica seguretat en l’inevitable
d’un altre enfonsament econòmic. Així
les coses, si el futur es presenta fosc, el
passat es mostra més lluminós que
mai, i ens hi refugiem més per tran-
quil·litzar-nos que amb voluntat de cer-
car orientació i guia per al present. I
d’aquí al desig de retornar al passat, hi
ha un sol pas.

INSEGURETAT PEL PRESENT. Una insegu-
retat que arrela en una profunda des-
confiança en la política i els polítics. Els
ciutadans –de dretes i d’esquerres–
han perdut la confiança en la classe po-
lítica tradicional. Hi ha diverses cau-
ses: des de la conformació d’una parti-
tocràcia allunyada de la gent, fins a la
corrupció creixent que ho nega tot. Pe-
rò també hi contribueix –escriu Víctor
Lapuente– el fet que el missatge que ve-
nen els vells polítics ha quedat superat:

A actuen amb una mentalitat estricta-
ment materialista centrada en l’explo-
tació econòmica. Perquè és cert que la
globalització i l’automatització han
precaritzat molts llocs de treball, i que
és urgent millorar la capacitat de nego-
ciació i els salaris dels treballadors lli-
gats per contractes temporals; però
molts treballadors senten, a més, que
amb la inestabilitat “estan perdent no
tan sols benestar, sinó també identitat,
l’orgull de formar part d’una idea que
els transcendeix: la seva comunitat, la
seva professió o la seva fàbrica”. Da-

vant d’aquesta situació, els nous par-
tits populistes venen a omplir el buit
“existencial” dels seus votants, perquè
pensen que el motor del progrés humà
no són exclusivament els recursos ma-
terials, sinó que compten –i molt– les
idees. Són més weberians que marxis-
tes.

PESSIMISME PEL FUTUR. Ha arribat a ser
tòpica la frase que els fills de la genera-
ció avui en plenitud viuran pitjor que
ella. D’on surt aquest pessimisme? És
cert que hi ha raons per sentir-lo. Les
classes mitjanes s’han empobrit molt a
causa d’un repartiment injust dels cos-
tos de la darrera crisi, al mateix temps
que han augmentat brutalment les de-
sigualtats socials dintre dels diferents
països, donant lloc a l’aparició dels “in-
dignats”. En aquesta situació, els pro-
blemes i els conflictes afloren a tot ar-
reu: als Estats Units, amb la presidèn-
cia ignara i erràtica de Trump; a Gran
Bretanya, amb un Brexit que no té ex-
plicació racional; a França, amb una
crispació social d’alt voltatge; a Itàlia,
amb un radicalisme descordat instal-
lat al govern; a Polònia, a Hongria...; i
entre nosaltres, amb una crisi política
severa d’evolució i durada incertes.

SI S’AJUNTEN nostàlgia, inseguretat i
pessimisme, el panorama resulta deso-
lador. Però aquesta perspectiva amar-
ga pot quedar neutralitzada si pensem
en els enormes recursos de tota mena
que tenim, molt superiors als de qual-
sevol altra època, i en la fecunditat in-
esgotable de l’enginy humà. Cosa que
vol dir que el futur està a les nostres
mans, sempre que deixem de banda el
record d’un passat que no tornarà, que
siguem capaços de regenerar la políti-
ca, i que substituïm l’idealisme pel re-
alisme. S’han d’acceptar els fets com
són, i s’ha de treballar i negociar, tenint
molt clar que el pitjor pacte és sempre
preferible al millor plet.

Juan-José López Burniol. Notari

L’any 2019
Tribuna



La detenció després d’una
operació policial de 16 per-
sones dimecres a les co-
marques gironines pel tall
de les vies del TAV de l’1
d’octubre del 2018 va ser
“una operació dirigida per
un jutge i coordinada per
un fiscal”, segons va asse-
gurar ahir el ministre de
l’Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska.

El ministre, interpel·lat
dues vegades en compa-
reixences a les Canàries,
va censurar que es posés
en dubte “el funciona-
ment de l’estat de dret”, i
hi va afegir que el govern
espanyol tenia “molt clara
la separació de poders” i
que els agents dels cossos
de seguretat hi eren per
col·laborar i “complir les
directrius del poder judi-
cial”. Grande-Marlaska va
insistir en el fet que un jut-
ge de Girona va obrir
aquestes diligències arran
d’“un sabotatge” a les vies
del tren d’alta velocitat i
que els agents van fer les
detencions en funcions de
policia judicial.

El mateix ministeri ha-
via comunicat que les de-
tencions –entre les quals
hi havia les dels alcaldes de
Celrà i Verges– van ser a
iniciativa de la policia es-
panyola, tot i que precisa-
ven que “en tot moment”
es va comunicar l’operació
tant al jutjat d’instrucció
de Girona com a la fiscalia.
Una manera d’actuar, dei-
xant l’operació i la instruc-
ció en mans dels agents
policials, que molts jutges
promouen perquè així no
reben pressions directes.

En aquest sentit, advo-
cats dels detinguts van ex-
plicar que el jutge del jutjat

d’instrucció número 4 de
Girona, que era el que es-
tava de guàrdia el dia que
es va fer l’ocupació de les
vies, havia admès que era
coneixedor de les deten-
cions sense que ell les ha-
gués ordenat.

Denuncia
El govern de la Generalitat
havia anunciat al matí que
presentaria una denuncia
per “detenció il·legal” con-

tra l’actuació policial sen-
se autorització judicial en
aplicació de l’article 167
del Codi Penal, que castiga
tant el particular com el
policia que faci una deten-
ció fora dels casos que au-
toritza la llei. Les queixes
de l’executiu català per
l’operació policial les va
entomar la vicepresiden-
ta, Carmen Calvo, en la re-
unió que va mantenir amb
el vicepresident del go-

vern, Pere Aragonès, i la
consellera de la Presidèn-
cia, Elsa Artadi.

Segons fonts de la Ge-
neralitat, li van demanar
que no es portin a terme
més “operacions indiscri-
minades sense ordre judi-
cial”, però Calvo va res-
pondre que la competèn-
cia era del Consell General
del Poder Judicial i no del
Ministeri de l’Interior. La
comitiva catalana va tro-
bar “inacceptable” la res-
posta i va anunciar que de-
manarà més explicacions,
entre aquestes la de la de-
legada del Govern de l’Es-
tat a Catalunya, Teresa
Cunillera, al Parlament.
En aquesta línia, el porta-
veu d’ERC a Madrid, Joan
Tardà, també va sol·licitar
dimecres una comparei-
xença de Grande-Marlas-
ka per donar explicacions.

Detencions il·legals?
L’advocat dels detinguts,
Benet Salellas, denuncia-
va a Catalunya les irregu-
laritats que hi havia hagut,
argumentant que eren “il-
legals, il·legítimes, arbitrà-
ries i injustificades” per-
què no es complien els su-
pòsits per fer-les sense or-
dre judicial pensades per a
contextos de persones que
són perilloses o quan hi ha
risc de fuga.

El president del Consell
de l’Advocacia Catalana,
Ignasi Puig, i el del col·lec-
tiu Drets, Sergi Blàzquez,
coincidien en el fet que no
eren justificables les de-
tencions perquè no hi ha-
via cap delicte flagrant,
una urgència o un supòsit
de destrucció de proves
que les justifiqués. Per
Blàzquez, si no hi havia or-
dre judicial, es tractaria
d’una “detenció il·legal” i,
si es demostra que ho ha-

via ordenat el jutge, també
s’hauria pogut produir “un
abús de dret i despropor-
ció”, emmanillant els al-
caldes per notificar-los un
procediment. L’entitat ha
plantejat a alguns dels de-
tinguts la possibilitat de
presentar una denúncia
en un sentit o un altre
quan s’esclareixin els fets.

Puig també considera
una “anomalia” les deten-
cions de persones públi-
ques com ara els alcaldes
amb policies encaputxats
quan el procediment nor-
mal és citar-les per diver-
ses vies perquè es presen-
tin al jutjat acompanyats
del seu lletrat. Per això li
preocupa que al darrere

no hi hagi la voluntat de
crear “alarma social o inti-
midar davant el judici més
important de la democrà-
cia espanyola”.

L’alcalde de Celrà, Dani
Cornellà (CUP), ja va dei-
xar clar ahir que no anirà a
declarar davant del jutge
després del que va qualifi-
car d’“espectacle dirigit a
la premsa perquè la gent
ho veiés i s’atemorís”.

D’altra banda, diverses
entitats socials han posat
en marxa la plataforma
Wereport per denunciar
en l’àmbit internacional la
“vulneració de drets civils
a l’Estat espanyol, al qual
acusen “d’assemblar-se a
Turquia o Veneçuela. ■

Detenció sota sosp
JUDICIAL · Grande-Marlaska assegura que l’operació de la policia, amb 16
detinguts, la dirigia el jutge GOVERN · La Generalitat presentarà denúncia per
detenció il·legal QUEIXES · Els juristes posen en dubte la legalitat dels fets

Jordi Alemany
BARCELONA

espanyol, que va presentar el
director general de l’ONG,
Kenneth Roth, també recorda
la decisió del Tribunal Su-
prem (TS) de “confirmar una
pena de presó contra un ra-
per condemnat per enalti-
ment del terrorisme i injúries
contra la corona”, en referèn-
cia al cantant Valtònyc ac-
tualment resident a Bèlgica,
on s’enfronta a una euroordre
d’extradició. A més, també
menciona el cas de Pablo Ha-
sel i l’absolució de Casandra
Vera per les seves piulades a
la xarxa sobre l’assassinat de
Carrero Blanco.

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

Les frases

La darrera anàlisi global so-
bre l’estat dels drets humans
de l’ONG Human Rights al
món torna a censurar, com ja
va fer en un informe temàtic
fet públic el 12 d’octubre del
2017, la butlla que van tenir
els agents de policia durant el
referèndum de l’1-O a Catalu-
nya i censura que Espanya no
hagi condemnat per ara cap
agent per l’“excessiu ús de la
violència”, i que, per contra,
“25 líders independentistes
fossin encausats per diversos
delictes que van des de la re-
bel·lió fins a la malversació”.
En l’apartat dedicat a l’Estat

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

“O les detencions són
il·legals o hi va haver
abús de dret
i desproporció”
Sergi Blàzquez
PRESIDENT DE DRETS

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

“Les detencions són
il·legals, il·legítimes,
arbitràries i
injustificades”
Benet Salellas
ADVOCAT DELS DETINGUTS

“És una operació
dirigida per un jutge
i coordinada per un
fiscal”
Fernando
Grande-Marlaska
MINISTRE DE L’INTERIOR

“No sé si la voluntat
de determinats cossos
policials és crear
alarma social”
Ignasi Puig
PRESIDENT DEL CONSELL DE
L’ADVOCACIA CATALANA

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

Human Rights i la butlla policial
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L’ANC enceta una
campanya europea
i Oriol Junqueras
exposarà la defensa
d’ERC

La decisió del
govern aturarà
projectes
urbanístics a més
de 1.000 hectàrees

Resposta dels
partits i les
entitats al
judici

Moratòria de
construcció
per a la
Costa BravaNacional



pita
Els alcaldes de Verges,
Ignasi Sabater, i de Celrà,
Dani Cornellà, atenent els
mitjans dimecres després
de quedar en
llibertat ■ QUIM PUIG
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Del xoc de ponsèties
a evitar fotografies

L’APUNT presos polítics. Perquè la flor no fos el missatge, el
partit de tornada ahir a Madrid es va jugar amb el se-
cretisme de no oferir cap fotografia dels visitants Pere
Aragonès i Elsa Artadi amb l’amfitriona Carmen Calvo.
La política no deixa de tenir elements teatrals, però
sovint necessita avançar sense imatges. I Costilludo
no pot estar cada dia collint flors.David Portabella

Quan en una obra de teatre es veu un tècnic refent
l’atrezzo en plena funció no és un bon senyal, i això va
passar a Pedralbes el 20 de desembre, quan el cap de
protocol de La Moncloa, Andrés Costilludo, irrompia a
l’escena entre Quim Torra i Pedro Sánchez per situar
unes ponsèties vermelles per tapar les grogues dels
testos primigenis que feien olor de solidaritat amb els
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sseguts en rotllana al
terra d’un pati interior
de la Facultat d’Educa-
ció i Psicologia de la

UdG, els alumnes que havien
passat la nit en una de les sales
del centre acadèmic van fer ahir
un esmorzar popular i una as-
semblea oberta. Màrfegues en-
rotllades, motxilles amb roba,
mantes, sucs, paquets de gale-
tes... Eren una quarantena d’es-
tudiants, que en aquesta trobada
matinal es van reafirmar en el

A
propòsit de continuar amb la
tancada indefinida, que rep el su-
port del rectorat. La iniciativa va
començar dimecres, quan dese-
nes de nois i noies van decidir
atrinxerar-se dins la facultat per
impedir que una companya fos
detinguda en l’operació de la Po-
licía Nacional i per preservar la
seguretat d’altres joves que es
tem que també podrien ser sus-
ceptibles d’estar en la llista d’in-
vestigats. L’actuació policial es va
saldar abans-d’ahir amb l’arrest
de setze persones, entre les quals
hi havia dos estudiants que van
ser abordats pels agents al cam-

pus, quan es dirigien a refugiar-
se a l’interior de la facultat.

Sota unes pancartes blan-
ques, amb reflexions com “És
possible la pau sense justícia?”,
els alumnes van decidir ahir els
següents passos a seguir i es van
distribuir en grups de treball. En-
tre les comissions que van crear
hi ha la de dinamització. Carla
Costa, una de les portaveus de la
Caputxinada a la UdG, va expli-
car que l’objectiu d’aquest comitè
és programar activitats a la facul-
tat, “que es facin coses, que el dia
tingui un sentit”. També han ti-
rat endavant una comissió de re-

ferència, que farà d’enllaç amb la
UdG. La de logística s’encarrega-
rà dels àpats; i els estudiants que
es van apuntar al grup de comu-
nicació, emetran els missatges a
les xarxes socials. La comissió de
suport contactarà amb entitats i
persones referents al territori
que se signifiquin públicament a
favor de la seva reivindicació, i
una altra colla organitzarà les ac-
cions antirepressives.

Ahir es van penjar cartells al
Campus, amb el lema “Blindem
la UdG!” A la tarda es va celebrar
una altra assemblea, una xerra-
da i, a les 21 h, un sopar col·lec-
tiu. Els estudiants també van ini-
ciar una recollida de firmes a fa-
vor que Adif retiri la denúncia
que va presentar pel tall a les vies
del TAV a Girona, en el qual van
assistir 400 persones. Aquest fet
va tenir lloc l’1 d’octubre del
2018, en l’aniversari de l’1-O. La
denúncia d’Adif va propiciar que
la Policía Nacional obrís una in-
vestigació i van ser detingudes
per suposats desordres públics
setze persones que van partici-
par presumptament en el tall.

El nom de l’acció –la Caputxi-
nada a la UdG– és amb referèn-
cia a la tancada al convent dels
Caputxins de Sarrià, el 9, 10 i 11
de març del 1966. Unes 450 per-
sones, entre estudiants, intel·lec-
tuals, artistes, frares i periodis-
tes, van resistir tres dies al con-
vent, desafiant el règim franquis-
ta. El rector de la UdG, Quim Sal-
vi, va dir que s’ha habilitat un es-
pai per tal que els alumnes s’hi
puguin quedar “les nits que si-
guin convenients”. “Acceptem
qualsevol reivindicació, sigui del
color que sigui. La Universitat és
un refugi de les idees, expressa-
des de forma lliure, democràtica
i cívica”, va assenyalar. ■

El refugi de les idees

Gisela Pladeveya
GIRONA

CAPUTXINADA · Els estudiants continuen la tancada indefinida a la UdG
ACCIÓ · Firmes a favor que Adif retiri la denúncia que va obrir la investigació

L’assemblea que els alumnes van fer ahir al matí a la Facultat d’Educació de la Universitat de Girona (UdG) ■ G.P.
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EDICTE
El Ple de l’Ajuntament de Xerta, en sessió ordinària de data 11 de gener de 2019, va aprovar inicial-
ment la modificació puntual 008 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Xerta, Àmbit PAU 7 Ca-
mí del Portal, el qual se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, durant el qual es poden
presentar les al·legacions que es considerin convenients.

Així mateix, va acordar suspendre pel termini d’un any la tramitació de projectes de gestió urbanística
i d’urbanització, l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilita-
ció o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit d’aquesta modifi-
cació en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic.

La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines de l’Ajuntament de Xerta, a
la plaça Major, núm. 13, de dilluns a divendres, de 10.00 a 14.00 h, i a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/xerta.

Contra l’acord de suspensió de llicències, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva notificació. Alternativament, i
de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat,
en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.

Contra la resta d’acords, en tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.

Xerta, 14 de gener de 2019

L’alcalde president,

Roger Aviñó i Martí

Ajuntament de
Xerta

Ajuntament de
Santa Susanna

EDICTE
d’aprovació inicial del Conveni per a l’e-
xecució de les obres de nova construcció
de la part secundària d’un Institut Escola
de 2/0 línies al municipi de Santa Susan-
na, entre l’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya.
Per resolució de l’Alcaldia de data 16 de ge-
ner de 2019, s’ha aprovat inicialment el
Conveni per a l’execució de les obres de no-
va construcció de la part secundària d’un
Institut Escola de 2/0 línies al municipi de
Santa Susanna, entre l’Ajuntament i la Ge-
neralitat de Catalunya.
En compliment del que estableix el Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens lo-
cals, es sotmet el conveni aprovat per mitjà
d’aquest edicte a informació pública i au-
diència dels interessats pel termini de trenta
dies, mitjançant edicte al BOP, en un diari
dels de major difusió de la regió, al Tauler
d’Edictes i a la seu electrònica www.stasu-
sanna.cat, per tal que s’hi puguin deduir re-
clamacions i al·legacions.
Joan Campolier Montsant.
Alcalde
Santa Susanna, 16 de gener de 2019

135024-1203035Q

L’Audiencia Nacional ha
reobert la causa contra els
quatre acompanyants de
Carles Puigdemont quan
va ser detingut a Alema-
nya, el març passat. L’em-
presari i amic de Puigde-
mont Josep Maria Mata-
mala, l’historiador i actual
cap de l’oficina de l’expre-
sident Josep Lluís Alay i
dos mossos d’esquadra fo-
ra de servei van ser investi-
gats per encobriment i,
tret del primer, van com-
parèixer a l’Audiencia Na-
cional. El 30 d’octubre, el
jutge Diego de Egea va ar-
xivar la causa argumen-
tant que eren fora de
l’exercici de les seves fun-
cions públiques i que des-
coneixien l’activació de
l’ordre internacional de de-
tenció. El ministeri públic
va recórrer contra aquesta
decisió i ara una interlocu-
tòria de tres magistrats
conclou que l’actuació de
tots quatre “estava dirigi-
da a evitar” que Puigde-
mont fos detingut en un
país que no fos Bèlgica” i,
per tant, els torna a inves-
tigar per un delicte d’enco-
briment de rebel·lió. Els
jutges indiquen que l’acti-
vació de l’euroordre era un
“fet notori” i que l’inusual
trajecte en cotxe “encaixa
amb la voluntat d’ajudar-lo
a eludir la investigació i
sostraure’s de la crida i cer-
ca”. El jutge De Egea ja no
és a l’Audiencia Nacional i
el cas el durà el seu substi-
tut, que podria tornar a ci-
tar els encausats. ■

X.A.
BARCELONA

Reobrenla
causa contra els
acompanyants
de Puigdemont

La vicepresidenta espa-
nyola, Carmen Calvo, no
es va despertar partidària
de cedir al prec del govern
català de crear una mesa
política paral·lela a la nego-
ciació del pressupost amb
què Pedro Sánchez busca
l’oxigen per arribar al
2020. “És que la mesa de
negociació política és totes
i cadascuna de les vegades
que jo em veig amb ells i to-
tes les que s’ha reunit la co-

missió bilateral, que amb
el PP no es va reunir mai”,
advertia a primera hora a
Antena 3. Després d’una
reunió a La Moncloa amb
el secretisme de no oferir
ni tan sols una fotografia
de Calvo amb el vicepresi-
dent, Pere Aragonès, i la
consellera de la Presidèn-
cia, Elsa Artadi, els go-
verns van pactar explorar
un doble espai de diàleg po-
lític: un de bilateral entre
executius i un de partits
catalans. I així ho van dir
en un comunicat conjunt.

Després del desglaç del
20 de desembre al Palau de
Pedralbes i de la cita ahir a
Madrid, el diàleg entre els
extrems del pont aeri con-
tinuarà la setmana que ve,
perquè Calvo té previst
viatjar a Barcelona a una
“segona part” de la reunió
d’ahir a Madrid “per a la
concreció i les dates” de
possibles acords. Si bé la
Generalitat no ho viu amb
tanta pressa, per a Sán-
chez és vital que ERC i el
PDeCAT no registrin una
esmena a la totalitat abans

de la data límit del 8 de fe-
brer i, encara més, que no
votin una de pròpia o del
PP i Cs el 13 de febrer,
quan el Congrés dictarà

sentència sobre el retorn o
la continuïtat del tràmit
pressupostari. En aquest
sentit, el portaveu del PDe-
CAT Carles Campuzano,
més procliu a explorar la
negociació que la també di-
putada del partit Míriam
Nogueras, advertia que les
detencions a Girona sense
ordre judicial allunyen tot
acostament i “reforcen les
posicions dels que creuen
que el diàleg polític mai no
servirà per resoldre el con-
flicte entre Catalunya i
l’Estat”.

Matís de La Moncloa
La concessió d’un fòrum
polític doble –ara existeix
la taula de diàleg catalana
l’1 de febrer– va fer que el
PP i Ciutadans posessin el
crit al cel pel que troben
“humiliant”. “Si està dis-
posat a cedir més sobira-
nia a Catalunya per acon-
tentar Torra i a cedir més
en el pressupost a Torra
per pagar el peatge diari a
La Moncloa, que ho di-
gui!”, desafiava el secreta-
ri general del PP, Teodoro
García Egea. “És un nou
capítol de la humiliació a la
qual Sánchez sotmet els
espanyols: queda clar que
el govern d’Espanya no
exigeix als separatistes,
els que han donat un cop a
la democràcia, que cessin
en la seva actitud i com-
pleixin la llei, l’únic que
importa és mantenir-se a
La Moncloa”, hi afegia Jo-
sé Manuel Villegas (Cs).

Davant la volada que
prenia el comunicat que
La Moncloa havia subscrit
amb els dos representants
de la Generalitat, la matei-
xa oficina de La Moncloa
afegia posteriorment una
precisió en una nota ja
pròpia per aclarir que “la
mesa és de partits cata-
lans i que el marc de diàleg
és l’Estatut”. ■

Calvo cedeix a Aragonès i
Artadi la mesa política per
aspirar a tenir pressupost
a Pacten un diàleg bilateral de governs i un de partits a La vicepresidenta va a
Barcelona la setmana que ve a perfilar l’entesa a El PP i Cs ho troben “humiliant”

David Portabella
MADRID

Aragonès i Artadi, amb Calvo i Batet, al desembre a Pedralbes. En la cita d’ahir, sense Batet, no hi va haver fotografia ■ ACN

“Es valora la
possibilitat d’establir
dos espais de diàleg
diferenciats: un entre
governs i un altre entre
partits per concretar”
Comunicat dels governs

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

La frase
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Ajuntament de 
Caldes de Montbui

ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l’aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per expropiació per a la realització d’una zona bal-
neària a Caldes de Montbui. Expedient 1259/2012.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 27 de desembre de 2018, va aprovar, entre d’altres, els acords següents:
«...
Segon. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per expropiació per la realització de la zona balneària, que són:
Finques registrals números 320 i 321 de Caldes de Montbui, ve descrita en les seves inscripcions 6ª, 7ª i 8ª, constant al foli 184 del volum 2417 de
l’Arxiu, llibre 200 de Caldes de Montbui.
“Finca de Caldes de Montbui Nº: 320
Código CRU: 08078000168299
___________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA ___________________
RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA plantada de viña y olivos, de cabida dos cuartanes de semilla de trigo poco más o menos, o sean seis áreas, doce cen-
tiáreas y seis centímetros cuadrados, que es parte de una pieza de tierra de mayor cabida situada en el término de la villa de Caldes de Montbui y en
la partida llamada Les Cremades, separada de dicha pieza de tierra por el camino que dirige de Caldes de Montbui al pueblo de Sentmenat. LINDA: a
Oriente con el terreno de doña María Coloma y parte con tierras de Mariano Sans, luego de don Ramón de Sans y Tort; Mediodía y Poniente, con
otras tierras de la misma herencia, y a Norte, con un camino que dirige a Sentmenat.
Referencia catastral: 08033A009000810000ER
Finca de Caldes de Montbui Nº: 321
Código CRU: 08078000168305
___________________ DESCRIPCIÓN DE LA FINCA ___________________
RÚSTICA: PIEZA DE TIERRA parte campa, parte viña y parte olivar, de cabida seis cuarteras ocho cuartanes de semilla de trigo, poco más o menos,
o sean DOS HECTÁREAS, CUARENTA Y CUATRO ÁREAS, OCHENTA Y DOS CENTIÁREAS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS
situada en el término de Caldes de Montbui y paraje llamado Les Cremades, hoy polígono 9, parcela 81 Mas Palet. LINDA: a Oriente, con el torrente
llamado de María Coloma; a Mediodía con un arroyo; a Poniente con tierras de José Margenat y Pascual de Roviña, mediante un camino, y a Norte,
parte con el camino que dirige a Sentmenat y parte con tierra de Francisco de Asís Cerdá.
Referencia catastral 08033A009000810000ER
Superficie: 22.461,00 m2.”
Tercer. Demanar certificat de titularitats i càrregues al Registre de la Propietat de Granollers núm. 2, i del resultat d’aquest s’elaborarà la relació inicial
completa de béns i drets afectats.
Quart. Una vegada obtingut el certificat de l’apartat anterior, es procedirà a sotmetre la relació de drets i béns afectats per un termini d’informació pú-
blica de 20 dies amb la publicació de l’edicte al BOPB i al diari El Punt Avui.
Cinquè. Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten al·legacions a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà defi-
nitiva sense necessitat de cap altre tràmit.
...
Desè. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu
procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques.»
Un cop rebuts els certificats de titularitats i càrregues del Registre de la Propietat de Granollers núm. 2, s’ha comprovat que els béns i drets esmentats
a l’acord no estan afectats per cap càrrega o gravamen.
És per tot això que es sotmet la relació de drets i béns afectats, especificats a l’acord transcrit anteriorment, per un termini d’informació pública de 20
dies, termini durant el qual es podran presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
Caldes de Montbui, 15 de gener de 2019
L’alcalde accidental, Isidre Pineda Moncusí

143122-1203022Q

ANUNCI
Iniciat expedient d’expropiació forçosa per a l’ocupació dels béns i drets necessaris per a la realit-
zació de les obres incloses al Projecte de vorera entre el nucli urbà i la urbanització els Arcs
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2017 i d’a-
cord amb la modificació de les Normes subsidiàries de planejament aprovada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2018, en què
es va donar la conformitat al Text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament relativa a la prefixació de serveis tècnics i viari en sòl urbanitzable (SAU-1 i SAU-5) i
regulació de sistemes, publicada al DOGC núm. 7749 de 16 de novembre de 2018, es fa pública
la relació de propietaris i béns afectats, perquè dins del termini de quinze dies, comptats a partir
del següent al de la darrera inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el diari El Punt Avui, puguin els interessats formu-
lar al·legacions, aportant totes les dades que permetin la rectificació dels possibles errors en l’es-
mentada relació. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament: www.puigpelat.altanet.org.
Únicament als efectes de l’esmena d’errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer per al·legar i oferir tots els antecedents o referèn-
cies que serveixin de fonament per a les rectificacions que procedeixin.

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
Identificació del propietari:
Habitania Tarraco, SL, amb CIF B43717370 
Descripció de la finca:
La finca objecte d’aquest expedient està situada al carrer Valls - Vilabella, fins plaça de la Pau, 5.
Superfície de 21,001 m2. Limita al nord amb la parcel·la 12 del polígon 10 – cementiri municipal; a
l’oest, parcel·la 11 i 26 del polígon 10 i carretera Valls - Vilabella. Al sud, plaça de la Pau i camí de
Valls - Vilabella. A l’est, parcel·les 24 i 25 del polígon 10.
Càrregues:

- Hipoteca a favor de Caixa Estalvis Tarragona. Modificada per Novació d’hipoteca a favor 
de Caixa Estalvis Catalunya Tarragona Manresa.
- Embargament Administratiu a favor de l’Ajuntament de Valls.
- Embargament Administratiu a favor de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
- Embargament Administratiu a favor de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.
- Embargament Administratiu a favor de l’Ajuntament de Puigpelat.
- Embargament Administratiu a favor de la Hisenda Pública.

Tipus d’afectació:
Adquisició de béns.
Valoració:
El valor total ascendeix a la quantitat de 3.579,99 € (tres mil cinc-cents setanta-nou euros amb
noranta-nou cèntims d’euro).
Marta Blanch i Figueras. Alcaldessa
Puigpelat, 15 de gener de 2019

Ajuntament de
Puigpelat

134436-1203063L

Ajuntament de 
Santa Cecília de Voltregà

ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia
15 de gener de 2019, ha aprovat definitiva-
ment el canvi de sistema d’actuació urbanís-
tica, de reparcel·lació en la seva modalitat
de compensació bàsica al d’expropiació, as-
signant a l’Ajuntament de Santa Cecília de
Voltregà la condició d’administració actuant
per a l’execució urbanística del Pla especial
del Nucli Urbà, i, conjuntament amb aquest,
la minuta del conveni a subscriure entre la
companyia mercantil ARSOSA SL, com a
promotora de l’esmentat planejament, i l’A-
juntament, el qual té per objecte establir els
pactes i condicions a les quals s’ha de sub-
jectar el canvi del sistema d’actuació urba-
nística per a l’execució del planejament.

L’expedient i el conveni subscrit es poden
consultar presencialment a les oficines mu-
nicipals (plaça de l’Església, s/n) i per mit-
jans telemàtics a la seu electrònica munici-
pal (www.santacecilia.cat).

L’acord plenari posa fi a la via administrativa
i pot ser impugnat per mitjà de recurs con-
tenciós administratiu davant dels jutjats con-
tenciosos administratius de Barcelona en el
termini de dos mesos.

Potestativament, es podrà interposar recurs
de reposició davant del mateix òrgan que ha
adoptat l’acord en el termini d’un mes.

Tanmateix, els legitimats poden interposar
qualsevol altre recurs ajustat a dret que con-
siderin convenient.

Santa Cecília de Voltregà, 16 de gener de
2019
L’alcalde, 
Joan Senmartí i Escarrà 

L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) portarà a
l’opinió pública europea la
campanya contra el judici
a l’1-O per mitjà de mobilit-
zacions i accions reivindi-
catives a les principals ca-
pitals coincidint amb
l’inici de la vista. Ahir llan-
çava a les xarxes socials el
primer espot centrat en
les lluites pels drets demo-
cràtics amb l’objectiu de
recollir diners per finan-
çar la campanya i posava
en marxa la plana digital
makeamove.cat.

A través d’aquesta web,
l’entitat vol recollir dona-
tius per començar la cam-
panya el primer dia del ju-
dici amb accions i mobilit-
zacions a Brussel·les, Lon-
dres, París, Berlín, Roma i
Ginebra, però també a Ca-
talunya. Tanques publici-
tàries o volumètrics a les
places cèntriques d’aques-
tes ciutats acompanyaran
les protestes que organit-
zaran les assemblees exte-

riors de l’entitat per de-
nunciar que l’Estat espa-
nyol vol convertir en un de-
licte el dret a l’autodeter-
minació. Les lluites pel vot
femení a Londres, per la
independència de l’Índia,
contra la segregació racial
a Sud-àfrica i per la lliber-
tat sexual als Estats Units
o la caiguda del mur de

Berlín protagonitzen el
primer espot al costat del
referèndum català de
l’1-O. Coincidint amb el ju-
dici, l’ANC també anuncia
el llançament d’un vídeo
per al qual el músic anglès
Peter Gabriel ha cedit una
cançó per donar suport a la
campanya. L’artista, com-
promès amb la lluita con-

tra l’apartheid sud-africà i
posteriorment amb Am-
nistia Internacional, tam-
bé va donar suport al ma-
nifest Let catalans vote,
que es va promoure abans
de l’1-O en defensa del re-
ferèndum que va ser repri-
mit policialment.

Aprofitant un dels pri-
mers caps de setmana del
judici, l’ANC també orga-
nitzarà junt amb Òmnium
una manifestació de pro-
testa a Madrid, a la qual
s’afegirà un altre dia una
mobilització solidària amb
els presos catalans a Eus-
kadi. La presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie,
explica que la campanya
internacional se centra en
el dret a l’autodetermina-
ció perquè aquest ha de ser
l’objectiu polític que s’ha
de promoure en l’àmbit in-
ternacional durant la cau-
sa: “Ha d’ajudar a atreure
l’opinió pública interna-
cional per al dia que el Par-
lament i el govern de Cata-
lunya estiguin preparats
per fer efectiva la indepen-
dència.”

Paluzie defensa que Ca-
talunya, el Quebec o Escò-
cia són una nova fase del
dret d’autodeterminació
que va començar amb la
descolonització dels 60 i va
continuar amb els països
de l’est d’Europa als anys
90 del segle passat: “No
se’ns reconeix el dret a
l’autogovern, sinó a una
descentralització que l’Es-
tat espanyol et concedeix o
et retira quan vol.” ■

L’ANC portarà a Europa la
campanya contra el judici
a Denunciarà a l’opinió pública que l’Estat tracti com a delicte l’autodeterminació a Demana donatius
per pagar-la amb un espot de lluites democràtiques al qual s’afegirà un vídeo de Peter Gabriel

Xavier Miró
BARCELONA

Els dirigents de l’ANC presentaven ahir la campanya internacional contra el judici al referèndum ■ JOSEP LOSADA

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

Les frases

“Apel·lem a les
opinions públiques
perquè és un judici
contra l’exercici de
l’autodeterminació”
Elisenda Paluzie
PRESIDENTA DE L’ANC

“Amb la Constitució,
la llei judicial i tractats
internacionals, l’Estat
persegueix el dret
d’autodeterminació”
Pep Cruanyes
VICEPRESIDENT DE L’ANC
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ERC prepara una campa-
nya d’actes en diferents
ciutats espanyoles en pa-
ral·lel al judici contra els
presos polítics i fins a les
eleccions del maig. Els re-
publicans volen “explicar-
se, defensar-se i acusar
l’Estat per les vulnera-
cions de drets i llibertats i
l’atac a la democràcia”, se-
gons va explicar ahir la
portaveu del partit, Marta
Vilalta. La formació pre-
veu recalar a Madrid, Sa-

ragossa, Granada, Sevilla
Múrcia, Còrdova o Valla-
dolid, a més de València i
Palma. Abans, però, el prò-
xim dia 29 el president del
partit, Oriol Junqueras,
empresonat a Lledoners,
oferirà una conferència
per escrit al Sant Jordi
Club de Barcelona.

D’altra banda, la defen-
sa de Junqueras i Raül Ro-
meva, a càrrec d’Andreu
van den Eynde, reclama la
impugnació de proves de
la instrucció “il·legal” del
jutjat 13 per demanar que
siguin expulsades del pro-

cediment judicial al Su-
prem. La del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart,
impugna vídeos que la fis-
calia aporta com a prova
perquè les imatges estan
manipulades. En concret,
es tracta d’un vídeo titulat
“Protesta ante la conselle-
ria d’Economia 20 de sep-
tiembre”. Segons la des-
cripció indicativa sobre-

impresa, les imatges cor-
responen a les protestes al
davant de la seu d’Econo-
mia. En realitat, el vídeo
barreja imatges del davant
de la conselleria amb l’ope-
ració de la Policía Nacional
davant de la seu de la CUP
amb l’objectiu de reforçar
el relat de falsa violència
en les protestes del 20 de
setembre. ■

Emili Bella
BARCELONA

ERC prepara
actes arreu de
l’Estat durant
el procés judicial
a La defensa de Junqueras i Romeva
insistirà en la impugnació de les proves de
la instrucció “il·legal” del jutjat número 13

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i l’advocat Andreu van
den Eynde, ahir a la seu d’Esquerra ■ ACN

Fins a 42,8 milions d’eu-
ros si hi ha pressupost,
32,15 milions si es prorro-
ga l’actual. Aquests són els
recursos que el Departa-
ment d’Acció Exterior
planteja destinar a coope-
ració, segons va anunciar
ahir el conseller Alfred
Bosch en la seva primera
compareixença en comis-
sió al Parlament, en què va
detallar el seu pla d’actua-
ció. Bosch pretén incre-
mentar els recursos en
aquest àmbit per pal·liar
les retallades dels últims
anys i avançar en l’objec-
tiu d’assolir el 0,7% del

pressupost abans del
2030.

En matèria de delega-
cions va observar que “per
cada euro que la Generali-
tat dedica en servei exte-
rior, el Ministeri d’Exte-
riors en dedica 100”.
“Hem viscut mesos d’ex-
trema excepcionalitat i de
clar perjudici per l’aplica-
ció de l’article 155 a Cata-
lunya”, va recordar. ■

Bosch vol augmentar
a 42,8 milions els
recursos a cooperació

E.B.
BARCELONA

a El conseller d’Acció
Exterior lamenta la
paràlisi derivada de
l’aplicació del 155

Alfred Bosch, ahir al
Parlament ■ ACN
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TV3

   06.00   Notícies 3/24.  
  08.00   Els matins. 
 Avui s’entrevista el jutge José María 

Fernández Seijo i la portaveu de la 
PAH, Lucía Delgado, amb qui es parla 
dels desnonaments oberts, els que 
s’ordenen sense una data concreta.  

  12.00   12-14.   
  13.55   Telenotícies comarques. 
   14.30   Telenotícies migdia.  
  15.40   Cuines.    Crema d’aranja .
  16.00   Com si fos ahir.  
  L’Aimar ha canviat d’opinió i ara vol 

conèixer la Júlia. Aleshores l’Eva 
organitza la trobada i els deixa sols. 
La Sara, per la seva banda, diu a la 
Marina que marxarà als Estats Units 
amb el seu pare. A ella no li fa cap 
gràcia i s’enfronta amb el Bernat, que 
ja no està per orgues i es deixa anar. 
Paral·lelament, l’Anna i l’Eloi han 
d’anar a sopar amb el Jordi i la Vero 
i no els fa cap gràcia, malgrat que la 
Sílvia els vol estovar. A més, per si 
no n’hi havia prou, apareix la Gemma 
amb la notícia que la parella vol tenir 
un fi ll. I l’Andreu explica a la Gemma 
que l’endemà operen la seva germana. 
Llavors ella va a l’hospital per intentar 
reconciliar-se amb la Montse. 

  16.40   Tot es mou. 
   20.15   Està passant.  
  21.00   Telenotícies vespre.  
  22.00   Polònia. 
 Arriba el capítol 500 i el programa ha 

preparat un musical molt especial. En 
aquesta entrega Quim Torra té molt 
clar que no pactarà els pressupostos 
amb Meritxell Batet, així que li canta 
les quaranta, literalment, a ritme de 
la cançó Don’t go breaking my heart, 
d’Elton John. Després Sebastià d’Arbó 
té un misteri nou i esgarrifós, la 
increïble història de la castellanoparlant 
de la corba. L’últim testimoni que 
afi rma haver-la vist és el candidat 
Manuel Valls. Mentrestant, a Andalusia, 
el nou president governa gràcies al 
suport dels 12 diputats de Vox.  

  22.35   La nit dels Òscars.  
  23.50   Més 324.    Amb Xavier Grasset. 
  01.30   Gran reserva.   

SUPER 3 / 33
   09.00   El xai Shaun  .   
  09.37   Pat, el gos  .   
  09.59   Loopdidoo  .   
  10.29   El Zack i el Quack  .   
  11.01   El xou del Sr. Peabody i en 

Sherman.  
  12.08   L’Òliba i companyia  .   
  12.34   Prodigiosa: Les aventures de 

Ladybug i Gat Noir.     
  12.58   Doraemon.  
  13.48   Avatar: l’últim mestre de l’aire  . 
    14.32   El detectiu Conan  .   
  15.18   Bola de drac Z  .   
  16.08   Dinotrux.     
  16.32   Kazoops!    
  16.59   Comptem amb la Paula  .   
  17.30   El Mic i els seus amics.     
  17.57   Una mà de contes  .   
  18.11   Oddbods  .   
  18.33   Kikoriki  .   
  19.05   La màgica Do-Re-Mi.     
  19.30   En Grizzy i els lèmmings  .  
  20.25   Cine.   Equip Tigre: la muntanya 

dels 1.000 dracs  .  Dos nens, el Luk 
i el Patrick, i una nena, la Bigi, formen 
l’Equip del Tigre i junts viuen centenars 
d’aventures màgiques.  

  21.55   Històries de la vida.  En aquest 
segon episodi, es parla d’una fase molt 
important de la vida dels animals, la del 
creixement, la del pas a la vida adulta. 

  22.55   Alaska salvatge.  L’estiu a Alaska 
avança ràpidament i està marcat per 
l’allargament del dia, fi ns al punt que, a 
l’extrem septentrional de l’estat, el sol 
pràcticament no es pon.  

  23.50   Xoc d’anhels 1918-1939.  La May 
és una dona lliure.  www.elpuntavui.tv

La nostra graella

08.30 Notícies locals.  
09.00 Teló de fons. Dones creadores:

Desgenerant. Reemissió. 
09.30 Central de neu. Reemissió. 
10.00 Connexió Parlament. Comissió de

Control de l’Actuació de la CCMA.  
12.00 Notícies locals.  
13.00 Gaudeix la festa. De basílica en

basílica. Reemissió. 
13.30 Viure des de l’essència. Convidada:

Sílvia Congost, psicòloga. Reemissió. 
14.00 Notícies locals.  

15.30 Central de neu. Reemissió. 
16.00 Notícies locals.  
16.30 Teló de fons. Dones creadores:

desgenerant. Reemissió. 
17.00 Notícies locals.  
18.00 Gaudeix la festa. De basílica en

basílica. Reemissió. 
18.30 Notícies locals.  
19.00 Connecti.cat.  
20.00 Notícies locals.  
21.00 Caminant per Catalunya. Badalona.

Excursió pels entorns de Badalona. Visitarem
el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i un
parell d’ermites. Reemissió. 

21.30 Torna-la a tocar, Sam. Reemissió. 
22.00 Notícies locals.  

Avui El Punt Avui Televisió retransmet en directe, des
del Parlament, la comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), on compareixen els màxims directius de
l’entitat, així com de TV3 i Catalunya Ràdio.

Comissió de Control de
l’Actuació de la CCMA

10.00 CONNEXIÓ PARLAMENT

La televisió

Les estrenes cinematogràfiques

15.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM

Programa de cinema en què es repassen les estrenes
de la setmana, amb títols com ara Gente que viene y
bah, La favorita, Uno más de la família, La francesita,
La gran aventura de los Lunnis, Dios no está muerto,
Caso Murer i Glass, de M. Night Shyamalan, una pel-
lícula de superherois, terror i suspens. També parlem
dels 90 anys de Popeye. I farem un resum de les pel-
lícules més taquilleres del 2018. Felicitarem Jim Car-
rey, que fa 57 anys, i Kevin Costner, que en fa 64. I
acabarem amb el tràiler d’Escape Room. 

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45

Atenció al client972 18 64 80 i també aatencioclient@elpuntavui.cat
801175-1201321L

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

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

DINOSFERA

C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

Cal presentar 
la targeta 

directament 
a la taquilla

MUSEU DE LA 
CONCA 
DELLÀ

C/ del Museu, 4 
Isona 

(Pallars Jussà)

Preu de 
l’entrada: 3,50 euros

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

de subscriptor

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA 

DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270

Terrassa

Preu de l’entrada:
4,50 €

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

OFERTA 2x1 
LIMITADA

LA PASTISSERIA I
ELS FOLLETS 

Teatre Lluïsos de Gràcia,
diumenge 27 de gener, 

a les 12 del migdia 
i a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 9,5 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SPAR CITYLIFT
GIRONA –

VALÈNCIA BC

Pavelló de Fontajau 
de Girona, 

diumenge 20 de gener, 
a les 6 de la tarda

OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per

targeta

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

QUINA BARRA!
Estat Particular

Les Nits del Centre,
c/ Paulí Torras, 

12 de Sarrià de Ter, 
dijous 24 de gener, 

a 2/4 de 10 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l’entrada: 3 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

HE MIRAT
AQUESTA TERRA
Doble DVD i doble CD

Recull de la interpretació que La
Locomotora Negra, la Coral

Sant Jordi i diversos solistes van
fer al Palau de la Música de la

cantata jazz  

Preu subscriptors: 18,95 euros
Preu lectors: 22,95 euros

Recollida a la seu d’El Punt
Avui, a Girona, o enviament

a domicili (5 euros de
despeses de tramesa)

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

rcolomina
Resaltado
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