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A la corda fluixa
OFENSIVA · El PSOE
registra una moció de
censura i Podemos li
garanteix el seu suport

DECISIU · Cs exigeix
eleccions però rebutja
una iniciativa que tingui
suport independentista

COP · Rajoy s’atrinxera
i acusa Sánchez de
“debilitar Espanya” per
interès personal

A un any de les municipals

50 alcaldes i alcaldables opinen què s’hi juga el país en les locals del 2019 P6-13

ADA COLAU Barcelona

“Un país cohesionat 
i orgullós de la 
seva diversitat”
MARTA MADRENAS Girona

“Com a país, avançar
en la construcció 
de la República”

ÀNGEL ROS Lleida

“Situar les necessitats
reals dels veïns en el
centre del debat”

“Les municipals han
de ser 100%
municipals”

ALFREDO VEGA Terrassa

NÚRIA MARÍN L’Hospitalet de Ll.

“Necessitem normalitat,
diàleg i pacte en
benefici de tots”

“O consolidar la feina feta
aquests anys o fer-ho
saltar tot en l’aire“

JOSEP F. BALLESTEROS Tarragona

DOLORS SABATER Badalona

“Assolir el màxim
d’alcaldies per mantenir
l’esperit del canvi”

MATIES SERRACANT Sabadell

“Des dels municipis cal
consolidar polítiques
d’interès general”

NACIONAL P14

Torra exigeix
a Rajoy la
publicació
immediata
del govern
El dictamen jurídic
avala que l’executiu
espanyol hi està obligat

NACIONAL P16

Cs saboteja
el ple del
Parlament
retirant un
llaç groc
Torrent suspèn la
sessió per retornar-lo
als bancs del govern
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questa època de
política fugaç

que ens ha tocat
(mal)viure de vega-
des, només de vega-
des, té moments es-

plendorosos que cal assaborir amb
una mica de calma. I –alegria!– ara en-
trem en un d’ells, perquè Pedro Sán-
chez ha posat un parany per a elefants
i, en el mateix moment, s’hi ha tirat de
cap. La trampa és saducea: si Sánchez
pacta el suport de Ciutadans, haurà de
cridar a les urnes, amb moltes proba-
bilitats d’haver-li fet el favor de la vida
a Albert Rivera, únic beneficiari d’unes
eleccions on els socialistes espanyols
parteixen des del quart lloc a les en-
questes. I, si opta per demanar el su-
port a Podemos i als diversos grups
sobiranistes, també guanyarà, però li
caurà al damunt tota l’artilleria medià-
tica del nacionalisme espanyol; els ter-
tulians d’Ana Rosa entraran en convul-
sions i els editorialistes d’El País es ra-
paran al zero mentre criden banzai!

Així les coses, el millor per a Sán-
chez seria trobar la manera de perdre

la moció de censura. Però no és tan fà-
cil perquè la resta de partits tenen mo-
tius poderosos per votar-lo, fins i tot
sense esperar-ne cap contrapartida.
Rivera voldrà aprofitar l’ocasió per es-
curçar dos anys el seu camí cap a la
Moncloa, Pablo Iglesias –després de la
relliscada de la hipoteca– necessita re-
cuperar perfil d’esquerres i adquirir la
condició de partit decisiu, ERC i PDe-
CAT es freguen les mans veient com
poden destruir el bloc del 155 i, alhora,
venjar-se dels que van ordenar la vio-
lència de l’1 d’octubre... I, pel que fa al
PNB, Pedro Sánchez pot significar el
millor antídot contra Albert Rivera i la
seva fúria anticoncert basc.

Total, que a Pedro Sánchez ja se li
deu haver passat pel cap la idea de
preguntar al PNB quant costaria fer-li
perdre la moció. Una solució que alleu-
jaria el PSOE i als bascos els permetria
quedar bé amb tothom mentre, simul-
tàniament, paren les dues mans. En fi,
el que dèiem, la funció acaba de co-
mençar; els pallassos ja han sortit a la
pista i el públic s’ho comença a passar
la mar de bé.

A

Keep calm
Salvador Cot

Tortell Pedro

Pedro Sánchez ha posat
un parany per a elefants
i, en el mateix moment,
s’hi ha tirat de cap

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

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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a primavera de l’any passat, per
suplir durant uns dies Manuel
Cuyàs, em van encarregar unes

ombres que van coincidir temporal-
ment amb el festival de Canes, de ma-
nera que s’hi van convertir en una
contracrònica complementària. Les
noves ombres de primavera comencen
poc després de l’última edició de Ca-
nes i he pensat que, revisant les meves
notes del festival, podria destinar-les
parcialment a temes tot just esbossats
en les cròniques o que, a causa de la li-
mitació de l’espai, van quedar-ne al
marge. Mostrant part del fora de
camp, continuaré, doncs, pensant so-
bre el cinema i, per tant, sobre les re-
presentacions que fa del món. També
del que s’esdevé a l’entorn del cinema
que, encara que a vegades ho pugui
semblar, tampoc no és aliè al món. En
tot cas, no hi és aliena la denúncia
dels abusos sexuals (i també de les dis-
criminacions de tota mena) que han
emprès dones dels diferents sectors de
la indústria del cinema: l’important és
que, malgrat que siguin qüestionades
pel fet de ser unes dones privilegiades,
no només vindiquen els seus drets o

L

denuncien els abusos en primera per-
sona.

En la crònica d’urgència del palma-
rès, no hi vaig deixar constància del
fet que, abans de lliurar el premi a Sa-
mal Yeslyamova per interpretar al
film Ayka una dona víctima d’una vio-
lació i d’abusos laborals, Asia Argento
va declarar que, l’any 1977, va ser vio-
lada per Harvey Weinstein al mateix

Canes, que l’actriu italiana va definir
com un territori de caça preferent del
productor. La filla de Dario Argento te-
nia aleshores 21 anys. I han passat
justament 21 anys. Sempre hi ha qui
pregunta per què les actrius que ara
han denunciat Weinstein (i d’altres)
no ho havien fet abans. Una de les ma-
neres amb les quals es culpabilitza les
víctimes insinuant, si no ho diuen de
manera explícita, que no ho van de-
nunciar per no renunciar a les seves
ambicions personals. Qui abusava, pe-
rò, del seu poder? Sí, devien tenir por
de restar marginades. I és així que
apareix la qüestió fonamental: aques-
tes dones, fins i tot les de Hollywood,
s’han adonat que la lluita és col·lecti-
va. Han deixat de tenir por quan no
s’han sentit soles i potser han desco-
bert que el més important és la digni-
tat de totes. Per això, el coratge d’Ar-
gento: “Mai més Weinstein serà ben
rebut a Canes, però n’hi ha més asse-
guts entre nosaltres que han tingut un
comportament indigne amb dones. Ho
sabeu. I el més interessant és que nos-
altres ho sabem i no us permetrem
viure en la impunitat.”

“Sempre hi ha
qui pregunta per
què les actrius que
ara han denunciat
Weinstein (i d’altres)
no ho havien fet
abans

Imma Merino

Juntes perdem la por

Ombres de Primavera



rispetes? I tant! I un bol ben ple!
Crispetes i atents a la pantalla,
que això d’Espanya serà especta-

cular. Ja era hora, que després de tant
rebre tinguéssim una estona de satis-
facció. Perquè és un tip de riure, tot
plegat. Van veure ahir Rajoy? És bo,
aquest home. Té un partit ple de cor-
ruptes, una sentència que li diu clara-
ment que el seu testimoni és més que
dubtós, i ell mirant cap a un altre cos-
tat. I Sánchez? Després de mesos i me-
sos desaparegut, ara va i diu que pre-
senta una moció de censura i que, si
cal, la negociarà amb el Le Pen català,
que és aquest tal Quim Torra que ell
considera xenòfob, supremacista, na-
zi i no sé quantes coses més. És bo,
també, aquest Sánchez. I per bo, és
clar, aquest tal Rivera, que no en des-
aprofita ni una per sortir a la tele amb
cara d’enfadat. Deu patir molt, aquest
home. Enfadat amb els independentis-
tes, enfadat amb Sánchez perquè li ha

C “Ja era hora, que
després de tant
de rebre ara ens
ofereixin una estona
d’espectacle

passat a davant, i enfadat ara amb Ra-
joy després d’haver-li votat els pressu-
postos. Fins i tot el PNB, és per llogar-
hi cadires. Voten els pressupostos a
Rajoy i just l’endemà, l’endemà ma-
teix, es deixen festejar per presentar-
li una moció de censura. Rajoy, a la
corda fluixa; Sánchez, content perquè
ha tornat a pujar a l’escenari; Iglesias

(el que volia fer el sorpasso a Sán-
chez), aplaudint-lo i donant-li suport
incondicional; i el PNB, al més pur
CiU style, fent allò de la puta i la Ra-
moneta. No em negaran que l’especta-
cle promet. El galliner ben esvalotat i
Rajoy dient que “Espanya no es me-
reix un període d’inestabilitat”. És bo,
aquest Rajoy. Quan Torra parla dels
catalans li diuen que no pot parlar en
nom de tots els catalans, i en canvi Ra-
joy es veu que sí que ho pot fer en nom
de tots els espanyols quan li presenten
una moció de censura. Molt bo, Rajoy,
molt bo. Seguin, posin les crispetes al
microones (si és que són de fer-les al
microones) i preparin-se per passar
una bona estona. Perquè l’espectacle
promet. Es tiraran els plats pel cap i
els independentistes, és clar, no s’ho
perdin, ja veuran com tornarem a ser
els culpables de tot. Espanya s’esba-
tussa i nosaltres aquí mirant-nos-ho.
No s’ho perdin.

Crispetes
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

D’aquí a exactament un any,
Catalunya viurà una nova con-

tesa electoral ja que el 26 de maig
del 2019, a falta del formalisme que
ho aprovi el Consell de Ministres, se
celebraran a Catalunya eleccions
municipals i europees. Qualsevol cita
electoral que se celebri estarà mar-
cada per la situació del país, una si-
tuació tan anormal com que el presi-
dent legítim estigui a l’exili i gran part
del seu govern a la presó pel simple
fet d’haver dut fins a les darreres
conseqüències el mandat del poble i
el seu programa electoral. L’enques-
ta a una cinquantena d’alcaldes i
candidats ja proclamats que publica
avui aquest diari mostra que aquest
és el sentiment majoritari en el sobi-
ranisme, mentre que en l’unionisme i
en el món dels comuns s’opta per
tractar les municipals en clau estric-
tament local, cosa que, al ritme d’es-
deveniments actual, serà del tot in-
viable.

Però és que les eleccions mu-
nicipals són, justament, les que
més en clau republicana s’han
d’afrontar ja que són els ajunta-
ments els que han de trobar les solu-
cions urgents per als problemes re-
als de la gent i això ho han de fer tot i
que el govern de l’Estat fa temps que
ha abandonat Catalunya. Els ajunta-
ments no tenen les eines necessà-
ries per afrontar tots els problemes
reals que han d’afrontar ni per plani-
ficar la mobilitat del futur, l’accés a
l’habitatge, garantir la cohesió social,
l’equilibri territorial i la generació de
feina. D’exemples n’hi hauria molts,
però es podria citar la desídia estatal
en el tema d’infraestructures –A-27,
quart cinturó, enllaços al port de
Barcelona, desdoblament de l’N-II
aturats– i el desequilibri territorial
que provoca o la manca de recursos
per a la llei de la dependència per
veure que els ajuntaments han
d’afrontar la crisi sense comptar
amb l’Estat.

Municipals
en clau de
República

EDITORIAL

Les cares de la notícia

Flavita Banana ha estat guardonada amb un dels
premis dels XX Premis Gat Perich, que es lliuraran
a Barcelona el proper dia 5 de juliol. El premi a
l’humorisme mediàtic ha estat per a l’actriu Judit
Martín (Versió RAC1, Polònia) i el Premi d’Honor
ha estat per a la revista satírica El Jueves.

DIPUTAT DE CIUTADANS

Premi ‘Gata’ Perich

El dirigent de Ciutadans, retirant un llaç groc del
banc del govern al Parlament, va actuar contra la lli-
bertat d’expressió i va censurar una acció simbòlica
de denúncia, en una mostra d’intolerància insòlita al
Parlament i reprovable arreu. Les accions defineixen
les persones, i aquesta el deixa retratat.

-+=

-+=

Clàssic i actual
John Adams

Intolerància al Parlament
Carlos Carrizosa

-+=

Flàvia Álvarez-Pedrosa

El músic nord-americà és un dels compositors vi-
us de música clàssica més ben valorats del món i
també un dels més interpretats (el més interpre-
tat als Estats Units). Debutarà avui a Catalunya en
funció de compositor convidat del Palau de la Mú-
sica amb un doble concert, avui i demà.

COMPOSITOR

HUMORISTA GRÀFICA
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De reüll
Maria Palau

Periodisme
cultural

l periodisme cultural ha de fer malabarismes per
poder encabir en les seves escarransides seccions

dels diaris l’amplíssima activitat d’un sector viu, plural i
sempre canviant. No hi ha una fórmula tancada, per
sort, però sí que l’objectiu és, o hauria de ser, intentar
trobar un equilibri entre l’oferta oficial (que, no ens
enganyem, acaba sent la dominant, per fàcil i
mastegada) i les manifestacions marginals que no
troben els canals de difusió per fer-se visibles (no els
troben o directament no els busquen). La informació

cultural té un fil de veu que s’ha de
fer sentir enmig del soroll mediàtic
del món de la política o dels esports.
D’aquí que, sovint, alguns mitjans
de comunicació optin per donar el
titular cultural a sis columnes a allò
que mai l’hauria de tenir, només
perquè els garanteix aquest ressò
que altres notícies molt més

consistents no assoleixen. Recentment ens n’hem
trobat una que clama al cel, d’un suposat historiador (el
nom del qual no ens dona la gana de promocionar) que
nega que Picasso pintés el Guernica per denunciar els
horrors del feixisme. Segons ell, les esquerres han
manipulat el que en origen era un innocent retrat
familiar. De Picasso diu que era “apolític”. Quina barra.
Aquest revisionista tan sapastre ha aconseguit pàgines
senceres en la premsa escrita i digital. Aquí li hem
dedicat unes breus línies que tant de bo es poguessin
autodestruir en un tres, dos, u...

E

Els temes
culturals tenen
un fil de veu,
però no s’hi val
tot per fer-se
sentir

http://epa.cat/c/yiu9uy

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. Distribució: Con-
cepció Casals.

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: Pepa Masó, Joan Rueda, Mi-
quel 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), Montse Oliva (delegada a Madrid), Jordi Molins (Disseny), Andreu Puig
(Fotografia), Quim Puigvert (Llengua), Jaume Batchellí (Producció) i Antoni Dalmau i David Brugué (Tancament).

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



1
any

Rajoy despatxa la petició de
diàleg pel referèndum al·legant
que “amenaça la convivència” i
insta a debatre els “problemes
dels catalans” al Congrés.

10
anys

20
anys

Els preus d’alguns productes es
multipliquen per quatre. Els
productors i els venedors
asseguren que no són els
causants de l’alça.

L’exinspector de policia Michel
Domínguez és el gran
protagonista de la primera
jornada del judici pel segrest de
Segundo Marey

Nova negativa Preus sense fre El PSOE i els GALTal dia
com
avui fa...
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ircula ja per tot el
món conegut una

ordre de detenció i en-
trega emesa des d’Es-
panya per l’Audiencia
Nacional. L’ordre de-

mana a les policies de tot el món cone-
gut que detinguin, tanquin i extradeixin
a l’Estat espanyol un individu, un fugitiu,
un delinqüent, un tipus que té una con-
demna de tres anys i mig de presó con-
firmada pel Tribunal Suprem d’Espanya
i que ha de ser apartat urgentment de la
circulació. Des d’ahir, les policies de tot
el món tenen la seva cara al costat de la
d’altres criminals reclamats per la justí-
cia; assassins, terroristes, violadors, tra-
ficants de drogues o de persones, ma-
fiosos, proxenetes, lladres... I per què?
Doncs per cantar, o més ben dit, per ra-
pejar, que deu ser un agreujant; per es-
criure lletres de cançons, per expressar
la protesta política o el desig de canvi
social amb paraules incòmodes, provo-
cadores, agressives, reprovables o im-
presentables. Paraules, lletres i cançons.
Si la tal ordre vingués de la Rússia de
Putin, francament, no ens estranyaria
gaire. Tampoc si vingués de la Turquia

d’Erdogan, ni de la Veneçuela de Madu-
ro o de l’Iran dels aiatol·làs o de la Xina
comunista o de qualsevol règim auto-
cràtic o dictatorial. Però resulta que ve
d’Espanya, sobre el paper un estat de-
mocràtic, social i de dret, amb una cons-
titució que diu protegir els drets dels
ciutadans i la llibertat d’expressió. I no
és un error puntual, no s’ho pensin pas,
és un corrent de fons. A Espanya uns
quants estan redefinint el país, la socie-
tat, l’estat de dret i la democràcia a cop
de reinterpretacions d’allò que la Cons-
titució admet, de relectures d’allò que la
llei tolera, de reescriptures d’allò que el
codi penal castiga i a cop de sentències
cada cop més inquisitorials, que van
fent més i més petit el marc de llibertat, i
que després es tradueixen en ordres de
detenció interplanetàries. Però el pitjor
no és això, que és tan antic com el des-
potisme. El pitjor és que els ciutadans
espanyols, que són desenes de milions,
ho permetin. Que, distrets, resignats o
enganyats, deixin que uns quants els
prenguin la llibertat, els retallin els drets
bàsics, els diguin el que està bé o mala-
ment i els ho imposin. Avui és un can-
tant, però abans hi ha hagut escriptors,
artistes, periodistes, titellaires, pallas-
sos, polítics... I demà pots ser tu.

C

Full de ruta
Toni Brosa

Demà pots
ser tu

A Espanya uns quants estan
redefinint el país, l’estat de
dret i la democràcia

“A través del
dolor és que el
poeta ens revela
la consciència com
a qualitat i do

ita imprescindible el pròxim dia 1
de juny a La Central del carrer
Mallorca. Serà a les 19.00 hores

–si la situació política no ho esguerra–
quan Laura Borràs encetarà amb unes
paraules l’acte de presentació de la poe-
sia completa de Marc Granell –empre-
sa que ha portat a terme recentment la
Institució Alfons el Magnànim–. Darre-
re de l’esdeveniment, hi ha la voluntat
d’homenatjar una de les veus cabdals
de la poètica en llengua catalana.

PERQUÈ, AL CAPDAVALL, si en un poeta es
fonen intensament les nocions d’obra i
vida, és en la figura de Marc Granell. Sí,
en efecte, l’autor de llibres com Fira de-
solada o Corrent de fons i, és clar, de
poemes com “Terra lliure” o “Els expul-
sats”. Una veu que sap compaginar una
visió ontològica de l’existència amb
una perspectiva –gens contradictò-
ria–, entre tràgica i irònica: “l’horror
que sóc i no em deixa / i avorresc i ado-
re”, diu el bard en un dels seus poemes
–“Alta comèdia”– on Granell sintetitza
el pathos del dolor i, àdhuc, un ethos vi-
talista que no exclou: “aquest fàstic fe-

C roç de ser”. Lúcida mirada expressio-
nista que s’aferra al mot a l’hora de fi-
xar l’objecte de la seva poesia: la cons-
ciència humana i el dolor com a tret fo-
namental d’aquesta.

SER O NO SER CONSCIENT DEL MÓN és allò
que eleva l’home a la categoria d’Ésser.
I és just aquest el paradigma que Marc
Granell explora en la seva obra. El dolor
no és pas una finalitat de la seva pó-
iesis. És el mitjà on el poeta s’emmira-
lla. A través del dolor és que el poeta ens
revela, en l’operació resultant de la lec-

tura, la consciència com a qualitat i do.
El dolor com a Ésser-en-el-món cons-
cient de Marc Granell. Una constatació
que se’ns transmet visceralment, i que
s’encarna en els seus versos. La poètica
granelliana és la mirada a peu de cingle.
L’abisme que ens repta i interroga. Una
ètica consubstancial a l’estètica de la
paraula –fons i forma a l’uníson–, lliu-
rement versificada.

I NO SENSE RIGOR, BEN AL CONTRARI. Hi ha
en el vers lliure de Granell una exigèn-
cia que sovint no sé trobar en les gira-
gonses de la mètrica i la rima. Una for-
talesa dura com el marbre, que tracta
la matèria de l’esperit amb una defe-
rència que el poeta voldria que fos llei
universal: la dignitat de l’home es troba
en la seva consciència de ser. Una idea
que traça una praxi: la possibilitat de
rebel·lar-se a partir de l’experiència del
dolor. En aquest sentit, la poesia no
deixa de ser una eina. Té una funció úl-
tima, i en el cas d’en Marc Granell –ho
corroborarem aquest pròxim 1 de ju-
ny– la seva és una poètica que ens abo-
ca a l’oceà de la nostra condició.

Jordi Solà. Escriptor

Marc Granell
Tribuna

Nous noms per
als socialistes
b Senyors del PSC, els prega-
ria que canviessin el seu nom i
es diguessin PSC-PP o bé PSC-
Cs, d’aquesta manera els seus
votants –jo ho vaig ser, però
d’això ja en fa uns quants
anys– tindrien la certesa que
són un partit obert a les ten-
dències més dretanes d’aquest
país, sense portar-los a la con-
fusió que són un partit d’es-
querres. Per tant, també po-
drien canviar el nom del seu
homònim espanyol, el PSOE, i
passar-se a denominar-se PE,
ja que de socialista i obrer en
tenen ben poc.
RAMON CASALÉ SOLER
Barcelona

El linxament a
Iglesias i Montero
b Pablo Iglesias i Irene Monte-
ro, que seran pares aviat, han
patit un linxament mediàtic pel
seu nou habitatge. Motiu? Cos-

ta 600.000 euros i han signat
una hipoteca de 540.000 a
trenta anys, que surt a 1.500 al
mes (750 cadascun). Ell és
professor d’universitat i ella
psicòloga. I ara mateix, dipu-
tats. Quin problema hi ha si, se-
gur, quan deixin la política se-
guiran amb les seves profes-
sions i, per tant, poden pagar la
hipoteca? S’hauria format tot
això si haguessin anat de llo-
guer pagant 1.500 euros al
mes i 60.000 de dipòsit?  Ah!
Què és d’esquerres? Ser d’es-
querres no significa viure en
una caravana, sinó mirar per la
qualitat de vida de la classe tre-
balladora. I això és compatible
amb comprar-te un xalet si t’ho
pots pagar. Per què no es qües-
tiona l’habitatge de Rouco Va-
rela, representant de Jesu-
crist? És cert que és un pis de
359 m² valorat en 1.200.000
euros? Per a la campanya de
desprestigi de l’única alternati-
va espanyola al bloc del 155, ai-
xò és tot el que han trobat? Ai-
xò vol dir que ni té diners a pa-

radisos fiscals ni corrupteles
com les de molts altres polítics.
JORDI AZNAR I MARTÍNEZ
Barcelona

Accessibilitat als
carrers de Manresa
b Fa relativament poc temps,
em vaig trobar en dues situa-
cions que van fer-me replante-
jar l’accessibilitat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda als
carrers de Manresa. Fa un pa-
rell d’anys, quan cuidava una
senyora amb discapacitat vi-
sual, vaig poder veure les difi-
cultats que hi havia per a una
persona amb aquesta proble-
màtica. No està ben indicat,
pocs semàfors tenen el pas au-
ditiu, la gent aparcava de qual-
sevol manera i els passos de les
voreres no fan rampa. En una
altra ocasió, acompanyant un
amic que va amb cadira de ro-
des, vaig comprovar com, a
part de les rampes ja mencio-
nades, aquest es trobava amb
la dificultat de voreres estretes.

Parlem d’inclusivitat, però si
només en això ja no hi posem
remei, quan és reconduïble,
com volem aconseguir una in-
clusió real i una visió d’igualtat?
A Manresa li falta visió per a les
persones amb discapacitat, i
una manera de fer-ho seria fent
programes o ajudes a la reha-
bilitació d’espais de la ciutat,
per arribar tots més lluny.
TERESA LLUMA
Manresa (Bages)

Presència
necessària
b He gaudit, molt, tots aquests
anys dels articles que han bro-
dat els professionals del suple-
ment Cultura. Més que mai,
allà on la tramuntana els porti,
sàpiguen que ens cal seguir su-
mant coneixement, emocions
que ens facin millors persones.
I voldria poder comptar amb el
tarannà dels qui fins ara ho han
fet possible. Game over?
EUGÈNIA RIBAS
Barcelona

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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Mariano Rajoy, PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

“El senyor Pedro Sánchez té com a objectiu ser president
del govern a qualsevol preu i amb qui sigui”

La frase del dia

“Una de les
tasques pendents
per part de totes les
forces republicanes
és posar-se d’acord
sobre quin Estat
tenim enfront, per
descobrir-ne les
esquerdes

i ha un tap que impedeix que la for-
ça numèrica del republicanisme
s’expressi en tota la seva magni-

tud i torni a agafar la iniciativa. Després
de la victòria de l’1 d’octubre on vàrem
cremar els vaixells que ens unien a l’Estat
espanyol, va venir la derrota del mes se-
güent. En aquell mes la força coercitiva de
l’Estat impedí plasmar en acció de govern
el resultat del referèndum. Encara estem
donant voltes sobre la diagnosi d’allà on
som. Tot i que, molts cops, les discrepàn-
cies discursives no tenen altra finalitat
que arrambar vots dels partits coalitzats
i, malgrat tot, adversaris. Perquè després,
molts cops, s’acaben concretant en ac-
cions i propostes que van ser anatemitza-
des quan les va fer el primer. En qualsevol
cas, no tenim compartit un bon retrat so-
bre les nostres debilitats, amenaces, for-
taleses i oportunitats. Ni a dins dels par-
tits, ni entre els partits, ni entre les enti-
tats. N’he parlat en d’altres ocasions i no
vull tornar a remenar la ferida. Espero
que el temps, que sigui breu, faci baixar
del burro tots els qui calgui. Prefereixo
centrar-me avui en l’anàlisi de l’enemic
nacional i de classe: l’Estat-casta extrac-
tiu.

L’ESTAT NO ÉS UN INSTRUMENT neutre. Si
per a diversos analistes l’Estat, tal com es-
tà configurat, garanteix la pervivència del
model capitalista dominant, imaginem el
que passa quan tenim al davant un Estat
que mai no s’ha refundat en base a una re-
volució o ruptura política; i que perpetua
les estructures de poder d’una casta d’alta
burocràcia, d’oligarquia econòmica i de
controladors del discurs ideològic, abans
eclesiàstics, i ara mitjans de comunicació.
Un Estat vinculat a les formes de capita-
lisme més parasitari, on la principal via de
confiscació de la riquesa del treball de les
classes populars (empreses productives i
treballadors) es realitza sota l’empara de
mecanismes públics o parapúblics. L’enri-
quiment i l’ascensor social dels polítics i
funcionaris corruptes, els beneficis de les

H grans empreses concessionàries o subjec-
tes a contractació pública o a lleis i decrets
publicats al BOE, la despesa sumptuària
en àmbits de poder coercitiu: exèrcit, mo-
narquia...

AQUESTES CARACTERÍSTIQUES de l’Estat
espanyol són d’entrada la seva fortalesa,
però poden esdevenir autèntics punts fe-
bles si els crítics saben fer aflorar aquest
model d’estat tan poc democràtic i tan
allunyat fins i tot dels estats capitalistes
més digeribles. En aquest sentit, desglos-
sar com feia Bourdieu les quatre espècies
fonamentals de capital pot ajudar a de-
terminar les dianes crítiques. El capital
econòmic, en el cas espanyol, és el més re-
accionari i rendista: empreses d’energia,
de telefonia, banca financera, grans cons-
tructores. El poble organitzat com a con-
sumidor combatiu hi té molt a dir si s’or-
ganitza i persisteix en una estratègia
d’emancipació econòmica. El capital cul-
tural o capital informacional, compost
per recursos informatius, està avui en
mans de les grans empreses de comunica-
ció i d’entreteniment, que a la vegada
existeixen per concessions estatals i so-

breviuen per la publicitat de l’oligarquia
econòmica abans descrita; és un capital
que caldrà combatre des de les xarxes so-
cials alternatives, desprestigiant-ne la ve-
racitat i contribuint cooperativament a
crear mitjans alternatius. El capital so-
cial, i dintre d’ell, del polític, és el posse-
ïdor de recursos, actuals o virtuals, proce-
dents de la xarxa duradora de relacions
socials. La promoció d’un treballador i
consumidor dòcils i d’un oient o televi-
dent acrític són clau per poder exercir el
control social i polític degradant la condi-
ció de ciutadans dels electors a la de
clients ignorants, que acaben assumint
com a favors del polític el que són els seus
drets. En aquest àmbit per combatre-ho
és bo tot el que sigui passar de la democrà-
cia representativa a la democràcia directa
i participativa començant des de l’escala
territorial més pròxima. Finalment, hi ha
el capital simbòlic, diu Bourdieu, que és
la forma que prenen els diversos capitals
per camuflar el caràcter arbitrari de la se-
ua possessió i acumulació.

DE LA TRILOGIA SIMBÒLICA “Déu, pàtria i
rei”, que han mogut a Espanya totes les
forces de la reacció, s’ha conservat la na-
ció i el rei com a banderes intocables, on
els posseïdors del capital econòmic, cultu-
ral i social amaguen les seves vergonyes
extractives. Per això en aquest capítol no
és bo respondre-hi amb actituds mirall
que facin olor de nacionalisme, sinó amb
un republicanisme laic que denunciï les
estructures de dominació que hi ha darre-
re la frase “solo veo españoles”. I que de-
semmascari el caràcter no neutral del pa-
per del Rei del “a por ellos”. Mai en la histò-
ria contemporània la figura dels Borbons
no ha estat tan mal valorada a Catalunya.
Potser és hora que ho aprofitem per do-
nar-li una empenta. Resumint, una de les
tasques pendents per part de totes les for-
ces republicanes és la de posar-se d’acord
sobre quin Estat tenim enfront, per des-
cobrir-ne les esquerdes. Llavors trobarem
estratègies per esberlar-les.

Josep Huguet.  Enginyer industrial i llicenciat en història

Els punts febles
Tribuna

Sísif
Jordi
Soler

al com va senten-
ciar la jutgessa: en

aquest vídeo
(https://youtu.be/vaS-
TxYGO3Lk) es veu molt
clar que l’alcalde de

Callús, en comptes de mantenir una acti-
tud de resistència passiva davant del
col·legi electoral en el referèndum de l’1-
0, es desmaia intencionadament per
obstaculitzar el pas de l’amable Guardia
Civil. A Tamara Carrasco, membre d’un
CDR, la van acusar de terrorisme des-
prés de requisar-li un arsenal molt peri-
llós: un xiulet groc i una butlleta de l’1-O.
Pedro Sánchez, PSOE-PSC, estudia una
modificació del Código Penal per poder
aplicar el delicte de rebel·lió contra l’inde-
pendentisme. Experts en Dret Penal
apunten que Zoido inventa un concepte
de delicte d’odi diferent del que hi ha en
el Código Penal vigent. La transmutació
del llenguatge i la veritat ha permès que
la violència policial de l’1-O fos revertida
com a violència de la gent que volia votar
de manera pacífica. El sinistre “¡a por
ellos!” no és investigat, però en canvi un
nas de pallasso, uns bombers resistents
o uns professors que no van eludir l’es-
perit crític de l’educació, són acusats de
delicte d’odi. Una violació en grup és, no-
més, un “abús sexual”. Exili s’escriu entre
cometes El concepte “presos polítics”
està prohibit a molts llocs.

El imperio de la ley no era cap altra co-
sa que el poder de decretar el diccionari.
Decretar qui serà perseguit, confinat, qui
és “xenòfob”, qui practica “malversació”,
qui és “supremacista”. S’ha assolit l’efec-
te Humpty Dumpty, encarnat per aquell
personatge d’Alícia a través del mirall, de
Lewis Carroll, que instaurava amb des-
deny: “Quan jo uso una paraula, aquesta
paraula vol dir exactament el que jo deci-
deixo que digui, ni més ni menys.” El més
greu és que qui es carrega el llenguatge
és perquè, paral·lelament, també s’està
carregant altres coses.

T

De set en set
Lluís Muntada

Efecte Humpty
Dumpty
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Amb l’aval ferm de la co-
missió jurídica assessora
del govern de la Generali-
tat, un informe de 30 pàgi-
nes que es va donar a co-
nèixer ahir, el president
de la Generalitat, Quim
Torra, va començar a ex-
ercir tota la pressió sobre
el president espanyol, Ma-
riano Rajoy, perquè doni
llum verd a la publicació
dels noms dels consellers
en el DOGC i puguin pren-
dre possessió del càrrec la
setmana que ve.

Primer pas. Torra s’ha
dirigit per carta a Rajoy
per reclamar-li el que, se-
gons el dictamen de la co-
missió, és una obligació de
l’executiu espanyol –la
missiva inclou la docu-
mentació–, però, a més,
ahir mateix va reblar la de-
manda registrant una pe-
tició al TSJC per sol·licitar

mesures cautelars ur-
gents que garanteixin que
els consellers podran
prendre possessió del càr-
rec al més aviat possible la
setmana que ve. En cas de
negativa, el president,
d’acord amb la direcció
que marca la comissió jurí-
dica, també traça el camí
de la via judicial, últim pas,
per tal d’aconseguir l’ob-
jectiu de formar govern i
fer fora el 155.

Aquest és el full de ruta
que es va obrir ahir amb el
nou document dels juris-
tes de la Generalitat i que,
de moment, no fixa un fi-
nal, ja que, segons fonts de
presidència, el repte del
president és la restitució
del govern cessat pel 155,
i, per tant, una negativa de
Rajoy només toparà amb
la resposta judicial sempre
que els consellers damnifi-
cats estiguin disposats a
lliurar aquesta batalla. Per
tant, a hores d’ara, sobre

la taula no hi ha cap més
nom per formar un govern
alternatiu que pugui obte-
nir el vistiplau de Rajoy.

El desencadenant de
l’activitat es va produir
ahir a quarts d’una del
migdia, tan bon punt es va
fer públic el dictamen que,
de manera contundent,
assegura que els conse-
llers empresonats i exi-

liats poden prendre pos-
sessió del càrrec a distàn-
cia. Abans “cal que consti
de manera fefaent la seva
voluntat d’acceptar el càr-
rec i les obligacions que
comporta”. Els lletrats re-
corden que les mesures
del 155 aprovades pel Se-
nat no n’inclouen cap de
relacionada amb el nome-
nament dels nous conse-

llers després de les elec-
cions i, per tant, “l’autorit-
zació constitueix un acte
reglat i degut per llei, i la
negativa o el retard a ator-
gar-la constitueix una vul-
neració de l’ordenament
jurídic contrària al princi-
pi de legalitat”, senten-
cien. Sí que remarquen
que, a causa del 155, el
DOGC està en mans del

govern de Rajoy, que, per
tant, té l’obligació d’auto-
ritzar la publicació.

El cas de Comín i Puig
El dictamen avala també
una futura presa de pos-
sessió de Toni Comín i
Lluís Puig, un cop han do-
nat proves fefaents que ac-
cepten el càrrec. Segons
els juristes,“tampoc exis-
teix una obligació legal de
prendre possessió a Bar-
celona o Catalunya i, ga-
rantit el caràcter personal
de l’acte, no existeix prohi-
bició expressa que es du-
gui a terme fora de Catalu-
nya”, la qual cosa donaria
via lliure jurídica a la presa
de possessió d’aquests dos
consellers que ara es tro-
ben a Brussel·les. També
assenyala que la presa de
possessió de tots els conse-
llers no cal que es faci de
manera simultània. En

aquest cas, Comín, com
Rull i Turull, és a hores
d’ara diputat electe i exer-
ceix com a tal amb la dele-
gació de vot, tot i que ahir
el grup d’ERC va optar per
no fer servir el de Comín,
amb el seu vistiplau, pels
dubtes que ha generat
que la seva nova situació
judicial, retirades les me-
sures que li prohibien sor-
tir de Bèlgica, li permeti
continuar delegant el vot.
La resposta, dimarts que
ve.

Finalment, també ahir,
els advocats dels diputats
en presó preventiva, Jordi
Turull i Josep Rull, tots
dos a l’equip de Torra, van
enviar un recurs d’empara
al TC perquè se’ls deixi en
llibertat. Consideren que
mantenir-los en presó pre-
ventiva i evitar que siguin
consellers suposa diverses
vulneracions de drets fo-
namentals com ara la lli-
bertat, la participació en
assumptes públics i l’accés
a càrrecs públics, entre al-
tres. ■

Emma Ansola
BARCELONA

Els lletrats avalen el govern
de Torra i l’exigeixen a Rajoy
a El president envia a La Moncloa l’informe de la comissió jurídica, demana mesures cautelars al TSJC per
nomenar de seguida els consellers i, en cas contrari, anuncia la via judicial a Rull i Turull recorren al TC

El president Quim Torra, ahir en el ple, assegut tot sol a la bancada del govern sense haver pogut fer efectiu el nomenament dels consellers ■ JOSEP LOSADA

El president de la Generalitat,
Quim Torra, va adreçar ahir
una carta oberta al secretari
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, en la qual li retreu els
darrers pronunciaments del
socialisme i li assegura que el
“troba a faltar” en el “com-
promís per la llibertat, la de-
mocràcia i la república”: “On
estan avui els republicans es-
panyols?”, “Fins quan calla-
reu?”, li recrimina. “Junts vam

viure l’exili republicà pel fran-
quisme i junts vam defensar
l’autodeterminació dels po-
bles. Ara ens ha tocat desfilar
cap a l’exili i la presó, però
sense la seva companyia, se-
nyor Sánchez”, hi afegeix en
una carta oberta publicada al
diari digital Público. Assegura
el president que els socialis-
tes “estan ara al costat dels
que ho volen impedir tot de
qualsevol forma i sense cap

escrúpol”, i, després de recor-
dar els dirigents independen-
tistes que estan a la presó i
els que estan fugits fora d’Es-
panya, així com el raper Val-
tonyc, li pregunta: “És que no
veieu a quin extrem s’ha arri-
bat?” Torra també li recorda
les decisions dels tribunals
estrangers en relació amb els
dirigents independentistes.
“El diàleg és imprescindible
des del respecte”, li diu.

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

Carta oberta a Sánchez: “Fins quan callareu?”

“[A Rajoy] li demano
que procedeixi sense
més dilacions a
publicar els
nomenaments”

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

“[A Sánchez] Junts
vam viure l’exili i vam
defensar
l’autodeterminació, us
trobem a faltar”
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

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

Les frases
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l ple d’ahir al Parlament te-
nia la particularitat que era
el primer en què als escons
del govern hi seia tot sol el

president perquè l’executiu que ell
ha nomenat encara no ha pogut
prendre possessió ja que el govern
espanyol, investit en la màxima au-
toritat a Catalunya pel 155, ha de-
cidit no publicar els nomenaments
al Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC). Però serà recordat pel dia
que Cs va legitimar retirar símbols
grocs dels carrers tot traient un llaç
d’un escó que no és del seu grup.

Al moment d’asseure’s els dipu-
tats als seus seients, un llaç groc re-
colzava a la primera fila governa-
mental, sobre l’escó situat justa-
ment davant del de la cap de l’opo-
sició, Inés Arrimadas. Durant la
presentació que el Síndic Major,
Jaume Amat, va fer dels comptes
de la Generalitat del 2014, el dipu-
tat de Ciutadans, Carlos Carrizosa,
es va aixecar i va tombar sobre el
seient de l’escó davanter el llaç que
recolzava sobre el respatller.

Durant la intervenció del Síndic
Major, Arrimadas va abandonar
l’hemicicle i els diputats de Cs van
córrer un lloc, de manera que Car-
rizosa va ocupar l’espai de la presi-
denta de grup. Acabada la interven-
ció del Síndic, la diputada de JxCat
Elsa Artadi va tornar a aixecar el
llaç groc abans de sortir de l’hemici-
cle. Aleshores Carrizosa va recór-
rer a la ja habitual qüestió d’ordre
per demanar al president de la
cambra que es retirés el llaç groc de
l’escó del govern perquè no el volien
tenir al davant del seu grup i ente-
nent que “no representa ningú”

E

perquè “no hi ha govern”. O es treia
o el traurien ells, anunciava.

“Vostès no trauran res”, li respo-
nia Torrent demanant-li primer i
exigint-li després que no convertís
la sessió en “una olla de grills o un
pati d’escola”. Demanava d’acabar
a les bones el debat i anunciava
que, un cop finalitzat, cridaria a re-
unió tots els grups per evitar repe-
tir l’espectacle. Davant la negativa
de Torrent a permetre-li treure el
llaç perquè l’escó corresponia als
membres del govern, Carrizosa va
replicar-li que, precisament per no
convertir la sessió en un “pati d’es-
cola” trauria el llaç que Artadi havia
aixecat a l’escó després que ell l’ha-

gués tombat. I així ho va fer, però
aquest cop el va agafar i el va ama-
gar entre el seu grup parlamentari.
“Vostè no és ningú per treure sím-
bols dels escons d’aquest Parla-
ment”, li advertia Torrent, molest i
tens, tot exigint-li que retornés el
llaç al seu lloc.

Entre rialles i negatives dels seus
companys de grup, Carrizosa feia
que no amb el cap en actitud sorne-
guera. Torrent li va advertir que, si
no tornava el llaç a lloc o l’entrega-
va als serveis de la cambra, es veu-
ria obligat a suspendre el ple. Dol-
gut per la desobediència, ho va fer
tot convocant els grups a capítol.

A la sortida de l’hemicicle, va ser

la diputada de la CUP Natàlia Sàn-
chez qui va recollir el llaç i el va en-
tregar als passadissos als diputats
d’ERC Sergi Sabrià i Toni Castellà.
En la represa del ple, després d’una
hora de reunió, el president Quim
Torra entrava amb el llaç a la mà i
el recolzava a l’escó del seu costat,
ja a l’altra banda de la filera de Cs.
Torrent reprenia la sessió com si no
hagués passat res.

Però aleshores va ser Natàlia
Sànchez qui, en la seva interven-
ció, va reprendre el fil del succeït.
Va advertir a Ciutadans que, amb
la seva “croada patriòtica contra el
color groc”, avalen “i donen ales a la
ultradreta violenta” perquè, segons
ella, “el feixisme” necessita
d’aquest tipus de complicitat des de
les institucions “per campar impu-
nement pel carrer”. Una complici-
tat que, concloïa, els hauria de “fer
vergonya”. En abandonar l’atri,
Sànchez penjava davant de l’escó
d’Arrimadas un full on es podia lle-
gir “Stop fascism”, un paper que re-
tirava immediatament la diputada
de Cs Sonia Sierra.

En assabentar-se que mitjans
públics informaven que a la reunió
pel llaç s’havia acordat unànime-
ment situar-lo a l’escó del costat del
president Torra, el diputat de la
CUP Carles Riera va demanar la pa-
raula per negar que la seva forma-
ció hi estigués d’acord i va acusar
Carrizosa de feixista per haver-se
comportat de “manera agressiva i
violenta”, segons ell, en retirar el
llaç. Per al·lusió, Carrizosa va res-
pondre que feixisme és el “supre-
macisme” de situar en l’espai pú-
blic símbols ideològics i va demanar
que, per respectar la neutralitat
dels escons del govern, se’n reguli
l’ús de símbols en endavant. ■

GEST·  Cs legitima la retirada de símbols grocs al carrer traient un llaç de l’escó del govern situat al seu davant  TORRENT· En
negar-se a tornar-lo a lloc, el president del Parlament suspèn el ple i s’acorda traslladar el llaç al costat del president Torra

Xavier Miró
BARCELONA

Torrent
decideix
El llaç el va posar
JxCat, no per provo-
car, diuen, sinó com a
símbol dels mem-
bres del govern em-
presonats. El presi-
dent Torrent va pro-
posar la sortida de
compromís que van
acceptar tots els
grups excepte la
CUP, que ho va con-
siderar una cessió a
l’actitud de Cs, que
considera feixista.

El xoc pel groc arriba al ple

Carlos Carrizosa, de Ciutadans, durant la seva intervenció al ple d’ahir. ■ JOSEP LOSADA
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El jutge que investiga una
trama acusada de desviar
2 milions d’euros de sub-
vencions de la Diputació
de Barcelona per a coope-
ració ha deixat en llibertat
tots els detinguts en la ma-
crooperació de la unitat de
delinqüència econòmica i
fiscal de la policia espanyo-
la. El titular del jutjat
d’instrucció número 1 de
Barcelona no va adoptar
ahir cap mesura cautelar
per als que serien els cinc
principals implicats en la
trama, que es van acollir al

dret a no declarar, després
de passar la nit a comissa-
ria, i van quedar en lliber-
tat provisional. La nit
abans, ja havien quedat en
llibertat els altres 25 ar-
restats.

El jutge no ha aplicat
cap restricció als que se-
rien, segons les investiga-
cions, els cinc principals
implicats en la trama:
Joan Carles Garcia Cañi-
zares, alcalde de Tordera
(Maresme); Jordi Castells,
subdirector general de Co-
operació Local de la Gene-
ralitat; Jonathan Jorba,
excap de l’Oficina de Co-
operació de la Diputació;

Víctor Terradellas, presi-
dent de la fundació CAT-
món, i Joaquim Ferrer, ex-
directiu de Pimec.

El jutge investiga delic-
tes de malversació de fons
públics, frau de subven-
cions, negociacions prohi-
bides a funcionaris, false-
dat documental i tràfic
d’influències en aquesta
suposada trama, per la
qual també es va detenir (i
alliberar) l’expresident de
la Diputació per CiU, Sal-
vador Esteve.

La investigació se cen-
tra, arran d’una denúncia
de la CUP i CGT a l’Oficina
Antifrau, en 28 subven-

cions per a cooperació in-
ternacional que la Diputa-
ció de Barcelona va conce-
dir entre els anys 2012 i
2015. Serien almenys 2
milions d’euros que hau-
rien anat a parar, suposa-
dament a dit, a diferents
empreses i entitats –algu-
nes vinculades a alcaldes
del PDeCAT, segons el jut-
ge– per a fins que no te-
nien res a veure amb el

desenvolupament. Els di-
ners per a programes de
cooperació amb Amèri-
ca Llatina, el Marroc i
Bòsnia, entre altres pa-
ïsos, es van moure “anò-
malament” entre dife-
rents comptes bancaris i
es reintegraven en efec-
tiu per “sufragar les despe-
ses de l’activitat de l’entra-
mat criminal o a nodrir els
comptes personals de di-

versos implicats en la tra-
ma”, segons fonts prope-
res a la investigació.

El jutge va buscar pro-
ves en diferents escor-
colls, fins i tot als despat-
xos de la Diputació i a di-
verses seus de fundacions
a Girona, Reus, Mataró,
Manresa, Olot, Torde-
ra, Cabrils, Falset, Sant
Cugat del Vallès i Arenys
del Mar. ■

Redacció
BARCELONA

Tots els detinguts per
desviar subvencions
queden en llibertat
a El jutge no imposa mesures cautelars als últims cinc
acusats, que es van acollir al dret de no declarar

Agents de la policia espanyola custodien l’entrada de la Diputació de Barcelona durant els
escorcolls que hi van tenir lloc dijous al matí ■ JUANMA RAMOS
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