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Forcadell diu que les acusacions no estan aconseguint
provar cap dels delictes dels quals se’ls acusa i posa de
manifest les sentències incomplertes pel govern de l’Estat
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Ultimàtum a Torra
AMENAÇA PENAL · La Junta
Electoral l’adverteix d’un delicte
de desobediència si en 24 hores no
fa despenjar tots els llaços grocs

EFECTE · La fiscalia assumiria el
cas i s’obriria la porta a inhabilitar
el president de la Generalitat
si aquest no hi accedís

La croada contra
el groc s’estén
als ajuntaments

NACIONAL

P20,21

Martí Gironell. Escriptor P32,33

Avui,
a les 21.00 h

“M’agrada saber
què va passar
quan no hi érem”
Nacional

P12

137635-1190108Q

Humiliacions al membre
de l’ANC detingut a Madrid

Fotografia de família dels signants, amb Torrent, Bargalló i Ribó al capdavant ■ ACN

Contra la segregació
Educació, partits i entitats signen el pacte pel repartiment de l’alumnat
Avui, a partir
de les 9.30 h

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 9.30 h
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La vinyeta

Tian Riba

Fer

La crítica
eterna

S

i tenen la sensació
que vivim en una
crisi permanent, no
pateixin. Al contrari,
se n’han d’alegrar. Vol
dir que vivim en democràcia. Millorable, cert. Però democràcia. I la democràcia és crisi permanent, perquè permet la discussió continuada, posar-ho tot en dubte a cada
minut. Discussió amplificada exponencialment ara per les mal anomenades
xarxes socials. Bàsicament, perquè
dient Twitter n’hi hauria prou. Ens podem llevar al matí i escoltar discutir a
la ràdio com si s’acabés el món. Podem fer un cop d’ull a les piulades i trobar-hi coses molt desagradables. Podem obrir l’ordinador –o una app del
mòbil– i entrar a qualsevol diari digital
dels que ho tensen tot per tenir clics,
que vol dir ingressos. Podem seguir a
la tarda a la televisió i, si a la nit no estem enganxats a cap sèrie, doncs també. Tot és discussió. Discutim per sobre de les nostres possibilitats. Ho critiquem tot. Hi ha crítiques entre contraris polítics, i també brutals guerres

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aplaudir Messi és reconèixer
la virtut d’un adversari o el
símptoma d’una tirania?
fratricides. És la democràcia, es veu. I
està molt bé.
Si malgrat aquesta reflexió continuen tenint la sensació que vivim en el
pitjor dels mons, facin una altra prova.
Tota aquesta gent que de dilluns a divendres, ajuden –o ajudem– a transmetre aquest estrès, el cap de setmana descansen. I publiquen imatges bucòliques al seu Instagram del lloc on
reposen o fan una botifarrada. És senyal que no n’hi per a tant. De fet, aquí
es va declarar la independència i tothom va marxar de cap de setmana. Així que, com va dir el filòsof: “Al loro,
que no estamos tan mal.”
I, malgrat tot, vivim angoixats pel
soroll omnipresent. N’hi ha que diuen
que no entenem la democràcia o que
el fracàs de la democràcia és no crear
ciutadans preparats per entendre-la, i
encara més en temps accelerats. Potser sí, però potser el problema és tan
bàsic i antic com l’educació. Per això
ens dona pau veure als bètics aplaudir
Leo Messi. Perquè algú li reconeix alguna cosa, a l’adversari. Quina pau. I
quina lliçó. La de Messi i la del públic.
Ara, si volen discutir: no és el que passa quan algú exerceix una tirania?

Tast de formatges

D

ivendres vaig ser comensal d’un
tast de formatges. Érem catorze en una taula molt ben parada i il·luminada com una sala d’operacions. Només hi coneixia en Jordi Cabezudo, que és afinador de pianos, i la
seva dona. Tots els altres eren molt
més joves. Tothom sempre és molt
més jove. Ens vam trobar davant un
plat rodó de pissarra que contenia vuit
talls de formatges de diferents textures, sabors i procedències: catalans,
espanyols, francesos, holandesos... Hi
havia també una melmelada i uns
daus de codonyat. L’únic cobert, la forquilla. “Als formatges, quan ja són tallats, no els calen ganivets.” Va ser la
primera sorpresa del vespre. La instrucció havia vingut del jove matrimoni que organitza aquestes degustacions i que regenta una formatgeria
molt ben assortida i prestigiosa. Els
formatges que ens van oferir els podríem haver ingerit en deu minuts.
Ens hi vam estar dues hores perquè
abans d’atacar cada peça havíem d’escoltar-ne les propietats, a càrrec dels
dos especialistes. Cada dos formatges
anaven acompanyats d’un vi. També

“
On és aquell
Cabrales? Les regles
sanitàries el fan
impossible

havíem d’estar atents a la composició i
procedència. El matrimoni feia sortir
sovint la figura de “l’afinador”. “Jo,
d’afinador només conec en Cabezudo,
aquí present”, vaig observar. Ens van
explicar què és un afinador, en el
camp dels formatges. Una vegada vaig
assistir a un tast de vins a Rueda, Valladolid. Abans de beure’ls havíem de
fer tanta cerimònia, tants jocs de canell i irrupció del nas, que un dels assistents es va aixecar i va dir: “Jo em
passo a la cervesa.” Nosaltres vam ser
més pacients. Els formatges eren molt
bons i les il·lustracions del matrimoni,
molt amenes. Quan el vi va començar

a fer efecte i els formatges, a donarnos energia, va semblar que els catorze ens coneguéssim de tota la vida.
Al final ens van preguntar quin formatge ens havia agradat més. Jo vaig
defensar el de Maó, que, quan és una
mica curat, considero el millor del
món. Vaig explicar un fet viscut. Quan
era jove la mare em comprava formatges per a mi sol. Així vaig descobrir el
de Maó, l’holandès i molts de francesos. Un dia va portar a casa un Cabrales protegit per fulles d’alzina. Em va
agradar tant que vaig demanar de repetir. Quan la mare no podia anar a la
botiga a comprar-lo, hi enviava una
amiga. El Cabrales va desaparèixer, la
botiga no en va servir més: “Pensi que,
de tota la ciutat, només el veníem a
dues persones.” Els amos d’aquella formatgeria van plegar, i ara és portada
pel jove i actiu matrimoni. On és
aquell Cabrales, que no l’he trobat mai
més ni anant al poble de Cabrales? Les
imposicions sanitàries l’han fet impossible. “Aquell” Maó el trobo quan vaig a
Menorca, a una botiga que jo sé. Els
plats rodons van quedar a la taula com
rellotges sense busques ni hores.
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A la tres

EDITORIAL

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Vindrà, Cayetana?

J

o em pensava que amb el candidat
del PP a l’alcaldia de Barcelona ja
ho havia vist tot. Que amb Josep
Bou (“...y Vila, y Costa, y Font, y Barceló, y Pujals, y Soler, y Cendra... Soy
catalán, y en casa tengo un pesebre
con un caganer, y tengo un tió, y canto ‘El noi de la mare’...) el PP a Catalunya ja havia excel·lit en la tria de candidats per a les properes eleccions. Però no. Em quedava per veure la designació de Cayetana Álvarez de Toledo
com a cap de llista del PP al Congrés
per Barcelona. Són bons, aquests populars, molt bons. Ni Dolors Montserrat ni Enric Millo (ai, pobre Millo, com
t’han relegat després dels serveis prestats: a veure si acabaràs al Senat) ni
res de res. Una aristòcrata –aquesta
tal Cayetana Álvarez de Toledo és marquesa de Casa Fuerte–, exredactora i
columnista d’El Mundo –que això ja
diu coses–, historiadora i, sobretot, sobretot sobretot, molt espanyola. Molt

“
Quin és el seu
principal mèrit? Ser
molt, molt
espanyola? Ser molt
antiindependentista?
molt espanyola. És tan i tan espanyola
–i, per tant, tan i tan antiindependentista, que ara sembla que són sinònims– que es veu que aquest és el seu
principal mèrit per encapçalar la llista
per Barcelona. Encara que (res, és un
petit detall) ni visqui a Catalunya ni
parli català –ni el sàpiga, és clar–. Inés
Arrimadas també és molt molt espanyola, i també es presenta per lluitar
contra l’independentisme, però si més
no, quan faci campanya amunt i avall

De reüll
Marga Moreno

Les cares de la notícia
CANDIDATA DEL PP AL CONGRÉS PER BARCELONA

Cayetana Álvarez de Toledo

El mal i
el silenci

La candidata colonial

C

al estar emocionalment sòlid per veure el polèmic
documental Leaving Neverland, en què dos dels
infants que van compartir temps amb Michael Jackson
denuncien, ara ja adults, els abusos que aquest els va
infligir. És impossible sortir indemne del documental, que,
bàsicament, són quatre hores, en dues parts, en què
l’espectador s’aboca al mal en la seva imatge més
devastadora. No es tracta tant d’un film de denúncia sinó
d’alleujament, de descàrrec, dels nois objecte dels
abusos, víctimes alhora d’un silenci autoimposat, aterrit,
forçat des de la manipulació de
Esquinça
l’agressor. A banda dels detalls més
l’ànima veure escabrosos, que n’hi ha, també
l’ànima comprovar com es
com el poder esquinça
va teixint una teranyina que
i la fama
embolcalla també les famílies dels
destrueixen petits, i com el poder, la fama, el diner
i l’embriaguesa de la fantasia que
voluntats
envolta un artista pertorbat, que viu
en un parc d’atraccions dins d’un conte de fades etern,
poden intoxicar i destruir voluntats i criteris d’innocents.
Ja han aparegut detractors de la cinta, alguns amb
conjectures parcials, d’altres amb arguments
respectables. Però, fins i tot en el supòsit –gens
descartable en els temps que vivim– que d’aquí a uns
mesos els productors del documental ens sorprenguin
dient que tot era un muntatge o un experiment per
demostrar com de fàcil és introduir notícies falses (fake
news, en diuen ara), el relat continua sent un bon avís per
a navegants i una font indispensable de reflexió.

del meu país, sabrà llegir els rètols de
les carreteres i es podrà adreçar en català a qui se li dirigeixi. La marquesa
Cayetana no. Vol anar de Madrid, que
és on viu, directament al Congrés en
representació de la colònia catalana
sense trepitjar Catalunya ni saber-ne
l’idioma. Potser –ves a saber– ni vindrà a Catalunya per fer campanya.
Potser no li cal, perquè els pocs electors que té el PP a Catalunya deuen votar el seu candidat independentment
de qui sigui (Santi Fisas a banda, és
clar). La marquesa no només ni viu a
Catalunya ni parla català sinó que, a
més a més, utilitzarà aquest fet com el
seu gran argument de campanya. Ja
s’ha vist aquest cap de setmana: “Com
més vegades diguin que jo pel fet de no
ser catalana no tinc dret a presentarme per Barcelona, més exposen la cara
bruta del seu projecte: la xenofòbia, el
racisme i segregacionisme.” Ja ho veuen. A més a més, la culpa és nostra.

-+=

La historiadora madrilenya, dos cops diputada del PP
per Madrid, marquesa de Casa Fuerte i membre destacada de la FAES, és la cap de llista del PP per Barcelona el 28-A, malgrat la seva nul·la empatia amb
Catalunya i la seva llengua. La seva designació il·lustra la concepció colonial que té el PP de Catalunya.
PERIODISTA I ESCRIPTOR

Martí Gironell

Èxit de vendes

-+=

L’escriptor gironí i col·laborador d’opinió d’El Punt
Avui està d’enhorabona per l’èxit de la seva última
novel·la, La força d’un destí, que, a banda de ser
reconeguda amb el premi Ramon Llull de l’any
passat (2018), és ara el llibre de ficció en català
més venut de l’últim any.
PIANISTA I COMPOSITORA

Clara Peya

Espectacle compromès

-+=

L’autora del millor disc de l’any pels premis Enderrock estrena espectacle a la sala Beckett amb la
seva germana Ariadna i Les Impuxibles. Es tracta
de SuiteTOCnum6!, una obra sobre el patiment
mental, que ajuda a visualitzar una malaltia com
el TOC (trastorn obsessivocompulsiu).

L’educació i la
igualtat
d’oportunitats
El Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya impulsat pel Síndic de Greuges i la
conselleria d’Educació és una bona notícia, perquè afronta, per fi i
sense complexos ni eufemismes,
el principal problema del sistema
educatiu al nostre país, que és la
distribució desigual de l’alumnat
d’origen immigrant o amb necessitats socioeconòmiques entre els
centres educatius d’un territori,
cosa que acaba estigmatitzant alguns d’aquests centres i, a la llarga, provoca una reducció de les
oportunitats educatives, posant
en risc la cohesió social.
El pacte neix amb un gran defecte, també, perquè tot i tenir el suport del Departament d’Educació,
estar subscrit per 122 ajuntaments
inclosos quasi tots els de més de
10.000 habitants, i tenir el suport
de les escoles concertades i la majoria de l’arc parlamentari català,
encara no té el consens de tota la
comunitat educativa, en particular
de la Ustec (sindicat majoritari de
mestres) i la Federació d’Associacions de Pares i Mares (Fapac), que
consideren que afavoreix les escoles concertades.
El repte és triple. Cal desenvolupar les 189 mesures incloses al
pacte, que afecten les escoles públiques i concertades, i aquest és
el compromís adquirit pel conseller Bargalló; cal també corregir
tant com sigui possible el dèficit
d’inversió pública en educació, que
encara està lluny del 6% del PIB
que preveu la LEC, i cal aconseguir
com més aviat millor la implicació
de tota la comunitat educativa.
Només així s’aconseguirà efectivament corregir el desequilibri social
de l’alumnat entre col·legis d’una
mateixa zona i, en definitiva, garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
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Tal dia
com
avui fa...
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Altaveu al món
El president de la Generalitat a
l’exili, Carles Puigdemont,
denuncia a Ginebra la repressió
de l’Estat i internacionalitza el
cas català.

10
anys

Fins al final
Montilla diu que esgotarà la
legislatura. Respon així a les
especulacions de CiU sobre un
avançament electoral i
descarta un trencament.

20
anys

Pau al País Basc
Els partits de Lizarra proposen
que l’ONU vigili el procés de
pau. El govern espanyol i el
PSOE consideren que aquesta
petició és un “sarcasme”.

Tribuna

Full de ruta
Emili Bella

Cesc Batlle. Enginyer industrial. MBA.

L’autèntic truc
del Fairy

J

a ho hem manifestat tot. Barcelona,
Brussel·les, Madrid,
tots els centres de poder de decisió política
sobre Catalunya. Faltava la capital espanyola? Doncs ja
hem vist estelades a la Cibeles i a la
Puerta de Alcalá. I amb aquella indiferència amb què s’ho miraven els madrilenys s’ho continuaran mirant ara.
Sense ànim de generalitzar, molts ni
sabien que hi havia una manifestació
independentista a la ciutat. És clar, si
no els ho expliquen. No sé quin programa preguntava l’altre dia pels carrers
de Madrid on es fa el judici del procés i
la resposta era “Barcelona?”.
En fi, jo diumenge vaig voler anar a
buscar l’origen de tots els mals i vaig
aprofitar per arribar-me a la Granja de
San Ildefonso. En aquell palau va néixer el pare del rei emèrit, Joan de Borbó. Hi ha una placa que ho recorda al
costat d’un bust. Tenen uns jardins
magnífics amb arbres altíssims amb
les branques que els pesen tant que
toquen a terra. Quin entorn, la falda de

Catalans, sapigueu que
entre tots paguem la
vigilància de les restes de
Felip V. Hom diria que als
morts els posen seguretat i
als vius els l’estalvien
la serra de Guadarrama, quin gust per
triar emplaçaments per enterrar-hi sàtrapes, com a Cuelgamuros, situat a
l’altra vessant de la serra. El cas és que
a la col·legiata del palau de la Granja hi
ha les restes de Felip V, que no va voler
reposar a El Escorial. Un guàrdia de seguretat et va vigilant les passes, igual
que al Valle de los Caídos, no fos cas
que volguessis desenterrar l’un o l’altre pel teu compte. Com que el palau
és Patrimonio Nacional, aquell guàrdia
el devem pagar entre tots. Catalans,
sapigueu que entre tots paguem la vigilància de Felip V. Hom diria que als
morts els posen seguretat i als vius els
l’estalvien.
I allà, dinant en una terrassa, vaig
conèixer el secret més ben guardat. No
us ho creureu però hi havia una ampolla d’aigua retallada per sota i posada
del revés en un arbust al costat de la
taula, plena d’un líquid verd. Vaig preguntar què representava i el cambrer
em va confessar que era Fairy, per espantar les vespes. El vell truc del Fairy,
l’autèntic. Esfereïdor.

Bumerang climàtic

E

l 25 de gener, Elsevier va publicar un article d’Alexander
Koch i d’altres (Earth System
impacts...) que posava de manifest,
un cop més, com de sofisticadament
interrelacionat és el nostre planeta.
L’article analitza l’impacte de l’arribada dels europeus a Amèrica i
l’enorme mortaldat de la població indígena que això va generar. Els autors situen la població d’Amèrica
abans de l’arribada dels europeus en
uns 60 milions d’habitants. Al cap de
cent anys, la població indígena s’havia reduït un 90%.
LA PRINCIPAL CAUSA d’aquesta

bocabadant despoblació, va ser tota la collecció de malalties contra les quals
els euroasiàtics havien tingut segles
per a desenvolupar-hi una certa resistència, però que eren completament desconegudes a Amèrica, i que
els europeus varen encomanar als
nadius sense cap altra acció que la de
la seva mera presència física. Tota
aquesta successió de malalties, desplegades en seqüència ràpida, varen

comportar el col·lapse de societats
senceres.

quantitat en què les emissions humanes d’avui dia augmenten el CO2 de l’atmosfera en quatre anys.

AMB AQUESTA DESPOBLACIÓ,

els supervivents es varen trobar que necessitaven molta menys terra de cultiu
que abans. I els camps que ja no eren
necessaris es varen abandonar, cosa
que va permetre que la natura pogués reforestar-los ràpidament. Els
investigadors conclouen que, en
cent anys, es va reforestar un total
d’uns 65 milions d’hectàrees (aproximadament la superfície total de
França). Atès que la reforestació es
promou com un dels mètodes preferits per a retirar CO2 de l’atmosfera, i
així combatre l’escalfament global,
aquesta descomunal tragèdia humana
ens proporciona involuntàriament un
experiment real sobre quina podria ser
la seva efectivitat descarbonitzadora.
Els autors estimen, i l’anàlisi de mostres de gel de l’Antàrtida ho corrobora,
que tota aquesta desforestació va comportar una retirada d’unes 10 ppm
(parts per milió) de CO2 de l’atmosfera.
A tall de comparació, 10 ppm és la

AQUESTA REDUCCIÓ DE CO2 de l’atmosfe-

ra, al seu torn, hauria comportat una
reducció de les temperatures globals,
tal com prediu la ciència ambiental,
que, en arribar en un moment on la
terra ja passava per una fase freda, va
resultar en el que es coneix com la Petita Edat de Gel (PEG). Segons la NASA, la PEG va ocórrer entre el 1550 i el
1850, i va ser un període fred on, entre
d’altres, es documenten repetides gelades del Tàmesi al seu pas per Londres; tempestes de neu a Lisboa i episodis de fam en diversos països europeus, en alguns dels quals va arribar a
morir entre un 10% i un 30% de les seves respectives poblacions. Aquest
darrer efecte, algú el podria interpretar com si la despoblació d’Amèrica a
causa dels europeus hagués acabat
viatjant de tornada a Europa, com un
gegantí bumerang climàtic, per a tornar als europeus part de les misèries
infligides.

El lector escriu

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Cal valors!
b “Cal valors!” és una de les
frases que es repeteixen actualment entre les converses d’adults. El repte d’educar en valors en una societat
del segle XXI es fa gran per
a l’educació que vam rebre
els que estem a la franja
d’edat d’entre 40 i 60 anys.
Els nens adquireixen influències, no només de la família, sinó també de l’entorn
social: la televisió, les pel·lícules, el contingut dels contes, els videojocs... “Tota la
vivència cultural és transmissora de valors”, deia una
psicòloga de Brains International School. Cal tenir en
compte que els nens aprenen de tot, i encara més
quan hi ha un component
emocional, en aquest cas familiar. Penso que són cinc
els veritables valors que pares, tutors o adults han d’ensenyar als més joves: resiliència, honestedat, pacièn-

cia, responsabilitat i respecte. Amb aquesta batalla
aconseguiríem una societat
més equilibrada i feliç.
CRISTINA CASALS MASSÓ
Esplugues de Llobregat
(Baix Llobregat)

La llengua
castellana
b La llengua castellana és
una llengua que usen molts
milions de persones al món.
És fàcil de pronunciar, nombrosos escriptors l’han enriquit amb una gran literatura,
una llengua que podria ser
molt agradable de ser escoltada pels pobles veïns que
tenen una altra llengua. Per
què alts dirigents del govern
fan que resulti desagradable
i volen imposar-la als pobles
veïns que parlen llengües
minoritàries? Quina necessitat tenen de convertir-la en
una llengua imperialista?
Recordo l’exministre Wert
quan deia “Hay que españo-

lizar a los niños catalanes” i
quan Leopoldo Calvo Sotelo,
que va ser president del govern després de la dimissió
d’Adolfo Suárez, va dir: “Fue
un gran acierto enviar grandes masas de gente de habla
castellana a Valencia y a Cataluña”, evidentment per
ofegar la llengua catalana.
Una llengua tan valuosa i tan
parlada al món, agradable
de sentir, per què la volen
convertir en una desagradable llengua imperialista?
MARTÍ GUERRERO COTS
Barcelona

Quan s’instal·larà
el MNAC al centre
de la ciutat?
b En el llibre de Josep Pla
Primera volada (OC vol. 3),
en les pàgines dedicades al
cap i casal de Catalunya, el
nostre gran prosista, conscient de l’endèmica marginació cultural de la nostra
nació, escriu indignat: “El

museu de Barcelona està
per instal·lar –vull dir per
instal·lar en un lloc cèntric,
com a tot arreu es troben
aquesta classe d’establiments. ¿On, com, quan
s’instal·larà?”
Tot sembla indicar que el
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que incontestablement és el primer
museu d’art figuratiu del
nostre país –tot i que hi han
introduït els gargots i esoterismes abstractes, ai!–, continuarà marginat –penjat– a
la muntanya de Montjuïc,
com un qualsevol i intranscendent museu de províncies. Mentre les institucions
públiques no assumeixin la
seva responsabilitat –aplicant el sentit comú i d’estat
indispensable per fer realitat
aquestes coses–, seguirem
culturalment marginats, embadocats, feliços i enganyats.
JORDI PAUSAS
París
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La frase del dia

“La declaració de Trapero ha estat definitiva per desmentir
les acusacions de rebel·lió i sedició”
Baltasar Garzón, EXMAGISTRAT DE L’AUDIENCIA NACIONAL

Tribuna

De set en set

Què fer?

Begur

Imma Merino

Jaume Sobrequés i Callicó. Historiador

Q

uè fer?, es preguntava Lenin el
1902, quan reflexionava sobre el
camí a seguir per posar fi al règim dictatorial dels tsars. Què fer?, ens
preguntem nosaltres, aquest 2019, per
posar fi a la repressió del règim de l’Estat espanyol i aconseguir la nostra
emancipació. Per un historiador, o
simplement per algú que conegui allò
que ha succeït en els tres darrers segles
a Espanya en relació amb Catalunya,
som on érem sense grans diferències.
No hi ha res, avui, que no hagi passat
abans: l’anticatalanisme i el neofeixisme gaudeixen de bona salut, mentre
que l’odi a Catalunya, la intolerància
democràtica i la vulneració dels drets
civils i fonamentals no paren de créixer, i la no tan llunyana Causa General
contra una part significativa de la ciutadania catalana està tenint una nova
versió en el monstruós judici que pateix el país.
DIC QUE ÉS UNA HISTÒRIA coneguda, una

pel·lícula de por que els ciutadans ja
han vist una i altra vegada en els darrers temps. Convido els lectors a recordar els quatre grans moments –n’hi ha
hagut d’altres– en què Catalunya ha estat agredida per Espanya i els seus governants. El primer succeí després de
1714 en arrencar del règim dels Borbons, que encara perviu: dissolució de
les institucions catalanes de govern
(Generalitat i Consell de Cent); prohibició de l’ús públic del català; espoli fiscal; exili de 25.000 catalans, entre els
quals una part dels dirigents del país;
instauració d’un règim anorreador del
pactisme; tancament de les assemblees parlamentàries o Corts, nascudes al segle XIII, etcètera.
TAMBÉ, DESPRÉS DEL 1714,

la quinta columna, integrada pels col·laboracionistes amb l’ocupant, va ser present al país,
els botiflers; es van produir així mateix
un seguit de fets repressius de tot ordre,

Sísif
Jordi
Soler

com la censura de llibres i el tancament
de les universitats catalanes.
EL SEGON NOMENT de

pregona repressió
contra Catalunya va tenir lloc quan, el
març de 1925, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, va instaurar
un règim dictatorial a Espanya: la Mancomunitat va ser dissolta; es prohibí l’ús públic del català; l’himne Els segadors i la senyera van ser declarats il·legals. La tremenda repressió contra Catalunya va
gaudir del ple suport de la monarquia
d’Alfons XIII. [Sempre la casa reial a favor
de la democràcia i de Catalunya...!]

EL MATEIX VA SUCCEIR

després de 1939,
també com a conseqüència d’una guerra
perduda per Catalunya: liquidació, altra
vegada, de la Generalitat i del Parlament
de Catalunya; abolició de l’Estatut d’Autonomia; prohibició de l’ús de la llengua
catalana; exili de prop de mig milió de persones, Causa General, en virtut de la qual
el poder judicial va tenir una gran rellevància negativa condemnant a mort a

“
Resistir, com
hem fet sempre
quan ha estat en
perill la nostra
existència com a
poble, i ampliar la
base de
l’independentisme

tort i a dret, sense miraments, els republicans catalanistes; col·laboracionisme
dels partits de dreta amb el règim militar
feixista (“els catalans de Franco”), i un
llarg etcètera.
EL QUART GRAN I DOLORÓS MOMENT de re-

pressió contra Catalunya és el que estem
vivint avui: empresonament d’algun centenar de polítics; posada en marxa d’una
nova Causa General contra l’independentisme; restriccions de drets democràtics;
limitacions de la llibertat d’expressió; vulneració dels drets humans; major espoli
fiscal que mai, amb un dèficit contra Catalunya xifrat en 12.000 o 15.000 milions
d’euros i drenatge dels recursos econòmics catalans cap a Espanya.
I, DONANT FORMA EFECTIVA a la repressió

institucional, suspensió de l’autonomia i
aplicació del malèfic article 155 de la
Constitució d’Espanya, acompanyat de
l’empresonament i exili del govern de la
Generalitat. Hem vist i patit també la reactivació de la quinta columna, representada per partits catalans, escriure el nom
dels quals em produeixen nàusees; auge
del neofeixisme d’inspiració joseantoniana; dolorosa complicitat del socialisme
amb la persecució de demòcrates, pacifistes i independentistes...
ENFRONT D’AQUESTA CRUA REALITAT,

què
fer per posar-hi fi? Suggereixo dues coses
fonamentals: resistir, com hem fet sempre quan ha estat en perill la nostra existència com a poble, i, per damunt de tot,
fer el possible per acréixer la base de l’independentisme, reactivant polítiques socials que ajudin els ciutadans a tenir la seguretat que viurien molt millor en una
Catalunya independent. Treballar per
fer-ho possible és la ineludible responsabilitat dels nostres governants, als quals
els patriotes hem de donar suport mentre
duri aquest període convuls que viu Catalunya, assetjada de manera inclement
pels nostres enemics de sempre.

L

a primera vegada que vam pujar
juntes al castell de Begur, ella em
va dir més o menys això: “Sort que em
moriré i no veuré com acaben de destruir tot el que veia des d’aquí dalt
quan era petita.” Era de nit i, per tant,
pràcticament només vèiem llums davant nostre. Llums que fan menys visible el cel nocturn. És així que també
em va dir que l’extensió de la il·luminació artificial donava la mesura del que
s’havia arribat a construir a l’entorn del
nucli antic de Begur, és a dir a prop de
les seves platges i als seus turons.
D’aquesta primera vegada aviat farà
vint anys i en el curs d’aquest temps
s’hi ha anat construint, tot i que, com
si fos un miratge, va semblar que la crisi immobiliària paralitzava la destrucció lligada a la construcció. També
semblava que, si bé no acabava d’imposar-se la sensibilitat pel medi ambient, la crisi havia posat en qüestió un
determinat model econòmic. Certament, però, era un miratge.
Vaig recordar aquella primera pujada al castell de Begur quan, fa un parell
de dies, vaig mirar amb ella el documental Salvem la Costa Brava programat al 30 minuts, de TV3. Estàvem
trasbalsades per la mort d’una persona estimada, la Cristina Cervià, que, vital com era, disfrutava de tota la bellesa del paisatge que resta. No podia
pensar de cap manera en la sort que
tindrem de morir-nos per no veure
com acaben de destruir-ho tot. Vaig
pensar que potser també ens morirem
sense arribar a ser velles, però que, si
no hi ha una voluntat ferma per impedir-ho que depèn inevitablement del
compromís de les administracions, és
possible que arribem a veure com
s’acaben de carregar Begur i tota la
Costa Brava. Diuen que això és pels
drets adquirits, que faran que uns
quants tinguin beneficis a costa de
deixar una herència nefasta als que
vindran després de nosaltres.
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Nacional

El judici a
l’1-O destapa
sentències
incomplertes

Rajoy va desobeir
una trentena de
sentències del TC, el
Suprem i l’Audiencia
Nacional

Ni llaç ni
estelada o
Codi Penal

Pacte contra
la segregació
escolar sense
Ustec ni Fapac

Ensenyament i cent
ajuntaments avalen
vetllar contra
l’exclusió de
centres educatius

La JEC dona 24 hores a Torra per
retirar tots els cartells, com el del Palau
de la Generalitat ■ JOSEP LOSADA

ALERTA La Junta Electoral rebutja les al·legacions de Torra i
l’adverteix d’un delicte de desobediència si en 24 hores no
retira tots els llaços grocs i estelades FI La fiscalia assumiria
el cas, amb el risc d’inhabilitar el president si no hi ha reculada
GIR L’alternativa és un cartell que digui “Aquí hi havia un llaç”
David Portabella
MADRID

La Junta Electoral Central
va amenaçar ahir amb el
Codi Penal el president
Quim Torra a l’hora de rebutjar les seves al·legacions sobre el manteniment dels llaços grocs i de
les estelades als balcons
dels edificis públics de la
Generalitat. Després de
cinc hores de reunió, l’òrgan que guia els processos
electorals va donar un ultimàtum final de 24 hores
a Torra perquè retiri uns
símbols que considera
“d’una part” de la societat
catalana, seguint la petició que li va fer Ciutadans i
que el president s’ha negat
a complir des de dilluns
passat. Si Torra no afluixa
la corda, la fiscalia podria
assumir el cas i obrir la
porta a la desobediència
–que va acompanyada de
penes d’inhabilitació–, tot
i que a la Generalitat se li
obre també un ventall d’alternatives imaginatives
per driblar la prohibició
com ara la col·locació d’un
cartell substitutiu amb la
consigna “Aquí hi havia un
llaç groc” o “Aquí no hi ha
un llaç groc”, per exemple.
Com cal afrontar l’ultimàtum final de la JEC i resoldre el dilema entre l’aca-

Les frases de la JEC

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

“[La JEC reitera a Torra]
el requeriment fet l’11
de març perquè en el
termini de 24 hores
ordeni la retirada de
les banderes estelades
i dels llaços grocs”

“[L’adverteix de] les
responsabilitats
administratives, i, en
el seu cas, penals,
en què pot incórrer si
persisteix a desobeir
els acords de la JEC”

tament i la desobediència
serà ara objecte de debat
entre els dos socis de govern, Junts per Catalunya i
ERC, que no mantenen un
consens total sobre la qüestió. Mentre que el president
Torra ja ha liderat el primer
torcebraç desoint la JEC
des de dilluns, els republicans –en sintonia amb un
sector del PDeCAT– no són
partidaris d’obrir un nou
front judicial que s’afegeixi
a la persecució penal del
procés que ja es viu al Tribunal Suprem, a l’Audiencia Nacional i al jutjat 13 de
Barcelona.

desoir i va combatre amb
un recurs d’al·legacions.
En dues pàgines, la JEC
evoca un acord seu del 20
de maig del 2015 en què ja
definia les estelades com
un símbol d’aspiracions
d’una part de la societat
catalana que pot ser lluït
en la propaganda electoral
i en la campanya, però
que mai pot ser exhibit durant el període electoral
pels poders públics, que es
deuen a una obligació de
“neutralitat política”. El
de neutralitat és un principi recollit en l’article 50.2
de la llei orgànica del règim electoral (Loreg).
Pel que fa als llaços
grocs, un símbol que la
JEC no ha estudiat tant
perquè no existia el 2015
sinó que sorgeix amb els
presos polítics, la tesi de
la censura és similar i no
hi ha pronunciament del
Parlament que valgui als
ulls de l’àrbitre electoral.

Deure de neutralitat
La Junta Electoral, que es
reuneix al Congrés en secret, va reprendre ahir
l’examen de l’expedient
293/840 sobre la petició
de Ciutadans contra els
llaços després del primer
ultimàtum de 48 hores fet
l’11 de març, que Torra va

“El fet que la majoria del
Parlament de Catalunya
rebutgés dues proposicions de llei que instaven
a la prohibició dels llaços
grocs en l’espai públic i
als edificis institucionals
tampoc es pot alçar” contra el que diu el mandat legal, adverteix la JEC per
deixar clar que en període
electoral està per sobre de
la cambra autonòmica.
Del Suprem a la JEC
L’autoritat electoral, en
aquest sentit, diferencia
entre els partits polítics i
les institucions: considera
que el llaç groc “el poden
utilitzar legítimament” els
líders i candidats “però no
les autoritats públiques,
que han de respectar la

neutralitat política durant
els processos electorals”.
La JEC està formada per
vuit magistrats del Suprem triats per sorteig,
cinc catedràtics proposats
pels grups i nomenats pel
Congrés i dos membres
nats més que no tenen vot.
Es dona la circumstància
que dos dels magistrats
del Suprem al tribunal que
jutja el procés, Ana Ferrer
i Luciano Varela, formen
part de la JEC com a representants de la sala segona
de l’alt tribunal i s’abstenen en aquest expedient,
mentre que al saló de
plens sí que permeten que
els presos portin el llaç
groc a la solapa.
En el seu ultimàtum, la
JEC fins i tot rebat Torra

quan apel·lava a les dificultats tècniques de complir
l’ordre en tots els edificis i
argumenta que “la majoria
dels quals depenen de Presidència de la Generalitat
o d’alguna conselleria” i,
si en algun cas tingués algun problema, “n’hi hauria
prou a indicar a la Junta
Electoral Central aquells
edificis concrets en què es
produís la situació”.
En el cas de les eleccions al Parlament del 21
de desembre del 2017, sota el 155, la JEC va perseguir el groc fins al punt de
prohibir que els membres
de les meses portessin el
llaç a la solapa –a petició
del PSC– i que les fonts
s’il·luminessin de color
groc –a petició del PP. ■
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L’APUNT

Necessita millorar
Carles Sabaté

El pacte contra la segregació aprova, com a punt de
partida, però com deien les notes de la reforma educativa: necessita millorar. Bargalló ha aconseguit el suport dels ajuntaments, claus en la preinscripció, però
caldria treballar més l’entesa amb el sindicat majoritari de mestres i la federació de pares. El límit d’alumnes
amb necessitats especials a qualsevol centre hauria

de ser un primer pas envers més implicació dels centres concertats contra l’exclusió, perquè encara s’emparen massa en el fet que tenen les aules plenes. Per
això la Fapac i Ustec reclamen més fermesa sobre la
concertada, en tant que subvencionada. Els ajustos
sobre germans i celíacs en la preinscripció semblen
prou sensats i ja estaven consensuats.

La croada contra el groc
arriba als ajuntaments i
al Consell de l’Alt Empordà
a La Junta Electoral de Zona dona 48 hores als consistoris de la comarca perquè

retirin estelades, llaços i pancartes per garantir “el principi de neutralitat política”
Joan Puntí
FIGUERES

Setge al vot dels discapacitats
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les persones que viuen amb
alguna discapacitat o amb
una malaltia mental afronten
les eleccions estatals del 28
d’abril amb especial emoció,
perquè seran les primeres en
què podran votar, gràcies a la
modificació del sufragi actiu
en la llei del règim electoral
(Loreg) aprovada per les
Corts el desembre del 2018.
La Junta Electoral Central,
però, ha sorprès el col·lectiu
amb una polèmica instrucció
que confereix a apoderats i
membres de mesa el poder
de supervisar el vot i exigir el
DNI i anotar-lo a un votant si
tenen la sospita que no vota
amb un criteri autònom.

El controvertit setge que
la JEC autoritza en el cas dels
votants amb discapacitat –els
actors de Campeones han encapçalat la campanya oficial
que celebra la seva conquesta
social– ha rebut la protesta de
l’Ajuntament de Barcelona.
Encara que la papereta no serà rebutjada i es posarà a l’urna, tant l’Ajuntament com entitats de persones amb discapacitat consideren que la instrucció obre una arbitrarietat
inacceptable i que “és un despropòsit i una discriminació
flagrant”. Ara demanen una
rectificació i anuncien que, si
no es produeix, impugnaran la
instrucció davant del TS.

La Junta Electoral de Zona
de Figueres va donar ahir
48 hores a tots els ajuntaments de la comarca de
l’Alt Empordà, en particular a l’Ajuntament de la
capital, Figueres, així com
al Consell Comarcal, perquè retirin les pancartes,
els llaços grocs i les estelades per “garantir el principi de neutralitat política”.
La Junta Electoral de Zona
subratlla que, en cas que
no es treguin voluntàriament en els terminis que
indiquen, es faran “tots
els requeriments personals que siguin necessaris” perquè es compleixi
amb el que dicta la resolució de la Junta Electoral.
Aquesta resolució atén
la petició de Ciutadans,
que ho va demanar a la
Junta Electoral Central
el 14 de març passat. Ciutadans reclamava que
s’adoptessin les mesures
necessàries per a la retirada de pancartes, símbols i
eslògans que hi hagi als
consistoris i que “identifiquin determinats partits
polítics que concorren a
les eleccions a les Corts
Espanyoles i al Parlament
Europeu, així com a les
eleccions locals”.
Ciutadans-Partit de la
Ciutadania ho demanava
perquè es garanteixi “el
principi de neutralitat política”. La denúncia, presentada inicialment contra l’Ajuntament de Figueres, es va fer extensiva a la
resta d’ajuntaments.
Al Consell Comarcal no
hi havia ahir cap llaç
groc ni tampoc cap pancarta i, al balcó, hi onejava
només la senyera. Aques-

Façana del consistori de Figueres, amb una pancarta penjada ■ GEMMA TUBERT (ACN)

La frase

—————————————————————————————————

“Cal impedir que el
separatisme tingui
segrestats els
edificis públics”
Héctor Amello
DIPUTAT DE CIUTADANS I PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL A FIGUERES

ta decisió la va prendre
l’octubre del 2017 el president del Consell Comarcal, Ferran Roquer.
Al consistori de la capital de comarca, en canvi,
sí que hi ha penjada des de
fa dies una pancarta en
què es llegeix un text en

anglès que diu: “L’autodeterminació és un dret, no
un crim.”
Ahir a la tarda, el Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà tenia reunió ordinària,
però, segons fonts de l’organisme supramunicipal,
durant la trobada no es va
assolir cap acord ni es
va acordar cap resposta a
la petició. Tampoc hi va
haver cap reacció des de
l’Ajuntament de Figueres,
que no es va voler manifestar ahir sobre la resolució
de la Junta Electoral.
Fonts del govern de Figueres van assenyalar que
estaven estudiant el man-

dat, però que no donarien,
de moment, cap resposta.
Avui s’espera que l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), que
presideix l’alcalde del Port
de la Selva, Josep Maria
Cervera, faci recomanacions a tots els ajuntaments que agrupa.
El portaveu de Cs a Figueres, Héctor Amello,
que a més és el cap de llista
del partit al Congrés dels
Diputats, celebrava ahir
que la junta hagués atès la
petició del seu partit per
“garantir unes eleccions
lliures” i impedir que “el
separatisme tingui segrestats els edificis públics”. ■
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Els autors dels escorcolls per
escapçar l’1-O, al Suprem
a Un total de 24 agents de la Guàrdia Civil seran interrogats perquè aclareixin la seva actuació i l’anàlisi
de correus electrònics d’acusats a Trapero estudia denunciar Nieto per haver-li atribuït un delicte
M. Piulachs

Nou investigat
a la CCMA per
l’anunci de l’1-O

BARCELONA

La sisena setmana del judici contra els independentistes catalans arrenca avui al Tribunal Suprem amb les declaracions, com a testimonis,
d’un ex-alt càrrec d’Hisenda i dels guàrdies civils que
van participar en els escorcolls del 20 de setembre del 2017 i també dels
que van analitzar correus
electrònics dels acusats.
En concret, el primer a
declarar serà Felipe Martínez Rico, llavors subsecretari d’Hisenda, que estava
citat dijous passat però
que, a causa de la durada
de la compareixença del
major dels Mossos, Josep
Lluís Trapero, va veure
ajornat el seu testimoni.
Rico haurà de respondre
pel suposat ús de fons públics la tardor del 2017,
malgrat que la Generalitat
estava intervinguda. El
seu superior, l’exministre
Cristóbal Montoro, va matisar les seves declara-

—————————————————————————————————

La titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, ha citat a
declarar com a investigat el
director comercial de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) per un
delicte de desobediència per
l’emissió d’anuncis de promoció del referèndum, suspès.
Martí Patxot ha de declarar
divendres. Per aquest motiu
ja són investigats els directors de TV3 i Catalunya Ràdio,
a banda de més de 40 càrrecs
per l’organització de l’1-O.
La Guàrdia Civil, en els escorcolls a la conselleria d’Exteriors, el 20-S ■ ANDREU PUIG

cions anteriors en què assegurava que el govern no
havia gastat ni un euro en
el referèndum, i en el judici
va indicar que no es podia
descartar que es destinessin fons públics a l’organització de l’1-O, perquè una
anàlisi comptable “sempre
pot resultar enganyosa”.

Després, serà el torn de
David Badal, funcionari
del Departament de Treball, al qual també van
ajornar l’interrogatori.
Seguidament, per avui
hi ha citats set dels 24
agents que han de comparèixer aquesta setmana i
que van participar en la

vintena d’escorcolls del
20-S, ordenats pel jutjat
d’instrucció 13 de Barcelona. Els agents que van
participar en els escorcolls
a la conselleria d’Economia compareixeran la setmana vinent. Els primers
a declarar seran els agents
que van intervenir en

els escorcolls dels principals col·laboradors del vicepresident Oriol Junqueras. Són l’ex-secretari general d’Economia Josep
Maria Jové, actual diputat
d’ERC, i l’exsecretari d’Hisenda Lluís Salvadó, també diputat d’ERC, que van
ser detinguts per la Guàr-

dia Civil el 20-S. Tots dos
continuen investigats pel
cas de l’1-O, i Jové es va
acollir al seu dret a no declarar al Suprem, la setmana passada. En la sessió d’avui també hi haurà
agents que van analitzar
correus electrònics a l’exconsellera Dolors Bassa.
Demà continuaran les
compareixences d’analistes de correus. En aquest
cas, els de l’exlíder de l’ANC
Jordi Sànchez; del president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i dels exconsellers Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs. I dijous obriran la jornada els agents que van
participar en els escorcolls
de Francesc Sutrias, ex-director general de Patrimoni, i els que van confiscar
prop de 10 milions de paperetes en els escorcolls
del polígon Can Barri, a Bigues i Riells, i 40.000 certificats de membres de meses a Unipost, a Terrassa.
D’altra banda, l’advocada de Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, va afirmar
ahir, a TV3, que estudia
emprendre accions legals
contra l’ex-secretari d’estat de Seguretat del PP
José Antonio Nieto per haver assegurat, en un mitjà,
que qui més va ajudar a
fugir el president Puigdemont “va ser la seva escorta de mossos, escollida per
Trapero”. Tubau va qualificar de molt greu que se li
atribueixi un delicte d’obstrucció a la justícia. ■

Dos jutjats refusen
assumir el cas de Tamara
a L’Audiència ha de

resoldre quin és el
competent mentre
ella segueix confinada

Mayte Piulachs
BARCELONA

L’Audiència de Barcelona
ha de resoldre ara si un jutjat de Barcelona o un de
Gavà és el responsable
d’investigar el cas de l’activista Tamara Carrasco,
després que els titulars
dels dos jutjats hagin refusat ser-ne els competents.
Aquesta disputa provoca
que Carrasco no pugui demanar que s’aixequi la mesura de confinament al seu
municipi, Viladecans, im-

posada per l’Audiencia Nacional aviat farà un any.
Carrasco va ser detinguda per la Guàrdia Civil el 10
d’abril del 2018 i la fiscalia
la va denunciar per terrorisme, per impulsar mobilitzacions ciutadanes en el
marc independentista, i el
jutge i la mateixa Audiencia Nacional ho van rebaixar a desordres públics, tot
i mantenir la mesura cautelar de no poder sortir del
seu municipi, només per
anar a treballar. Finalment, el gener passat, l’Audiencia Nacional va reenviar la causa de Tamara i
d’Adrià Carrasco –integrant d’un CDR i exiliat a la
capital belga– als deganats
dels jutjats de Barcelona,

Tarragona, Girona i Lleida
perquè la repartissin.
L’àudio, única prova
A Barcelona, li va tocar al
jutjat d’instrucció número
24 i la seva titular, la magistrada María Antonia
Coscollola, va derivar el cas
de Tamara als jutjats de
Gavà en considerar que
“presumiblement” des del
seu domicili va enregistrar
i emetre l’àudio de 5 minuts i 41 segons que va enviar a les xarxes socials, on
proposa fer talls de carreteres per la Setmana Santa del 2018. L’àudio (a part
d’un xiulet groc i una careta amb la imatge de Cuixart) és l’única prova de la
Guàrdia Civil contra Car-

Tamara Carrasco, a Viladecans, d’on no pot sortir des de l’abril del 2018 ■ JORDI PANYELLA

rasco, i la magistrada el
qualifica com a difusió o
crida a desordres públics,
penat només amb una
multa.
La causa va tocar al jutjat d’instrucció número 1
de Gavà, el qual a finals de
gener va refusar la compe-

tència assegurant que “no
es constata el lloc d’emissió
de l’àudio” i considera que
el cas ha de tornar al jutjat
de Barcelona perquè és on
es va descobrir el suposat
delicte. Mentrestant, l’advocat de Tamara, el penalista Benet Salellas, no pot

demanar que se li aixequi
el confinament fins que no
hi hagi designat un jutjat.
Pel que fa al cas d’Adrià
Carrasco, es va enviar als
jutjats de Granollers i Vilanova i la Geltrú, on duen
causes per l’aixecament de
peatges a l’AP-7 i la C-32. ■
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Carme Forcadell

OPINIÓ

Expresidenta del Parlament de Catalunya

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

La veritat intranscendent de Rajoy
P

829430-1204325Q

assen els dies i les setmanes i es va confirmant allò
que no hem parat de denunciar des de l’inici del procés
judicial. És cada cop més evident
que aquesta és una causa artificial i sense fonament jurídic que
s’ha construït amb l’única intenció de castigar un projecte polític,
una ideologia. Després de les diverses sessions al Tribunal Suprem (unes sessions que, dit sigui
de passada, se’ns fan cada vegada més llargues i més dures a
causa de la situació de presó que
patim) podem dir que les acusacions no estan aconseguint provar cap dels delictes dels quals
se’ns acusa. I no poden provar-ho
perquè, darrere d’una sala majestuosa i imponent, un llenguatge
jurídic barroc i unes formes pretesament exquisides, només hi ha
una causa que es va desfent com
un terròs de sucre.
No han pogut constatar cap
delicte perquè, com va dir el company Raül Romeva, una manifestació no és un alçament, una protesta no és un tumult i votar i opinar no són pas delictes. El que sí
que hem pogut constatar, però,
són els episodis d’amnèsia transitòria d’aquells que van orquestrar
la repressió i els debats esperpèntics sobre murs i envasos de
Fairy que no tenen com a objectiu
final buscar la veritat sinó construir realitats paral·leles que
s’adaptin als seus relats de ciència-ficció.
La declaració de l’expresident
Mariano Rajoy és un bon exemple
del que representa aquest judici.
D’una banda, resulta xocant que,
davant la gravetat dels delictes
dels quals se’ns acusa i les altes

Segurament, Rajoy és sincer
quan diu que no hauria convocat
un referèndum en contra del criteri del Constitucional, encara
que sospito que, si el criteri del
tribunal hagués sigut un altre,
l’actitud de l’expresident hauria
sigut exactament la mateixa. Tanmateix, els incompliments de les
sentències del TC per part del govern espanyol han sigut sistemàtics i continuats al llarg del temps.
Només durant el govern de Rajoy
comptabilitzem més de deu sentències del Tribunal Constitucio————————————————————————————————————————

“Els incompliments de
les sentències del TC per
part del govern espanyol
han sigut sistemàtics”
————————————————————————————————————————

L’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, el dia que va declarar com a testimoni al Suprem ■ ACN
————————————————————————————————————————

“Les acusacions no estan
aconseguint provar cap
dels delictes dels quals
se’ns acusa”
————————————————————————————————————————

penes de presó que se’ns demanen, Rajoy, que era el màxim responsable del govern espanyol en
aquell moment, només pugui
contestar a les defenses amb
evasives, respostes vagues i genèriques i, sobretot, amb molts

“No lo recuerdo” i “No me consta”.
Es tracta d’una actitud que evidencia una clara manca d’arguments fàctics i jurídics per sustentar unes acusacions que, després de veure com han actuat els
tribunals de Suïssa, Escòcia, Bèlgica i Alemanya, s’ha demostrat
que són inversemblants.
D’altra banda, també són sorprenents les respostes de l’expresident Rajoy. I és que, tot i estar
sota jurament, va demostrar que
la veritat és completament in-

transcendent. Així ho vam poder
comprovar quan l’advocada Olga
Arderiu va preguntar a Rajoy si
tenia constància que l’Estat tingués 34 sentències incomplertes
del Tribunal Constitucional (TC) i
el Tribunal Suprem (TS) respecte
a Catalunya. La resposta fou que
“el gobierno siempre actúa en
consecuencia para que se cumplan las sentencias del TC” i hi va
afegir que ell “nunca habría seguido adelante con un referéndum
en contra del criterio del TC”.

nal incomplertes que, a més,
afecten temes de caràcter social
molt destacat. Estem parlant, per
exemple, de beques i ajuts a sectors vulnerables de la població,
subvencions destinades a serveis
socials diversos, plans d’integració d’immigrants, programes de
cooperació i voluntariat, entre
d’altres.
Tot i que, sobre el paper, tothom està obligat a obeir els tribunals, a la pràctica sembla que només una part ho està realment. I
ho està, fins i tot, quan les resolucions dels tribunals impliquen la
prohibició de l’exercici de drets
com el de llibertat d’expressió o el
de participació política. Sempre
he dit que, si no vam tenir una
instrucció justa, res ens feia pensar que acabaríem tenint un judici just. Així i tot, la mentida té les
cames molt curtes.
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Principals sentències del Constitucional incomplertes per l’Estat
Beques universitàries:
Beques dels cursos
1994/95 i 1997/98.
Règim de beques
personalitzades del
2007
Llindars de renda i
patrimonis familiars
per al curs 2013/2014.

Serveis socials:
Bases per a les
subvencions
per a les
entitats
socials dels
anys 2005,
2009 i 2012.

Cultura:

Medi ambient:

Ajuts als museus del 1989.
Ajuts al sector del llibre del
1990.
Ajuts a la innovació escènica
del 2013.
Subvencions als ajuntaments
per a cultura del 2012.

Subvencions i ajuts:

Ajuts a projectes
mediambientals
del 2008 i el 2013
i per a les entitats
del tercer sector
amb vessant
mediambiental
del 2013.

EL PUNT AVUI

Bases reguladores:
Bases reguladores de
subvencions a
municipis per a la
integració dels
immigrants del 2005,
el 2008, el 2009, el
2012, el 2013 i el 2015.
Bases reguladores per
a les subvencions al
desenvolupament de
projectes d'innovació
social pel 2005.

Les sentències del TC, el TS
i l’AN desobeïdes per Rajoy
a L’executiu de Rajoy va incomplir en algun moment més de trenta sentències del Constitucional, el
Suprem o l’Audiència a Com a testimoni en el judici de l’1-O, l’expresident va dir que no li constava
Xavier Miró
BARCELONA

El govern de Rajoy va incomplir en algun moment
més de trenta sentències
del Constitucional (TC), el
Suprem (TS) o l’Audiencia
Nacional (AN) que donaven la raó totalment o parcial a la Generalitat en les
impugnacions que aquesta va presentar davant
dels alts tribunals contra
reials decrets o ordres de
diversos ministeris.
No és res de nou perquè
ja es van publicar en el seu
dia als mitjans de comunicació. La novetat és que
l’expresident espanyol,
declarant com a testimoni
en el judici de l’1-O, ha negat davant les preguntes
d’Olga Arderiu, advocada
de l’expresidenta del Par-

lament, Carme Forcadell,
tenir constància que el seu
govern les hagués incomplert.
Al febrer de fa dos anys,
en defensa dels dirigents
catalans encausats per la
celebració del procés participatiu del 9-N, l’executiu de Puigdemont feia públic un informe sobre trenta-quatre sentències per
conflicte de competències
en què els tres tribunals
havien donat la raó a la Generalitat, però que l’Estat
continuava incomplint.
L’aleshores diputat del
PDeCAT al Congrés i exconseller Francesc Homs
havia fet pública una denúncia contra Rajoy; l’exministre de Sanitat Alfonso Alonso, i la secretària
d’estat de Serveis Socials i
Igualtat, Susana Camare-

ro, per l’incompliment d’una última sentència –del
19 de gener d’aquell 2017
del Constitucional– sobre
les subvencions relatives
al 0,7% de l’IRPF.
Aquesta era una de les
trenta-quatre que recollia
l’informe i la majoria –29
en concret– s’havien emès
durant el primer mandat
de Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol,
dues s’havien produït durant el govern del socialista José Luis Rodríguez Zapatero mentre que l’incompliment de tres més ja
s’arrossegava des del govern del popular José María Aznar.
El conflicte entre l’Estat i la Generalitat per les
beques i els ajuts personalitzats als estudis universitaris ja arrenca durant el

govern de Felipe González, però la primera sentència del TC que donarà
la raó al govern català es
produeix el 2001 durant la
presidència d’Aznar. Les
sentències del TC que ratificaran els drets de la Generalitat tindran lloc el
2015 i el 2016 sota el govern de Rajoy, tot i que la
primera declara inconstitucionals alguns preceptes d’un reial decret aprovat per l’executiu de Rodríguez Zapatero. La darrera ja fa referència a un
reial decret aprovat pel govern de Rajoy el 2013, que
establia els llindars de renda i patrimoni familiars i
també l’import de les beques i els ajuts corresponents al curs 2013/14.
En segon terme, hi ha
vint-i-quatre sentències

dels tres tribunals relatives a serveis socials. A pesar que totes aquestes es
van emetre durant el govern de Rajoy, la meitat
dels conflictes van començar amb ordres o reials decrets del govern de Rodríguez Zapatero pel que fa a
les bases reguladores per a
subvencions en l’àrea de
Serveis Socials, Família i
Discapacitat, a més de la
secretaria general de Política Social i Consum, i
ajuts als ajuntaments i
mancomunitats pel que fa
al desenvolupament de
programes d’innovació en
la integració d’immigrants. La del 0,7% de
l’IRPF destinat a cooperació també correspon a una
ordre del govern de Zapatero, igual que una altra en
relació amb una resolució

Subvencions de la
Secretaria d'Estat de
Serveis Socials del
2012.
Subvencions als
programes de
cooperació i
voluntariat per al
2006, el 2009 i el
2012.
Ajuts per a
l'allotjament
d'immigrants del 2008.
Subvencions amb
càrrec de l'IRPF per al
2008, el 2012, el 2013 i
el 2016.
Subvencions a les
famílies de
discapacitats del 2012.
Subvencions al tercer
sector pel 2013, el
2014.
Subvencions per a la
política social i el
consum del 2016.
sobre subvencions a places d’allotjament d’immigrants. També el 2013 hi
ha un sentència de l’AN
contra una resolució del
govern socialista sobre
subvencions a persones
amb discapacitat per al
2009.
Onze sentències de serveis socials, però, ja afecten iniciatives impulsades
pel mateix govern de Rajoy també pel que fa a subvencions a la cooperació o
a programes d’interès general a compte del 0,7% de
l’IRPF, als municipis per a
la integració dels immigrants o a entitats del tercer sector.
Entre les culturals, totes del TC, una afecta l’Institut de les Arts Escèniques i la Música espanyol
relativa als ajuts als espais
de nova creació i, una altra, als ajuts a corporacions locals per al foment
de la comunicació cultural.
Les tres sentències sobre medi ambient fan referència a ajuts a entitats de
medi natural, biodiversitat i prevenció de la contaminació i canvi climàtic, a
més d’associacions declarades d’utilitat pública i
que tenen projectes en
aquest àmbit. ■
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Alemany: “No aniré al jutjat
fins que no m’hi portin”
a El membre de l’ANC detingut 24 hores a Madrid diu que el van emmanillar i l’insultaven mentre li
posaven l’himne espanyol a Reconeix que tornaria a despenjar la bandera espanyola
J.A.
BARCELONA

Jordi Alemany, el jove
membre de l’ANC que va
passar 24 hores tancat en
calabossos de Madrid en
ser detingut abans de la
manifestació per no haver-se presentat el dia 7 de
març davant del jutge de
Girona, assegurava ahir
que tampoc complirà el requeriment de presentars’hi avui al matí per la
“manca de justícia” dels
tribunals i l’estratègia repressiva d’Espanya. Alemany està investigat per
ultratge a la bandera espanyola després de despenjar-la de la delegació de la
Generalitat de Girona per
l’aniversari de l’1-O, i explicava que ho tornaria a
fer i que no anirà al jutjat
“fins que no m’hi portin”.
Tot i la detenció, Alemany sosté que encara té
en vigor l’ordre de cerca, ja
que el van deixar en llibertat provisional sense fiança amb un requeriment
perquè avui vagi al jutjat
de Girona a buscar la citació entre les nou del matí i
les dues de la tarda. L’activista gironí creu que l’únic
objectiu era “marejar-me”
perquè li haurien pogut
prendre declaració a Madrid o traslladar-lo a Girona.
El jove independentis-

Jordi Alemany durant la seva intervenció ahir a la plaça del Vi de Girona ■ Ò. PINILLA

“Implementar la República té uns costos que som capaços d’assumir”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Alemany va rebre ahir l’escalf
de prop de 250 persones que
es van aplegar a la plaça del Vi
de Girona, en l’acte de suport
que fan habitualment cada dilluns en suport dels presos polítics. “Els gironins i les gironines han alçat la veu, han pro-

testat i s’han bolcat contra la
meva detenció a Madrid”, va
afirmar. Alemany va dir que
havia optat per la desobediència perquè “implementar la
República té uns costos personals que crec que som capaços d’assumir”. “Els que hi

tenen molt a perdre i tenen
por són els oligarques de l’Estat espanyol, els del 155”, va relatar ahir entre forts aplaudiments dels assistents. L’activista gironí va explicar que “no
sap segur” si encara continua
en crida i cerca, que podria ser

que si la policia local i els mossos li demanessin el DNI li arribés “una altra ordre per posarme en una garjola”. “No em
presentaré als jutjats, seguiré
la tàctica d’assenyalar l’Estat”,
va concloure ahir. ■ Ò.
PINILLA

ta, assessorat per l’advocat Benet Salellas, espera
que, com ha passat amb el
tall de vies del TAV de Girona o el de l’estació de
Sants a Barcelona del 8-N
del 2018, “s’acabi arxivant”.
Amb sis detinguts
Alemany relata l’experiència de la detenció per
la Policía Nacional a Madrid, en què el van emmanillar i va rebre insults
mentre li posaven l’himne
espanyol i se’n reien. El
primer destí va ser un calabós “amb les parets plenes de merda” i que va
compartir amb sis detinguts més a la comissaria
de Leganitos. A quarts de
nou del vespre el van traslladar a la comissaria de
Moratalaz i cap a dos
quarts de dotze de la nit el
van col·locar en una cel·la
individual. Tota l’estona li
preguntaven per què treia
banderes i ell els contestava amb una altra pregunta: “Per què apallisseu avis
i àvies al nostre país?” Això va provocar que rebés
més insults i que la resta
de reclusos “m’agafessin
més respecte”, diu.
No té previst presentar
cap denúncia i només reclamarà l’estada d’una nit
més d’hotel i les despeses
del viatge, ja que es va haver de quedar fins dilluns
per recollir als jutjats unes
diligències per una altra
investigació policial d’uns
fets que en teoria havia
protagonitzat a Madrid.
“Va resultar que no existien” i que era un error administratiu, ja que Alemany només havia anat a
Madrid dues vegades més:
amb l’institut i per donar
suport a l’exdiputada de la
CUP Mireia Boya el 2018
quan va declarar al Suprem. ■

Els observadors internacionals
veuen indicis de falta d’imparcialitat
Redacció
BARCELONA

Els observadors d’ITW i el portaveu de la plataforma, a
Madrid el 6 de març del 2019 ■ ACN

Els observadors del judici
de l’1-O de l’equip de l’International Trial Watch
(ITW) van criticar ahir que
el president de la sala segona del Tribunal Suprem,
Manuel Marchena, fes preguntes al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero,

que havia vetat a la fiscalia.
Sostenen que, segons la
doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans
(TEDH), aquest gest es podria considerar un “indici
de falta d’imparcialitat objectiva del tribunal”.
Els observadors censuren també que Marchena
hagi retret a alguns testimonis la falta de memòria i

que, en canvi, no ho hagi
fet amb d’altres com ara
Rajoy o Zoido. Recorden
que només va advertir l’aleshores responsable de
Difusió de la Generalitat,
Jaume Mestre, del delicte
de fals testimoni, a qui la
fiscalia va reclamar que
s’investigui. Segons els juristes, l’advertiment, podria “condicionar” les res-

postes següents del testimoni. Els observadors també van veure indicis de parcialitat quan Marchena no
va acceptar les protestes de
les defenses quan s’havia
preguntat a testimonis per
la seva afiliació a Òmnium,
però sí que es va prohibir
preguntar quins webs consultava la secretària judicial d’instrucció 13. ■
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Arxiven el cas de l’1-O contra
l’alcaldessa de Girona
a La investigació conclou que no s’ha pogut acreditar la participació activa de Marta Madrenas en
l’organització del referèndum a “Va ser un acte de democràcia de la ciutadania”, sosté la diputada

acreditar la participació
activa de la batllessa en
l’organització de l’1 d’octubre. “Va ser un acte de
democràcia de la ciutadania i del poble i per al poble”, diu Madrenas, que
sosté que “tots ens n’hem
de sentir orgullosos, perquè va ser un acte de reivindicació democràtica de
tota la ciutadania”.
“És obra del poble”
“La resolució de la fiscalia
reconeix que no va ser
obra d’una única persona,
d’una institució, sinó del
poble”, afirma. Assistida
pel seu advocat, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va haver de declarar l’estiu passat al Palau

La frase
—————————————————————————————————

“La resolució
reconeix que no va
ser obra d’una única
persona, sinó del
poble”
Marta Madrenas
ALCALDESSA DE GIRONA

Marta Madrenas, al centre, va rebre un multitudinari suport quan va haver de declarar l’estiu passat al Palau de Justícia de Girona ■ MANEL LLADÓ

Òscar Pinilla
GIRONA

L’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, ja ha rebut la notificació de la fiscalia superior de Catalunya en què la informa que
ha arxivat la investigació
contra ella sobre el referèndum de l’1 d’octubre
del 2017.
Aquesta causa intentava esbrinar si l’alcaldessa
havia comès algun delicte
per haver facilitat o cedit
espais per a l’organització

del referèndum d’autodeterminació. “Finalment,
ha quedat acreditat que
no, perquè ni tan sols s’ha
arribat a judici”, sosté Madrenas, que reitera que l’1
d’octubre no va ser organitzat per cap institució,
ni cap govern, “va ser organitzat per la ciutadania, va
ser fet pel poble i per això
no pot ser condemnat cap
alcalde”. L’alcaldessa de
Girona reconeix que “no
està contenta”, perquè
continuen obertes altres
investigacions a altres al-

caldes i perquè “hi ha un
judici ignominiós a Madrid en què s’intenta culpabilitzar i responsabilitzar un govern d’un referèndum que va ser fet per
tota la ciutadania”. “Ha
quedat acreditat, no hi ha
proves del contrari, que a
Madrid hauria de passar
exactament el mateix”,
diu.
Pel que fa a la causa
oberta per la fiscalia contra Madrenas, que ara s’ha
arxivat, la investigació
conclou que no s’ha pogut

Sense “excés policial” a Castellgalí
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La magistrada del jutjat d’instrucció 2 de Manresa va decidir arxivar la causa de l’1-O a
Castellgalí. En la resolució, la
jutgessa apel·la al fet que no
hi va haver “excés policial”
durant l’actuació dels agents
de la Guàrdia Civil a l’escola
del municipi, on van resultar
ferides 16 persones. A més, la
jutgessa hi va afegir que, per
llei, l’autoritat té permès fer
ús de la força per complir les

seves funcions sempre que
sigui necessari i sigui “proporcional” a la situació a la
qual s’enfronta.
La magistrada ja va declinar realitzar noves diligències
en aquesta causa, sol·licitades per la defensa dels ferits,
i allargar la fase d’instrucció,
tal com va demanar el ministeri fiscal. Tant la defensa
com la fiscalia poden apel·lar
contra la decisió.

de Justícia de Girona en el
marc de la investigació
oberta per la fiscalia sobre
la cessió de locals electorals per a la celebració del
referèndum de l’1-O.
De la mateixa manera
que ha passat amb Madrenas, la setmana passada la
fiscalia de Girona també
va arxivar les causes obertes per l’1 d’octubre contra els alcaldes d’Olot, Josep Maria Corominas; de
Santa Coloma de Farners,
Joan Martí, i de Palafrugell, Josep Piferrer. Igual
que Madrenas, se’ls investigava pels delictes de desobediència, prevaricació i
malversació per haver donat suport al referèndum. ■

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

Lluís Falgàs

OPINIÓ

Periodista

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

El desafiament català

F

a uns anys, per presentar-se
com a candidat a unes eleccions era imprescindible saber el preu d’una barra de pa, el
preu del bitllet de l’autobús, el
preu de l’IPC i la darrera xafarderia local. Eren temes que podien
sortir en qualsevol intervenció pública del candidat. Ara, no cal. Ara
cal saber-se tot allò que envolta el
debat independentista català. A

tot Espanya, en aquests dies de
campanya electoral no es parla
de res més. En diuen: “El desafiament independentista a Catalunya.” Com si els catalans només
estiguéssim preocupats pel debat
ideològic. Probablement la principal preocupació sense ser mai
l’única preocupació. Escoltant els
últims actes no hi ha cap líder polític que parli de retallades, apuja-

des d’impostos o de l’augment de
l’extrema dreta perquè tots saben
que són temes que no proporcionen vots malgrat totes les amenaces existents i els avisos que
pinten bastos els pròxims mesos
en l’economia de la zona euro
amb una elevada taxa d’atur a Espanya, un notable deute i pocs
marges fiscals per maniobrar.
La setmana vinent han de que-

dar tancades les llistes electorals
amb vista a les eleccions del
28-A. La majoria de candidats
nous i sobretot els fitxatges són
perfils per anar a favor o en contra de l’independentisme. Els debats televisius i radiofònics prometen. Un debat de la fins ara
consellera de Cultura, Laura Borràs, candidata de JxCat; la candidata del PP, Cayetana Álvarez de

Toledo, i la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, és un debat que, encara que es coneguin
els respectius arguments, estarà
ple d’interès. Com, en clau gironina, un cara a cara dels advocats i
ara candidats Sergio Santamaría,
del PP, i el de Carles Puigdemont
Jaume Alonso-Cuevillas, de
JxCat... Es parlarà de l’humà i diví
del mal anomenat desafiament
independentista i no caldrà que
ningú sàpiga quant costa una
barra de pa ni el preu del bitllet de
l’autobús.
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El sentit de no parlar català
ÁLVAREZ DE TOLEDO · La candidata del PP el 28-A fa bandera del desconeixement de la llengua DAMNIFICADA · Dolors
Montserrat es reivindica en un míting a les Balears amb l’argument que les llengües són “ponts que uneixen, no murs que separen”
Emili Bella
BARCELONA

“S

i ja hi ha onze llengües
[oficials al Parlament
Europeu], n’hi pot
haver dotze. No hi
tinc cap tipus d’inconvenient. Les
llengües són els vehicles per podernos entendre. A Europa també es
pot utilitzar el català, no hi trobo
cap inconvenient, ans al contrari.
Com més llengües, més riquesa i
més pluralitat.” Això deia el 2009
Dolors Montserrat mare, aleshores
portaveu del PP al Parlament, en
una entrevista a aquest diari, en
què afegia que el mateix podria valer per a les Corts Espanyoles. Han
passat deu anys i avui el PP presenta una candidata per Barcelona a
les eleccions espanyoles del 28-A,
l’adventícia Cayetana Álvarez de
Toledo, de Madrid, que no sap català i en fa bandera. Fa bandera de la
ignorància: la cap de llista assegura
que no parlar-lo “dona més sentit”
a la seva candidatura.
Amb aquesta tria exògena del PP
català, Pablo Casado, a part de purgar d’una tacada l’exministra Dolors Montserrat filla i el missatge
de Dolors Montserrat mare, situa
la llengua al centre del debat polític
per convertir-la en una arma llancívola i reforça el seu objectiu de ferla innecessària: el català no cal per
presentar-se com a candidat al
Congrés a Catalunya. Al capdavall,
Álvarez de Toledo tampoc tindria
l’oportunitat d’utilitzar-lo a la cambra baixa, on és vetat.
L’únic moment en què es pot fer
evident la seva incompetència lingüística seran els debats electorals,
a l’hora de respondre a les interpellacions dels altres candidats. En el

Pablo Casado i Cayetana Álvarez de Toledo, en un acte a Madrid ■ EFE / VÍCTOR LERENA

cas del de TV3 i Catalunya Ràdio,
demanarà al moderador que se li
adreci en castellà? La polèmica està
servida, i amb la llengua i els mitjans públics com a cavall de batalla.
Al PP català no ha fet cap gràcia
la substituta de Jorge Fernández
Díaz, no tant perquè la cap de cartell s’hagi decidit al carrer Gènova,

ja que això és històricament habitual malgrat que Josep Piqué afegís
“de Catalunya” a la sigla el 2000 i
Alícia Sánchez-Camacho ho canviés
per “PP català” el 2012, sinó perquè
Álvarez de Toledo no és ni tan sols
de la família dels populars catalans
–de fet, ni és catalana ni viu a Catalunya–. Algunes veus sostenen que,

2000

El PP va afegir “de
Catalunya” al nom, i el
2012 ho va canviar per
“català”. Avui la candidata del PPC per Barcelona és de Madrid.

a més, l’estratègia de la radicalització no porta enlloc. “Dir que no parlar català dona més sentit a la teva
candidatura és un menyspreu a Catalunya i a la llengua catalana. Així
no es combat l’autodeterminació”,
va piular l’eurodiputat Santi Fisas.
La principal damnificada, Dolors
Montserrat, també utilitzava l’argument del català per reivindicarse. Dissabte va publicar a Twitter
una intervenció seva en un míting
a les Illes Balears en què defensava
que, “per al PP, les llengües són el
més gran dels tresors, ponts que
uneixen, no murs que separen”. Es
dona la circumstància que mentre
a ella la defenestren a Catalunya
per algú que no parla català, Montserrat va a fer campanya electoral
amb la llengua –diferenciant, això
sí, “menorquí, mallorquí, eivissenc,
formenterenc i català”– a les Illes,
on, per cert, el PP ha recorregut el
camí invers que a Catalunya: una
de les grans bèsties negres de la
llengua a l’arxipèlag, l’expresident
José Ramón Bauzá, va deixar el
partit al gener.
En qualsevol cas, Álvarez de Toledo, que és directora de l’àrea internacional de la fundació FAES,
presidida per José María Aznar
–que almenys parlava català en la
intimitat–, va fitxar per Casado
després d’haver publicat un article
crític amb ell a El Mundo el 18 de
setembre en què lamentava que el
líder del PP digués que no “anirien
als carrers a generar crispació” traient els llaços grocs –com es dedica
a fer Ciutadans–. Ara la també periodista creu que Casado ha canviat
d’estratègia a Catalunya: “Si no, jo
no estaria fent aquest pas.” És a
dir, per la candidata catalana Casado ha abraçat la crispació. ■

Podem treu importància a la
renúncia del senador Guardingo
E.B.
BARCELONA

L’autoexclusió de les llistes per a les eleccions espanyoles del senador d’En
Comú Podem i guanyador
de les primàries del partit
morat a Catalunya per al
28-A, Óscar Guardingo, no
sembla que hagi de comportar cap daltabaix per a

la direcció estatal de Podem. El secretari d’organització, Pablo Echenique, va restar ahir importància a la decisió del senador, molest per no figurar
en un lloc de sortida a la
candidatura per Barcelona, i va defensar que hi ha
hagut “un bon acord” amb
Catalunya en Comú. El senador va escriure una car-

ta per renunciar a formar
part de la llista en què criticava el perfil “independentista” del cap de cartell,
Jaume Asens.
El portaveu del partit
d’Ada Colau, Joan Mena,
va replicar ahir a Guardingo que el projecte dels comuns és el mateix de sempre: “Som un espai transversal que defensa el dret a

decidir i la llibertat dels
presos polítics; d’aquí no
ens hem mogut ni ens en
mourà ningú.” Mena va
admetre que la confecció
de les llistes fa que els espais polítics “es tensin”.
Guardingo va ser el senador més votat a Catalunya
en les últimes eleccions espanyoles, amb 581.555
vots. ■

El senador Guardingo, en una imatge d’arxiu ■ ACN
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Nuet es lliga a ERC
amb “voluntat
estructural”
a Deixarà avui l’acta de diputat i plegarà de Catalunya en
Comú a Justifica que defensarà l’ideari inicial dels comuns
Òscar Palau
BARCELONA

L’exmembre sobiranista
de la mesa del Parlament
encausat judicialment pel
procés, Joan Josep Nuet,
flamant número quatre de
la llista d’ERC al Congrés
per Barcelona, renunciarà
avui a l’acta de diputat dels
comuns al Parlament, un
escó que ocuparà Marc Parés, i deixarà la direcció de
Catalunya en Comú, de la
qual formava part des de la
seva fundació. Els pròxims
dies, a més, anunciarà “el
calendari” per deixar de
ser coordinador general

119001-1206453L

d’EUiA, formació que ha
aprovat seguir amb els comuns. Tot plegat, Nuet ho
anunciava ahir en presentar l’acord a la seu d’ERC,
on va defensar que la decisió no ha estat personal, sinó fruit “de moltes setmanes de debat” entre la militància de Sobiranistes.
“Respon a un mandat collectiu”, subratllava. Per això anunciava que com a
número deu d’una llista on
tindran sis representants
anirà la companya Adelina
Escandell.
Els uns i els altres indicaven que l’aliança, que segurament s’ampliï amb

més anuncis en les pròximes setmanes amb vista a
les eleccions municipals,
probablement a Barcelona, té “voluntat estructural en totes les fites i reptes”, segons la portaveu
d’ERC, Marta Vilalta. “Hi
veiem molt de potencial”,
incidia. “El pas remou de
dalt a baix la política catalana, és possible que tingui
futur i se’n senti a parlar
molt de temps”, s’enorgullia Nuet, que la justificava
com una “resposta” a l’excepcionalitat del moment:
tant en un judici la sentència del qual marcarà el futur com en “l’aliança reac-

Nuet, ahir amb la portaveu, Vilalta, i els també candidats d’ERC Rufián, Cortès i Telechea ■ Ò.P.J.

cionària” de l’extrema dreta. Nuet negava l’acusació
de trànsfuga, i reivindicava que marxa dels comuns
“fidel” i “conseqüent” amb
el seu ideari, i perquè no
se’l “censuri” en les idees
que ha defensat els últims
anys: la República catalana, “és el camí”, el procés
constituent i la ruptura
amb el règim del 78. “El
que fem és sumar i ampliar
el moviment independentista, és un projecte constructiu, en positiu”, cloïa
també Vilalta. ■

No aniran a bloquejar el Congrés
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vilalta justificava en “l’excepcionalitat” de situar-hi els represaliats –tots “han participat” en les decisions sobre la
seva confecció, deia– el trencament de la norma de les llistes cremallera d’ERC, i refermava l’aposta per les polítiques d’igualtat. El número dos
i cara visible, Gabriel Rufián,
remarcava que ara ve “el cicle
electoral més important de la
història recent”, i que tenen

l’obligació de ser “muralles antifeixistes”. Per això assegurava que no li tremolarà el pols
“per posar i treure governs”,
com ja ha fet ERC, tot i que nega que vagin al Congrés a bloquejar-lo, ja que hi seguiran
donant suport a totes les “iniciatives socials” del PSOE i Podem. Això sí, avisava sobre
una possible investidura de
Sánchez que no admetran
“cap mena de xantatge”.
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Hora de posar-se al dia
ENS · Torrent insta els grups a abordar la negociació per designar més d’un centenar de càrrecs pendents que pengen del
Parlament LLISTA · La Sindicatura de Comptes, la de Greuges, la CCMA, el CAC i el CGE, els més espinosos pel clima electoral
Òscar Palau
BARCELONA

M

és d’un centenar de càrrecs (106 en concret) en
25 organismes o comissions assessores, dels 33
que pengen en total del Parlament,
estan pendents de ser renovats, la
majoria perquè han caducat els mandats o perquè els seus integrants hi
han anat renunciant per diversos
motius. No és una situació sobrevinguda d’un dia per l’altre, ja que ve de
lluny, fins al punt que, en alguns casos, els afectats estan exercint en
funcions des del 2014. L’excepcionalitat de les últimes legislatures arran
del procés sobiranista, que ha situat
el focus en altres qüestions i ha tensat les relacions entre els grans grups
–entre els quals ha irromput un nou
actor com Ciutadans, ara majoritari– ha anat acumulant els casos en
un calaix, tot i les queixes sovint dels
mateixos implicats, que recorden
que ha acabat l’etapa d’implicació a
què es van comprometre. La mandra
i la desconfiança dels partits per asseure’s i arribar a acords, però, ha
frenat fins ara qualsevol intent.
El president Roger Torrent ha
vingut advertint, des de fa mesos,
fins i tot amb un parell de cartes als
grups, que no es podia allargar més
aquesta provisionalitat i calia posar
fil a l’agulla per desencallar-ho. I la
setmana passada, coincidint amb la
recent caducitat, l’1 de març, d’un
dels òrgans més significatius, el del
Síndic de Greuges, va tornar a posar la necessitat sobre la taula, ara
en públic. Per això, dimecres va
convocar un per un tots els líders i
portaveus al seu despatx per estirar-los les orelles i demanar-los que
comencin ja a fer propostes per designar els càrrecs. La majoria dels
quals –uns dos terços–, per cert, no
té cap remuneració estipulada.
En tot cas, tothom és conscient
que l’actual període preelectoral no
facilita l’entesa –Cs ja va paralitzar
un principi d’acord al desembre a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), després de les
eleccions andaluses– i, en els ens
que requereixen més quòrum (dos
terços o tres cinquenes parts, o sigui, 90 o 81 diputats), no es confia
en pactes abans del juny, com en la
mateixa CCMA, amb els set integrants caducats, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que
en té quatre dels set, i el Consell de
Garanties Estatutàries (CGE), en
què només un dels sis components
està en regla. Altres òrgans segurament segueixin aquest camí i la re-

Els càrrecs
dependents del
Parlament
per renovar
*organismes de
nova creació

Vacants
Membres
Majoria requerida

El president, Roger Torrent, en la reunió amb
el portaveu del grup de Cs, Carlos Carrizosa

Consell de Garanties Estatutàries
Síndic de Greuges
Sindicatura de Comptes
Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC)

6
1
7

5
1
4

6

3

President del CAC

1

1

6

6

1
16

1
16

3

3

1
4
1
1

1
4
1
1

5

3

3/5 parts

7

7

7

7

3/5 parts
Majoria absoluta en la 1a
votació, simple en la 2a

5

3

2

2

2
2
2
2
2
2
2
7

2
2
2
2
2
2
2
7

12

12

7

4

Consell de govern de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
President del consell de govern de laCCMA
Consell asessor de continguts i de programació
de la CCMA
Consell assessor de protecció de dades de
Catalunya
Director de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades
Ple Consell Fiscal de Catalunya*
President Consell Fiscal de Catalunya*
President de l’Agència Catalana de Protecció Social*
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública
Comissió de Control de les Consultes Populars
no referendàries
Ple del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (Conca)
Comissió executiva de la Junta de Museus
de Catalunya
Consell de la Fundació per a la Universitat
Oberta de Catalunya
Consell Social de la UAB
Consell Social de la UB
Consell Social de la UdG
Consell Social de la UdL
Consell Social de la UPC
Consell Social de la UPF
Consell Social de la URV
Comitè d’experts sobre el Canvi Climàtic*
Consell assessor del Síndic de Greuges per a la
Prevenció de la Tortura i d’Altres Tractes o Penes
Cruels, Inhumans o Degradants
Junta de govern de l’Institut Català Internacional
per la Pau

Nets. Pocs són
els òrgans sense
nomenaments
pendents. Els principals, l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Memorial Democràtic
iel Consell Superior
de la Cooperació.

novació s’allargui –com la comissió
de control de les consultes populars
no referendàries, ens que es manté
en vigor tot i que la llei no es va poder utilitzar per a la votació del 9N–, malgrat que per exemple en la
Sindicatura de Comptes hi ha coincidència entre els grups que hi ha
més pressa, ja que s’acumula la feina i ara ja hi ha quatre vacants. A
més, tres dels 25 òrgans pendents

3/5 parts (81 diputats)
3/5 parts
3/5 parts
2/3 parts en 1a votació (90)
majoria absoluta en 2a (68)
2/3 parts en 1a votació
majoria absoluta en 2a
2/3 parts en 1a votació
majoria absoluta en 2a
2/3 en 1a, maj. abs. en 2a
Majoria absoluta en 1a
votació, simple en la 2a
3/5 parts en 1a votació
majoria absoluta en 2a
3/5 parts en 1a votació
majoria absoluta en 2a
3/5 parts
3/5 parts

3/5 parts

2/3 parts
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de designacions són nous, ja que
són fruit de lleis aprovades la passada legislatura (que ja han passat el
filtre del TC també): els cinc membres del Consell Fiscal de Catalunya, a més del seu president; els sis
del comitè d’experts sobre el canvi
climàtic, i el president de l’Agència
Catalana de Protecció Social.
Alguns grups confien encara tenir nou síndic a principi d’abril,

quan expira el termini teòric previst, però serà molt complicat un
acord ràpid, com advertia dimecres
el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa,
en sortir de la reunió amb Torrent:
“Li he demanat que faci arribar als
altres partits que proposin una persona no significada per la defensa
del separatisme i el procés”, exigia.
Cs sempre ha estat molt crític amb
el síndic sortint, Rafael Ribó, i ara
vol nomenar “una figura més neutral”, i per això proposarà algú que
ja hagi fet tasques similars en algun
Ajuntament. D’altres, com ara el
PSC, ja han avisat que volen que sigui una dona. Un punt, precisament, el de la paritat, que també
tots voldran tenir en compte en global, si bé no hi ha cap força legal que
hi obligui en cap organisme.
La llista de renovacions pendents
és llarga i, tot i les dificultats, hi ha
un primer bloc de cadires menors
que es podria desencallar abans,
com ara els consells socials de les
universitats. Això sí, com que han
canviat correlacions i alguns grups
hauran de renunciar a càrrecs, probablement s’afronti una negociació
global, per paquets, perquè tots es
—————————————————————————————————————————————

Els grans acords haurien
de passar per Cs, JxCat i ERC
però si els primers els
bloquegen, el PSC s’ha ofert
—————————————————————————————————————————————

puguin assegurar una mínima quota. És lògic que la majoria d’acords
haurien de passar per una entesa
dels tres grans grups –Cs, JxCAT i
ERC–, ja que els independentistes
no es plantegen, almenys d’entrada, aïllar el majoritari, a fi que tots
els òrgans siguin plurals i representatius. Això sí, si hi fos impossible
un acord, el PSC passaria a tenir un
paper cabdal per conformar majories, ja que hi seria més fàcil una negociació a què de fet ja s’ha prestat.
Per posar fil a l’agulla, es podrien
impulsar d’entrada reunions tècniques en què s’aclareixin quins són
els procediments de renovació, que
tampoc són els mateixos en tots els
casos, ja que si bé tots els ha d’acabar votant el ple, en alguns calen comissions prèvies i en d’altres, no.
En el Consell Nacional de la Cultura
i les Arts (Conca) o en l’Agència de
Protecció Social, per exemple, cal
una proposta del govern, i en el primer cas just ara plega la consellera
Borràs... Sigui com sigui, tothom és
conscient que no es pot esperar gaire més, i s’espera començar a veure
moviments en els propers dies. ■
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La reivindicació de la pagesia de
Tarragona i l’Ebre, a Brussel·les

L’Hivernacle, un dels edificis
modernistes del parc de la
Ciutadella, pateix un procés
de degradació permanent que
s’ha vist agreujat perquè s’ha
convertit en refugi improvisat
de persones sensesostre que
hi malviuen. L’estat de conservació de l’edifici, obra de l’arquitecte Josep Amargós i Samaranch, serà un dels temes
de debat en la comissió d’ecologia i mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, que es reunirà demà, a proposta del
grup municipal Demòcrata.
Ahir, el regidor Jaume Ciurana, acompanyat de Neus
Munté, va presentar la iniciativa i va acusar el govern d’Ada
Colau d’“inacció” i “ineptitud”.
Mentre Munté i Ciurana parlaven als periodistes, un grup de
joves va entrar i sortir de l’hivernacle després de saltar la
tanca que hi prohibeix l’accés,
fet que fa pensar que la seva
presència al lloc és habitual. A
l’interior de l’edifici hi havia almenys una persona dormint.

Terrassa, 13 de març de 2019
Marc Armengol i Puig
Tinent d’alcalde
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Alcaldes davant la seu del Parlament ahir a Brussel·les ■ ACN

afirmar que una de les claus
de volta és incidir en la necessitat d’afrontar amb ’una perspectiva local el greu problema
del canvi climàtic. ■ ACN
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Endesa atribueix a un
sabotatge el tall de llum a
milers de barcelonins

L’hospital Vall d’Hebron
formarà en cirurgia robòtica
els metges residents

■ J. PANYELLA

Milers de clients d’Endesa a Barcelona van quedar ahir sense llum per culpa d’un “sabotatge”,
segons va afirmar l’empresa. A primera hora del
matí, les llars sense subministrament eren vora
7.000, xifra que es va anar reduint fins a 3.000.
Segons Endesa, els talls van anar “oscil·lant” durant el dia perquè l’origen del tall van ser els boicots als centres de transformació per part de
treballadors en vaga d’Elecnor, una empresa
subcontractada d’Endesa. De fet, segons la
companyia, el personal en vaga d’Elecnor va sabotejar instal·lacions a la zona nord i est de la
ciutat de Barcelona ciutat i va afectar fins a 23
centres de transformació. La companyia va denunciar els fets als Mossos. ■ EFE

L’hospital Vall d’Hebron posarà en marxa al
maig un programa de formació en cirurgia robòtica per als metges residents, que podran
practicar amb els robots de cirurgia Da Vinci Xi
d’última generació. La iniciativa respon a la necessitat de formar professionals en la que es
considera que és la tendència del futur, atès
que la cirurgia robòtica permet fer incisions
molt menors i millora i escurça el postoperatori.
“A Vall d’Hebron som líders en la implementació
d’aquesta tècnica i ara volem ser líders en formació”, explica el doctor Juan Antonio Hueto,
coordinador del bloc quirúrgic del centre. Actualment hi ha 22 cirurgians i onze infermeres
amb el certificat per utilitzar el Da Vinci. ■ X.A.
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La 24a edició de la Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica va reconèixer els principals representants del sector. La màxima distinció la van
compartir Marcel Coderch
(president de l’Autoritat Catalana de la Competència i reconegut expert en qüestions de
desenvolupament i regulació
energètica), Manel Medina
(un referent internacional en
ciberseguretat) i Roberto Viola (un dels impulsors a la Comissió Europea de la fi del
roaming i els pilots de 5G). El
premi Salvà i Campillo per la
contribució a potenciar o divulgar les TIC va ser per a Ricardo Baeza-Yates, enginyer
informàtic xilè i fundador del
Grup de Ciència del Web i
Computació Social al Departament TIC de la Universitat
Pompeu Fabra.■ REDACCIÓ

Proyecto Hombre vol
una mirada de gènere
en els tractaments
L’ONG Proyecto Hombre va
presentar ahir davant la Comissió de Narcòtics de l’ONU
els resultats d’un estudi que
mostra l’eficàcia de les comunitats terapèutiques com les
que impulsa en la lluita contra
les addiccions i en el qual
també defensa la necessitat
d’un enfocament de gènere
en aquesta mena de tractaments.
L’estudi, realitzat amb
l’ONG grega Kethea, ha seguit
més de dues-centes persones
que han residit de manera voluntària en comunitats tancades mentre treballaven físicament i psicològicament per
superar les addiccions amb
professionals de diferents
camps. El seu objectiu era re-

Ajuntament de
Caldes de Malavella

copilar informació sobre el
perfil, les característiques i les
necessitats dels addictes.
El treball mostra que les
dones representen només el
12% de les persones ateses i
que quan accedeixen a un
programa ho fan més tard i
amb la salut més deteriorada.
Això es deu a prejudicis socials sobre l’addicció i a majors càrregues familiars, fet
que dificulta seguir un tractament d’internament voluntari.
Els experts conclouen que cal
reforçar la perspectiva de gènere en els tractaments i
afrontar la situació amb els
fons i recursos que calguin,
per exemple, per tractar una
dona amb fills que han de ser
escolaritzats. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Cabrils
ANUNCI

El ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 24 de setembre de 2018, va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars del procediment d’alienació de la parcel·la E.2.1 del Sector del Golf de Caldes de Malavella que forma part del Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
S’anuncia la licitació pública per poder prendre part en la subhasta, d’acord amb les condicions
següents:
Entitat adjudicatària: Ajuntament de Caldes de Malavella
1. Dependència que tramita l’expedient: Departament de Secretaria
2. Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Caldes de Malavella, Plaça 1 d’Octubre, 17430 Caldes de Malavella.
3. Telèfon: 972470005
4. Correu electrònic: ajuntament@caldesdemalavella.cat
5. Direcció d’internet del perfil del contractant: www.caldesdemalavella.cat
Objecte:
1. Tipus: venda en pública subhasta
2. Descripció registral: URBANA. Parcel·la de forma irregular allargada, situada al terme municipal de Caldes de Malavella, de superfície deu mil dos-cents setanta-tres metres quadrats. LIMITA al nord en línia de 60,5 m, amb finca resultant de la reparcel·lació GO.4; a l’est i sud-est
en tram d’arc de 196,6 m, amb finca destinada a vial que correspon al carrer dels Tapiots; al
sud-oest en línia de 67,1 m, amb finca resultant E2.2; a l’oest en varis trams d’arc de longitud
total de 160,6 m, amb finca resultant de la reparcel·lació GO.4. Té un sostre potencial d’ús residencial de dos mil cinc-cents metres quadrats amb un màxim de deu habitatges, i amb la qualificació urbanística d’ordenació aïllada (clau 4c3.OA2), establerta en el POUM vigent per al
sector residencial Golf.
Vegeu clàusula 1 del plec.
Tramitació i procediment
1. Tramitació ordinària
2. Procediment obert i sistema de subhasta
Pressupost base de licitació
1. El preu base de licitació de la parcel·la és de 2.160.675,00 € IVA no inclòs. Aquest preu només pot ésser millorat a l’alça.
Garanties exigides:
1. Provisional: 64.820,25 €
Presentació de sol·licituds: Termini de 40 dies naturals des de la publicació de l’anunci en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, apartat anuncis de licitació.
Altres informacions:
Els plecs de clàusules es poden descarregar en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Caldes de Malavella, apartat anuncis de licitació, des de la pàgina web de la corporació o en el
següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=Caldes&reqCode=viewDetail&idCap=2942081&
Caldes de Malavella, 28 de febrer de 2018
Salvador Balliu i Torroella
Alcalde

135055-1206697Q
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El sector TIC lliura
els guardons
als professionals
més destacats

www.terrassa.cat

EDICTE

l’Estat. La comitiva va aprofitar per mantenir una trobada
amb la delegada del govern
davant la UE, Meritxell Serret.
L’exconsellera d’Agricultura va

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 4 de març de 2019, amb la incorporació prèvia de la proposta d’acord per
urgència, ha adoptat per unanimitat l’acord
d’aprovar definitivament el projecte d’obres
del Sector de la Gleva, redactat per PHILAE
INGENIERÍA DE PROYECTOS, S.L., el qual
va ser aprovat inicialment per la Junta de
Govern Local, en sessió ordinària de data 10
de desembre de 2018, cosa que es publica
als efectes de l’article 37.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals.
Contra el present acord, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la publicació del present anunci,
davant d’aquest Ajuntament de Cabrils, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptat des del dia següent al de la publicació del present anunci, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que el primer
sigui resolt expressament o s’hagi produït la
seva desestimació per silenci. Tot això sens
perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

861922-1206899L

L’Hivernacle es
converteix en
refugi dels
sensesostre

El document s’exposa a informació pública durant un període de 30 dies comptats des de
la darrera publicació d’aquest edicte, que serà inserit al Butlletí Oficial de la Província, a la
premsa local, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler). El document es pot consultar
en la pàgina web de la corporació, dins l’espai de la seu electrònica municipal:
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/projectes-d-obres, i a les dependències de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat (c/ Pantà, 20, 2a planta), i es considera que si no s’hi presenten al·legacions en el referit període esdevindrà aprovat definitivament.

118229-1206917Q
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El tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa ha dictat
la resolució núm. 2206 de data 12 de març de 2019, per la qual s’aprova inicialment la
“Memòria valorada de la pavimentació provisional del carrer Galícia”, redactada en data febrer de 2019 pels tècnics municipals del Servei de Projectes i Obres, amb un pressupost
d’execució material de vint-i-tres mil cent vuitanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims
(23.185,32 €), un pressupost d’execució per contracte de vint-i-set mil cinc-cents noranta
euros amb cinquanta-tres cèntims (27.590,53 €) (sense IVA) i de trenta-tres mil tres-cents
vuitanta-quatre euros amb cinquanta-quatre cèntims (33.384,54 €) (IVA inclòs). El termini
d’execució de les obres es preveu que sigui de tres (3) dies.

151527-1206920Q

Una de les façanes laterals
de l’Hivernacle ■ M.E.. / ARXIU

L’avellana del Baix Camp, l’oli
de la DOP Siurana i els cítrics
de les Terres de l’Ebre es van
fer un lloc ahir al Parlament
Europeu. Una delegació d’alcaldes i alcaldables republicans es va desplaçar fins a
Brussel·les per fer arribar les
seves reivindicacions entorn
de tres cultius molt arrelats al
territori que es mantenen en
una situació crítica. La principal demanda va girar entorn
de la regionalització de la futura política agrària comuna
(PAC) pel període 2021-2027,
que tot just s’està debatent a
la UE i que preveu una retallada del 5%. Els alcaldes van voler traslladar a Europa la necessitat que protegeixi
aquests cultius i que les polítiques agràries es decideixin al
territori i que no depenguin de

Edicte

EDICTE
De conformitat amb allò que preveu l’Ordenança fiscal núm. 1 del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reguladora de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport, tractament i
eliminació de residus municipals i altres residus domiciliaris, residus comercials i recollida selectiva de paper-cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, publicada inicialment al BOPL núm. 137 de
14 de novembre de 1989, i modificada posteriorment, i resta de legislació aplicable, es fa públic
que per Decret del president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, del dia 15 de març de 2019,
es va aprovar inicialment el Padró fiscal de la taxa esmentada, de cobrament periòdic, corresponent a l’exercici de 2019, que romandrà exposat al públic a la Secretaria d’aquest Consell durant
el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la data de publicació d’aquest edicte al
BOPL, als efectes de consulta i reclamacions, de conformitat amb l’article 14.2 c) del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març.
El termini d’ingrés serà el comprès entre els dies 1 de juny de 2019 i 16 d’agost de 2019, ambdós
inclosos.
D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i l’article 14 .2 c) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
RDL 2/2004, de 5 de març, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquest padró.
Els deutes tributaris es podran ingressar durant el termini indicat a qualsevol oficina de l’entitat
bancària col·laboradora, o bé domiciliar el seu pagament a qualsevol establiment bancari, durant
l’horari d’atenció al públic d’aquestes entitats.
Transcorregut el termini d’ingrés voluntari s’aplicarà un recàrrec del 10% als rebuts no satisfets i
es procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment, incorporant-hi els interessos de demora i les costes que, si s’escau, es puguin produir.
Transcorregut el termini d’informació pública l’expedient s’entendrà aprovat definitivament en el
cas que no s’hagin presentat reclamacions, sense necessitat de prendre qualsevol altre acord.
Contra l’aprovació definitiva del padró esmentat, les persones legitimades hi podran interposar
recurs potestatiu de reposició davant el president del Consell en el termini d’un mes des de l’aprovació definitiva, sense perjudici que en qualsevol moment puguin rectificar-se les errades materials.
Alternativament es podrà interposar, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat passat un mes des de la seva presentació, si no es
resol abans, i a partir d’aquell moment es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida en el termini de 6 mesos.
En el cas de resolució expressa del recurs de reposició, el termini serà de dos mesos. Això no
obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o acció que s’estimi procedent.

Cabrils, 5 de març de 2019.

Tremp, Pallars Jussà, 15 de març de 2019

L’alcaldessa,

Constantí Aranda Farrero

Signatura: Avelina Morales Serra

President

