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Rosas
ressuscita
‘Achterland’
El Mercat de les Flors
recupera el mític títol
de Teresa de
Keersmaeker
Redacció
BARCELONA

Eagle-Eye Cherry ■ WWW.FACEBOOK.COM/EAGLEEYECHERRYOFFICIAL

El cantautor suec Eagle-Eye Cherry torna vint anys
després del seu gran èxit i el 6 d’abril actuarà a Strenes

Més enllà de
‘Save tonight’
Xavier Castillón
GIRONA

És fàcil adjudicar a EagleEye Cherry (Estocolm,
1968) l’etiqueta agredolça
de ‘one hit wonder’, tenint
en compte que la majoria
de la gent el recorda per
Save tonight, el seu gran
èxit internacional, publicat el 1997 i inclòs després
en el seu primer àlbum,
Desireless. En cinc anys va
publicar altres dos discos i
va ser una de les veus convidades del triomfant Supernatural de Santana,
però després en bona part
de l’hemisferi occidental
se’n va perdre la seva pista
durant gairebé quinze
anys –pel mig ha publicat
algun disc només per al
mercat alemany o el brasiler–, fins que la tardor de
l’any passat va llançar un
nou àlbum, Streets of you.
El dissabte 6 d’abril, EagleEye Cherry actuarà amb la
seva banda –un quintet estàndard de rock, amb guitarra, baix, bateria i teclats– al Teatre Municipal
de Girona (21 h, de 20 a 34
euros), dins del festival
Strenes.

Fa pocs dies, el fill del
trompetista nord-americà
Don Cherry i l’artista plàstica sueca Moki Cherry
–mare també de Neneh
Cherry– voltava per Barcelona amb la seva guitarra acústica per diferents
mitjans de comunicació,
molt implicat en la promoció d’aquest concert, únic
a Catalunya dins d’una gira internacional que
aquest any el portarà per
tot Europa i Austràlia.
La primera impressió és
que el temps ha estat benèvol amb ell, que sembla el
mateix que fa dues dècades. Tampoc no ha canviat
substancialment el seu estil ni la seva manera d’entendre la música: “Les meves influències han estat
sempre clàssics com ara
Dylan i Springsteen, i em
sento part de tota la tradició que comporta escriure
cançons només amb una
guitarra: no faig música de
cantautor, en el sentit tradicional, però sí que parteixo d’eines molt semblants.
Em sento còmode així i no
sento la necessitat de reinventar-me, a diferència de
la meva germana Neneh,

que sí que ha canviat força
de so entre les dues etapes
de la seva carrera”, explica
Eagle-Eye. A més, aquest
músic que abans havia treballat vuit anys com a actor als Estats Units, escriu
les seves cançons com si
fossin “petites obres de
teatre”.
Save tonight, per exemple, narra la història d’un
adeu, una última gran nit
amb espelmes i una ampolla de vi, intentant endarrerir el comiat que arribarà amb l’alba. “La cançó no
parla d’una persona determinada, però sí d’una situació concreta: una nit
magnífica com les que la
meva mare li oferia al meu

“No em molesta
gens cantar
encara ‘Save
tonight’; al
contrari: per a mi
és un luxe”, diu

pare per assegurar-se que
tornés. Anys després la
cançó també es va fer realitat per a mi i la persona
amb la qual estava va anarse’n perquè jo mai era a casa, per tot l’èxit que vaig
assolir inesperadament.”
Ell, que havia previst una
entrada tranquil·la en el
món de la música, va entrar en una gran espiral de
gires i compromisos promocionals. Però no es penedeix de res. “No em molesta gens cantar encara
Save tonight; al contrari:
per a mi és un luxe haver
tingut tanta repercussió
amb aquesta cançó. I com
a fan, quan jo vaig a un concert, espero que es toquin
certes cançons. Si vaig a
veure U2, vull escoltar
Sunday bloody sunday.
Però també he consultat
els meus seguidors per Instagram quines cançons
voldrien escoltar en directe i la sorpresa és que ha
sortit una llista molt llarga
i variada”. Curiosament,
ara torna amb Streets of
you, una cançó que ell imagina a Brooklyn i que també parla d’un comiat. De
nit. ■

Nomes fins dissabte es pot
veure al Mercat de les
Flors Achterland, una coreografia de la companyia
Rosas que és una referència en la dansa contemporània actual. Estrenada al
1990, es va representar
fins al 1999. Ara, vint anys
després, la coreògrafa Teresa de Keersmaeker ha
decidit tornar-la a fer amb
un repartiment format
per membres de l’actual
companyia. Des del mes
de març la producció està
fent una gira mundial, que
aquests dies s’atura a Barcelona.
Achterland va ser un
desafiament triple per a la
trajectòria de Keersmaeker: volia situar la música
com a element central de
la coreografia, ajuntant
dos compositors antagònics: els 8 estudis per a
piano de Ligeti i les sonates per a violí de Ysaÿe.
També va ser un desafia-

Un detall de la peça ■ ANNE
VAN AERSCHOT

ment incloure tres ballarins (fins ara, eren peces
per a ballarines). Finalment, optava novament
per una forma de dansa
pura, després d’experimentacions dramatúrgiques i líriques. Keersmaeker renova peces antigues
que no tenen la forta personalitat de les ballarines
(com Stella). Des de fa un
temps, ha reposat títols
com Fase, Rosas danst
Rosas, Rain i Drumming,
entre d’altres. ■

Més traves per
al Doctor Music
L’Agència Catalana
de l’Aigua emet un
segon informe
desfavorable
Redacció
BARCELONA

El director general de Polítiques de Muntanya i del
Litoral, Albert Alins, va
anunciar ahir que l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) ha emès un segon
informe desfavorable al
fet que el Doctor Music
Festival se celebri a Escalarre, en uns terrenys qualificats d’inundables. La
darrera paraula, tanmateix, la tindrà ara la Confederació Hidrogràfica de

l’Ebre (CHE).
Ahir, d’altra banda,
l’endemà que es fes públic
que el Doctor Music estudiava espais alternatius
com ara el circuit de Montmeló (Vallès Oriental), els
responsables del festival
van emetre un comunicat
en què qualificaven la normativa d’“exagerada” i admetien les dificultats de
poder finalment celebrar
aquesta edició, entre l’11 i
el 14 de juliol, al Pallars Sobirà. També ahir, els hotelers i el sector turístic del
Pallars en general van
qualificar la més que possible marxa del Doctor
Music Festival com una
“pèrdua terrible”. ■
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EUROPA-MÓN

Observadors
europeus
alerten de
deficiències
en el Suprem
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May s’ofereix a plegar
si els seus accepten el
‘Brexit’ pactat
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NACIONAL

El Parlament britànic rebutja vuit
alternatives diferents a la sortida
acordada amb Brussel·les

Adverteixen de falta
d’imparcialitat
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Ciclisme Volta a Catalunya
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La fiscalia s’activa
per inhabilitar
el president Torra
QUERELLES · L’òrgan fiscal
acusa Torra de desobediència pels
llaços grocs, i aquest es querella
contra la JEC per prevaricació

Thomas de Gendt, a Vallter ■ TONI ALBIR / EFE

De Gendt es manté
líder a Vallter 2000

ANUNCI · El cap de govern
afirma que la repressió no s’atura
i adverteix que recorrerà a
instàncies internacionals

NACIONAL

Bernal i Quintana conserven les seves
possibilitats després de l’etapa reina

Alfred Arola. Teatre

P22

“Els ‘best-sellers’,
en teatre, són
impossibles”

Avui, a partir
de les 10.00 h

801175-1127322w

L’aposta
de Seat
pel cotxe
elèctric
L’automobilística
catalana anuncia el
llançament de sis
models elèctrics i
híbrids endollables

P32,33

Luca de Meo i Herbert Diess, amb el nou cotxe elèctric el-Born ■ EFE

Tot el judici de l’1-O, en directe a El Punt Avui TV. Avui, a partir de les 10.00 h

Avui,
a les 21.00 h
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La vinyeta

Jofre Llombart

Fer

El festival de
la vaca

Q

uan hi ha una
desgràcia, els
mitjans de comunicació, els tertulians i opinadors de tot tipus
(cunyats inclosos) es
pregunten què es podia haver fet per
evitar-la. I l’administració pública sempre acaba rebent com si pogués ser
una mena d’ens totpoderós. I això serveix tant per a atemptats gihadistes
com per a incendis forestals, nevades,
accidents d’avió i descarrilaments: en
un moment o altre, l’ajuntament, la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea en
tindran algun tipus de responsabilitat.
I, a misses dites, sempre és molt fàcil
caure en la crítica senzilla. Per això, de
tant en tant, també resulta necessari
defensar les mesures de prevenció que
aquestes mateixes administracions
prenen per, precisament, evitar noves
desgràcies. El cas del festival Doctor
Music és un d’aquests. I s’explica d’una
manera molt senzilla: el 1996 es va celebrar a Escalarre. Al cap d’unes setmanes hi va haver la tragèdia de Biescas. Arran d’aquell aiguat que va arra-

Vuits i nous

A la vida hi ha problemes
molt més greus que trobar
una ubicació on fer concerts
durant tres dies seguits

Insults al públic

sar un càmping sencer i 87 vides, es va
endurir la llei sobre què es pot fer i què
no es pot fer en zones que es poden
inundar. El punt on s’havia de fer el festival n’era una i per això el 1996 es va
poder fer i el 2019 no. Fi de la història.
Doctor Music sabia des del principi
que aquell punt és inundable i que, per
més pressió nostàlgica, municipal i
musical que hi hagi, allò no canviaria la
catalogació. Es poden tenir tots els debats que es vulguin sobre els llocs alternatius, però en el cas concret
d’aquell punt, no. El promotor del festival denuncia que “aquella vall no s’ha
inundat mai a l’estiu” i que, per tant, la
normativa és exagerada. Però Biescas
tampoc s’havia inundat mai i per això
algú va trobar oportú posar un càmping al final d’un torrent quasi sempre
sec. A la vida hi ha problemes molt més
greus que trobar una ubicació on fer
concerts durant tres dies seguits; de
llocs n’hi ha. I, en canvi, sempre es penalitza l’administració quan, a pilota
passada, tothom la considera corresponsable per la irresponsabilitat d’altri.
Doncs en aquest cas, que en quedi
constància, ha evitat d’arrel un possible
accident i quasi ningú li ho reconeixerà.

Manuel Cuyàs

D

urant les primeres setmanes
del judici que es representa al
Tribunal Suprem, nosaltres,
des de la tribuna dels convidats o a
través de la imatge televisiva, érem espectadors de la tramoia judicial. Ara
són els acusats, amb els jutges i els fiscals, els que ens contemplen. El judici
ha fet un gir, l’escenari ha canviat,
com passa en les obres de teatre des
que Peter Handke va estrenar Insults
al públic i Julian Beck i Judith Malina
van alterar les perspectives de les sales d’espectacles. Els testimonis cridats a declarar en forma de policies i
guàrdies civils ens insulten, ens culpen. Som massa, som individus (com
podem ser individus si som massa? O
una cosa o l’altra), projectem odi, som
violents, glopegem pólvora, som equiparables als terroristes, als traficants
d’armes i estupefaents... Qualifiquen
així els que es van manifestar davant
la conselleria d’Economia el 20 de setembre del 2017 (jo no hi era, jo era al
Teatre Lliure veient Nit de Reis) i els
que vam anar a votar el primer d’octubre següent. “Vam”, “vaig”.
A les sis del matí d’aquell dia (anti-

“
Torno a explicar
el primer d’octubre
per assegurar-me
que no l’he somiat

gament Día de la Exaltación del Caudillo, festa oficial) em vaig personar davant el col·legi que em pertocava. Hi
havia gent que l’havia ocupat tota la
nit perquè no tanqués. Hi vaig saludar
la meva quiosquera, dona fràgil de
tracte afable. A les set van venir dos
mossos. Van inspeccionar el col·legi,
Van aixecar acta. Les urnes i les paperetes van arribar quan ja s’havien desplaçat cap a un altre punt de votació.
Vaig cometre l’error de relaxar-me.
Havent-hi anat tan aviat podria haver
votat dels primers, però em vaig distreure prenent un cafè i parlant amb
uns amics, i milers de sufragistes em

van passar al davant. Vaig fer quatre
hores de cua. Gent jove, homes i dones
grans, tots pacients. La cua serpentejava i constantment em trobava cara a
cara amb un matrimoni que conec
perfectament i que anava a votar en
negatiu. Cada cop que els veig em
trauria el barret en senyal de respecte.
Ens van arribar notícies de pallisses
policials en altres llocs, alguns molt
pròxims. A Dosrius, l’alcalde va voler
parlar amb els guàrdies civils, i el van
enviar a l’hospital. Corrien rumors que
la policia vindria cap a nosaltres. La
cua es va multiplicar. Els que érem
allí, ¿ens hauríem violentat més que
els que tenen el “monopoli de la violència” i van armats per fer-la efectiva?
Qui? La quiosquera? Els joves? Els
grans? El matrimoni que va votar no?
Jo? En Jordi Amat diu que cultivo la
bonhomia. Muralles humanes? Un polvorí? Uns insurrectes? ¿Odi, si no van
arribar els que l’incentivaven? Una
mica de por i molta decisió. Torno a
explicar aquell matí per si a còpia de
sentir els testimonis del judici arribo a
pensar que ho he somiat. Aquest és el
meu vídeo, a disposició dels jutges.
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A la tres

EDITORIAL

Espanya,
davant
el mirall

Anna Serrano / aserrano@elpuntavui.cat

“La massa”

L’

actitud dels congregats a les
portes dels col·legis electorals
en la jornada de l’1-O “no era
violenta ni agressiva” malgrat “la intimidació policial”. Simple descripció
d’aquella jornada d’ara fa més d’un any i
mig. Es va poder sentir ahir a la sala segona del Tribunal Suprem en alemany.
Va ser l’exdiputat de l’SPD de la regió
del Rin del Nord-Westfàlia Bernhard
von Grünberg, present a Catalunya
com a visitant, qui va explicar com havia vist i viscut el referèndum i els dies
previs.
La declaració de Grünberg contrastava vivament amb la dels testimonis dels
agents de la Guàrdia Civil que han anat
declarant les últimes setmanes. Pràcticament en bloc, s’ha dibuixat el que van
viure com un infern que s’ha arribat a
comparar amb els inicis d’ETA al País
Basc. S’ha presentat les forces i cossos
de seguretat espanyoles –aquelles que
en un vídeo gravat en un autocar crida-

“
Als ciutadans
que volien votar

se’ls deshumanitza
i se’ls defineix com
“la massa” o
“muralles humanes”
ven “a por ellos” o dins d’un hotel “que
nos dejen actuar”– com a víctimes.
Agents que parlaven de “cares d’odi”, de
“polvorí”, de “violència” o que descrivien com pensaven que no sabien si se’n
sortirien, per la gent concentrada, de
l’escorcoll de la conselleria d’Economia.
En el retrat al Suprem els ciutadans

De reüll
Anna Balcells

Les cares de la notícia
DIPUTAT ALEMANY I OBSERVADOR L’1-O

Bernhard von Grünberg

Perquè ens
entenguem

Testimonis externs

E

ns fem un tip de dir i repetir que hem de desterrar el
llenguatge sexista de les nostres vides, però sembla
que no ens n’acabem de sortir. Sento massa sovint
encara, en entrevistes a la ràdio sobretot, com el/la
periodista demana a l’interlocutor que respongui de
forma clara i didàctica perquè el pugui entendre la seva
“mare” (la de qui pregunta). Aquesta mateixa petició té
variants: en lloc d’implorar respostes entenedores per a
la mare, també es pot fer sortir l’“àvia” (sentit la
setmana passada en un programa de divulgació de
noves tecnologies) o un més
Cal
genèric “la senyora Maria”. No
escudar-se en dubto de la desenvolupada
de comprensió de la
un tercer per capacitat
majoria d’homes ni del seu domini
disfressar la del llenguatge tècnic o abstracte,
pròpia
però no deixa de ser curiós que mai
ignorància? ningú demani adequar les
respostes dels especialistes al nivell
intel·lectual del pare, l’avi o el senyor Josep, posem per
cas. Però això no és tot. Digueu-me que en faig un gra
massa, però hi trobo, encara, un altre motiu reprovable,
en l’ús d’aquesta expressió “perquè ho entengui aquest
o aquest altre”. I és que cal escudar-se en un tercer
–home o dona– per disfressar la pròpia ignorància? O,
al contrari, cal fer evident, amb raó o sense, que no som
nosaltres (els periodistes) els que necessitem
explicacions senzilles? Tan difícil és demanar respostes
que jo, l’audiència, tothom... les puguem entendre?
Quantes coses hem de demostrar cada dia?

que volien votar, en canvi, es defineixen
com la “massa”, “la muralla humana”,
en definitiva, com els violents. Ja no es
tracta de persones, és un tot deshumanitzat i enfurismat que va intentar impedir l’actuació policial entre el 19 de
setembre i el 27 d’octubre teledirigit
pels líders independentistes asseguts al
banc dels acusats. El relat es repeteix al
Suprem i en alguns mitjans espanyols.
Ho veiem a les portades, als textos, en
les cites destacades... però, com sempre, l’equació s’oblida de la gent. La
tracta com una única cosa i la menysté,
per adoctrinada, per enganyada, per
obedient. És molt més fàcil identificarla, convertir-la en violenta i ignorar-la
que analitzar quines són les raons profundes la seva desconnexió de l’Estat
espanyol. És igual el relat imperant al
Suprem, una part important de catalans no estan còmodes a l’Estat. No són
violents. I seguiran existint després del
judici.

-+=

Els observadors internacionals van testificar al Suprem per certificar que el seu viatge va ser per iniciativa pròpia i pagat de la seva butxaca, i confirmar de
primera mà el que tothom va veure en imatges: que
l’actitud de la gent va ser pacífica en tot moment,
també quan la violència policial ho feia més difícil.
EDITOR D’EDICIONS AROLA

Alfred Arola

Tenacitat teatral

-+=

La seva tenacitat publicant una col·lecció de teatre durant les últimes dues dècades, en què han
desaparegut la majoria de les col·leccions de teatre de les grans editorials, ha merescut la distinció
dels Premis de la Crítica, en què ha estat premiat
amb el Gonzalo Pérez de Olaguer.
DIRECTORA GENERAL DE FICOMIC

Meritxell Puig

Còmic Barcelona

-+=

El Saló Internacional del Còmic, a partir d’ara Còmic Barcelona, està consolidat com a punt de trobada del còmic nacional i internacional, però
afronta la 37a edició (5-7 abril) amb ambició renovada, més activitats i espais, tant per a professionals com per al gran públic.

L’Estat espanyol té una imatge
idíl·lica d’ell mateix, del seu
present inqüestionable com “una de
les vint democràcies plenes” del planeta, i del seu passat gloriós, com a
nació ancestral i potència imperial.
Per això cada vegada que els fets posen Espanya davant el mirall i evidencien el seu autoengany, les reaccions
passen de la mofa i el menysteniment a la indignació histriònica i l’insult en qüestió de segons. La carta
del president mexicà, López Obrador,
al rei Felip VI, instant-lo a demanar
perdó per les matances i els abusos
de la conquesta americana i, quasi simultàniament, el manifest de 41 senadors francesos, de dretes i d’esquerres, denunciant la situació de repressió i vulneració de drets i llibertats fonamentals a Catalunya amb
motiu del referèndum de l’1-O n’han
donat un nou exemple.
A la ‘Marca España’, ara reanomenada ‘España Global’, se li gira feina,
però no tant per com és percebuda
Espanya des de fora, sinó per la gran
diferència que hi ha entre el que Espanya és i el que pretén fer creure que
és. Demanar perdó per uns fets de fa
500 anys pot ser més o menys útil;
tampoc seria insòlit des del regnat de
la civilització, el progrés, la democràcia, la cooperació i la globalització; però sens dubte és ridícul negar-los, disfressar-los o fer-se l’indignat; és penosa la supèrbia reial de ni tan sols respondre a la carta del cap d’estat mexicà, i són intolerables els insults i desqualificacions. El mateix passa amb
les pressions diplomàtiques espanyoles contra els 41 senadors francesos,
contra el Parlament i el govern de Flandes, contra diputats electes d’altres
països, o amb el discurs farsant del ministre Borrell en una entrevista recent
a la premsa d’Alemanya, en què acusa
els independentistes catalans de “racistes i xenòfobs”. Negar la realitat no
la canvia i condueix a una mentida
sense final.
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Open Arms
Itàlia confisca el vaixell d’Open
Arms. Es manté l’acusació
d’afavorir la immigració
irregular però no la
d’organització criminal.

David Brugué

Des del fatídic 2010 de
l’Estatut han passat moltes
coses. Però aquest judici
l’única cosa que ha fet
és augmentar encara
més les ganes de marxar
ells. Que eren els qui tenien les armes. I
no centenars de ciutadans que l’únic
que fèiem era mostrar el nostre descontentament amb una situació.
El que sorprèn, però, és que es puguin inventar un relat davant del tribunal espanyol més important i no els
passi res. És igual que les respostes siguin veritat o no. És igual que estiguin
dirigits o no. Tot és igual, mentre abonin
la tesi que els encausats pràcticament
orquestraven un grup terrorista. Sentir
que els manifestants fèiem cara d’odi,
dir que hi vam practicar violència extrema o presentar-se com xaiets desvalguts davant una opinió pública (l’espanyola) que els venera no fa res més que
refermar-nos. Des del fatídic 2010 de
l’Estatut, que ho va precipitar tot per
voluntat bàsicament del PP, han passat
moltes coses. Però aquest judici l’única
cosa que ha fet és augmentar encara
més les ganes de marxar. I preparemnos: que ve una campanya electoral i
l’extrema dreta aprofitarà per continuar
amb aquest relat inexistent però què
allà dona molts vots.

20
anys

Xavier Serra i Besalú. Professor de filosofia

Inventar no té
conseqüència

E

anys

Atac de l’OTAN
L’OTAN estén els bombardejos
a les forces militars i policials
sèrbies. Solana autoritza la
segona fase dels atacs “per
posar fi a la neteja ètnica”.

Tribuna

Full de ruta

l Suprem condemnarà els independentistes processats. No és pas
que en tingués cap
dubte (i lamentablement ells mateixos, tampoc), però veient com va el judici els interrogants
que se t’obren són molts. Molts no
som experts en dret ni entenem de recursos, apel·lacions i altres termes tècnics. El que sí que entenem és de què
se’ls acusa. I, personalment, em sorprèn que es cometi allò que en diuen
perjuri. Que bàsicament és inventar i
mentir, com han fet aquests dies els
guàrdies civils que han relatat els fets
de davant de la conselleria d’Economia
del 20-S. Un servidor hi era. Des de
mitja tarda fins entrada la nit. No estava davant de la porta d’Economia però
sí a tots els entorns. I al matí havia estat a la conselleria d’Exteriors, a Via Laietana. És veritat que hi havia por, terror. Del fet que uns paios amb la bandera espanyola a l’uniforme traguessin
la porra i comencessin a repartir llenya. De res més. Els que feien por eren
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Finançament
El ministre d’Economia, Pedro
Solbes, adverteix que l’oferta
final a Catalunya pot pujar dels
1.200 milions però que “no serà
còmoda”.

Dispositius patètics

T

inc força alumnes –noies i nois–
que volen ser policies. Els entusiasma poder garantir la seguretat i el
benestar de la gent, especialment dels
més dèbils. Cap d’ells vol dedicar-se a apallissar els altres, gallejar d’uniforme o imposar-se amb l’ús de la força. Valoren l’ètica. El codi deontològic de la policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015) expressa
que la seva credibilitat “depèn, substancialment, de la confiança que els seus
agents siguin capaços de generar en la
ciutadania” (preàmbul). I que han de
“vetllar per (...) respectar la dignitat i l’autonomia de les persones i de les organitzacions de la societat”. De la policia
aquesta n’estic content, me’n refio.

¿PENSEN VOSTÈS que hi ha policies que es

comporten de manera poc ètica?: sempre
n’hi deu haver algun, de corrupte, però no
podem parlar d’un fenomen massiu o epidèmic, almenys en les policies d’Europa.
Escoltem aquest dies guàrdies civils (GC)
i policies nacionals (PN) que, només ara, i
tots amb paraules concordades, es manifesten aterrits per certa percepció d’odi
en alguns civils entorn de l’1-O. Un feno-

men preocupant, curiós.
APORTO DUES VIVÈNCIES: l’1-O vaig expe-

rimentar l’horror al col·legi Verd (Girona), on uns individus amb casc, bastons,
fusells i proteccions colpejaven –amb fúria, sota ordres dels seus caps– una dona
al ventre i un jove al cap. Sense preavís:
per tremolar. Hi ha un vídeo complet, no
editat, disponible. Autèntic, encara que
cert tribunal no tingui el coratge de veure’l. On està la professionalitat?; on la dignitat i l’ètica? Vaig acabar a l’hospital: un
PN, fort i alt, em va mirar els ulls; vam
parlar i em digué que no sabia bé què hi feien allà; pocs segons després ens pegava
amb ganes, sense miraments. Nosaltres,
quiets, rebent, incrèduls. Això és un “dispositivo” patètic, tècnicament i moralment, que fins al migdia van repetir arreu, aterrint gent de pau, com vostè o jo.
Aquesta feina, en casos normals, causaria seriosos traumes psicològics als agressors. ¿Quin codi ètic els van fer seguir?
Els seus caps sembla que s’ho miraven de
lluny, per TV: algú havia dissenyat el “dispositivo”. Ara em ve al cap el famós i trist
cas Eichmann quan li preguntaven pels

trens que organitzava: només eren ordres, “dispositivos”. L’altre vivència és
Battle in Seattle (Townsend, 2007), descripció fílmica realista dels greus aldarulls de la conferència de l’OMC (1999):
milers de persones antiglobalització van
atacar la policia que –amb dificultats de
debò, no contra vells, dones i nens– va reaccionar amb professionalitat i de manera ètica. Ho feren amb dubtes i errors, humanament. És creïble. En canvi, ¿cap GC
ni PN va fer res malament l’1-O? En Trapero, noblement, va reconèixer errors.
Però, els perfectes tenen, potser, un pacte
de silenci?
AI, L’ÈTICA POLICIAL! M’he estudiat la sec-

ció “Valores” (guardiacivil.es), centrada
en “el honor es mi divisa”, i també els polèmics 26 articles del codi deontològic de
policia.es, on s’insisteix a protegir “la dignidad e integridad de las personas”. Bona part de l’operació Copèrnic fou lamentable, probablement immoral: força consciències haurien de tenir remordiments.
Cal ser policia bo: mentir, inventar, cobrir-se,... no surt gratis, encara que –a
certs llocs del món– ho sembli.

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

Al Senat, junts
b A les eleccions generals
convocades pel 28 d’abril es
voten diputats i senadors.
Pels diputats poden adduirse raons per presentar-se separadament, però no pel Senat, on l’elecció no és proporcional, sinó majoritària: cada
elector vota per un màxim de
tres candidats, i surten elegits
els quatre més votats (per circumscripció). Cal, doncs, concentrar els vots sobiranistes.
Recordem que el Senat és qui
valida un 155. Tres possibilitats:
1) Acorden explícitament
candidatures conjuntes
ERC+PDeCAT+CUP
2) (Acord implícit) Cada
partit proposa un sol candidat,
i l’elector els vota
tots tres.
3) El votant marca només el
primer de cadascuna de les
tres candidatures.
FÈLIX SALTOR
Barcelona

Ja hi tornem a ser
b Com cada any per aquesta
època torna la guerra contra
els gossos: no poden anar a la
platja, ni als parcs, els restaurants, etc., s’han de tenir tancats i apartats. A mi personalment em molesta molt la merda de gos, com també em molesten molt les llaunes de refrescos, les restes d’entrepans,
les bosses de plàstic, els papers d’alumini, els mocadors
de paper, les peles de fruites, i
especialment les persones que
escupen al carrer, o les que
confonen els nostres espais
amb cendrers i hi llencen les
burilles dels cigarrets o directament buidant els cendrers dels
cotxes, etc. En fi, em molesta la
gent marrana, vagi amb gos o
sense, aquelles persones que
confonen els nostres parcs,
carrers, platges, etc., amb abocadors de brossa. Aquestes sí
que les separaria.
Ja n’ha prou, que sempre
paguin els justos pels peca-

dors.
VICTÒRIA PIJUAN CIURO
Barcelona

Soraya,
Cuatrecasas
i el català
b Llegeixo a la premsa que
l’exvicepresidenta del govern
espanyol, la senyora Soraya
Sáenz de Santamaría, s’ha incorporat al prestigiós bufet
d’advocats Cuatrecasas, un
dels més importants d’Espanya. Em sembla una molt bona notícia no només per la seva magnífica capacitat com a
comunicadora, com així va
quedar ben palès en les seves
recents declaracions al Suprem durant el judici de l’1-O
amb els seus reiterats “no sabía” o “no me acuerdo”, sinó,
sobretot, pel que fa al català,
atès l’esplèndid domini que va
mostrar de la nostra llengua
en una celebrada intervenció
seva de l’abril de l’any passat,
quan, parlant de la desapari-

ció del Diplocat per l’aplicació
del 155, va exhibir el seu perfecte domini de la llengua catalana, dient “Se llama Diplocat en liquidació”. Per tant, a
veure si ara, amb la incorporació de la senyora Soraya,
aquest reputat bufet d’advocats, nascut a Barcelona el
1917 i present actualment a
diversos països de tot el món,
es decideix per fi a tenir una
versió de seva pàgina web
també en català, ja que fins
ara aquest web està disponible en espanyol, anglès, portuguès i xinès, però no en català. Fora bo, doncs, que la senyora Soraya els expliqués,
als senyors de Cuatrecasas,
que la globalització i la internacionalització no estan renyides, ans al contrari, amb
l’estimació i el respecte envers allò que és propi del nostre país, especialment amb la
nostra llengua.
JOSEP VILÀ BATLLE
Olesa de Montserrat
(Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Si el 65% dels catalans volen la independència, s’hauria de
trobar el mecanisme perquè la democràcia ho possibiliti”
Miquel Iceta, PRIMER SECRETARI DEL PSC

Tribuna

De set en set

El discurs dels jutges

La sensibilitat
d’una sabata

Sara Muñoz

Josep Gifreu. Periodista i professor emèrit de la UPF

E

l discurs judicial ha aconseguit
de formar part de les nostres vides. Al final, tots serem experts
en dret. Sobretot en dret procedimental i dret penal. La visió permanent de
jutges, tribunals i independentistes
imputats en les pantalles del dia a dia
ens ofereix una metàfora iconogràfica
eloqüent de la metamorfosi de l’Estat
(espanyol) i dels estats nació en general. Escric aquest comentari impressionat encara per les grotesques declaracions dels testimonis de la Guàrdia
Civil en el “judici d’estat” (Salellas)
contra el Procés. Grotesques? No
tant... Les seves hiperbòliques versions
del clima de violència i d’odi en les concentracions de l’1-O formen part del ritual: exageren per representar millor
el paper atorgat per l’acusació. No fan
altra cosa que sustentar el relat de la
fiscalia, que alhora ha de sustentar el
relat primigeni del jutge instructor. En
el nou paradigma, la policia no es limita
a vigilar l’ordre públic i la seguretat
dels ciutadans: és sobretot el braç executor de les ordres judicials. Les policies estan en últim terme al servei del
poder judicial i no tant del Ministeri
d’Interior. Ho van confirmar Rajoy,
Santamaría i Zoido amb les seves evasives durant les compareixences.

AQUESTA TRANSFORMACIÓ

de la funció
policial és la cara visible d’una transformació més profunda i transcendent
dels estats nacionals. Què queda de
l’Estat nació en l’actual fase de globalització? Com han advertit els estudiosos
de la globalització, de Wallernstein a
Beck, de Bauman a Castells, els estats
nacionals han sofert una progressiva
laminació de la sobirania: sigui per delegació de competències a òrgans polítics, econòmics o militars supraestatals (Unió Europea, OMC, FMI, OTAN,
UIT, etc.), sigui per la imparable penetració en els mercats nacionals dels
operadors i capitals transnacionals.

Sísif
Jordi
Soler

EN EL MARC de l’actual segona globalitza-

ció, els estats nació es veuen impel·lits a
transformar-se en “estats culturals”,
com pronosticava fa anys Marc Fumaroli. Les seves polítiques tendeixen a concentrar-se en les competències que la
globalització (encara) no els ha arrabassat. La tendència sembla conduir els estats cap a la defensa a ultrança de la “cultura nacional” (fronteres, ciutadania,
llengua, patrimoni, educació, religió,
tradicions, festes “nacionals”...). En
aquest sentit, i com he argumentat en altres moments, la funció central que reté
l’estat és la de “policia de la nació”. A l’estat li pertoca de definir què entendre per
“identitat nacional”. I un cop definida
–les Constitucions la delimiten–, la nació imaginada cristal·litza en l’estat de
dret. L’anhel de sobirania (nacional) es
concentra en el particular dret que l’estat farà prevaldre per defensar la nació.

D’aquí deriva la seva debilitat i la seva
força: és dèbil com a estat enfront dels altres estats i dels mercats; i és poderós en
la seva zona de reserva i de confort cultural-nacional.
ENTRE NOSALTRES, Rodríguez-Amat ha
teoritzat sobre com entendre el paper
fonamental de l’estat en la “protecció”
de la nació a través dels seus dispositius
enunciatius, entre els quals sobresurt la
funció de l’estat de dret. La majoria de
les nacions contemporànies lluiten per
aconseguir el que en diu “l’encaix definitiu entre l’estat de dret i la nació”. Si l’estat ho aconsegueix, l’eficàcia de l’estat
de dret representa l’èxit històric de la
nació. En altres paraules, és en definitiva l’estat de dret que dona sentit i articula la nació. Ho ha aconseguit el regne
d’Espanya?
LA POLÍTICA (JURÍDICA)

“
L’executiu de
Rajoy traspassà la

defensa de la nació
a la judicatura: dotà
l’instructor del
poder d’exercir la
violència “legítima”
sobre els encausats
i generar el discurs
“legítim” sobre la
repressió de
l’independentisme

seguida pel govern de Rajoy en relació amb els “fets
d’Octubre” del 2017, que ha culminat en
el judici del Suprem, encaixa a la perfecció en aquest quadre teòric. L’executiu
de Rajoy traspassà la defensa de la nació
(espanyola) a la judicatura: dotà el jutge
instructor del poder legal no sols d’exercir la violència “legítima” sobre els encausats, sinó també de generar el discurs “legítim” sobre la repressió contra
la causa política de l’independentisme
fins al punt de menystenir i vulnerar
drets fonamentals –d’expressió, de manifestació, de privacitat– a favor d’un
“bé superior”: la negació de tota nació altra que la “nació espanyola” dintre l’Estat. La invocació a l’estat de dret per defensar la unitat (innegociable) de la nació (espanyola) ha estat leitmotiv permanent de tots els poders de l’Estat. Un
Estat que, com recordava la filòsofa Marina Garcés, amb la imposició del 155 i
de les eleccions del 21-D –i ara de tota la
campanya contra els llaços grocs i les altres amenaces– no dubta a fer de l’“excepcionalitat permanent” la normalitat.

S

ento a la ràdio un
anunci d’una important companyia
d’assegurances que
ofereix un servei nou
als pares: anar a recollir la canalla quan està de colònies, en
cas que es posi malalta, i dur-la de nou
a casa. Em poso les mans al cap. I em
pregunto fins a quin punt estem deshumanitzant la societat si quan ens
truquen dient-nos que el nostre fill o filla està a quaranta de febre no som capaços d’abandonar d’immediat allò
que tenim entre mans per córrer a recollir-los i, sobretot, a abraçar-los. O si
estem envoltats de companys de feina
que no són capaços de llançar-nos un

Una empresa d’assegurances
ofereix anar a recollir el fill si es
posa malalt estant de colònies
cable davant una situació així. D’acord
que pot donar-se el cas d’uns pares, o
un pare, o una mare, en què tots els
avis visquin a Conca i la trucada t’agafi
a dos-cents quilòmetres de la casa de
colònies. O amb una cama trencada a
casa que t’obligui a demanar ajuda, tot
i que això no t’impedeix acompanyar
l’empleat de torn. Però si la companyia
d’assegurances ofereix el servei amb
aquesta alegria, deu ser que té estudiat que molts clients el valoren positivament, tant si en fan ús com no. Després ens estranyarà que aquell nen o
nena que recorda com un estrany el va
recollir de la casa de colònies quan era
una ànima en pena, quan sigui pare o
mare, trobi normal que el veí del tercer
quarta el substitueixi a la reunió de
l’escola perquè aquell dia està massa
ocupat per poder atendre les necessitats de la criatura. Això sí, seguim
queixant-nos que el món va ple de
gent amb la sensibilitat d’una sabata.
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Neguen haver
actuat com a
observadors
de l’1-O

Torra: “La
repressió
no s’atura”

Els dos experts
citats a declarar en
el judici aclareixen
que es van limitar a
fer un informe

El fiscal retreu
i critica
l’actitud dels
Maristes

Lamenta que en
comptes de fer
costat a les víctimes
“hagin regatejat fins
a l’últim cèntim”

La pancarta actual del balcó de
la Generalitat podrà continuar
penjada ■ EFE / ALEJANDRO GARCÍA

LLAÇOS GROCS · El president de la Generalitat es querella
contra la JEC per un delicte de prevaricació i la fiscalia l’acusa
de desobediència AVÍS · El cap de govern alerta que si l’Estat
espanyol no ho investiga, recorrerà a instàncies internacionals
Emili Bella
BARCELONA

Quim Torra va presentar
ahir l’anunciada querella
contra la Junta Electoral
Central (JEC) per un delicte de prevaricació, en
considerar que les seves
resolucions per retirar llaços grocs i estelades eren
aleatòries, arbitràries i
“impossibles de complir”, i
va advertir que arribarà
“allà on calgui si el Regne
d’Espanya no vol investigar els fets”. Alhora, la fiscalia es querellava contra
el president de la Generalitat per haver desobeït, segons el ministeri fiscal,
l’ordre de retirar els llaços.
“La repressió no s’atura”,
va resoldre Torra, que en
l’escrit presentat pels advocats Gonzalo Boye i María Isabel Sánchez denuncia un intent de la JEC de
criminalitzar a tota costa
la seva presidència, limitar el dret fonamental a la
llibertat d’expressió i “perseguir il·limitadament i injusta” tota iniciativa política que provingui de la màxima autoritat de Catalunya. “Els membres de la
JEC no han escatimat mitjans, en forma d’acords
que s’han extralimitat objectivament en les seves
funcions”, assegura la
querella, que considera

Les frases

—————————————————————————————————

“Portarem el cas fins
on calgui si al Regne
d’Espanya no volen
investigar els fets”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“[Torra] va procedir,
conscientment i
deliberada, a
desatendre el mandat
rebut de la JEC”
Francisco Bañeres

FISCAL SUPERIOR DE CATALUNYA
—————————————————————————————————

“Hem complert el que
diu el requeriment. En
aquests moments hi ha
una pancarta de color
blanc a la façana”
Carmela Fortuny

ALCALDESSA DE SANT CUGAT

que l’únic objectiu de la
JEC és danyar les institucions d’autogovern i emetre un missatge de censura prèvia a tot allò que s’exhibeix en dependències
públiques.
L’escrit alerta que “es
tracta d’una persecució
política en tota regla i,
aquest cop, mitjançant resolucions administratives
limitadores de drets fonamentals i de caràcter eminentment sancionador”.

El text posa de manifest
que inicialment, l’11 de
març, la JEC parlava de
treure les estelades o els
llaços grocs, oferint la disjuntiva de retirar les unes
o bé els altres, però que
posteriorment, el 18 de
març, es va substituir la
conjunció “o” per la copulativa “i”, alterant així el
contingut del primer pronunciament. Torra sosté
que la JEC ha anat transformant les ordres a mesura que ell hi anava recorrent en contra, i que això
genera indefensió.
La querella argumenta
la “impossibilitat” d’actuar sobre qualsevol edifici públic depenent de la
Generalitat, ja que desborda de forma manifesta les
funcions o instruccions
que legalment competeixen al president de la Generalitat, perquè es tracta
d’“edificis amb autonomia
funcional”. Per això va allegar una llarga llista de
131 pàgines amb béns immobles propietat de la Generalitat que responen a
un model de gestió variada: a càrrec d’empreses
públiques, ens instrumentals que formen part del
sector públic, cedits a empreses privades prestadores de serveis públics a
consorcis,
fundacions,
mancomunitats, entitats

La declaració dels drets humans supera el filtre de la JEC
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Junta Electoral Central
considera que penjar un cartell que diu “Llibertat d’opinió
i d’expressió, article 19 de la
Declaració Universal dels
Drets Humans” al balcó de la
Generalitat no incompleix el
seu acord del 21 de març i,
per tant, podrà continuar lluint a la façana de la plaça de

Sant Jaume. Es tracta de la
tercera pancarta desplegada
després que es retirés la del
llaç groc i la del llaç blanc
amb una franja vermella.
D’altra banda, Sabadell ha
girat la pancarta que reclama
la llibertat dels presos polítics. L’alcalde, Maties Serracant, va explicar que ahir van

rebre la resposta de la Junta
Electoral de Zona, en què
l’ens desestima les al·legacions presentades pel consistori. El batlle denuncia que la
junta s’ha “extralimitat”. Sant
Cugat va fer el mateix, mentre que els ajuntaments de
Valls i Amposta van retirar la
simbologia.

socials... També recrimina
a la JEC que involucrés el
conseller d’Interior, Miquel Buch, que no té funcions operatives, en la retirada de la simbologia, i la
“inseguretat jurídica” generada per l’ambigüitat
dels requeriments, ja que
els Mossos d’Esquadra no
sabien què havien de retirar i què no, fet que va do-

nar lloc a queixes en centres escolars per l’obertura de calaixos i armaris a la
recerca de llaços grocs i altres excessos.
A més, Torra repara en
la presència a la JEC dels
magistrats Luciano Varela i Ana María Ferrer, que
estan jutjant els presos polítics al Tribunal Suprem.
“Per més que es digui als

mitjans de comunicació
que s’han inhibit, la veritat és que no ens consta ni
una diligència prèvia, posterior o coetània al dictat
dels acords de la JEC”, observa la querella, que fa
èmfasi en el fet que en el
procés judicial es jutgen
persones que formen part
de les llistes electorals i
que el partit ultradretà
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L’APUNT

Dels atestats als
fets
Emma Ansola

El president del tribunal Manuel Marchena continua collant les defenses a l’hora de fer determinades preguntes als testimonis. Ahir l’advocat Salellas, indefens, va
optar per deixar de preguntar i dilluns era l’advocada
Ana Bernaola qui rebia la pressió de Marchena quan
feina preguntes ni més ni menys que al principal autor
dels atestats. El magistrat diu que els atestats formen

part de la causa, però que el que importa ara en el judici són els fets per esbrinar què va passar a Catalunya
l’octubre del 2017. Marchena vol anar als fets, vol que
els testimonis expliquin els fets que, segons la fiscalia,
estan tipificats com un delicte de rebel·lió. Tanmateix,
qui hauria d’haver aportat ja els fets delictius són els
que acusen i no pas els que es defensen.

Budó admet que cal
relat de govern i no
perdre’s en debats
a “Amb el llaços sí o llaços no, ens hem perdut en debats

que a alguns partits els interessa”, diu la portaveu

Meritxell Budó s’estrenava aquest dimarts com a portaveu del govern català ■ ACN

X.M.
BARCELONA

Vox, que concorre el 28-A,
s’asseu entre les acusacions. “El seu secretari general està rebent grans rèdits polítics gràcies al fet
que se li permet actuar
com a acusador popular,
facilitant-li una gratuïta,
constant, intensa i prolongada publicitat”, lamenta.
En la presentació de la
querella s’ha tingut en
compte que en la doctrina
consolidada tant del Tribunal Suprem com del
Constitucional es diu que
no es pot cometre delicte
de desobediència mentre
no s’hagi resolt la sol·licitud de mesures cautelars.
En qualsevol cas, en un
comunicat Torra va censurar que l’Estat espanyol
“és incapaç de tolerar la
discrepància
política”.
Conscient que serà el mateix Suprem qui s’haurà

de pronunciar sobre l’admissió o no a tràmit de la
querella, ja va insinuar
d’entrada el recorregut en
instàncies internacionals.
“Com en el cas del judici al
procés, no ens defensem
de res, sinó que acusem
l’Estat de la seva involució
—————————————————————————————————

La fiscalia
considera que
Torra va desobeir
deliberadament
—————————————————————————————————

democràtica”, va avançar.
La querella del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, assegura
que Torra va desatendre
“conscientment i deliberada” el mandat de la JEC,
encara que fos “de manera
encoberta o simbòlica”
amb cartells, imatges, fi-

gures, fotografies i simbologia en general “de la mateixa naturalesa ideològica i partidista, representativa únicament dels postulats d’una part de la societat”. És a dir, la tesi de Ciutadans, instigador de la
querella.
El fiscal considera que
el president ha intentat
“emmascarar” el seu eventual rebuig a retirar els
símbols amb una “suposada voluntat d’acudir” al
Síndic de Greuges i que el
llaç blanc “pretenia significar el mateix” que el groc.
D’altra banda, la delegació del govern a Londres va
retirar ahir a la tarda el
llaç groc que tenia penjat
al balcó, segons va informar l’agència ACN. En el
seu lloc es col·locarà una
pancarta relacionada amb
Sant Jordi. ■

La nova consellera de Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, defensa que a l’executiu de
Torra li convé explicar bé
la feina de govern de les diverses conselleries, i “no
perdre’s en debats secundaris” que, segons ella, interessen a determinats
partits i persones per “tapar la realitat del govern”.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Budó posava ahir la polèmica pels llaços grocs als edificis institucionals com un exemple
d’aquests debats que fan
passar a segon terme la
gestió del govern: “Hem de
ser capaços d’explicar
l’obra i endreçar, probablement ens hem perdut
en alguns debats i cal reconduir el relat com a govern.” En aquest sentit, la
nova portaveu es posa
com a repte millorar l’explicació de l’obra feta un
cop l’executiu disposi del
pla de contingència que li

La frase

—————————————————————————————————

“El govern té voluntat
de seguir governant.
El debat sobre
convocar eleccions no
està sobre la taula”
Meritxell Budó

PORTAVEU DEL GOVERN

ha de permetre cobrir
1.260 milions de despesa
social que no hi ha previstos en els comptes prorrogats, després que l’executiu no ha aconseguit el suport per aprovar un pressupost nou: “El que demano és que siguem capaços
d’explicar quina és l’obra
de govern que estem
duent a terme.”
D’altra banda, Budó ha
reafirmat que avui el govern no es planteja convocar eleccions com a resposta a una sentència del
Tribunal Suprem contra
els presos polítics. Per la
portaveu de l’executiu, és
evident que caldrà donar

una resposta governamental a una sentència
condemnatòria, però afegeix que aquesta resposta
no ha de ser forçosament
electoral. “És una possibilitat que no està sobre la
taula”, indicava Budó després de deixar clar, però,
que la convocatòria electoral és una atribució del
president Quim Torra.
En l’entrevista, la portaveu del govern també va
admetre que el president
ha valorat la possibilitat de
la inhabilitació per la querella presentada per la fiscalia contra ell per l’afer
dels llaços grocs. En un altre ordre de coses, Budó va
defensar que el PDeCAT
s’hagi integrat en l’espai
“transversal, plural i ampli” que representa Junts
per Catalunya. Lluny de
ser “un drama”, la portaveu del govern afirma que
“l’estructura territorial
del PDeCAT ha entès que
cal integrar-se en un paraigua més ampli com JxCat,
i confluir-hi és un projecte
engrescador”. ■
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Així, Von Grünberg
–interrogat amb mala
educació per la fiscal Consuelo Madrigal i sol·licitat
per la defensa de Jordi Cuixart–, va manifestar que
“per interès polític i personal” va demanar al Diplocat formar part del grup de
visitants, en el qual ja havia participat per la consulta del 9-N i en eleccions.
Va visitar l’escola Ramon
Llull de Barcelona, on va
veure “ciutadans ferits”
per agents de la policia espanyola, i un company –va
dir– “va agafar una bala de
goma” de les disparades a
la zona. De l’actitud dels
votants, va confessar-se
“admirat per la seva contenció, tot i la intimidació”
que implicaven les accions
policials. L’exdiputat va
afegir que va fer contactes
amb el govern espanyol i el
PSC per intentar trobar-hi
una sortida política.

La politòloga Helena Catt, durant la seva declaració com a testimoni, en el judici al Tribunal Suprem, ahir ■ ACN

Dos experts neguen haver
estat observadors de l’1-O

a La cap d’un grup internacional contractat pel Diplocat aclareix que van fer un informe sobre Catalunya
però no van validar el referèndum a Salellas afirma que al Suprem “li fa por abordar drets humans”
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els primers dos experts
internacionals que ahir
van comparèixer al Tribunal Suprem per relatar la
seva vivència de l’1-O, un
exdiputat alemany i una
politòloga escocesa, van
negar haver format part
d’un grup d’observadors
contractats per validar el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya.
Tots dos van compartir
que l’actitud de la ciutadania va ser cívica.
L’única connexió entre
tots dos testimonis és que
van ser contactats pel Diplocat. En el primer cas,
l’exdiputat de l’SPD Bernhard von Grünberg va explicar que va formar part
d’un grup de visitants de
parlamentaris –en un habitual programa de l’ens–,
però que ell es va pagar les
despeses. I Helena Catt va

exposar que va dirigir un
grup de dotze experts internacionals per elaborar
un informe sobre la situació de Catalunya, però “no
per validar el referèndum”. La fiscalia i les acusacions inclouen en els 2
milions d’euros de malversació de fons públics que
atribueixen als polítics catalans, la partida d’honoraris d’aquests professionals, xifrada en 114.592
euros, i la del concepte
d’allotjament i viatges, de
62.712 euros. El Diplocat
va pagar aquestes factures
entre juliol del 2017 i gener del 2018. Precisament, l’ex-secretari general del Diplocat, Albert
Royo, va declarar al Suprem i va reconèixer que
l’encàrrec es va pagar íntegrament des del Diplocat i
que, fins i tot, es van seguir
abonant les factures amb
l’aplicació del 155 en vigor
i quan ja l’havien cessat.

Les frases

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

“No vam fer una
observació de forma
reglamentària. Vaig
entregar l’informe de
l’1-O al meu partit”

“Vull desqualificar
aquest testimoni [per
l’exdiputat alemany].
Quants agents ferits va
veure l’1-O?”

“El Diplocat ens va
contractar al juliol per
fer un informe sobre
el context de
Catalunya”

Bernhard F. von Grünberg

Consuelo Madrigal

Helena Catt

EXDIPUTAT DE L’SPD A ALEMANYA

FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREM

PORTAVEU D’UN EQUIP D’EXPERTS

L’advocat de l’Estat vol imputar votants de l’1-O
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’advocat de l’Estat Severo
Bueno de Sitjar ha presentat
un escrit al jutjat d’instrucció
7 de Barcelona –que investiga uns 40 agents per les càrregues policials de l’1-O– en
el qual s’adhereix al recurs
presentat pel Sindicato Profesional de Policía, en què es
demana que almenys s’investiguin una trentena de ciutadans, que alhora van denunciar haver patit l’excés policial
en cinc centres de votació.

El magistrat ho va refusar
en considerar que l’actuació
dels veïns, cridats a votar
“per institucions públiques,
tot i la convocatòria il·legal”,
van protagonitzar accions de
“resistència passiva”, despenalitzada en el Codi Penal. El
sindicat policial i l’advocacia
de l’Estat, però, insisteixen
que la resistència passiva la
feien les persones “que eren
dins dels centres i en silenci”,
però les que quan arribaven

les unitats policials “es posaven enmig dels agents, els insultaven o s’asseien a terra
amb els braços entrellaçats”
feien accions delictives. Ho
qualifiquen de resistència
passiva greu (art. 556 del Codi Penal) o resistència activa
greu (art. 550), a banda de
l’atemptat a l’autoritat. Ara
l’Audiència de Barcelona haurà de resoldre, amb el visionat
de vídeos de l’1-O, si aquestes
accions són delictives.

Protesta a Sabadell
Per la seva part, Catt va reiterar que la seva missió
“no era d’observació electoral”, i que en l’informe
recullen l’episodi de l’1-O
però que quan van ser
contractats el juliol del
2017 ningú sabia si es duria a terme. Va qualificar
de “determinant i amb to
festiu” l’actitud dels veïns
l’1-O, mentre responia
afirmativament a les acusacions que en el seu text
s’incloïa que l’1-O estava
suspès i que una jutgessa
havia ordenat actuar als
cossos de seguretat.
El president de la sala,
Manuel Marchena, ofès,
no va permetre al penalista Benet Salellas, de
l’equip de la defensa del
president d’Òmnium, que
preguntés a Catt sobre la
vulneració de drets humans a Catalunya en assegurar que era un raonament que havia de fer el
tribunal. En acabar el judici, Salellas va manifestar
que el “tribunal té por
quan s’internacionalitza
el procés i quan s’aborden
drets humans per part
d’experts i sobre fets que
van veure”, a més de denunciar “el desequilibri”
quan ho tracten testimonis de les acusacions i de
les defenses.
Abans, havien declarat
un cap judicial de la Guàrdia Civil i un inspector i un
subinspector dels Mossos
que van resultar ferits
lleument, amb tres agents
més, per una protesta contra els escorcolls i detenció
de Joan Ignasi Sànchez, a
Sabadell el 20-S. ■
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——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

David Portabella

LA CRÒNICA

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

‘Gewalt? Nein’
E

l festival de cinema policíac
amb les “cares d’odi” i el
“clima insurreccional” que el
Tribunal Suprem havia programat
a partir de la sisena setmana del
judici i fins al 22 d’abril, amb una
nòmina d’actors sense rostre i
que figuren als títols de crèdit
amb el número de placa o TIP, va
patir ahir un abrupte canvi de
programació. Sense que el jutge
del tribunal de l’1-O Manuel Marchena procurés una aclimatació
suau, el Suprem va saltar del “yo
no me chapo la instrucción” del tinent coronel de la Guàrdia Civil
Daniel Baena del dia abans a la
llengua de Goethe amb la veu de
Bernhard von Grünberg, exdiputat alemany socialdemòcrata que
formava part dels observadors internacionals el dia 1 d’octubre.
Amb l’ajuda d’un intèrpret que
li feia de traductor consecutiu de
l’alemany al castellà i del castellà
a l’alemany –si algú no entenia
per què els acusats van renunciar
a utilitzar el català si no era amb
traducció simultània, ahir ho va
entendre–, Von Grünberg va obligar el saló de plens a escoltar per
primer cop l’idioma alemany. Una
llengua de sonoritat traumàtica al
Suprem, perquè per al jutge instructor Pablo Llarena i per al fiscal Zaragoza és la llengua del nein
(no). Per no reobrir el trauma dels
seus viatges a L’Haia per convèncer els fiscals alemanys de l’entrega de Carles Puigdemont, Zaragoza es va inhibir en favor de
Madrigal. I la fiscal Madrigal, que
el dia abans va assumir que no es
publicarà un DVD commemoratiu
amb el seu interrogatori a Baena,
ahir es va endinsar en la dimensió
desconeguda de l’interrogatori

La fiscal Consuelo Madrigal, al costat del seu company Javier Zaragoza, en la seva intervenció, ahir ■ EFE

lost in translation. Quan el testimoni va dir que venia de Rin del
Nord-Westfàlia, però, els fiscals
van respirar i van deixar de creuar
els dits, perquè estaven disposats
a sentir el nom de qualsevol dels
setze lands que no fos el de
Schleswig-Holstein.
Després que Benet Salellas
–lletrat de Jordi Cuixart– conduís
Von Grünberg pel camí exculpatori, Madrigal va saltar-li a la jugular.
“S’ha interessat al seu país per
problemes similars com, per exemple, a Baviera?”, va etzibar-li al
testimoni. Que Madrigal suggerís
que el testimoni no té valor si no
omple l’Oktoberfest de Munic
amb estelades abans de venir, a

Marchena li va semblar excessiu.
“Si després vol desqualificar el
testimoni ho fa en l’informe...”, va
tallar-la. “Sí, el vull desqualificar”,
va revelar Madrigal en to irat.
Com en l’acudit dels dos espanyols que a Nova York parlen al
taxi en castellà a poc a poc pensant que ja parlen en anglès, de
sobte Madrigal li va perdre la por
a l’alemany quan el testimoni el
parlava a poc a poc. “No sabem
què està dient...”, li va fer veure
Marchena quan ella recuperava el
vici de trepitjar les respostes.
“Una mica sí”, es va dir ella com si
es regalés l’aprovat a l’Institut
Goethe. Al final, Madrigal va mirar
de cara la ferida i li va preguntar a

Von Grünberg per la violència, gewalt en alemany. Però la resposta
va ser la que coneixia Llarena:
nein. “Va veure policies ferits al
col·legi Ramon Llull?”, va exigir la
fiscal. “No vaig veure cap policia
ferit, però sí que vaig veure molts
————————————————————————————————————————

La fiscal Madrigal admet
que vol “desqualificar” el
testimoni alemany i li
etziba què fa per Baviera
————————————————————————————————————————

ciutadans ferits”, va etzibar el testimoni. “No hi ha més preguntes”,
va concloure Madrigal sense necessitar intèrpret, perquè tothom

va entendre que si el testimoni no
veia violència i es pagava la visita
a Catalunya l’1-O ell, era millor per
a ella que passés el següent.
Si Vox aspirava a convertir el
judici en espot electoral, l’advocat
Javier Ortega Smith va regalar el
moment còmic del dia quan va
fer traduir a l’alemany “consellers
de la Generalitat” per saber si
l’exdiputat alemany s’hi va reunir,
i Marchena va exigir una traducció fidel. “Membre del govern pot
ser com un ministre, oi?”, va dir
l’intèrpret. La rialla a la sala davant l’estructura d’estat va ser general. El president del Gipuzko
Buru Batzar del PNB, Joseba Egibar, es va permetre riure sense
dissimular després de fer el viatge en autobús d’Euskadi a Madrid
per presenciar el judici dimarts i
també ahir. Amb el llaç groc a la
solapa, Egibar no va abandonar el
Suprem sense entrar al club dels
amonestats per Piedad, la secretària de la sala que veta qualsevol
contacte amb el mòbil i també un
somriure si és ostentós.
Al final de cada recés dictat
per Marchena, com està succeint
a partir de la present setmana –la
setena– de judici, els acusats no
es van poder acostar al públic a
saludar els polítics, familiars i
amics que abans podien saludar
quan el senyal televisat deixava
d’emetre’s. Assumint el paper de
desdramatitzador oficial, el líder
d’Òmnium, Jordi Cuixart, va ser el
que va desafiar el cordó policial
de més a prop en veure coneguts.
“No ens deixen ja... Tenen por que
ens estimem! Però ens estimem
igual!”, va proclamar Cuixart amb
un somriure que no es va contagiar a ningú del cordó policial.

Cuixart denunciarà la presó
preventiva a la justícia europea
Redacció
BARCELONA

L’advocat suís de Jordi
Cuixart, Olivier Peter, va
anunciar ahir que portaran la presó preventiva del
seu client davant d’una
“instància internacional”
en els pròxims sis mesos.
“Confiem que aquesta instància reconeixerà que

s’han vulnerat els drets fonamentals de Cuixart i els
presos”, va afirmar Peter
des de Brussel·les. L’advocat va preferir no revelar si
acudiran a Estrasburg o a
l’ONU, però va explicar
que obrir una porta “significar tancar les altres” i estan valorant “quina porta
obrir”. “Hi ha diverses instàncies, però queda clar

que molt probablement
Estrasburg no prendria
mesures provisionals en
espera d’una decisió definitiva”, va afegir-hi, i va
apuntar que és “possible”
que llavors el seu client ja
fos “al carrer”. A banda del
Tribunal Europeu de
Drets Humans, la defensa
pensa principalment en el
Grup de Treball de Deten-

cions Arbitràries o el Comitè de Drets Humans de
l’ONU. En tot cas, esperen
una decisió que “insti”
l’Estat a alliberar Jordi
Cuixart. Olivier Peter ho
va explicar en una atenció
als mitjans des de Brussel·les després de reunirse amb diputats de la comissió d’Exteriors del parlament federal belga. ■

L’advocat suís de Cuixart, Olivier Peter, ahir a Brussel·les
anunciant un nou recurs als tribunals europeus ■ ACN
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L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA

LES FRASES

BERNHARD ‘FELIX’ VON GRÜNBERG
Exdiputat socialdemòcrata alemany

“El motiu del viatge era el

meu interès personal i
particular amb la situació
catalana”
“Les despeses del meu

viatge a Catalunya les vaig
pagar jo íntegrament. Puc
parlar també pels meus
companys observadors”

“Vaig ser testimoni de

“Crec que es va cobrar tot el

l’actuació de la policia. Vaig
constatar com s’esbotzaven
portes i que hi havia ferits
entre la gent”

que vam facturar. M’haurien
reclamat si algun pagament
no s’hagués fet efectiu.
Tothom va cobrar a
l’octubre”

“Malgrat les amenaces

policials, el comportament
pacífic dels votants no es
modificava. Una actitud que
no observo ni al meu país”
“Vaig quedar molt sorprès

per la tranquil·litat i
contenció de les persones
presents. No vaig veure cap
actitud violenta, sinó una
admirable contenció”
“Estava informat sobre tot el

“No vaig veure cap policia

ferit. Els ferits que vaig veure
eren ciutadans”

rerefons del referèndum.
M’informava a través dels
mitjans alemanys i per altres
vies”

HELENA CATT

CAP DE LA MISSIÓ D’OBSERVACIÓ
DEL REFERÈNDUM DE L’1-O

“Un cop a Catalunya, la

meva tasca era coordinar
l’equip i garantir que
l’informe es completés”
“Durant l’1-O només vaig
veure el que passava en un
centre electoral. Vaig veure
com s’obrien les urnes i el
seu recompte segons el
procediment establert”

“La meva feina era un

projecte de recerca, no
d’observació electoral”
“En cap moment se’ns va

demanar que elaboréssim res
respecte del resultat del
referèndum”
“Hi havia molta

determinació perquè
es pogués realitzar
el referèndum”

“Érem conscients de les

“Hi havia una actitud festiva

ordres judicials prèvies a
l’1-O”

i molta gent ja era als llocs de
votació 24 hores abans”

LA FOTOGRAFIA

L’ANÈCDOTA

Dos dels testimonis
declaren amb l’ajut
d’un intèrpret

Suspenen la sessió del matí
perquè hi havia JEC, tot i
que la testimoni era a punt
Luciano Varela Castro i Ana María Ferrer són els dos dels set magistrats que
conformen el tribunal que formen part
de la Junta Electoral Central (JEC). Ahir
hi havia reunió, i els dos magistrats hi
van haver d’anar. Això va provocar que
Manuel Marchena hagués de suspendre
la sessió del judici poc després de les dotze del migdia, just quan va acabar de declarar l’exdiputat alemany Bernhard Felix von Grünberg i quan ja estava a punt
l’observadora neozelandesa Helena
Catt, que es va quedar amb un pam de
nas i va haver d’esperar fins la tarda.

Dos dels testimonis de la sessió d’ahir,
l’exdiputat socialdemòcrata alemany
Bernhard Felix von Grünberg i l’observadora de processos electorals, la neozelandesa Helena Catt, van haver declarar
amb l’ajut d’un intèrpret, el primer de
l’alemany i el segon de l’anglès. Això va
alentir molt el procés de preguntes i respostes. Marchena ja va anunciar els primers dies que no permetria traducció simultània, la qual cosa hauria permès als
processats parlar en català.

L’exdiputat alemany Von Grünberg i el seu intèrpret, ahir declarant ■ EFE

L’AGENDA

LA CARA I LA CREU

Un observador estranger
citat per la fiscalia no
declararà finalment

Testimonis favorables
per a la defensa

La fiscal Madrigal
menysté Von Grünberg

Tot i que en la part final de la sessió d’ahir van tornar a declarar dos guàrdies civils i dos mossos d’esquadra citats per la fiscalia que van tornar a presentar, sobretot els civils, un escenari de violència
i confrontació amb els manifestants a Sabadell, la
sessió d’ahir va ser, en certa manera, alleugeridora per a les defenses, arran de les declaracions dels dos observadors internacionals que van declarar.

La fiscal Consuelo Madrigal va tenir una actitud
d’un cert menyspreu vers l’exdiputat socialista
alemany Bernhard Felix von Grünberg, de qui va
dir que en desqualificaria el seu testimoni i a qui
va preguntar, irònicament, si s’havia preocupat
en alguna ocasió per la possible independència de Baviera. En
un moment determinat també va tallar-lo. Quan Marchena li
ho va retreure, Madrigal va dir que sabia “una mica d’alemany”.

Paul Sinning, director executiu de The
Hague Center for Strategic Studies, que
havia estat citat a declarar per la fiscalia i
que havia de fer-ho per videoconferència,
finalment no ho farà, segons es va saber
ahir. Els ciutadans que viuen a l’estranger
es poden negar a fer-ho; així ho recull la
llei. D’altra banda, la diputada del Quebec
Manon Massé, que també es preveia que
declarés ahir, ho farà a l’abril.
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FUNDACIÓ PRIVADA CASAL
DELS AVIS D’ALFORJA
De 1990 a 2015, 25 anys cuidant les persones grans
amb excel·lència, millorant cada dia.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

Disposem d’un gran equip de professionals

178801-1207173Q

Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment
Disposem de places de centre de dia lliures i properament amb servei de transport.

Per a més informació:

875237-1207567Q

Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447

Roda de premsa al Parlament Europeu de presentació de l’informe del judici de l’1-O ■ ACN

Observadors
alerten de “falta
d’imparcialitat”
a Un grup d’eurodiputats i diputats europeus denuncien

deficiències en el judici pel referèndum de l’1-O al Suprem
Redacció
BARCELONA

Sànchez vol fer un debat a la presó

ANUNCI
L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació reguladora
de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 8 de març de 2019 (D2857/19):
(...)
Primer. INICIAR l’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència, dels béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte constructiu “Rectificació i Millora de revolts a la carretera BP-4653. TTMM Perafita i Sant Agustí de Lluçanès”. Quant a la declaració
d’urgència que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, així com l’article 56 del seu reglament, està plenament justificat en aquest expedient
segons es desprèn de l’Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d’urgència que justifiquen el procediment excepcional i relatiu a l’ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l’ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu i/o temporal dels béns i drets
que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte constructiu aprovat definitivament per
Decret dictat en data 31 d’octubre de 2018 per l’Excm. Sr. President d’aquesta Diputació i que es recull en aquesta resolució, tot d’acord amb el que
disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.
RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM Perafita
DADES AFECTATS
FINC
TITULAR

3

José Ordeig Boladeras

4

Ramón Matavera Franch

5

Ramón Matavera Franch

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

4
4
4
4
4
2

18
18
15
15
15
4

SUBPARCEL·LA

c
d
d
l
m
c

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SUP. OCUP.
EXPROP. SERVIT. PAS TEMPOR.
2
2
VIALS (M ) SUBT. (M ) VIALS (M2)
520,27
0,00
0,00
506,59
0,00
0,00
20,32
0,00
0,00
36,50
0,00
0,00
1.223,83
0,00
0,00
404,31
0,00
0,00

CLASSIFICAC.
URBANÍST.
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable

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

Vuit eurodiputats i sis diputats de diversos països
europeus, integrants de la
plataforma pel diàleg entre la Unió Europea i Catalunya, van presentar ahir
en una roda de premsa a
l’Eurocambra les primeres conclusions sobre la
missió d’observació que
van dur a terme a finals de
febrer a Madrid per comprovar si els acusats pel referèndum de l’1-O tenen
un judici just.
En l’informe s’alerta de
diverses deficiències en el
procediment, entre les
quals destaquen les repetides interrupcions que pateixen les defenses per part
del jutge Manuel Marchena, president de la sala segona, que, afirmen, són un
indicador “de la manca
d’imparcialitat de part del
tribunal”. També destaquen la “innegable dimensió política” del procediment, els llargs horaris del
judici, que afecten el descans dels acusats i dificulten el dret a la defensa, que
els acusats hagin de respondre per accions polítiques i l’exercici de l’acusació popular per part d’un
partit d’extrema dreta. Els

Jordi Sànchez, cap de llista
de JxCat a les eleccions generals del 28 d’abril per Barcelona, va demanar ahir a la
Junta Electoral Central (JEC)
i a Institucions Penitenciàries
l’autorització de la celebració
d’un debat electoral a la presó madrilenya de Soto del
Real. Laura Borràs, número
dos de la llista, va manifestar
en una roda de premsa que
els drets de Sànchez, igual
que els del candidat d’ERC

Oriol Junqueras, estan “intactes” i que encara no han
estat jutjats. Borràs hi va afegir que “si Sànchez no pot
sortir de la presó, que sigui el
debat electoral el que vagi a
la presó”. Tot i que encara no
hi ha cap data concretada,
JxCat té la intenció d’instar al
debat totes les formacions
polítiques que van obtenir representació al Congrés dels
Diputats per la circumscripció de Barcelona.

observadors expressen, a
més, la seva preocupació
per la “influència política
sobre els poders judicials” i
l’alimentació de les percepcions públiques d’inferència “en el procés judicial i la
parcialitat entre jutges individuals”.
En les recomanacions
de l’informe, demanen que
es respectin els drets fonamentals dels acusats, especialment el de defensa, la finalització de la presó provisional fins que no hi hagi
sentència ferma i el començament d’un diàleg
sincer que respecti els
drets fonamentals i la llei
internacional. L’eurodiputat belga Mark Demesmae-

ker, del grup dels conservadors i reformistes europeus, va criticar que “el
procés judicial criminalitza les opinions polítiques”,
fet que xoca “amb el dret
internacional que protegeix drets fonamentals”.
Per la seva banda, l’eurodiputat francès dels Verds
José Bové acusa l’Estat espanyol de ser “l’únic de la
Unió Europea on hi ha presos polítics empresonats
pels seus posicionaments
polítics”.
En total, dels catorze
signants, quatre són representants catalans, quatre
francesos, dos danesos,
dos flamencs, un estonià i
una gallega. ■

TM Sant Agustí de Lluçanès
DADES AFECTATS
FINC
TITULAR

6

Maria Rosa Freixa Rovira

7
8

José Bubé Bardolet
Les Noves Vinyes
Xiques 874 S.L.
Sala de Desfer
i Magatzem Frigorífic
J. Vinyes S.A.

9

DADES CADASTRALS
NATURALESA
POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SUP. OCUP.
EXPROP. SERVIT. PAS TEMPOR.
2
2
VIALS (M ) SUBT. (M ) VIALS (M2)
500,35
0,00
0,00
744,20
0,00
0,00
35,22
0,00
0,00

CLASSIFICAC.
URBANÍST.

Rústica
Rústica
Rústica

3
3
3

6
6
1

a
c
0

S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Rústica

3

3

h

80,37

0,00

0,00

S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Rústica
Rústica

3
3

4
4

b
c

609,77
55,29

0,00
0,00

0,00
0,00

S.N.U. Sòl No Urbanitzable
S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Segon. DISPOSAR l’aixecament de les Actes prèvies a l’ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte. Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l’ocupació, així com continuar la tramitació de l’expedient en les fases de preu just i pagament, segons disposa la Llei d’expropiació forçosa, i formalitzar l’Acta de pagament i ocupació als efectes escaients.
Tercer. AUTORITZAR la despesa de tres mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb tretze cèntims (3.848,13 EUR), en concepte d’import en què han
estat valorats els béns i drets objecte d’expropiació i/o d’ocupació temporal amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/60000 del Pressupost de 2019.
Quart. DESIGNAR perit de l’Administració el Sr. José M. Gil Albero, enginyer agrícola, amb NIF ***2775**, segons contracte signat per la mercantil ALDERABAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES S.L. en data 23 de maig de 2017, en virtut del Decret dictat pel President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la proposta del Servei Jurídico-administratiu, d’adjudicació del Servei de Gestió d’expropiacions.
Cinquè. PUBLICAR, si s’escaigués, de nou la relació dels titulars dels béns i drets amb les modificacions que hagueren pogut concórrer per adequarla a la realitat jurídica, tot d’acord amb el que es disposa en els articles 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu reglament,
així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Sisè. COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats que se’ls notificarà oportunament dia i hora per a l’aixecament de les Actes
prèvies a l’ocupació, i donar continuïtat a l’expedient per poder convenir amb aquesta Diputació, lliurement i per avinença, l’adquisició per part d’aquesta Corporació dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa, segons
disposen els articles 24 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i art. 27 del Reglament que la desenvolupa.
Setè. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars que figuren en la relació de béns i drets, així com a l’Ajuntament de Perafita i a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des
del dia següent al de la seva notificació.
Així mateix, es fixa el dia 4 d’abril de 2019, de 10:00 a 12:00 hores a l’ajuntament de Perafita per als titulars de les finques senyalades en aquest terme municipal i de 12:30 a 14:00 hores a l’ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per als titulars de les finques senyalades en aquest terme municipal,
com a data de compareixença per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, per part d’aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.
El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).
Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’Ajuntament, això no impedeix la possibilitat
de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 12 de març de 2019
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L’ILLA DE ROBINSON

GISELA PLADEVEYA

L’ENTREVISTA ADAM MAJÓ

“Trobar persones de
consens és molt complicat”

trocés en la percepció de la llibertat d’expressió que es té des de la
judicatura; el dret a la manifestació està restringit per la llei mordassa; i l’Estat no ha sabut articular mecanismes per tal que les
propostes independentistes trobin la seva forma d’expressar-se.

Ferran Espada
na societat democràtica ha de fomentar i
vetllar per tal que la
participació política arribi a tothom.” És una de les reflexions
d’Adam Majó, el director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics del
govern de la Generalitat, que es va
posar en marxa l’octubre passat.

“U

Quina percepció extreu de la seva
compareixença al Parlament?
Hem tingut l’ocasió d’explicar
què és l’oficina i n’estem satisfets. En canvi, m’enduc un gust
menys agradable del que he vist:
un debat crispat, amb un mínim
de punts en comú i unes relacions molt tenses entre diferents
grups polítics. Des de l’oposició
ens han reclamat que qui estigui
al capdavant de l’oficina sigui
una persona de consens. Hi estic
d’acord. Però, a causa de la fractura evident en la percepció de
quin és l’estat dels drets civils i
polítics a Catalunya, trobar gent
de consens és malauradament
molt complicat. Me n’he anat
convençut que l’oficina és necessària i que l’equip que som ho podem fer bé, però preocupat pel
clima de manca de confiança entre els grups del Parlament.

També han comptabilitzat 328
agressions de la ultradreta a Catalunya en els últims dos anys.
Hi ha una vintena de grups organitzats. Fan destrosses, sostreuen elements simbòlics i causen
danys en domicilis i institucions,
amb motivacions clarament polítiques. Després pengen vídeos a
les xarxes, on fan burla de les
persones que han patit els atacs.
Que els Mossos retirin murals
d’escoles, vulnera drets civils?
Des d’Interior se’ns va explicar
que, en algun cas, hi havia hagut
excés de zel en el compliment
d’una ordre judicial. Se’ns va dir
que es corregiria i investigaria.

FOTO: QUIM PUIG

Com pot ser que l’oposició no
consideri oportuna una oficina
que defensi drets fonamentals?
Una part de l’oposició podria arribar a acceptar o admetre que té
raó de ser. Estic parlant per exemple dels socialistes, dels comuns o de la CUP. En canvi, Ciutadans i el PP ni tan sols es plantegen que hi hagi uns possibles

drets civils i polítics que no estiguin prou respectats i que, per
tant, requereixen un organisme
que vetlli per ells. I això és greu.
Quines vulneracions detecten?
Al país, una de cada vuit persones no pot exercir el dret a vot
pel seu passat migratori. No és
lògic. D’altra banda, hi ha un re-

La relació de l’oficina amb la ciutadania és fonamental. Per això es va
crear el consell assessor?
Es va fer per tenir una referència, algú que ens aconselli i ens
doni el seu parer. Està format
per persones molt implicades en
la societat civil. A més, ens reunim setmanalment amb una pila d’entitats. D’aquestes trobades n’extraiem molta experiència i idees per seguir treballant.

QÜESTIONS
TÈCNIQUES

“En l’informe
final s’incideix
en la vàlua del
testimoni”

E

n la sessió d’ahir al Suprem van declarar observadors internacionals
de l’1-O. Van respondre
amb la traducció d’un intèrpret. L’advocat Jaume Rovira destaca que els traductors judicials haurien de
sortir d’una llista que el govern espanyol es va comprometre a elaborar, però
encara no està feta. A banda, la fiscal va avançar que
desqualificaria l’exdiputat
alemany. Rovira comenta
que, en causes civils, hi ha
testimonis que no s’accepten per la relació que tenen
amb la persona acusada, si
bé en temes penals en principi s’admeten tots els testimonis. “En l’informe final
és quan es fa referència a la
seva vàlua com a font de
prova. Les parts han de dir llavors si certs testimonis són
fiables o
si no ens
els hem
de creure
gens.”

■ Més informació a la pàgina 16

Jaume
Rovira

LA TERTÚLIA
“L’exdiputat Felix von

“Costa molt trobar un

“A les acusacions els

“Si ens en sortim i

Grünberg coneix la
societat catalana, el seu
tarannà. Dona pistes a
Europa de com som i,
això, esperança”

testimoni que sigui una
sorpresa. Tot està
bastant sobre el guió”

molesta que es pugui
parlar de drets humans.
Protegeixen determinats
testimonis i altres els
volen desacreditar”

podem votar, serà per
Europa. Al Suprem, és
un a por ellos judicial”

PERIODISTA

JORDI GRAU
PERIODISTA

380159-1139952®

SARA MUÑOZ
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PER LLOGAR-HI CADIRES
LLUÍS MARTÍNEZ

Si et cou és que pica
La carta dels senadors francesos denunciant la repressió contra els líders
del procés encara aixeca polseguera.
Torpede d’El País a Borrell: “La Constitució espanyola i les seves institucions mereixen una millor defensa
davant l’opinió pública internacional.” Ignacio Camacho, a l’ABC, mira
de despatxar d’afer dient: “Hi ha gent
que no se n’assabenta de res”, però
admet: “Els separatistes manegen
amb èxit la seva diplomàcia”. Pilar
Cernuda, a El Correo Gallego, no fila
prim. El “paper” ha estat “clarament
redactat pels independentistes”, però també demostra, diu, que la marca
España Global “no serveix per a res”.

Prou de fer mal
a Espanya

Colau, el franquisme
i la història del país

La raó independentista,
per fi al descobert

Miguel Varcárcel escriu sobre
Quim Torra: “Ja ha fet prou mal
als ciutadans de Catalunya i d’Espanya com a instrument del fugat
Puigdemont. Convoqui eleccions
perquè hi governi el seny.”

José María Prieto Serra aconsella
a Ada Colau: “No sigui vostè tan
dràstica quan parli sobre l’època
de Franco i respecti una mica més
la història del meu país que també
és el seu. Tot anirà millor.”

Joaquín Rábago denuncia: “L’insofrible joc independentista li ha
servit a la dreta catalana per amagar la seva corrupció. Les dues dretes es necessiten i retroalimenten
utilitzant el patriotisme.”

Prohibir per ser lliures

Durant els anys del franquisme, la paraula “llibertat” només s’admetia si anava
acompanyada de l’expressió “dins d’un
ordre”. Una paraula comodí que ara utilitzen fins i tots aquells que, com en el cas
de Vox, volen fonamentar la llibertat –la
seva– en la prohibició, la censura i la il·legalització. Curiosa paradoxa.

Miki Duarte, al Diario de Almería, veu així l’efecte de la carta del
president de Mèxic. La reacció de la premsa pensada a Madrid,
unànime: “López Obrador, indigne intoxicador”, acusa Libertad
Digital; “L’independentisme celebra el crit de López Obrador”,
denuncia El Confidencial; “No son mis pecados”, s’excusa Córdoba; “Provocación”, clama Hoy; “Concurs de demagogs”, denuncia
El País. “L’estafa política de l’indigenisme”, revela El Mundo, i “El
populisme no ha d’ofegar Mèxic”, contemporitza La Razón.

825316-1202314Q

L’honor de la pàtria, ferit
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El dret a vot de les persones
discapacitades, qüestionat

aLa JEC va autoritzar la creació de llistes de persones discapacitades que podrien no estar exercint
de forma lliure el dret a vot a Tot i la rectificació, es manté la discriminació de forma indirecta
Aleix Pujol
BARCELONA

La Junta Electoral Central
(JEC) va aprovar fa dues
setmanes una instrucció
en la qual facultava els
membres de les meses
electorals, apoderats i interventors a fer constar a
l’acta de la sessió que el vot
d’una persona discapacitada no era exercit de forma “conscient, lliure i voluntària”, si així ho consideraven. La decisió posava
en entredit l’aconseguit
l’octubre passat per les entitats representatives de
les persones amb discapacitat, quan el Congrés dels
Diputats va aprovar per
unanimitat la reforma de
la llei orgànica del règim
electoral general (Loreg)
que ha permès a les persones amb discapacitat recuperar el seu dret a vot,
dret que havien perdut
com a conseqüència de diferents decisions judicials.
A causa de les pressions
rebudes tant per col·lectius de discapacitats com
per diferents ens i institucions públiques, la JEC va
rectificar el contingut de
la instrucció. No obstant
això, la rectificació continua discriminant les persones discapacitades, ja
que únicament elimina les
referències a l’aparença
de discapacitat però manté, en la seva totalitat, el

Membres de la federació Dincat, durant un acte públic de celebració del Dia Mundial de la Discapacitat ■ ACN

contingut. Després de la
rectificació de la instrucció, tant les entitats de discapacitats com el Síndic i
el govern de Catalunya
han exigit la retirada
d’aquesta instrucció, que,
de moment, segueix vigent.
Rectificació insuficient
Per Rosa Cadenas, presidenta de la federació Dincat, que agrupa més de
300 entitats que defensen
els drets de les persones
amb discapacitat intel·lectual, tant la instrucció
com la següent rectificació “és pitjor fins i tot del
que deia la Loreg, perquè

La xifra

Les frases
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“Si algú demana
alguna dada als
discapacitats, jo també
ho faré amb ells i els
denunciaré”

“Els membres de les
taules, els interventors
i els apoderats no
tenen com a funció
valorar els votants”

Rosa Cadenas

Rafael Ribó

nar si el seu vot està manipulat quan tots votem després de veure un munt de
polítics dient-nos què hem
de votar i sempre hi ha algú a la nostra vida que ens
pretén influir”.
En la mateixa línia s’ha
manifestat el síndic de

greuges, Rafael Ribó, que
ha denunciat la discriminació indirecta i l’estigma
que suposa per a les persones discapacitades la instrucció, així com la potestat fiscalitzadora atribuïda al personal de les meses electorals, apoderats i

—————————————————————————————————

persones podran votar per
primera vegada a les eleccions generals després de la
modificació de la Loreg

permet assenyalar davant
de tothom una persona
amb discapacitat i demanar-li dades que són privades” i , a més, “és anti totes
les lleis de protecció de dades i de protecció de les
persones més vulnerables” per “a sobre, qüestio-

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

PRESIDENTA FEDERACIÓ DINCAT

SÍNDIC DE GREUGES

interventors,
persones
que no estan preparades
per a això.
Accions legals
Cadenas no descarta emprendre accions legals
contra la JEC si no eliminen la instrucció i demanen perdó públicament.
Tot i això, explica: “No
som prou representatius
com a federació catalana”
i és per això que demanen
a Plena Inclusión [federació a àmbit estatal] que
duguin a terme una acció
judicial.
Per Cadenas, és imprescindible la denúncia
ja que les instruccions suposen “una vulneració
dels drets de representació, de ciutadania i de persona de les persones discapacitades” i provoquen
que moltes famílies no vulguin acompanyar a votar
la persona discapacitada
“per por de fer el ridícul,
perquè no volen que ningú
els demani res dins el collegi electoral”.
La presidenta de la federació Dincat avisa, també, que si no hi ha rectificació abans del 28 d’abril,
dia marcat per a les eleccions generals i autonòmiques al País Valencià, es
començaran a mobilitzar,
tot i que adverteix que encara no saben com ho faran. De moment, explica:
“Estem fent la campanya
perquè la gent sàpiga que
pot votar, que vulgui votar
i que s’apassioni pel fet de
fer-ho.” Cadenas també
adverteix que si algú, durant el procés de votació,
els demana qualsevol dada, ella els demanarà també les seves dades personals “per emprendre accions legals” i recomana a
la resta de famílies seguir
l’acció, tot i ser conscient
de les dificultats. ■

L’Oficina de Drets Civils inicia una
campanya pel vot a l’estranger
Emma Ansola
BARCELONA

Adam Major, director de
l’Oficina de Drets Civils i
Polítics, va comparèixer
ahir al Parlament a petició
de Ciutadans per donar
compte de l’activitat
d’aquest òrgan. Va resumir l’activitat de l’organisme en la defensa dels drets

de manifestació, reunió,
associació, participació
política i autodeterminació, i va anunciar nous focus en l’activitat de l’oficina com, per exemple, la
campanya adreçada al vot
dels ciutadans que viuen a
l’estranger, ja sigui per
oferir informació o per solucionar les dificultats
amb què es troben alguns

electors
per
exercir
aquest dret. La campanya
es farà per les eleccions espanyoles, europees i municipals. Un altre camp de
treball serà aconseguir
que els immigrats sense
nacionalitat espanyola puguin exercir el dret a vot.
Majó va expressar la preocupació pels joves que tenen entre 18 i 25 anys i

que van a arribar de ben
petits al país. “Només han
conegut aquest país, però,
en canvi no poden votar”,
advertia. Els grups de
l’oposició van criticar durament l’ens, sobretot per
la seva dependència del
govern –l’oficina està a les
ordres de Vicepresidència– i per la falta de neutralitat del director. ■

Adam Majó, director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics, ahir,
en la compareixença al Parlament ■ ACN
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 28 DE MARÇ DEL 2019

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447
ANUNCI

L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957 i la resta de legislació reguladora
de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 8 de març de 2019 (D2685/19):
(...)
Primer. INICIAR l’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència, dels béns i drets afectats per a l’execució de les obres del
Projecte constructiu “Eixamplament i millora de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 a l’1+100. TT MM Font Rubí, Torrelavit, El Pla del
Penedès”. Quant a la declaració d’urgència que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, així com l’article 56 del seu reglament, està plenament justificat en aquest expedient segons es desprèn de l’Informe tècnic on degudament motiva les circumstàncies d’urgència que justifiquen el procediment excepcional i relatiu a l’ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l’ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu i/o temporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte constructiu aprovat definitivament per Decret dictat en data 18 de desembre de 2018 per la Presidència d’aquesta Diputació i que es recull en aquesta resolució, tot d’acord amb el que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.
RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS

FINC
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Gallego, Lluch i Vallejo acompanyaven ahir Asens i Pisarello en la presentació ■ J. RAMOS

Lluch, Navarro i
Gallego tanquen la
llista d’En Comú
a La filla de l’exministre assassinat per ETA veu en la

candidatura “el punt de contacte” per a un diàleg polític
Xavier Miró
BARCELONA

Declaració de Pedralbes d’inici
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Al costat de l’exlíder de
CCOO Joan Carles Gallego
i el catedràtic Vicenç Navarro, Rosa Lluch, filla de
l’exministre socialista assassinat per ETA i activista
per la reconciliació a Euskadi Ernest Lluch, ha decidit donar suport a la candidatura d’En Comú Podem
(ECP) encapçalada per
Jaume Asens, en considerar que representa el
“punt de contacte” per fer
possible un diàleg entre els
governs català i espanyol.
En la presentació, en
què també hi era l’exprès
polític del franquisme Carles Vallejo, aquesta professora medievalista de la UB
va deixar clar que mai ha
militat en cap partit i que
fa el pas perquè veu ECP
com “la millor resposta”
per evitar que “partits que
volen intervenir en la nostra política des de fora” tinguin la clau a Espanya en
referència al 155. Per
Lluch, ECP representa
“els punts de contacte que
encara existeixen” entre
uns i altres per buscar una

Asens presentava la llista a la
glorieta de la Ciutadella que
recorda la transsexual assassinada per neonazis el 1991.
“És un mandat no oblidar el
discurs de l’odi” i frenar l’extrema dreta de Vox que pot
governar en un pacte amb el
PP i Cs. Però el candidat d’En
Comú Podem també va ser
crític amb ERC i JxCat, a qui

va retreure la seva voluntat
de bloqueig del Congrés perquè, segons ell, va en contra
de “crear entorns de confiança i empatia per fer possible
el diàleg i la negociació tot reconeixent la legitimitat i les
raons dels altres”. Així, defensa la Declaració de Pedralbes
signada pels dos governs per
un diàleg sense vets inicials.

Les frases

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

“Cal crear entorns de
confiança per al
diàleg. La Declaració
de Pedralbes és un
bon inici”

“Hem d’evitar que [el
govern d’Espanya]
s’ancori en partits que
volen intervenir la
nostra política”

Jaume Asens

Rosa Lluch

CAP DE LLISTA D’EN COMÚ PODEM

sortida política. Jaume
Asens, per la seva banda,
va negar que la seva sigui
una posició equidistant
perquè defensen la celebració d’un referèndum
pactat i es va presentar
com l’única garantia que el
PSOE no pactarà amb Ciu-

TANCA LA LLISTA D’EN COMÚ PODEM

tadans obrint-se a aplicar
de nou el 155: “Votar el
PSOE vol dir obrir la porta
a Rivera de vicepresident i
a Arrimadas i Girauta de
ministres.” Asens presenta En Comú Podem com
“la garantia que no es produirà aquest escenari”. ■
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10
11
12

13
14
17
19
21

DADES AFECTATS
TITULAR

Jaime Valero Feliu
José Valero Feliu
(Herederos de)
Jaime Valero Feliu
José Valero Feliu
(Herederos de)
Joaquim Tarrida Juvé
Jaime Valero Feliu
José Valero Feliu
(Herederos de)
Nadal de la Boadella SL
Montserrat Parellada Ventura
Nadal de la Boadella SL
José Catasús Torres
Jaime Valero Feliu
José Valero Feliu
(Herederos de)
Pilar Carné Tió
(Herederos de)
Joaquim Tarrida Juvé
Abdon Nadal Coloma
(Herederos de)
Parató SL
Construccions
Pla del Penedès Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria SA

DADES AFECTATS
FINC

3
4
8
15
16
18
20
22
23

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

TITULAR

Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament del Pla del Penedès
Agència Catalana de l’Aigua
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament del Pla del Penedès

MUNICIPI

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SUP. OCUP.
CLASSIF.
EXPROP. SERVIT. PAS TEMPOR.
URBANÍST.
2
2
2
VIALS (M ) SUBT. (M ) SERVEIS (M )

Rústica

9

1

_

FONT-RUBÍ

164,59

0,00

0,00

SNU Agrari

Rústica
Rústica

9
9

2
3

b
_

FONT-RUBÍ
FONT-RUBÍ

332,52
313,94

0,00
0,00

0,00
0,00

SNU Agrari
SNU Agrari

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

9
27
9
26
26

4
6
5
17
21

FONT-RUBÍ
TORRELAVIT
FONT-RUBÍ
TORRELAVIT
TORRELAVIT

465,54
514,44
544,84
209,08
284,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari

Rústica

9

7

_
a
_
c
_
c
d
e

FONT-RUBÍ

1339,99

0,00

0,00

SNU Agrari

Rústica
Rústica

26
9

13
8

_
a
b

TORRELAVIT
FONT-RUBÍ

714,49
660,12

0,00
0,00

0,00
0,00

SNU Agrari
SNU Agrari

Rústica
Rústica

9
26

9
8

_
_

FONT-RUBÍ
TORRELAVIT

295,03
3386,34

0,00
0,00

0,00
0,00

SNU Agrari
SNU Agrari

Rústica

22630

1

_

EL PLA DEL
PENEDÈS

262,98

0,00

0,00

SNU Agrari

DADES CADASTRALS
NATURALESA
POLÍGON

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Urbana
Rústica
Rústica
Rústica

9
27
26
26
9
20603
26
22630
__

PARCEL·LA

9008
9003
9010
9009
9002
1
9006
2
__

SUP.
CESSIÓ
VIALS (M2)
0,27
77,97
35,19
9,58
274,22
0,30
510,79
159,13
576,76

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP. CESSIÓ
SUP. OCUP.
SERV.
TEMPOR.
PAS (M2)
AUTORITZAC. (M2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586,47
0,00
0,00

CLASSIF.
URBANÍST.
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari
Urbà
SNU Agrari
SNU Agrari
SNU Agrari

Segon. DISPOSAR l’aixecament de les Actes prèvies a l’ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte. Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l’ocupació, així com continuar la tramitació de l’expedient en les fases de preu just i pagament, segons disposa la Llei d’expropiació forçosa, i formalitzar l’Acta de pagament i ocupació als efectes escaients.
Tercer. AUTORITZAR la despesa d’onze mil cinc-cents quatre euros amb trenta-quatre cèntims (11.504,34 EUR), en concepte d’import en què han
estat valorats els béns i drets objecte d’expropiació i/o d’ocupació temporal amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/60000 del Pressupost de 2019.
Quart. DESIGNAR perit de l’Administració el Sr. José M. Gil Albero, enginyer agrícola, amb NIF ***2775**, segons contracte signat per la mercantil ALDERABAN 2.0 IT PROJECTS&SERVICES S.L. en data 23 de maig de 2017, en virtut del Decret dictat pel President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la proposta del Servei Jurídico-administratiu, d’adjudicació del Servei de Gestió d’expropiacions.
Cinquè. PUBLICAR, si s’escaigués, de nou la relació dels titulars dels béns i drets amb les modificacions que hagueren pogut concórrer per adequarla a la realitat jurídica, tot d’acord amb el que es disposa en els articles 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu reglament,
així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Sisè. COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats que se’ls notificarà oportunament dia i hora per a l’aixecament de les Actes
prèvies a l’ocupació, i donar continuïtat a l’expedient per poder convenir amb aquesta Diputació, lliurement i per avinença, l’adquisició per part d’aquesta Corporació dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa, segons
disposen els articles 24 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i art. 27 del Reglament que la desenvolupa.
Setè. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars que figuren en la relació de béns i drets, així com a l’Ajuntament de Font-rubí, a
l’Ajuntament de Torrelavit i a l’Ajuntament del Pla del Penedès.
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des
del dia següent al de la seva notificació.
Així mateix, es fixa el dia 8 d’abril de 2019, de 10:00 a 12:00 hores, a l’ajuntament de Font-rubí, per als titulars de les finques senyalades en
aquest terme municipal, de 12:30 a 13:30 hores a l’ajuntament de Torrelavit per als titulars de les finques senyalades en aquest terme municipal, i de 13:30 a 14:00 hores a l’ajuntament del Pla del Penedès per als titulars de la finca senyalada en aquest terme municipal, i com a data de compareixença per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, per part d’aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.
El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).
Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia, s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament, això no impedeix la possibilitat
de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 12 de març de 2019

