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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

Colau ‘versus’
Valls?

E

l programa Salvados, conduït i dirigit per Jordi Évole,
emetrà aquest cap de
setmana un debat sobre les eleccions municipals de Barcelona. Evidentment,
ningú no dubta de l’interès informatiu
dels comicis electorals de la capital i
segur que, encara que no hi visquem,
com a catalans ens poden afectar
moltes de les qüestions que s’hi puguin tractar. No em refereixo només al
projecte nacional de l’equip de govern
resultant de les votacions del maig,
que també, sinó sobretot a idees sobre el transport públic, l’accés de vehicles privats a la ciutat o el preu de
l’habitatge, que acaben tenint una repercussió sobre la totalitat del país. El
que sobta d’aquest programa és
l’elecció dels dos candidats que s’enfrontaran en un cara a cara, obviant la
resta de formacions polítiques: Ada
Colau i Manuel Valls. Es fa estrany perquè, des d’un punt de vista estrictament periodístic, aquesta selecció és
difícilment justificable. La presència

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Fer un debat municipal amb
l’alcaldessa Colau, el candidat
Valls i ningú més, com fa
‘Salvados’, només pot tenir
una intencionalitat política
de l’actual alcaldessa és lògica perquè
és qui presideix ara mateix el consistori barceloní, però la del seu contrincant costa d’entendre. Si ens anem
mirant les enquestes, la candidatura
de Valls, associada amb Ciutadans,
balla entre la tercera i la cinquena posició. Les diverses enquestes també
diuen que es produeix un frec a frec
entre la candidatura de Barcelona en
Comú i la d’ERC, encapçalada per Ernest Maragall. Per què hauria de tenir
interès un debat entre el segon situat i
el cinquè i no entre el primer i el segon? Per què es tria el cinquè i no el
sisè o el quart? Semblaria el resultat
d’una ruleta o d’una tirada de daus si
no fos perquè hi podem endevinar intencionalitats polítiques. Enfrontar
Valls i Colau aparta del centre del debat qualsevol formació independentista i, alhora, polaritza entre l’alcaldessa i un candidat mal preparat, un
cap de llista que ignora la realitat local
a causa del seu perllongat allunyament i de la seva immersió plena en
una altra realitat fins fa tot just quatre
dies.

El poder de la premsa

A

vui posaré a prova el poder de la
premsa, el poder del quart poder. També la paciència del lector per un cas tan nimi, tan local, tan
de vorera de casa. Tan “costumista”.
Quan es va decretar l’alerta quatre
de terrorisme, d’això fa dos anys,
l’Ajuntament de la meva ciutat va dipositar unes jardineres de grans dimensions entre cada plàtan dels que
adornen i ombregen la vorera de casa.
L’operació va coincidir amb la fira de
Nadal que s’instal·la a la plaça de més
amunt. Hi havia hagut un atac a una
fira de les mateixes característiques
en una ciutat alemanya, i les autoritats municipals van prendre precaucions. Les jardineres feien impossible
que un vehicle malintencionat irrompés a la fira passant per ull entre els
arbres. Com que en aquella plaça se
celebren molts esdeveniments al llarg
de l’any, les jardineres es van mantenir. Un dia, la brigada municipal va
desplaçar la de davant de casa per deixar pas a un camioneta que havia de
practicar unes obres al paviment. Les
obres van ser fetes, la camioneta se’n
va anar i la jardinera no ha estat des

“
Servirà aquest
article perquè una

jardinera protectora
torni a lloc?

de llavors retornada a lloc sinó que es
manté descol·locada, inútil per a la
funció que se n’espera i incòmoda per
als vianants. Ho vaig anar a dir a un
municipal que passava. En va prendre
nota. No hi va haver reacció, i hi vaig
insistir. La jardinera mantenia la posició. Ho vaig fer observar al jardiner
que passa de tant en tant a regar-li les
plantes. Em va dir que ho comunicaria
al superior. A vostès el superior els ha
fet cas? A mi i al regant, tampoc.
En una escola pública es va espatllar un ascensor. Feia unes batzegades
que posaven en perill els usuaris. El director va trucar a la conselleria perquè

enviessin uns operaris. Els operaris no
es feien presents. Va optar pel conducte reglamentari: instància i registre
d’entrada. Els operaris van aparèixer.
La persona que havia atès la trucada a
la conselleria sempre hauria pogut dir
que no l’havia rebuda. El paper oficial
va afavorir la diligència reparadora:
ningú no hauria pogut negar-li l’existència, si l’ascensor era motiu d’una
desgràcia. Esperonat per l’exemple i
ara ja per punt i per veure què passava, em vaig personar a l’ajuntament.
Em van fer omplir un paper exposant
el motiu de la queixa. El van introduir
en un ordinador, me’l van segellar,
me’n van donar una còpia. Han passat
set dies i la jardinera segueix desplaçada. No tinc por ni crec que hi hagi
d’haver cap atemptat. Ara: si n’hi ha
un, algú de l’Ajuntament rebrà de valent, i a mi la medalla al civisme no em
servirà de consol.
Més que un article sembla una carta
al director. Noble gènere periodístic.
Serà més efectiu que els avisos orals i
oficials? Ens haurem de refiar de la
força de convicció de la premsa? N’hi
queda? Ja els en donaré notícies.
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Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/o7x8mg

EDITORIAL

A la tres

L’àncora
constitucional

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

Contra Torra

J

a fa dies, que s’ha obert la veda
contra Torra. Suposo que s’hi han
fixat, que fa setmanes que tertulians, columnistes i opinadors unionistes d’aquest país van instal·lant un dia
rere l’altre i allà on poden el relat
aquest de la paràlisi del govern. Conscients que el 21-D no ho van guanyar a
les urnes, no han parat d’intentar-ho
per altres vies. No és que no vulguin
Torra; és que encara no han paït la suma que l’independentisme va aconseguir en les eleccions convocades pel
155. No seré jo qui defensi que el govern Torra és el més fort, dinàmic i diligent dels que hem tingut, perquè
aquest és un govern que governa amb
algunes debilitats i en un moment polític extremadament delicat. Si Carles
Puigdemont va accedir a la presidència de la Generalitat en unes condicions excepcionals, a mi em sembla
que les de Quim Torra ho van ser tant
o més. Probablement més. I que

“
Si l’acusació és
de paràlisi, sàpiguen,

senyors meus, que de
paralitzats ho estem
tots, amb aquest
judici i aquesta
repressió
aquells que l’acusen de paràlisi i d’inoperància el primer que haurien de fer
és preguntar-se d’on ve, aquesta suposada debilitat. No deu ser, per exemple, que hi ha uns quants diputats suspesos pel jutge Llarena (sense condemna ni sense judici a la vista) i que
per això l’independentisme no té majoria? I que si ahir aquests haguessin
pogut votar no s’hauria aprovat aques-

De reüll
Adela Genís

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Òscar Escuder

El més
canalla

‘Apparella’t’ pel català

F

a només uns dies el líder de Ciutadans, Albert
Rivera, es vantava i reconeixia en un programa de
televisió que a vegades s’havia fet l’adormit per no haver
de canviar els bolquers a la seva filla. “El costat més
canalla d’Albert Rivera”, resumia el titular d’una
publicació digital recollint aquestes declaracions. I és
que lluny d’avergonyir-se de reconèixer els fets, el polític
assegurava que “tothom ho havia fet alguna vegada”. La
campanya electoral està a punt de començar i els
candidats volten pels platós de televisió exhibint la seva
simpatia i intentant demostrar que
Rivera es
són com la resta de mortals. Rivera,
conscient que molts vots fugiran
vanta
a opcions més dretanes i que es
d’haver-se fet cap
defineixen més obertament
l’adormit per masclistes, intenta esgarrapar
no canviar
quatre titulars amb aquestes
declaracions que pretenen ser més
bolquers
o menys gracioses. O potser aquest
posat no és ni intencionat perquè moltes vegades els
assessors de campanya –que no donen cap a tot
aquests dies pel que es comença a veure– no arriben a
filar tan prim. I és que en el món de Rivera (que tampoc
queda tan llunyà) potser s’acaben complint aquelles
frases que una dona molt sàvia ens havia repetit: “Els
fills són teus” o una altra: “A partir d’ara, menjaràs fred.”
Encara que la pregunta que potser s’haurien de fer els
ciutadans seria: quina credibilitat pot tenir un servidor
públic que no és capaç ni d’aixecar-se a mitjanit per
tenir cura de la seva filla?

ta moció que convida Torra a convocar
eleccions o a superar una qüestió de
confiança? Els partits de l’oposició i
bona part de les línies editorials dels
mitjans de comunicació d’aquest país
(potser és allò de qui va ser primer, si
l’ou o la gallina) parlen d’un govern
“inoperant”. I ho fan, ai las, en plena
campanya electoral i sense preguntarse d’on parteix, aquesta inoperància.
A mi em sembla que l’acord d’ahir al
Parlament, tot i que no és jurídicament vinculant, és un bon revés per a
Torra, perquè ara li podran retreure
aquesta votació cada cop que vulguin.
Però cal saber interpretar-la. És la
prova que el 155 no se n’ha anat. De
no gaire res més. Perquè si l’acusació
és de paràlisi, sàpiguen, senyors meus,
que de paralitzats ho estem tots. Que
només faltaria, que actuéssim amb
normalitat mentre hi ha aquest judici
sumaríssim a l’1-O i aquesta repressió
incomprensible.

-+=

El català es pot defensar de diferents maneres i a
diferents nivells, i un d’aquests és amb l’aplicació
de mòbil llançada per la Plataforma per ajudar les
persones que tenen interès a integrar-se a través
de la parla, facilitant-los el contacte amb una parella lingüística per practicar i aprendre el català.
DIRECTORA GENERAL DE CAIXAFORUM

Elisa Duran

Luxes prohibitius

-+=

Aprofitant el conveni amb el British Museum per exhibir fons d’aquest museu fins al 2024, CaixaForum
ha muntat l’exposició Luxe. Dels assiris a Alexandre el
Gran, amb 200 peces sumptuoses de civilitzacions
primigènies de l’Orient Mitjà, entre les quals hi ha peces del mític tresor d’Oxus. Un espectacle.
PRESIDENT DEL CONSELL EXECUTIU DE CÒRSEGA

Guilles Simeoni

Diàleg per Còrsega

-+=

Simeoni, juntament amb el president del Parlament de l’illa, el també nacionalista Jean-Guy Talamoni, van liderar ahir una jornada de protesta
per “l’absència de diàleg entre el govern francès i
les institucions corses”, durant la visita del president de la República, Emmanuel Macron.

La decisió del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la reforma de la llei de
presidència, que permetia utilitzar
eines telemàtiques per investir el
president o per assistir a reunions
de govern, és un clar exemple de la
utilització política abusiva d’aquest
tribunal i de la mateixa Constitució,
a la qual per motius ideològics acaben fent dir allò que en cap cas diu.
És obvi que la Carta Magna no exclou la utilització de noves eines
tecnològiques, però el TC té en
aquest cas un objectiu polític, que
és evitar una hipotètica investidura
de Carles Puigdemont com a president o la designació de consellers a
l’exili, i aquest objectiu el porta a
construir de nou una interpretació
restrictiva de la Constitució amb arguments subjectius per justificar
una prohibició preventiva. L’objectiu polític contamina els criteris i arguments dels magistrats i perverteix el text constitucional.
El Tribunal Constitucional, per
evitar una finalitat, tomba l’eina, i
amb això es converteix en un llast
per a la mateixa evolució de la societat. Avui dia, i cada cop més, la
telemàtica és utilitzada habitualment en diferents àmbits, i també
en els oficials. La veiem en declaracions judicials per videoconferència, que fa pocs anys estaven vetades; la veiem en la declaració de
l’IRPF, que ja no es pot presentar en
paper, i la veiem en països on és
possible participar en les eleccions
mitjançant el vot electrònic. La
Constitució no pot ser una trava –el
text en si no ho és– a la innovació i
al progrés, com tampoc ho pot ser a
l’aprofundiment dels drets, les llibertats i la democràcia. Aquesta
sentència il·lustra perfectament
com les interpretacions d’aquest
Tribunal Constitucional estan segrestant la Constitució de 1978 i
l’estan convertint en un llast per a
l’evolució i en un problema més que
en una solució.
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Crida a Europa
Familiars de presos i
exiliats inicien una campanya
per enviar cartes a mandataris
europeus i denunciar així la
situació repressiva a Catalunya

Full de ruta

Cada dia es fa més evident
que s’està jutjant tots els que
vam participar en les
protestes del 20-S i en el
referèndum de l’1 d’octubre
d’estranyar que siguem referits com
una “massa”. Fa molt de temps que això
és així. Els testimonis policials aporten
una versió simple i barroera del que
hem pogut llegir en molts d’articles (o
hem pogut sentir a través dels comentaris de tants de tertulians, polítics i ciutadans) de cronistes i d’opinadors que,
posem per cas significatiu, se n’han fotut de les manifestacions de l’11 de setembre. Només hi veien que “tothom”
duia una samarreta amb el mateix color
i feia unes mateixes coreografies. D’aquí
sempre n’han deduït una sospitosa uniformitat dels manifestants, a vegades
considerats uns imitadors de la iconografia nazi, si no, simplement, uns nazis.
No ha interessat veure la diversitat en
aquella aparent homogeneïtat. Tampoc
que els participants en l’1 d’octubre no
ho van fer com una massa, sinó que cadascun va decidir individualment formar part d’aquella acció col·lectiva...
Passa que n’hi ha molts que pensen
que els que van d’uniforme són els altres i no un mateix. I això no va pels policies, que almenys deuen saber que van
uniformats.

anys

Els bombardejos de l’OTAN
destrueixen totalment les seus
dels ministeris de l’Interior de
Sèrbia i Iugoslàvia a la capital,
Belgrad.

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia.

La massa
es de fa uns dies, que es fan molt
llargs i que encara tindran continuïtat, els votants del referèndum de l’1
d’octubre som referits com una “massa” en el judici contra els presos polítics
catalans que se celebra al Tribunal Suprem. Una “massa” amb cares d’odi,
que insultava i es resistia violentament
als cossos policials. Per molt que ho diguin i que hi insisteixin, ens resulta estrany reconèixer-nos en aquesta “massa”, una definició que pressuposa que
els seus hipotètics membres seguíem
unes consignes com si fóssim xaiets.
Una massa de xaiets adoctrinats que,
als llocs on els guàrdies civils i policies
nacionals van acudir amb una voluntat
d’impedir la votació brandant les armes, va reaccionar tirant coces com
bèsties. Un darrere l’altre, sense contrapunt en cap dels individus d’aquella suposada “massa”, els testimonis policials
van repetint les mateixes paraules. I cada dia es fa més evident, encara que
s’insisteixi a negar-ho o no es vulgui
veure, que s’està jutjant tots els que
vam participar en les protestes del 20
de setembre i en el referèndum de l’1
d’octubre.
Tanmateix, no sé per què ens ha

anys

20

Guerra a Kosova

Tribuna

Imma Merino

D
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Nou compte enrere
La investidura de Feijóo serà el
nou tret de sortida per a un nou
intent d’acord de finançament.
El govern català vol una nova
proposta de Solbes.

Dieta i canvi climàtic

U

n estudi publicat al Journal of Industrial Ecology per J.F. Bozeman i col·laboradors, de l’Institut
de Ciència i Política Ambiental de la Universitat d’Illinois, i del Departament de
Psicologia de la Universitat Estatal de
Chicago, fet amb ciutadans dels Estats
Units distingint entre blancs, negres i llatinoamericans, posa en evidència que les
diverses formes de menjar influeixen de
manera diferent sobre el canvi climàtic.
No s’han inclòs els d’origen asiàtic ni la
població índia, perquè representen un
percentatge d’habitants més baix.

lifiquen d’“ambientalment intensos”,
com carns o llet, i alguns vegetals, com
patates o pomes. La població negra, en
canvi, d’hàbits alimentaris més modestos, impacta principalment sobre la superfície de la terra, la qual cosa els autors
atribueixen en primer lloc al seu consum
de pollastre i també de pomes. Els llatinoamericans, en el fons d’arrels més europees, sobretot mediterrànies, no destaquen en cap d’aquests tres àmbits.
L’ESTUDI, que té com a objectiu principal
donar a conèixer el fet i proposar conductes alimentàries més amigables amb el

PER FER-HO HAN CONSIDERAT els tres fac-

tors de la producció d’aliments que impacten més en el medi ambient i, de retruc, en el canvi climàtic: la superfície de
terra necessària, la generació de gasos
d’efecte hivernacle i l’aigua consumida.
La conclusió més evident és que el consum d’aliments dels blancs produeix per
capita la quantitat més alta de gasos
d’efecte hivernacle i de despesa d’aigua,
perquè, essent aquesta població fonamentalment d’origen anglosaxó, ingereix sobretot aliments que els autors qua-

“
No es tracta de
prescindir de carn o

de llet, per exemple,
però sí de reduir-ne
el consum

medi ambient, també aporta informació
interessant pel que fa a l’impacte sobre el
medi (terra, aire i aigua) de les formes de
producció de 25 aliments bàsics, per bé
que no és fàcil de determinar amb precisió. Per tot plegat, els autors del treball
proposen activitats de promoció de formes d’alimentació correctes, menys consumidores de recursos, i la inclusió en
l’etiquetatge de l’empremta ambiental
dels aliments. Però això no serà fàcil, perquè la informació nutricional que porten
les etiquetes no sembla que deixi espai
per a gaire cosa més.
ÉS SIGNIFICATIU que l’estudi l’hagin portat a terme ambientalistes i psicòlegs,
perquè per menjar correctament cal conèixer millor la influència dels aliments
en el medi, i informar i educar els consumidors sobre el que convé més a la salut
personal, sobre la base de la ciència de la
nutrició, i la del planeta que ens ha de sostenir. I no es tracta de prescindir de carn
o de llet, per exemple, però sí de reduir-ne
el consum quan aquest és excessiu, millorar-ne les formes de producció, i menjar
més verdura, llegums i fruita.

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

La llengua
b Una llengua és una cultura,
una manera de ser i fer, una
manera de pensar, és fins i tot
un país; tot poble conqueridor
el primer que fa és imposar la
seva llengua, d’aquesta manera fa que el poble, el país conquerit sigui definitivament
seu. És ni més ni menys això
el que intenta fer España amb
Catalunya des de fa més de
tres segles i que, malgrat que
hi ha esmerçat tota mena
d’esforços, no se n’ha sortit:
ens han amenaçat, ens han
castigat, ens han empresonat
i desterrat, s’ha prohibit ensenyar-la i parlar-la (li sona, al
rey emérito?), ens han enviat
centenars de milers d’immigrants poc o gens predisposats a parlar o ni tan sols entendre el català... i aquí estem
tossudament alçats i parlant
la nostra estimada llengua.
Ara van sense cap mania ni
dissimulació contra els mitjans de comunicació, TV3 i

Catalunya Ràdio de moment,
excusant-se que són públics,
però que no es fregui les
mans cap altre mitjà del país
que treballi en català perquè
el problema no és que els mitjans siguin públics o no, el problema no és ni tan sols el que
diuen, els problema és “com”
ho diuen, en quina llengua ho
fan, i això és el que volen erradicar.
AGUSTÍ VILELLA GUASCH
Cambrils (Baix Camp)

Espanya nega el
diàleg
b Espanya està utilitzant la
justícia espanyola per perjudicar el moviment independentista català. S’està celebrant
un macrojudici televisat contra dotze dels seus líders, set
dels quals porten més d’un
any en presó preventiva, acusats d’un delicte molt greu: la
rebel·lió, que pot comportar
fins a 25 anys de condemna.
Però aquesta acusació és

fraudulenta i indueix a pensar
que no hi ha separació de poders, perquè una rebel·lió implica violència, mentre que
l’independentisme és no-violent en la línia de Gandhi, multitudinari, democràtic i no vol
imposar la independència, sinó que exigeix que la plural
societat catalana pugui decidir en referèndum, com a Escòcia o al Quebec. Fa quaranta anys, la Constitució espanyola va donar inici al període
democràtic, però la dictadura
feixista sortint de Franco va
imposar condicions: la indissoluble unitat d’Espanya i els
poders fàctics en mans de
franquistes. Des de llavors, el
Tribunal Constitucional vetlla
per la Constitució examinant,
a posteriori, les lleis que aproven els polítics, però aquesta
vegada, molt anòmalament,
va actuar a priori, no sobre
una llei sinó sobre una acció
del govern català, prohibint un
referèndum que es va acabar
realitzant l’1 d’octubre del

2017. I això sí que és un delicte de desobediència a l’ordre
del Tribunal, però només
comportaria condemnes de
com a màxim 1 any i, a més,
no hauria permès la presó
preventiva. La Constitució
pot canviar-se i no hi ha raó
per la qual la nació catalana
no pugui decidir el seu futur.
Exigir això no és delicte de
rebel·lió, sinó més aviat una
crida a negociar el marc legal. A més, per l’empat entre
dretes i esquerres al Parlament espanyol, es necessiten
els vots de l’independentisme català, que ja va fer caure
el govern de Mariano Rajoy i,
vuit mesos després, el de Pedro Sánchez. El 28 d’abril
tornarem a tenir eleccions i
Espanya, mentre no accepti
un referèndum d’autodeterminació de Catalunya, a part
del descrèdit democràtic que
li suposa, serà molt inestable
políticament.
JORDI ORIOLA FOLCH
Barcelona
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La frase del dia

“La moció contra el president Torra s’ha aprovat gràcies a
[el jutge] Llarena”
Josep Costa, VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT

Tribuna

De set en set

Liberto... Llibert

De Montaigne

Agustí Colomines. Professor d’història contemporània a la UB

D

eia el meu pare que els anys s’amunteguen, un rere l’altre, fins
a enterrar-nos. Per a l’amic Llibert Ferri, que acaba de publicar un llibre a cavall de la confessió autobiogràfica i la crònica periodística, L’ombra
dels anys. Memòria d’un tram de vida
europea 1939-1990 (Angle Editorial),
els anys són, precisament, el record vivent dels que ja no hi són, aquell temps
que enfosqueix la memòria amb oblits,
deliberats o no, mentre acumulem dolors. I és que no tots els records són
èpics.
LLIBERT FERRI és un periodista de llarga
trajectòria. A més dels articles de
premsa, ha publicat uns quants llibres
resultat de la seva feina com a corresponsal de TV3 a l’Europa de l’Est i a
l’URSS. Des del primerenc Cròniques
postsoviètiques (La Magrana, 1994),
Ferri no ha parat d’il·luminar-nos amb
aguts reportatges sobre la caiguda de
l’imperi soviètic i la dura transició al
capitalisme que va obrir les portes a
l’extrema dreta a l’antiga Europa comunista. Els dogmàtics sovint acusen
Ferri d’anticomunista. Els que no van
caure del cavall el 1953, un cop mort
Stalin, o després del famós informe secret de Khrusxov del 1956, haurien de
llegir el dietari d’Aleksandr Iàkolev,
cap d’ideologia del politburó d’un
PCUS en decadència, un fragment del
qual reprodueix Ferri. El 3 de desembre de 1985, Iàkolev va escriure: “La interpretació dogmàtica del marxismeleninisme és tan antihigiènica que hi
moren totes les idees creatives, fins i
tot les clàssiques. Lucífer és Lucífer, i la
seva pota diabòlica encara esclafa i destrueix tots els brots de nou pensament...”. Adeu a la utopia comunista.
ELS LLIBRES DE FERRI són cosmopolites,
però el 2014 va publicar-ne un, Viatge
a Moscou (Ara Llibres), tan personal
com l’actual, i que era una reflexió so-

Sísif
Jordi
Soler

bre la condició de pare, de pare solter i
gai, arran de l’adopció del seu fill Alioixa, un noi moscovita nascut el 1982. El
llibre d’ara, aquesta memòria personal
que molt hàbilment en Llibert entrelliga amb la història de Catalunya i del
món, està marcat per la Guerra Civil i
l’exili posterior del seu pare, que va ser
internat al camp de Saint Cyprien, d’on
es va escapar per retornar a la Barceloneta, el barri de la seva família. De fet,
el llibre és un gran diàleg d’en Llibert
amb el seu pare, Liberto. La crònica de
Ferri és emocionant i gairebé naturalista. En les pàgines del seu llibre es retrata la misèria –l’extrema pobresa
que va haver d’afrontar la seva mare,
Pilar, però també la baixesa moral d’algunes persones, fins i tot familiars–,
s’hi nota el gust del salobre que arriba
de la platja i el terror provocat per l’esclafit dels trets disparats al Camp de la
Bota, on els franquistes afusellaven els
vençuts. Descàrregues d’odi, que de vegades també es traduïen en escarnis,
pallisses i intimidacions. El resultat és
un patchwork literari, els retalls del
qual pot reconèixer fàcilment qui hagi

“
Obert al món
des de ben petit,
quan escoltava
d’amagat Ràdio
Pirenaica, la
catalanitat d’en
Llibert té com
a única pàtria
la llibertat

viscut parts de la memòria col·lectiva
que, tot i no ser necessàriament igual,
és compartida per diverses generacions. El règim franquista va aguantar
quasi quatre dècades i, per tant, moltes
de les circumstàncies descrites en
aquest llibre les ha viscudes en comú
molta gent. Jo mateix, que soc nou
anys més jove que l’autor, hi reconec
fets, paisatges i persones. Des de la psicòloga clínica Anna Miñarro, recuperada dels anys de joventut d’un dels meus
germans, fins a Boris Kagarlitski, el
pensador marxista rus a qui vaig conèixer arran de l’estada de la seva dona, la
Irina, a casa del meu amic Manel Bardavio mentre s’endinsava en l’obra
d’autors del teatre català. O la malauradament desapareguda Cristina Dupláa, companya durant un temps a la
Universitat de Barcelona i autora
d’una controvertida tesi doctoral sobre
la construcció mítica de la nacionalitat
catalana, presentada a la Universitat
de Minnesota el 1987.
DES DE LA MORT DEL DICTADOR han trans-

corregut més de quatre dècades i enguany en fa vuitanta de la fi de la Guerra Civil,
que va marcar de manera inexorable els
pares de Llibert Ferri. Una parella que,
malgrat el nom en castellà del pare, atès
que durant la major part dels segles XVIII
al XX els noms catalans no s’admetien al
registre civil, és d’una catalanitat natural, adquirida al carrer, al CADCI, al Casino Republicà del barri, amb els amics. En
Llibert fill, que també va ser inscrit amb el
nom de Liberto Jorge, com no podia ser
d’altra manera, és hereu d’aquesta catalanitat familiar i de l’esperit llibertari liberal de l’avi Batiste. Obert al món des de
ben petit, quan escoltava d’amagat Ràdio
Pirenaica, la catalanitat d’en Llibert té
com a única pàtria la llibertat. De Catalunya, és clar, però també de Rússia, d’Hongria o de Grècia, on l’esperança d’una vida
millor està amenaçada pel ressorgiment
del pensament totalitari.

Josep Maria Casasús

U

n home del Renaixement que
ha influït molt en la
mentalitat culta catalana del nostre temps
és Michel de Montaigne, l’assagista per excel·lència, nat i
mort a Bordeus en la segona meitat
del segle XVI. La primera traducció al
català dels seus Essais és de Nicolau
Maria Rubió i Tudurí, qui en els anys
1930 anava publicant parts de l’obra
fins que esclatà la guerra. Eugeni d’Ors
ja s’havia fet ressò el 1916 d’unes idees
de Montaigne. El projecte de posar-lo a
l’abast d’un públic ampli entrà, doncs,
a Catalunya amb un noucentisme que
maldava per cremar etapes en la re-

Montaigne veia que a l’home
li abelleix més buscar la seva
raó que la seva veritat
cepció tardana aquí de referents intellectuals del Renaixement i de la Il·lustració francesa. Josep Pla, un dels renovadors del periodisme català a mitjan segle XX, tenia els Assaigs de llibre
de capçalera. Compartia amb Joan
Fuster, el gran assagista en català del
segle passat, l’adhesió a Montaigne. La
influència d’aquell mestre llunyà i forà
és evident en la vena humanista i en alguns trets estilístics de Pla i de Fuster.
De fa uns mesos disposem d’una mirada més incisiva sobre Montaigne: la de
Jaume Casals, rector de la UPF, amb
l’obra ¿Qué sé yo? L’any 1982 ja havia
treballat en l’Apologia de Ramon Sibiuda, amb la col·laboració de Pere Lluís
Font; i el 1986 va publicar La filosofia
de Montaigne. De les meves notes de
lectura del llibre de Casals ve a tomb
remarcar, en plena exhibició de cinisme en el judici del Suprem, que Montaigne veia que a l’home li abelleix més
buscar la seva raó que la seva veritat.
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El comandament
dels Mossos diu que
el coordinador
espanyol va validar
el seu paper l’1-O

Molinero
també
desmenteix
De los Cobos

La JEC passa a
Marchena la
decisió d’un
debat a Soto

Tampoc decideix,
si bé emet informes
desfavorables, en la
petició d’ERC de fer
actes a presons

El Parlament demana e
REPRESSIÓ · El PSC utilitza les
suspensions de Llarena per aprovar una
moció que exigeix a Torra una qüestió de
confiança o les urnes ADULTERACIÓ ·
JxCat no reconeix políticament la derrota i
el president reitera que el govern continua
Emili Bella
BARCELONA

El PSC va aprofitar les suspensions de diputats dictades pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena
per impulsar una moció al
Parlament que insta Quim
Torra a presentar una
qüestió de confiança o bé a
convocar eleccions. Ciutadans, el PP, però també
Catalunya en Comú-Podem van votar-hi a favor,
mentre que Junts per Catalunya i ERC ho van fer en
contra. La CUP no va participar en la votació, de
manera que el text va prosperar amb 62 vots contra
61. Els d’Oriol Junqueras i
Raül Romeva sí que es van
comptabilitzar perquè a
l’octubre van designar Sergi Sabrià com a substitut, a
diferència del vot del republicà Toni Comín –que no
pot delegar des de l’exili
belga– i els dels quatre diputats de JxCat represaliats (Carles Puigdemont,
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull), que van
preferir no designar ningú
després que ERC i el PSC, a
la mesa, els impedissin la
delegació. La qüestió està
en mans del Tribunal
Constitucional.
Per tot plegat, JxCat no
va reconèixer ahir la derrota parlamentària. “Políticament aquesta moció
ha estat rebutjada, tombada pel Parlament, perquè
hem de ser fidels al resultat del 21-D, que va donar a
JxCat i ERC una majoria
simple que va donar lloc a
la investidura del president Torra; el govern avui
ha demostrat que manté
exactament el mateix su-

port que va tenir en la investidura”, va argüir el vicepresident primer de la
cambra, Josep Costa. El diputat de JxCat va insistir
que “només amb el vot de
qualitat del jutge Llarena
es pot adulterar el resultat
i fer que aquesta moció
prosperi”.
Tot i no participar-hi,
perquè consideren la iniciativa una “presa de pèl”
sense legitimitat ni credibilitat venint del bloc del
155, la CUP va reclamar,
igual que la resta de l’oposició, la convocatòria d’eleccions. Costa va recordar que el dia de la investidura els anticapitalistes es
van situar a l’oposició –es
van abstenir– i, per tant, el
govern no ha perdut cap
suport.
El president Torra va interpretar en una piulada
que “la majoria parlamentària escollida el 21-D refusa la moció dels socialistes” i va lamentar que Ciutadans, el PSC, els comuns, el PP “i el vot de qualitat de Llarena sumin forces” per demanar-li que
convoqui eleccions. “Continuem governant amb tota l’ambició republicana
intacta”, va resoldre. De
fet, la potestat per cridar a
les urnes és exclusivament
seva i la moció no és vinculant jurídicament. Dimecres ja va descartar comicis aquest any, ja que els
consideraria “una irresponsabilitat”.
JxCat i ERC van coincidir a qualificar d’electoralista la iniciativa del PSC,
al qual van acusar d’intentar orquestrar una moció
de censura encoberta, i el
van instar a presentar un

Les frases

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

“Cs, PSC, comuns, PP
i el vot de qualitat de
Llarena sumen forces
per demanar eleccions.
Continuem governant”

“No s’amaguin
darrere de la
repressió per posar
en dificultats
el govern”

Quim Torra

Anna Caula

candidat alternatiu a Torra. “No s’amaguin darrere
la repressió per posar en
dificultats el govern”, va
etzibar la portaveu d’ERC
a la cambra, Anna Caula,
als socialistes, als quals
van retreure que vulguin
“treure profit parlamenta-

ri de la persecució judicial”. “Si no governen i no
respecten el Parlament i
han renunciat a presentar
pressupostos, pleguin”, va
reclamar Eva Granados
(PSC). Arrenglerats en el
bloc del 155, els comuns
van observar “paràlisi” en

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

PORTAVEU D’ERC AL PARLAMENT

l’executiu, que pensen que
no governa. La moció atribueix al gabinet de Torra
“inoperància”, de manera
que Costa va recordar que
el Parlament ha convalidat nou decrets llei aprovats per l’executiu, la meitat per unanimitat i l’altra
meitat almenys amb una
majoria de dos terços.
’altra banda, el conseller
d’Acció Exterior, Alfred
Bosch, va condemnar els
abusos comesos pel colonialisme espanyol a Amèrica en resposta a una interpel·lació sobre la participació catalana en l’esclavisme presentada pel diputat
d’ERC Ferran Civit, que va

assegurar que els catalans
han de demanar perdó pel
seu paper en el tràfic d’esclaus. “En la mesura que
això ens implica, ens hi
pronunciem en contra.
Que quedi clara la condemna contra els abusos comesos contra els pobles de les
Amèriques. Hem de deplorar la mort de milions de
persones i la desaparició de
cultures senceres”, va afirmar Bosch, que es va adreçar en castellà directament al president de Mèxic. Andrés Manuel López
Obrador va demanar al
març al rei d’Espanya i al
papa que es disculpin pels
abusos de la conquesta. ■
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Un fil, però
resistent
Òscar Palau

El Parlament ha instat el president Torra que se sotmeti
a una qüestió de confiança o convoqui eleccions, en
una moció, sense cap efecte jurídic, que es va aprovar
perquè no van poder votar cinc diputats processats o a
l’exili, però que fa evident la debilitat del govern. I és
que Torra va ser investit gràcies a l’abstenció de la CUP,
que ahir va evitar votar per no alinear-se amb els del

155 però va apostar també per eleccions. I llavors els
diputats absents ja no salvarien res. Això sí, no és menys cert que no hi ha alternativa per presentar moció
de censura, i el govern, que tot just du deu mesos, amb
prou feines ha tingut temps de res. La legislatura
s’aguanta d’un fil, però sembla prou fort i justificat per
aguantar fins a la sentència. Tirant curt.

eleccions
El president i
els consellers
de JxCat, ahir al
Parlament ■
ACN / SÍLVIA JARDÍ

Sessió d’investidura del president Quim Torra al Parlament un cop impedida pel TC la de Puigdemont ■ ORIOL DURAN

La investidura no
presencial del president,
inconstitucional pel TC
a L’alt tribunal tomba els articles de la llei catalana que permetien investir-lo
en absència o a distància a També veta els consells de govern telemàtics
X.M.
BARCELONA

Advertència al Parlament
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

ERC descarta una llista única a Europa
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot i que ahir no van fer valoracions, fonts d’ERC han descartat una llista unitària a les europees que, un cop més, han
reclamat en una carta a El
Punt Avui el president Carles
Puigdemont i els consellers a
l’exili Clara Ponsatí i Toni Comín, nomenat per ERC. Els republicans mantenen la idea
d’anar per separat per “maximitzar vots” i després proposen una “coordinació” i un
“treball conjunt”, com van fer
en el seu dia eurodiputats de
diversos grups com ara Oriol
Junqueras, Ramon Tremosa,

Raül Romeva i Maria Badia.
Laura Borràs, candidata de
JxCat el 28-A, saludava en
canvi la carta perquè és “la raó
de ser de JxCat” i exhibeix la
voluntat de “fer visible” la unitat, i encara més a Europa, “on
s’està fent una feina molt important de visibilització i internacionalització”, i on donaria
“un missatge molt eloqüent i
potent davant l’opinió pública
internacional”. Borràs no descarta que Comín acabi a la seva llista: “Si prediquem la unitat també intentarem practicar-la”, cloïa. ■ Ò.P.J.

El Tribunal Constitucional (TC) va declarar ahir
inconstitucional la part de
la llei del Parlament que
permetia la investidura no
presencial o a distància
del president de la Generalitat així com la celebració
telemàtica dels consells de
govern. Ho va fer per unanimitat en considerar que
el candidat a la presidència “ha de comparèixer de
manera presencial davant
la cambra” en el ple d’investidura. La reforma de
la llei parlamentària establia en l’article primer que
es pogués investir president en cas d’absència,
malaltia o impediment del
candidat.
La llei ja estava suspesa
pel TC de manera provisional des del maig del 2018
arran del recurs que hi va
presentar el govern espa-

El TC adverteix el president
del Parlament, Roger Torrent,
i la resta de membres de la
Mesa que la decisió té “efectes davant de tots” i que tots
els càrrecs públics que van
ser advertits al seu moment
tenen l’obligació d’“impedir o

paralitzar qualsevol iniciativa
que pogués suposar ignorar
o eludir la part dispositiva de
la sentència”. El TC nega caràcter polític o preventiu a la
sentència i afirma que vol evitar “vulneracions reals i efectives” de la Constitució.

nyol, i el mateix tribunal ja
havia impedit abans la investidura de Carles Puigdemont des del seu exili a
Bèlgica, intentada pel
grup parlamentari de
JxCat per complir la principal promesa electoral de
confirmar-lo en el càrrec.
El TC considera que la
Constitució requereix que
s’estableixi una “relació de
confiança” entre el candidat i la cambra legislativa
que no seria possible si el
candidat no comparegués
a l’hemicicle o delegués en

un altre diputat la seva intervenció al ple. Els magistrats també consideren
vulnerada aquella relació
de confiança si el candidat
pretén intervenir en el debat a distància de manera
telemàtica perquè interpreten que la seva intervenció “personal i presencial” té una funció “simbòlica” que consideren inherent a la formalitat de la
institució parlamentària.
La mateixa sentència
també anul·la l’article segon de la llei que legitima-

va el govern a constituirse, celebrar els consells
executius
i
prendre
acords de manera telemàtica. En una reunió amb
membres del govern separats per la distància no es
pot garantir, conclou la
sentència, que prenguin
decisions de manera segura, en llibertat, “sense interferències externes” i
garantint el secret de deliberacions i decisions que
cal preservar.
L’expresident Puigdemont va reaccionar per
Twitter criticant que no es
permeti investir o governar telemàticament “a la
capital del Mobile World
Congress”, on “es presenten cada any les tecnologies més avançades del
món en connectivitat i
mobilitat”. JxCat també
va carregar contra el TC,
mentre que no hi va haver
declaracions per part
d’ERC i la CUP. ■
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El comissari Molinero també
desmenteix De los Cobos
a El comandament sosté que el coordinador espanyol va “validar” el binomi dels Mossos i el dispositiu
policial “conjunt” de l’1-O a Una desena d’agents ferits lleus neguen l’ús de porres, malgrat els vídeos
Mayte Piulachs
BARCELONA

El comissari dels Mossos
d’Esquadra Joan Carles
Molinero és el tercer comandament de la policia
catalana que qüestiona
obertament les afirmacions del coronel de la
Guàrdia Civil Diego Pérez
de los Cobos, i ahir, en la
seva declaració en el judici
al Tribunal Suprem, va assegurar que el càrrec policial espanyol va “validar” el
dispositiu policial per aturar l’1-O, el qual –segons
Molinero– “era conjunt”
amb la policia espanyola i
la Guàrdia Civil, i en què la
primera actuació als centres era un binomi dels
Mossos. Sota jurament, el
coronel va assegurar a la
sala que desconeixia el pla
dels Mossos i el va qualificar d’“estafa”.
A la tarda, catorze
agents i responsables de la
Guàrdia Civil van relatar
com van rebre ferides lleus
en la seva intervenció als
centres de votació, on només hi va haver tres persones detingudes. La majoria van negar haver donat
cops de porra i agredit els
votants concentrats en diversos centres del Maresme, el Bages, l’Anoia i el
Montsià, tot i la insistència
dels advocats Jordi Pina i
Andreu van den Eynde,
que sostenien que es veia

El comissari dels Mossos d’Esquadra Joan Carles Molinero, en la declaració com a testimoni al Suprem, ahir ■ EFE

tot el contrari en vídeos
aportats a la causa, fet que
va indignar el president
Manuel Marchena.
En la sessió d’ahir, el fiscal Javier Zaragoza també
estava força indignat amb
les explicacions del comissari Molinero, perquè desmuntava les acusacions de
passivitat dels Mossos. Va
assegurar que els Mossos
van actuar en 373 centres
de votació, mentre que la
Guàrdia Civil i la policia espanyola ho van fer en 113.
Molinero també va negar
l’acusació d’espionatge als
cossos espanyols i va expli-

car que s’informava dels
seus moviments per
l’emissora en obert i “per
donar-los protecció”, ja
que s’esperava que els barressin el pas. El fiscal Zaragoza va explotar i va instar
el comissari a informar-lo
del nombre de mossos ferits durant el referèndum.
Cap, però sí en actuacions
anteriors com en els escorcolls del 20 de setembre
del 2017. Amb ironia, el
penalista Xavier Melero,
defensor de l’exconseller
Quim Forn, va preguntar
al comissari: “No van obrir
expedients als agents d’or-

El Suprem fixa les inhabilitacions
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Suprem ha establert que
persones condemnades a inhabilitació a càrrec públic encara que la sentència no sigui
ferma no poden ser elegibles.
I amplia la restricció a tota
administració pública. En el
cas dels independentistes
catalans, la sentència del Suprem ja serà ferma.
En la resolució s’estima el

recurs del cabildo de Fuerteventura que va fixar la incompatibilitat al càrrec de conseller d’un condemnat per prevaricació a nou anys d’inhabilitació en l’àmbit municipal.
La sala afirma que “la societat reclama que els càrrecs
públics no puguin ser ocupats per inhabilitats sigui on
sigui la comissió del delicte”.

dre públic dels Mossos per
no haver fet córrer la
sang?”, posant en evidència el violent dispositiu ex-

ecutat pels cossos de seguretat espanyols.
Un total de catorze
agents de la Guàrdia Civil,

dels 27 previstos ahir, van
exposar al tribunal les dificultats que van tenir per
complir el mandat del
TSJC, tot i que en la majora d’intervencions es van
endur urnes, segons van
assegurar. “La massa” i
“les cares d’odi” van tornar
a formar part de seu relat
vers uns concentrats que
indicaven que estaven en
actitud passiva i quan volien entrar als centres, els
donaven cops de puny i coces i els escopien, a més de
dirigir-los insults. De la desena d’escenes, només en
un cas un agent va caure a
terra quan se li va llançar
una cadira que li va impactar a les cames, en entrar a
l’IES Quercus de Sant
Joan de Vilatorrada. L’autor d’aquesta acció va ser
detingut, com dues persones més que van picar al
cap un agent caigut al terra en un institut de Castellbisbal. Les accions ciutadanes van provocar un total de cinc detinguts l’1-O a
Catalunya, mentre que
l’operació policial va causar un miler de ferits.
Pina, defensor de Sànchez, Rull i Turull, va preguntar-los si alguns dels
veïns responien quan eren
picats amb les porres, i la
majoria d’agents negava
l’ús de les defenses. “Però
si ho estic veient al vídeo!”,
se li va escapar a Pina, renyat per Marchena. I Van
den Eynde va identificar,
en un vídeo, el sergent que
va donar un cop de puny a
un ciutadà, però el jutge li
va denegar mostrar-li la
imatge perquè aclarís si
era ell. Precisament ahir,
l’advocat va presentar la
petició de llibertat provisional per als candidats
d’ERC al Congrés i al Senat, Oriol Junqueras i Raül
Romeva, perquè puguin
fer campanya el 28-A. ■

182030-1207709Q

Restaurant de trajectòria familiar.
Fa més de 40 anys que oferim una cuina de qualitat
i personalitat, on treballem els productes de
temporada i proximitat, mantenint una selecció de
guisats tradicionals que en diem
“els clàssics de sempre”
C. Barcelona, 52 - Castellar del Vallès
93 714 65 57 - www.restaurantgarbi.com
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L’ILLA DE ROBINSON

GISELA PLADEVEYA

L’ENTREVISTA DAVID SALDONI

L’ANÀLISI

Igor Llongueres
o hi ha res pitjor per a
autoritats escollides
democràticament,
com som els alcaldes i alcaldesses, que els cossos policials de
l’Estat estiguin mentint vilment
al judici per l’1-O, quan ens haurien de protegir i vetllar per nosaltres.” És una de les reflexions
de David Saldoni, batlle de Sallent i president de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).

”N

Els guàrdies civils diuen que els
votants eren violents. Com veu
que aquests testimonis no es puguin confrontar amb els vídeos
fins a la prova documental?
Hi ha unes interlocutòries del jutge Llarena que parlen d’uns 25
municipis. En cap moment s’ha
demanat l’opinió als ajuntaments
ni s’ha parlat amb les policies locals per escatir què va ocórrer. Es
basen en un relat creat per les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que és el que està sustentant
la presó i l’exili. És absolutament
inadmissible. No podíem quedar
impassibles, sinó explicar la veritat. A Madrid, vam fer un acte
molt transversal, on van prendre
la paraula representants del PDeCAT, d’ERC, dels Comuns...

Quin és l’objectiu de l’acte que
van fer dimecres a Madrid, titulat ‘La veritat de l’1 d’octubre’?
Els guàrdies civils estan explicant al Suprem una realitat absolutament distorsionada. Directament, estan relatant mentides
del que va passar als pobles i ciutats de Catalunya l’1-O. Al judici
hem sentit a parlar de Fonollosa,
de Sant Joan de Vilatorrada... Di-

En quin punt es troba la persecució dels alcaldes per haver facilitat el referèndum?
Hi va haver més de 700 causes
investigades. Se n’han arxivat
moltes, però n’han quedat unes
quantes d’obertes. Quan els arguments contra el procés se’ls
desfan com un terròs de sucre,
intenten donar un gir argumental i culpabilitzar les víctimes. ■

“Els alcaldes diem alt i clar
que l’1 d’octubre hi érem”

FOTO: JOAN SABATER

mecres, els alcaldes d’aquestes
poblacions eren a Madrid, on van
poder dir exactament què va
succeir. I a més, vam exemplificar amb imatges el contrast que
no es pot veure a la sala del Suprem. Es va veure com la Policía

Nacional empentava i tirava per
terra l’alcalde de Callús, que
l’únic que volia era dialogar. Vam
considerar molt important poder dir alt i clar que els alcaldes sí
que hi érem l’1-O i que vam viure
el que passava als municipis.

“Els guàrdies
van amb un
guió après”

L’

advocat Jaume Alonso-Cuevillas destaca
que les declaracions de la
prefectura dels Mossos
han estat contundents:
“Han evidenciat que la versió de Pérez de los Cobos
és insostenible i que la policia catalana no va participar en cap pla de rebel·lió.”
Per contra, el lletrat diu que
els guàrdies civils van al Suprem amb un guió après,
tal com ho denota el fet que
repeteixen de manera mecànica unes paraules que
no formen part de la vida
quotidiana: “És una ‘performance’ per poder dictar
la sentència que tenen al
cap. És un judici polític vestit
de procés penal. És molt dolorós com a jurista
afirmar això.”
Jaume
Alonso-Cuevillas

“Els efectius dels

“Els agents de la

“S’ha vist unitat en les

“Els Mossos van intentar

Mossos declaren amb
transparència i amb
naturalitat, deixant clar
que van voler garantir la
seguretat de la gent”

Guàrdia Civil sembla
que estiguin explicant
una pel·lícula de ficció”

declaracions de Trapero,
López i Molinero. No han
dit res que grinyoli, fet que
deixa en evidència el
coronel De los Cobos”

no buscar el conflicte
l’1-O. Els altres cossos van
recórrer a l’estil agressiu”

MANUEL BUENO

VICEPRESIDENT DE SÚMATE

838243-1206792L

130197-1207704Q

LA TERTÚLIA

ANNA PUIG
PERIODISTA
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PER LLOGAR-HI CADIRES

L’ALTRA CARA DEL JUDICI

LLUÍS MARTÍNEZ

XEVI SALA

El somni de la raó...

LES FRASES

Sense violència no hi ha rebel·lió. Per
això cal prendre’n la possibilitat com
a fet. “Independència i violència necessària”, marida La Razón. El Mundo afirma: “Un testimoni que acredita la rebel·lió”. Álvaro Martínez, a
l’ABC, sentencia: “Hi ha haver violència i n’hi segueix havent”. Rafael Torres, al Diario de León, fa un oxímoron: “L’activa passivitat dels Mossos”.
L’editorialista d’Ideal no es creu el comissari dels Mossos i diu: “La irresponsabilitat es va estendre fora del
Palau”. Cristina Losada, a Libertad
Digital, es pregunta i es respon: “Què
van fer els Mossos? Davant el tumult,
res. Passivitat.”

“No se’ns va traslladar que hi hagués cap

discrepància del coronel Pérez de los
Cobos sobre el desplegament dels
Mossos en binomis”
JOAN CARLES MOLINERO
COMISSARI DELS MOSSOS

“Vaig dir que ficava la porra com si no hi

hagués un demà en un moment
d’alliberament d’estrès”
GUÀRDIA CIVIL W46978K
LA CARA I LA CREU

No hi ha misteri: la
“clau 21” és un codi

Penediu-vos! S’acosta
la fi dels temps

Ara resulta que Lara hi
va donar una dada falsa

Més enllà del relat
de la crispació

Miguel Ángel Herrero alerta: “Ara
es decideix el pròxim futur d’una
societat democràtica sota l’amenaça del colpisme secessionista i
la ultraesquerra podemita associada amb Sánchez.”

Comentari sobre Cayo Lara: “Va
voler assenyalar la insolidaritat
del secessionisme, però va concloure que si Catalunya s’independitza, qui pagarà el PER? Una
dada falsa i un terrible error.”

Afirma l’editorialista: “La crispació que provoquen els més radicals
independentistes arriba molt
lluny i desacredita constantment
els qui l’atien. No es pot faltar al
respecte sistemàticament.”

Una reflexió diferent enmig
del conegut guirigall
De tant en tant, hi
ha algun article
que s’aparta del
guirigall mesetari
ja prou conegut
–estil “cal aplicar el
155, ja”– i hi aporta reflexions interessants. Antonio
Gallego escriu a La
Opinión de Zamora: “Al final, per solucionar aquest problema, es necessita un canvi constitucional que permeti enquadrar les pretensions catalanes, també les basques, en
una nova Constitució Espanyola. [...] Les
solucions només de força no serveixen
per a res sinó per a desfogaments d’un
dia. El polític que hi cregui s’està enganyant i està enganyant tots els espanyols.” Se l’escoltaran?

Tota l’artilleria de les acusacions va estavellar-se novament ahir contra la declaració del
comissari Joan Carles Molinero. No només
quan van intentar atribuir als Mossos d’Esquadra el fracàs de la coordinació policial,
també quan Vox va inventar-se unes suposades comunicacions secretes entre els agents de la policia catalana.
La clau 21 no és una clau, és un codi per abreujar la instrucció de trucar a la central, va aclarir Molinero.

Vox menysprea el
“rebel” Puigdemont
Cada vegada que l’advocat de Vox, Javier Ortega Smith, es refereix a Carles Puigdemont
l’anomena “el fugitiu rebel”. El comissari Molinero va replicar-lo ahir en una de les seves
respostes, en la qual va referir-se “a qui aleshores era president de la Generalitat”. La rèplica no només va deixar en evidència el menyspreu de Vox, també
va servir per subratllar que Puigdemont no pot defensarse, i que tampoc cap advocat pot fer-ho en nom seu.

LA DECLARACIÓ

El testimoni del comissari Molinero
reforça la necessitat de l’acarament
Fer passar bou per bèstia grossa
Una mostra més de periodisme recreatiu. Ara, els decrets. Segons l’ABC es van aprovar gràcies a “l’extrema esquerra, els nacionalistes i separatistes bascos i catalans i els proetarres de Bildu”. Una llista de la qual ha caigut, no se sap per què, Ciudadanos.
El Mundo es lamenta que “els testaferros de la banda assassina”
condicionin “el govern d’Espanya”, i a La Voz de Galicia es remarca: “Quan Otegi està content, és que les coses no van bé per a
Espanya.” Esteban, al Diario de Almería, ho veu així.

La declaració del comissari dels Mossos Joan Carles Molinero va ser ahir una extensió de la feta pel comissari Ferran López la vigília. Tots dos a cara descoberta, a diferència del que fan policies i guàrdies civils, i amb un missatge
nítid: la coordinació va fer-la fracassar el coronel Pérez
de los Cobos, amb qui l’advocat Xavier Melero ha reclamat un acarament. Molinero va ser taxatiu: els Mossos
van oferir a les altres policies compartir la seva seu de comandament a les quatre demarcacions, però aquest oferiment va ser rebutjat, i mai van arribar a tenir els plans
d’actuació de la Guàrdia Civil ni de la Policía Nacional.
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La JEC deixa a Marchena si
hi ha debat electoral a Soto

a L’àrbitre avisa que Institucions Penitenciàries veu impossible el prec de Sánchez a El jutge els
hauria d’autoritzar a faltar al judici a La junta de Madrid fixarà si hi ha mítings al penal com vol ERC

El jutge Manuel Marchena haurà de decidir si els presos com Sànchez poden participar en un debat a Soto del Real, perquè la JEC se’n desentén ■ EFE

David Portabella
MADRID

La Junta Electoral Central
es va reunir ahir durant
quatre hores –fent aturar
el judici al Suprem– per
decidir que no decideix.
Davant el prec del pres i
candidat de JxCat Jordi
Sànchez de poder fer un
debat a Soto del Real
abans de les eleccions del
28 d’abril, l’àrbitre electoral se’n desentén i sosté
que el competent per “decidir si mesures com les

demanades són compatibles amb l’objecte de la detenció del candidat” és la
sala segona del Suprem
que presideix Manuel
Marchena, precisament el
president del tribunal que
jutja els presos polítics.
Davant la reclamació de
fer mítings a la presó, com
sol·licitava ERC, la JEC
també decideix que no decideix res i traspassa el veredicte a la Junta Provincial de Madrid.
L’anomalia espanyola
de viure en vigílies d’unes

eleccions generals com les
del 28 d’abril en què per
primera vegada els caps de
llista de dos partits són
presos preventius està
obligant la Junta Electoral
Central a abordar punts
inexplorats i a reunir-se
–amb l’ocultisme habitual
amb què ho fa al Congrés–
en ple judici al Suprem.
Com que es dona el cas que
dos membres del tribunal
del procés –Luciano Varela i Ana Ferrer– tenen al
mateix temps un seient a
la JEC, el primer que va fer

ahir l’àrbitre electoral que
està presidit per Segundo
Menéndez va ser emetre
una nota de descàrrec dels
dos magistrats per avalar
que “ni han assistit, ni participat en la deliberació, ni
votat” cap assumpte sobre
garanties de participació
política dels jutjats.
Problemes de seguretat
Preservat el bon nom dels
magistrats que tenen un
seient a cada ens, la JEC va
entrar en la sol·licitud de
Sànchez per reivindicar el

seu acord del 12 de desembre del 2017 i dir que és el
Suprem el que ha de dir si
hi ha punts en què el dret
de sufragi d’un pres és “incompatible amb l’objecte
de la seva detenció”. Tot i
no entrar a decidir, però,
la JEC sí que vol decantar
la deliberació recordant
que Institucions Penitenciàries ja va fer un informe
desfavorable a acollir un
debat a Madrid V (Soto del
Real) perquè suposaria
“l’alteració de les normes
reglamentàries” i seria

“contrari als elementals
principis de seguretat” per
una pretesa necessitat de
“reforçar el personal de seguretat”. Institucions Penitenciàries, de fet, invoca
la retransmissió dels mitjans de comunicació com
un impediment afegit que
avalaria la “impossibilitat
material” del debat.
Absentar-se del judici
Si bé una part del Madrid
polític ha donat ales a la hipòtesi de l’excarcerament
dels presos candidats per
fer campanya, el cert és
que Marchena obliga cada
dia del judici les preses i els
presos a llevar-se a les sis
del matí per ser conduïts a
l’Audiència, escorcollats, i
conduïts al Suprem, on els
espera un nou escorcoll
abans d’entrar a la sala en
què són vistos pel senyal
televisiu. Així que després
de dos mesos de cauteles i
de trasllats esgotadors, el
jutge Marchena hauria
d’autoritzar ara els presos
com Sànchez o Oriol Junqueras a faltar al seu propi
judici per tenir un altaveu
polític –que ell no preveu
fins a l’al·legat final– des
de l’interior de la presó.
En el cas d’ERC, la petició era doble: poder fer mítings el 13 d’abril als centres penitenciaris de Madrid V (Soto del Real) i de
Madrid I (Alcalá-Meco), la
JEC se’n desentén en favor de la Junta Electoral
Provincial de Madrid.
Com amb Sànchez, però,
la inhibició va seguida del
decantament en contra
tot subratllant que Institucions Penitenciàries ja
ha emès un informe en
contra perquè hi detecta
“diferències” amb el permís de fer actes electorals
a la presó que sí que va autoritzar a Andalusia en les
últimes autonòmiques. ■

140172-1207732L
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Cap de llista del PP per Lleida

Dante Pérez

“Casado ha après
dels errors: el seu 155
no serà descafeïnat”
EDUCACIÓ · “Per frenar l’adoctrinament a les aules catalanes volem la revisió dels continguts
escolars, sobretot dels llibres d’història” MATÍS · “No hi ha dos milions d’independentistes
perquè realment no estan disposats a cap sacrifici personal, només a manifestar-se i ja està”
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Laia Bruguera
BARCELONA

J

a fa temps que, des de l’alcaldia de
Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), Dante Pérez denuncia
l’adoctrinament de l’escola pública catalana. Com a cap de llista del PP
per Lleida en les eleccions generals,
aposta, si cal, per un 155 llarg i “complet” que també intervingui l’ensenyament i els mitjans de comunicació.
Per què el PP ha de tornar a governar?
Perquè té una contrastada experiència
de govern, ha demostrat que sap gestionar l’economia i no es basa en l’esperit de
venjança que sembla que mou les formacions més noves. A més, és qui ha aturat
el cop d’estat a Catalunya amb l’aplicació
del 155. És el partit dels fets, no de les
paraules buides com Ciutadans o Vox.
Defensa que els populars són els únics
capaços de frenar el moviment independentista, però, amb set anys de govern,
no van poder evitar-ne l’avenç. El 155 va
ser massa tou?
Mariano Rajoy va creure que el 155 s’havia de consensuar amb Ciutadans i el
PSOE, però aquí va fallar el sentit d’estat
sobretot de Ciutadans, que de manera
oportunista va posar com a condició la
convocatòria d’eleccions de manera immediata i va limitar l’abast de la intervenció.
Quin 155 aplicarien ara, si el creiessin
necessari?
De més llarg abast i complet. Inclouria la
intervenció total de TV3 i Catalunya Ràdio per tal de garantir la pluralitat i sancionar a qui difami sobre determinats
polítics, la intervenció de la cúpula dels
Mossos perquè no hi hagi comportaments deslleials com els que ara es veuen
al judici, i la revisió dels continguts escolars, sobretot dels llibres d’història. Pablo Casado ha après dels errors que, de
bona fe, va cometre Rajoy buscant consens pel 155. Si Quim Torra segueix desobeint o complint a mitges, com fa ara,
Casado serà molt més ferm que Rajoy: el
seu no serà un 155 descafeïnat.
Fa temps que vostè assegura, ja com a
alcalde, que a les aules catalanes s’adoctrina. És generalitzat?
Totalment. Els professionals no ho fan
de manera descarada, però és una pluja
fina constant. Jo quan estudiava ja tenia
professors que parlaven malament d’Es-

La jove expromesa
socialista
Era la jove promesa del PSC a Lleida, però el
març de l’any passat Dante Pérez va deixar
de ser l’alcalde de Gimenells perquè prosperava una moció de censura contra ell. Això passava després que estripés el carnet
socialista i apostés per anar de número dos
a la candidatura del PP per Lleida en les
eleccions del 21-D. En la seva nova etapa,
presumeix d’haver estat el primer alcalde
que es va negar a cedir espais municipals
per celebrar el referèndum “il·legal” del dia 1
d’octubre.
MILAGROS BERENGUER
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panya i deien que Catalunya és un element aliè i diferent d’Espanya, i als llibres d’història es fa èmfasi en la corona
catalanoaragonesa, que no va existir
mai. I ara també tenim les vagues polítiques dels últims anys, on els professors
insten els alumnes a participar-hi.

República catalana?
És que jo crec que dos milions de persones no són independentistes. Ho diuen
els mitjans de comunicació, però no ho
són perquè no estan disposades a fer cap
sacrifici personal per la independència,
estan disposades a manifestar-se i ja està.

Ha arribat a dir que a les aules s’està inoculant odi.
Estic convençut que sí. Molts professors
així ho corroboren, però no poden denunciar-ho perquè són minoria i tenen la
pressió del sindicat majoritari, la Ustec,
que és el braç executor d’Òmniun i l’ANC
a les escoles.

Com calibra a què estan disposades?
És obvi. No hi estan disposats ni ells ni
els que governen ara la Generalitat. Tot i
que el govern de Torra desobeeix en temes menors com ara els llaços, amb prou
feines parla ara de la independència.

Assegura que es genera odi cap a Espanya, però hi ha qui pensa que el que s’ha
alimentat és un sentiment hostil d’Espanya cap a Catalunya i que les polítiques
del PP en tenen gran part de responsabi-

❝

Potser perquè en comptes de buscar
una solució política s’ha judicialitzat el
conflicte i la majoria dels seus predecessors al govern estan empresonats?
No hauria de ser així. Si realment l’objectiu és la independència, haurien d’entendre que el tema dels presos és al marge.
Al marge? Podrien ser els propers.
Jo veig molta covardia, en els dirigents
polítics, perquè han vist que el PP, que és
qui ha escapçat el moviment independentista, està en disposició de tornar al
govern.
Creu que al judici s’ha aportat alguna
prova de la suposada violència exercida?

❝

Que Puigdemont animés
els vilatans a aturar els
alcaldes que no cedien
locals per al referèndum,
això és violència

Pactaríem amb Ciutadans i
Vox però descartant
propostes radicals de Vox
com ara la tinença d’armes
i temes de gènere

litat. Què diria a qui ho creu així?
Que el PP és ferm en les seves idees i que
quan la Constitució es veu amenaçada
no pot exercir cap més paper que el que
ha exercit. Però que en cap cas pretén un
acarnissament o té cap ànim de revenja,
cosa que sí passa amb Vox i Ciutadans.

No soc jutge, però queda clar que hi va
haver pressió que es podria considerar
violència per intimidatòria. Sap què és
violència, també, i jo l’he viscut? Que,
sent alcalde de Gimenells, Puigdemont
digués als vilatans que si algun alcalde no
volia cedir locals municipals l’1 d’octubre
el paressin pel carrer, el miressin als ulls
i li preguntessin si els robaria el seu dret
legítim a votar.

Hi ha un frec a frec molt gran amb
aquests partits. Tem que els robin vots?
Ciutadans és un partit buit, sense cap
plantejament seriós, que va clarament a
la baixa. El competidor més directe, pel
perfil de votant del PP, és Vox. Tot i que
està mostrant la seva veritable cara ara
quan reclama la tinença d’armes.
Pactaria el PP amb Cs i Vox?
Sí, però un pacte amb Vox suposaria limitar moltíssim, si no descartar completament, propostes de Vox per radicals,
com ara la tinença d’armes i qüestions
relacionades amb la igualtat de gènere.
Tem un pacte entre Pedro Sánchez i Ciutadans?
Estic convençut que, si surten els números, pactaran. Ciutadans ha demostrat
que es gira d’allà on ve el vent i tenen
moltes ànsies de tocar poder.
I quina és la seva proposta per als dos
milions de persones que van votar sí a la

Entenc que li pogués resultar incòmode,
però això és violència?
Venint d’una institució pública com és la
Generalitat, sí. Que s’insti les masses a
coaccionar alcaldes que simplement estan disposats a complir la legalitat, això
és violència.
Què opina de les mesures impulsades
per Pedro Sánchez?
El Consell de Ministres fa anuncis cada
divendres sense disposar d’ingressos,
com ara apujar el salari mínim de manera brusca quan tots els experts recomanen que sigui gradualment. Em sembla
que passa com a l’època de José Luis Rodríguez Zapatero, que estan negant el
que és evident. Hi ha l’amenaça d’una
nova crisi econòmica, de manera que el
que cal fer és tornar a apostar per polítiques de contenció de la despesa i del dèficit, que s’està disparant. ■

El primer adeu de Xavier Trias

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

Les Drassanes de Barcelona
van ser l’escenari ahir al vespre d’un sopar multitudinari
en homenatge a Xavier Trias,
ara que l’exalcalde de Barcelona enfila la recta final de la
seva dedicació a la cosa pública. Unes cinc-centes persones, amics i companys de
les diverses activitats profes-

844498-1198504Q

Es plantegen que l’Estat recuperi competències de la Generalitat com ara les
d’ensenyament?
No s’ha de descartar mai res, però hi ha
mecanismes alternatius, com ara reforçar el paper de l’alta inspecció de l’Estat
perquè revisi els continguts escolars o
garantir el 25% d’hores lectives en castellà que estableixen les sentències del Tribunal Suprem i el Constitucional.

sionals a les quals ha dedicat
la seva trajectòria, es van
aplegar en un acte que va ser
presentat per l’actor Joan Pera. L’absència obligada d’un
dels principals col·laboradors
de Trias, Joaquim Forn, la va
suplir el regidor Jordi Martí,
que va llegir una carta de l’exconseller d’Interior i actual

candidat de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona. Metge de professió,
Trias va entrar en política
amb Jordi Pujol com a diputat i conseller. Després va ser
diputat a Madrid, regidor de
l’Ajuntament de Barcelona i
alcalde entre els anys 2011 i
2015.■ JUANMA RAMOS
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‘Va de llibertat’,
lema electoral
d’ERC el 28-A

La CUP fa una
crida a mantenir
la lluita contra la
marca Barcelona

a Presenta cartells que semblen

estripats per denunciar la repressió
ERC ja ha presentat els cartells electorals del 28-A ■ S.J. / ACN

cació d’ERC, Sergi Sabrià.
Els republicans, que no
confien que deixin sortir
els presos a fer campanya,
volen plantejar les eleccions com un plebiscit entre llibertat i censura, i lligar els drets nacionals i polítics amb els drets socials

perquè “són indestriables”. El pressupost de
campanya pujarà en total
a 1.650.000 euros, una mica més dels 1,5 milions de
l’última del 2016, dels
quals gairebé la meitat
–850.000– corresponen a
trameses electorals. ■

134422-1208204L

Va de llibertat és el lema de
campanya triat per ERC
amb vista a les eleccions
del 28-A. L’eslògan electoral, presentat ahir, acompanyarà tots els cartells,
que semblen estripats per
denunciar l’intent de repressió, amb les cares dels

a Els anticapitalistes presenten un

Ajuntament de
Gironella

ANUNCI
Per Acord del Ple de data 01/04/2019, es va aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l’expedient d’expropiació forçosa per a la realització de les obres contingudes en el Projecte Tècnic de MILLORA DE L’ACCÉS I ARRANJAMENT DEL TANCAMENT PERIMETRAL AL DIPÒSIT
DE CAL BLAU, així com la designació nominal dels interessats amb els quals han d’entendre’s els successius tràmits, quedant declarada la necessitat
d’ocupació d’aquests, la qual cosa es publica a l’efecte de l’article 21 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954.
«Vist el Projecte tècnic: Projecte Millora accés i arranjament tancament perimetral dipòsit Cal Blau aprovat per la Junta de Govern Local d’aquesta
Corporació, en sessió celebrada el dia 08/10/2018 redactat pels Serveis Tècnics Municipals sense que s’hagi presentat recurs contra la seva aprovació
definitiva i havent-se tramitat complint tots els requisits legals.
Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les obres.
Vist que l’aprovació del Projecte tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública de les obres en ell contemplades, i per tant, porta amb si l’autorització per expropiar els béns i els drets necessaris per a la realització de les obres.
Vist que, sotmesa a informació pública la relació individualitzada de béns i drets afectats per l’expropiació forçosa per a l’ocupació dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres contingudes en el Projecte tècnic: Projecte Millora accés i arranjament tancament perimetral dipòsit Cal Blau durant el termini de quinze dies, NO s’ha presentat dintre del termini i en la forma escaient CAP observació:
Realitzada la tramitació legalment establerta, i vista la documentació que consta en l’expedient, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns i drets a ocupar necessàriament per a l’execució de
les obres, i que s’expressen al final d’aquest Acord, així com la designació nominal dels interessats amb els quals han d’entendre’s els successius tràmits.
SEGON. Considerar que, amb l’actuació, queda demostrada la necessitat d’ocupació dels béns i drets a què es refereix aquest expedient, i, per tant,
acordar la necessitat d’ocupació d’aquests, considerant que aquest Acord inicia l’expedient expropiatori, entenent-se totes les actuacions posteriors referides a aquesta data 01/04/2019
TERCER. Procedir a la publicació d’aquest Acord en la forma en què es refereix l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, obrint informació pública
durant un termini de quinze dies en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la
Província, amb notificació personal als interessats, convidant-se aquests perquè proposin un preu que propiciï l’adquisició per mutu acord.
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
— Identificació del propietari: JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS
— Descripció de la finca:
08091A005000030000WP CAL FORROLL 77253127Z
JOSÉ MARÍA COROMINAS PLANAS

Ajuntament de
Lliçà d’Amunt
ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en
sessió del dia 28 de març de 2019, ha aprovat inicialment la modificació del Reglament
intern del mercat setmanal no sedentari de
Lliçà d’Amunt.
Es fa públic en compliment de l’article 63.2
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, per tal que durant el
termini de 30 dies, comptats des del següent
al de la darrera publicació al Butlletí Oficial
de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es puguin formular les
reclamacions que es creguin oportunes.
Si durant aquest període no es presentessin
reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Lliçà d’Amunt, 2 d’abril de 2019
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

100%

EDICTE
— Situació jurídica:
El terreny està lliure de càrregues i gravàmens, i és propietari JOSÉ MARÍA COROMINAS PLANAS, per títol d’HERÈNCIA segons Escriptura autoritzada pel Notari FRANCISCO ARRIOLA GARROTE, a Manresa, amb data 05/08/1988. Es troba inscrita en el foli 239, tom 264, finca 445, inscripció 7,
del Registre de la Propietat de Berga
El supòsit expropiatori és: Millora de l’accés i arranjament del tancament perimetral al dipòsit de Cal Blau».
— Valoració:
Dades del bé
08091A005000030000WP
CAL FORROLL

Titulars
77253127Z JOSÉ MARÍA COROMINAS PLANAS

% Titularitat
100%

Valoració inicial
19.946,78 €
19.946,78 €

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el PLE d’aquest
Ajuntament, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptat des de l’endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si s’optés per interposar el recurs
de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es pogués estimar més convenient al propi dret.
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
— Identificació del propietari: JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS
— Descripció de la finca:
08091A005000030000WP
CAL FORROLL
77253127Z
JOSÉ MARÍA COROMINAS PLANAS
100%
— Situació jurídica: Sòl no urbanitzable, essent la seva qualificació SA (Sòl agrícola)
— Tipus d’afecció: PER RAONS D’URBANISME
— Valoració:
Dades del bé
08091A005000030000WP
CAL FORROLL

Gironella, 2 d’abril de 2019.
L’alcalde, Signat: David Font Simon.

Titulars
77253127Z
JOSÉ MARÍA
COROMINAS PLANAS

% Titularitat
100%

Valoració inicial
19.946,78 €

Valoració del titular
___________

Preu just
___________

19.946,78 €

0€

0€

Aprovació inicial Projecte executiu d’adaptació de la nau vella de Can Manyer –
fase IV

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2019, ha
aprovat inicialment el “Projecte executiu
d’adaptació de la nau vella de Can Manyer
de Vilassar de Dalt, per a l’ús de museu –
fase IV”.
Es sotmet a informació pública pel termini
de 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació en el BOP de Barcelona, al diari
El Punt Avui, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler virtual (pàgina web municipal). En cas de no presentar-se cap reclamació, al·legació o suggeriment en el
termini d’informació i exposició pública, el
projecte de referència es tindrà automàticament per aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un acord exprés.
Durant aquest període l’expedient quedarà
a disposició en les dependències dels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Camí de Mataró, 10) de 9 a
14 h i de dilluns a divendres, per tal que
qualsevol persona pugui examinar-lo o obtenir-ne còpies i, si escau, perquè hi presenti les al·legacions que consideri pertinents.
Vilassar de Dalt, 7 de març del 2019
L’alcalde,
Xavier Godàs i Pérez
Document signat electrònicament

programa “que qüestiona la ciutat
entregada a les elits de sempre”

831814-1208187Q

BARCELONA

principals candidats al
Congrés i al Senat, entre
aquestes les dels respectius números 1, Oriol Junqueras i Raül Romeva. “No
són unes eleccions normals, i s’entén com la llibertat del país, la voluntat
que surtin els presos polítics i la defensa dels drets
conquerits”, destacava el
vicesecretari de comuni-

135005-1208188L

Òscar Palau

La cap de llista de la CUP, Anna Saliente, amb alguns dels
membres de la llista ■ JUANMA RAMOS

Joan Rueda
BARCELONA

La candidatura de la CUPCapgirem Barcelona va
presentar ahir el seu programa electoral en un acte
ple de simbolisme, ja que
va desvelar que els candidats situats entre els números 9 i 18 de la llista són
membres d’entitats que
representen
“diferents
lluites de la ciutat”, com
ara de la plataforma al Poblenou ens Plantem, l’Assemblea de Barris per un
Turisme Sostenible, Élite
Taxi –amb la presència del
seu portaveu, Tito Álvarez–, plataformes contra
els desnonaments, la segregació escolar o del moviment LGBTI. La cap de
llista de la formació, Anna
Saliente, va defensar la incorporació de “persones
desconegudes pels professionals de la política, pels
lobbys econòmics, però
no per les lluites de carrer,
les feministes o els CDR”.
Saliente va argumentar
que el projecte de la CUP
es manté, “com quan va
entrar amb força a l’Ajuntament ara fa quatre
anys”, com una impugnació total a la marca Barcelona, a la ciutat de les elits,
dels poderosos”. En
aquesta línia, en la seva
intervenció, l’exdiputada
i regidora Eulàlia Reguant

va defensar la importància que la CUP aconsegueixi mantenir-se al consistori “per mantenir el
nexe entre la lluita institucional i la lluita al carrer”.
L’acte, de fet un consell
polític de la CUP en què es
va fer balanç del mandat
municipal que ara acaba,
va omplir de gom a gom
una de les sales del centre
cívic Pere Quart, el mateix indret on ara fa qua-

La frase

—————————————————————————————————

“Necessitem
ajuntaments que
estiguin al costat del
poble, que plantin
cara a l’Estat”
Carles Riera

DIPUTAT DE LA CUP. TANCA LA LLISTA
DE LA FORMACIÓ A BARCELONA

tre anys la CUP va presentar la primera llista que va
aconseguir representació
municipal.
En el torn de parlaments, el diputat Carles
Riera, que tancarà la llista
barcelonina, justament
amb les exdiputades Isabel Vallet i Mireia Vehí, va
defensar que la CUP és
“una digníssima representant de la Barcelona
rebel, la que planta cara al
feixisme, la que ha de derrotar el règim del 78”.

