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T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Demà, a partir de les 11.30 h
Demà, a partir
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28-A · Comença la campanya
d’unes eleccions que suposen
un nou plebiscit al procés

NO · El TS manté els candidats
empresonats i Interior no
permet els actes a les presons

En clau catalana
FUTUR · El sobiranisme confia
guanyar bé a Catalunya per
forçar la negociació amb l’Estat

P6-8

Nacional P18

Clam per integrar els
discapacitats al treball

Julian Assange arribant a la Cort de Magistrats de Westminster després de ser detingut, a Londres ■ EFE

EUROPA - MÓN P24,25

L’Equador li va retirar l’asil i ara podria ser extradit als EUA

Julian Assange, detingut

CULTURA-ESPECTACLES P28

El festival d’estiu de Barcelona,
que fa gala de paritat, mira cap
a Austràlia i Nova York La foto de la família, ahir a l’ICUB ■ J.L.

Grec amb més
radi d’acció i
més setmanes

NACIONAL P12

La Policía
seguia
patrulles
dels Mossos
l’1 d’octubre
Per saber on duien
les urnes comissades

Joan Ruiz
Cap de llista del PSC per Tarragona P10,11

“Del procés només
se’n parla en cercles
de confiança”



2 | EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 12 D’ABRIL DEL 2019

arlant d’un llibre
de Mita Casacu-

berta sobre Santiago
Rusiñol, Quim Nadal
escriu: “Hi ha llibres
que no puc deixar i lli-

bres que no puc acabar.” El de la Mita
és dels primers, per descomptat. I el
seu, el de Quim Nadal, també. L’acaba
de publicar Editorial Gavarres i es diu
Històries d’alcalde. Ell mateix confessa
que el va escriure en una marató d’uns
deu dies, “a raig”, però això no deixa de
ser una mentida pietosa. És possible
que la redacció fos fruit d’una grafo-
mania homèrica; però, de fet, aquesta
col·lecció d’estampes de la seva etapa
com a alcalde de Girona no seria el que
és (un retrat fidelíssim d’aquest perío-
de històric, un conjunt d’anècdotes
que ens acosten a la categoria), si no
es tractés de la lenta destil·lació d’una
vida política en la qual es vaporitza el
que és sobrer i es condensa el que
passarà a la història. Aquest llibre és

sorprenent per aquest motiu. Farcit de
detalls, no ens allunya d’allò que és es-
sencial, sinó que ho col·loca en primer
pla. És un precís i divertit retrat, sucu-
lent i divers, en el qual s’observa el moll
de l’os del municipalisme: la prioritat
del que és quotidià. Potser l’episodi
que ho explica més bé és el del mo-
ment en què el Nadal historiador fa
una classe sobre la Catalunya del segle
XVIII sense deixar de pensar (el Nadal
alcalde) en el problema d’una clave-
guera. “Va travessar el meu pensa-
ment de manera fulminant”, diu. I va
deixar les classes i es va abocar a la
(re)construcció d’una ciutat.

A Les ciutats invisibles, Italo Calvino
escriu: “Són llocs d’intercanvi, com ex-
pliquen tots els llibres d’història de
l’economia, però aquests intercanvis
no són només intercanvis de mercade-
ries; són intercanvis de paraules, de
desitjos, de records”. El llibre té una co-
berta magnífica. Quim Nadal llisca so-
bre l’antiga barana de pedra de l’ajun-
tament. És una metàfora: es desplaça
amb suavitat (lleuger, però decidit; ju-
ganer, però implacable) pel pendent
que representa el pes de la història.

P

Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Paraules,
desitjos,
records

Quim Nadal es desplaça amb
suavitat pel pendent que
representa el pes de
la història

em pujat dalt de tot de la torre
del castell de Mur. La satisfac-
ció davant el paisatge del Pa-

llars Jussà, des d’aquí visible en tota la
circumferència, és general. Ahir, dis-
sabte, va ploure tot el dia. Aquesta nit
ha nevat al Montsec i a altres eleva-
cions de les quals no retinc el nom. Si
fins divendres els camps tenien color
de cremat després d’un hivern sense
precipitacions, avui són verds, amb
clapes d’un groc sa i viu. La neu asse-
gura l’aigua que alimenta els pantans,
tan nombrosos a la comarca. “Aquella
esllavissada, què és?” “Fa anys va fer
enfonsar el poble de Puigcercós, que
es va reconstruir una mica més enllà.
Només en va quedar mig campanar,
vegi. El Pallars té un terreny inesta-
ble.” El castell de Mur va ser construït
sobre una roca segura. Em consola sa-
ber-ho. “Allà, Tremp; més lluny, Isona,
allò és Talarn; aquí a sota, una granja.
El Pallars Jussà és la comarca amb
més bestiar de Catalunya.” No en dub-
to, però no he vist cap animal pastu-
rant en aquests dos dies. Tampoc es
veu gaire gent, ni als nuclis urbans,
Tremp, la capital, a banda. Tots els po-

H

bles semblen abandonats. El fum
d’una xemeneia o un llaç groc en un
balcó contradiuen amb prou feines la
impressió. “Fixi’s que a Talarn són
més extenses les construccions mili-
tars que el poble mateix.” Talarn havia
acollit l’escola de sotsoficials de l’exèr-
cit espanyol. Cada any era notícia per-
què el rei distribuïa els diplomes als
graduats i Jordi Pujol li anava al darre-
re amb una reproducció de l’espasa de
Jaume I, que entregava a l’alumne més
avantatjat. Ara l’escola ha entrat en
procés de desmantellament.

En Vidal Vidal ens va portar ahir a
dinar al restaurant Lola de Talarn. La

mestressa l’ha tingut un temps tancat
per problemes de salut i l’ha reobert
aquesta setmana. Un dona-me’n-dona-
me’n de cuina local deliciosa. “Aquí hi
venia el rei.” L’anterior, és clar. Hi va
haver una època que fins i tot per als
menys monàrquics entaular-se on ho
feia el rei era una garantia. El rei
d’ara, on dina? Ens abstindríem
d’anar-hi, si ho sabéssim. Potser sigui
veritat que “el règim del 78” s’enfonsa.

Abans del dinar, en Vidal ens va dur
a visitar una central elèctrica de les
moltes que té la comarca. La revolució
industrial catalana va ser possible grà-
cies als pantans del Pallars. La vaga de
la Canadenca de fa cent anys justos va
començar no a Barcelona sinó més
amunt d’on ens trobem, a Cabdella. La
jornada de vuit hores ve d’aquí. Els
pantans van ser construïts per andalu-
sos, murcians i aragonesos. La gent de
la terra no es va implicar en les feines
pròpies d’esclaus egipcis, i això que la
fil·loxera els acabava de deixar sense
res. Molts van preferir l’Argentina, ja
ha quedat dit en aquests articles del
meu tomb pel Pallars Jussà, amb punt
final al botó central del castell de Mur.

“La torre del
castell de Mur
domina tot el Pallars
Jussà

Vuits i nous

El botó central
Manuel Cuyàs
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La detenció de Julian Assan-
ge després de set anys de re-

clusió a l’ambaixada equatoriana a
Londres suposa un cop a la lluita
contra les vulneracions dels drets
humans. El relleu a la presidència
de l’Equador de l’esquerrà Rafael
Correa per Lenín Moreno ha acabat
comportant la retirada de l’asil al
cofundador de Wikileaks. Un fet in-
èdit i possiblement contrari al dret
internacional. Després de l’arxiva-
ment de les estranyes acusacions
d’abusos sexuals sorgides a Suècia,
el futur de l’activista passa per una
probable extradició als EUA, on se-
ria jutjat per revelació de secrets. La
justícia britànica decidirà, però cal
recordar que la tasca de Wikileaks
va permetre posar al descobert les
operacions de guerra bruta i de vul-
neració de drets humans dels EUA
com ara l’assassinat d’innocents a
l’Iraq. I de cap manera es pot adme-
tre la persecució d’activistes que
denuncien crims amb l’excusa de la
seguretat nacional.

Assange és també un personat-
ge compromès amb les lluites pels
drets civils d’arreu del món. Entre
altres, denunciant la repressió de
l’Estat espanyol contra l’indepen-
dentisme català. Un suport que ha
afegit tensió amb el govern de Qui-
to de cara a l’escenari final de la se-
va detenció, fruit de les intolerables
pressions del govern espanyol. La
qual cosa ha despertat la solidaritat
entre molts catalans cap a l’activis-
ta. Assange s’ha convertit en un ex-
emple a seguir i un símbol mundial
en la lluita contra les clavegueres
dels estats. Una extradició i possi-
ble condemna als EUA per difondre
la vulneració de drets humans afe-
blirà els fonaments democràtics
dels països occidentals. I suposarà
un missatge nefast de justificació
per altres països que trepitgen sis-
temàticament els drets humans so-
ta la coartada de l’interès d’estat.

Assange, la
detenció
d’un símbol

EDITORIAL

 d’Espanya, què? No en pensen
parlar? Només pensen parlar de
Catalunya, aquesta campanya

electoral? Les grans propostes que te-
nen les principals formacions políti-
ques espanyoles són posar-se la parau-
la Catalunya a la boca cada dos per
tres, per dir-nos tot plegat que ni ai-
gua, no ens pensen donar? A mi em
semblava que si jo fos un senyor d’Al-
bacete, de Terol, de Burgos o de Ciu-
dad Real, potser, en plena campanya
electoral d’unes eleccions per gover-
nar Espanya, voldria saber què em
proposen per millorar la meva vida
quotidiana. Però es veu que no. Si hem
de fer cas dels grans missatges electo-
rals dels partits espanyols, al senyor
d’Albacete, de Terol, de Burgos i de
Ciudad Real el que li preocupa és què
passa a Catalunya, si ens aplicaran o
no el 155, si acabarem tots a la garjola
o si tenim o no llaços grocs a les faça-
nes dels edificis. Colossal, la preocupa-

I “Catalunya viu
una nova campanya
electoral en
condicions
vergonyoses. I en ve
una altra

ció que tenen aquests senyors per Es-
panya i els espanyols. Ni què fa la poli-
cia política, ni l’arribada de la ultra-
dreta, ni les taxes d’atur ni res de res.
No sé què m’estranya, si a les elec-
cions andaluses ja es va parlar més de
Catalunya que d’Andalusia. Som, se-
nyors meus, a l’epicentre. A l’epicen-
tre per rebre, és clar, no pas perquè so-
lucionin res. Per pescar vots a costa

nostra. No pas perquè els preocupi la
situació. Perquè si els preocupés Cata-
lunya, i valgui la redundància, esta-
rien immensament preocupats per les
condicions vergonyoses amb què, per
segon cop (recordin les del 21-D) nos-
altres celebrem les eleccions. Amb
candidats a l’exili i amb candidats a la
presó. La campanya electoral ja és en
marxa i uns quants candidats (Sàn-
chez, Junqueras, Rull, Turull...), en
comptes de fer mítings, es passaran el
dia asseguts al banc dels acusats del
Suprem. Una vergonya. Les candidatu-
res independentistes no només no po-
den fer campanya en igualtat de condi-
cions sinó que, si es queixen, encara
se’ls respon que és per culpa seva, per-
què no s’haurien d’haver proclamat
uns candidats com aquests (que els re-
cordo que no tenen cap condemna). I
preparin-se que al darrere en ve una al-
tra amb les mateixes o pitjors condi-
cions. Som a Espanya, senyors meus.

I d’Espanya, què?
Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

A la tres

Les cares de la notícia

El festival d’estiu de Barcelona, que constarà de
94 espectacles (11 més que l’any passat) i amplia
el radi d’acció i de setmanes de funció per atraure
nou públic, serà el primer Grec paritari, ja que la
meitat dels títols tenen una dona com a autora o
directora.

DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El primer Grec paritari

Tal com va fer fa uns dies el Col·legi de Metges, el
responsable del servei públic de salut surt al pas
per desmentir el relat d’alguns testimonis poli-
cials que acusen els metges de no atendre’ls des-
prés de l’1-O, posant en qüestió la seva honorabili-
tat i deontologia professional.

-+=

-+=

Una causa justa
Rosa Cadenas

Desmuntar ficcions
Josep Maria Argimon

-+=

Francesc Casadesús

La protesta organitzada ahir per la Federació Ca-
talana dela Discapacitat Intel·lectual (Dincat) de-
nuncia la precarietat i l’ofec econòmic dels cen-
tres especials de treball, degut a retallades o a un
finançament insuficient, i visualitza el clam social
per garantir la inserció laboral dels discapacitats.

PRESIDENTA DE DINCAT

DIRECTOR DEL FESTIVAL GREC

De reüll
Adela Genís

‘Brexit
interruptus’

acin apostes. Quan marxarà el Regne Unit de la Unió
Europea? De moment, la pròrroga s’allarga fins al 31

d’octubre, molt més del que la mateixa primera ministra
britànica, Theresa May, hauria pogut esperar. El Brexit 
s’ha convertit en un serial interminable de dimensió
incerta perquè sembla que ni els uns vulguin acabar de
marxar ni els altres els deixin. Cada part juga el seu
paper però en el rerefons tots saben que molt
probablement, tot i els trucs de màgia que es treuen del
barret, s’haurà de respectar el resultat del primer

referèndum. A més, la Unió Europea
vol donar una imatge severa i
sobretot d’unitat per evitar que
d’altres països tinguin temptacions
de seguir els passos del Regne Unit.
Que es vegi que la negociació no
serà fàcil. Mentrestant, el país viu
aquests moments amb tensió entre
els partidaris de sortir i els que es

volen quedar. Els entesos asseguren que els joves són
els que estan més en contra del Brexit perquè creuen
que els perjudica enormement el futur i els condemna a
quedar-se aïllats. A l’altre cantó de la balança, hi hauria
la gent més gran, els jubilats,la working class, més
descreguda amb el poder de Brussel·les. Alguns
analistes diuen que el trencament entre partidaris i
detractors trigarà anys a cicatritzar. De moment, però,
els britànics continuen dins la UE i hauran de preparar
una campanya per presentar-se a unes eleccions
europees. O no. Digne de les millors sèries polítiques.

F

El ‘Brexit’ s’ha
convertit en
un serial
interminable
de dimensió
incerta

http://epa.cat/c/5mz8dd
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Un xiulet groc i l’adreça d’una
caserna on es van fer protestes,
les “armes” de la detinguda
dels Comitès de Defensa de la
República per terrorisme.

10
anys

20
anys

Loteries i bingos, sota mínims
per la crisi. El sector del joc viu
una mala època històrica amb
caigudes de recaptació de fins
a un 15%.

L’OTAN creu que els atacs
comencen a esquerdar la unitat
sèrbia i que alguns generals
s’enfronten a Milosevic per la
repressió a Kosova.

Proves de fireta En crisi Atacs a KosovaTal dia
com
avui fa...

“El panorama de
l’independentisme
té esquerres, però
les dretes han quasi
desaparegut

independentisme català té un
problema: amb la desfeta del go-
vern pel 155, a part de moltes tra-

gèdies, s’ha quedat sense un partit que re-
presenti les dretes. El PDeCAT era aquesta
opció on podien coincidir tant les burgesies
catalanes com bona part de les classes mit-
janes. Però, el PDeCAT ha desaparegut, en-
golit definitivament per JxCat. Les esquer-
res independentistes sí que s’han sostingut
i refermat. ERC, amb una evolució potent,
es confessen sense embuts socialdemòcra-
tes. I que tenen una opció social clara ho
han demostrat mentre governaven amb
JxSí, amb les conselleries més significati-
ves per a les esquerres: Benestar Social, Sa-
lut i Hisenda. Ara, amb ERC, part dels inde-
pendentistes dels comuns s’hi ha escorat.
La CUP és l’altra opció d’esquerres, amb
MES. I el nou grup de Dante Fachin.

EL PANORAMA ACTUAL de l’independentis-
me català, doncs, consisteix en unes op-
cions clares d’esquerres. Però, on són les
opcions de dreta o centredreta? El PDe-
CAT, partit que les agrupava, ha gairebé
desaparegut, xuclat per la fascinant casa
de Waterloo, amb un president tancat a

L’ dins. El PDeCAT ha quedat sense ningú,
fora de quatre veus solitàries i una reivin-
dicativa Marta Pascal, que ara mateix ha
alçat l’alerta. Com ha pogut el president
Puigdemont arrossegar fins i tot la dreta
més tradicional, la provinent del pujolis-
me? D’entrada, la mítica de l’ “exiliat” ha
colpit molta gent independentista, les xar-
xes en van plenes. El fenomen Waterloo té
una fàcil explicació si el compares amb to-
tes les situacions generades de trobades
aïllades, com poden ser les concentracions
d’empresa, les sessions per un projecte co-
mú, com ho eren aquells estius de 15 dies,
a Taizé, amb xerrades de tenda en tenda,
per temes varis, debats damunt l’estora,

nits que ens adormíem amb cançons. L’at-
mosfera creada en aquestes circumstàn-
cies de microcosmos es pot projectar a Wa-
terloo. En una entrevista a en Comín, feta
per la Laura Rosel, pels carrers grisos de
teulades inclinades, dins els espais a punt
per a les trobades intenses, allò... allò la
pau, l’encís dels companys amb qui vius un
mateix sentiment, amb qui acabes amoro-
sament lligat. El projecte, en aquest cas, és
la República catalana perduda. Qui no es fa
de JxCat dins el núvol blanc que t’envolta i
et separa de l’exterior?

SEGUR QUE ÉS INTERESSANT una situació
que pot trobar solucions impensades dins
el dia a dia quotidià. I dins de les presons.
La mala sort és que, entre l’afermament de
les esquerres i la trobada de Flandes, l’in-
dependentisme català s’ha quedat sense
un bon partit de dreta del republicanisme
independentista. Atenció, això és perillós,
per què? Especialment perquè sense el pa-
norama de totes les opcions habituals dins
l’independentisme, qui no et diu que les
dretes i els conservadors varis no aniran
passant per la drecera amagada cap a les
sigles odiades de Cs?

Assumpció Cantalozella. Escriptora

I les dretes republicanes?
Tribuna

i una atribució es-
sencial d’un estat

és el monopoli de la
violència legítima, la
temperatura moral de
l’estat ve definida per

la humanitat amb què l’exerceix. Quan
als 70 anys Ángel Hernández vivia el 3
d’abril passat el pitjor moment de la se-
va vida, la policia espanyola va anar al
seu pis del districte madrileny de Mon-
cloa Aravaca per detenir-lo. El que van
trobar els policies és un home que ha-
via servit un got amb pentobarbital sò-
dic a María José Carrasco, de 62 anys,
la parella amb qui havia compartit tota
una vida i més, perquè ella feia trenta
anys que estava empresonada en un
cos amb esclerosi múltiple. Hi pot haver
una coincidència més atroç entre la fra-
gilitat humana i l’estat que s’ha de re-
cordar a si mateix que no seria res sen-
se el monopoli de la violència? Què va
fer l’estat representat pels policies amb
l’home que vetlla la seva dona a la qual
ha ajudat a morir per desig d’ella? Po-
sar-li uns grillons a les mans i dur-lo al
calabós de la comissaria del barri ma-

drileny de Tetuán amb els grillons ben
visibles. Quin cap policial va donar l’or-
dre d’engrillonar un home en ple dol?
Quin agent li va posar els grillons per
complir l’ordre al preu de desobeir la
pietat? Van poder dormir aquella nit
després de sumar al full de serveis la fi-
ta d’engrillonar un home desolat però
serè pel seu últim acte d’amor? Ángel
Hernández era posat en llibertat hores
després, però l’arrest i la nit al calabós
van ser per a ell “terribles”. La seva hèr-
nia discal va topar amb un matalàs que
no suavitzava la pedra on no podia dor-
mir, però el més “dolorós” és que se’l
van endur “quan hi havia encara el ca-
dàver a casa”. Abans de la humiliació de
ser enviat a un jutjat de violència de gè-
nere, Ángel Hernández ha relatat que
alguns policies es van solidaritzar amb
ell, però que no entén el sentit de ser
engrillonat. “Em sentia molt digne de
portar aquells grillons”, ha dit. Un estat
hauria de tremolar quan sent que un
arrestat està orgullós dels grillons que li
posa enmig del seu dol, per molt mono-
poli de la violència que tingui.

S

Full de ruta
David Portabella

Grillons per
a Ángel

Quin cap policial va donar
l’ordre d’engrillonar un home
en ple dol? Quin agent li va
posar els grillons per complir
l’ordre al preu de desobeir la
pietat? Van poder dormir? Renda bàsica

universal
b Bon programa el de TV3
del diumenge 31 de març. La
renda bàsica universal consi-
dero que pot ser, a més de la
reparació d’una injusta po-
bresa, un revulsiu de l’econo-
mia. No pot durar eterna-
ment que els que més tenen
cada dia en tinguin més i que,
per contra, la pobresa cada
dia s’estengui més. Pot arri-
bar un dia que els més rics
deixin de ser-ho perquè els
pobres, que serem una im-
mensa majoria, no puguem
aportar ni impostos ni rique-
sa, al no poder comprar res al
conjunt dels més rics.

Cada dia la tecnologia farà
disminuir el nombre de llocs
de treball i, per tant, d’alguna
manera haurem de crear la
manera de poder seguint vi-
vint. La redistribució de les
cada vegada més limitades
riqueses i una nova visió d’un
món respectuós amb el medi

ambient obligarà a deixar els
egoismes estructurals ac-
tuals de banda, senzillament
per poder continuar existint.
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

Pa i circ

b Pa i circ era l’estratègia
que feien servir els gover-
nants de l’antiga Roma per
tenir el poble content i evitar
que se’ls revoltessin.

Doncs ara sembla que els
polítics espanyols els volen
imitar. El pa és aquesta políti-
ca de subvencions amb què,
donant uns subsidis de misè-
ria que permeten anar fent la
viu-viu, eviten enfrontar-se al
problema de debò: la gran ta-
xa d’atur i les nefastes políti-
ques per aconseguir més
llocs de treball dignes. Recor-
dem que l’altre dia Cayo Lara,
tot un sindicalista d’esquer-
res, estava molt preocupat
per com es podria pagar el
PER si Catalunya s’indepen-

ditzava. El circ és aquest la-
mentable espectacle que
ofereixen els representants
dels partits unionistes par-
lant de Catalunya. Els inde-
pendentistes som la causa de
tots els seus mals, els respon-
sables de tot el que els va ma-
lament, i per tant ens han de
tirar a les feres. La seva pro-
paganda electoral és compe-
tir per qui serà més dur amb
Catalunya, quin 155 ens apli-
caran..., fins i tot ja es tiren pel
cap un possible indult als nos-
tres presos quan encara no
estan ni condemnats. Ens te-
nen entretinguts perseguint
llaços grocs i prohibint parau-
les que no els agraden i així
s’estalvien de parlar del que
els incomoda. De debò es
pensen que el problema més
gran que té Espanya és la re-
venja contra Catalunya? No
tenen llistes d’espera als seus
hospitals? Tothom arriba a fi-
nal de mes sense números
vermells? Hi ha prou mestres
a les seves escoles? Perquè

d’això els polítics només en
parlen de passada.

Si jo fos espanyola estaria
molt amoïnada amb aquests
polítics. Amoïnada i empre-
nyada!
GEMMA CEREZO PUMARIEGA
Barcelona

Comín

b Els senyors d’ERC es pen-
sen que els catalans som ton-
tos i la veritat és que ja n’es-
tem farts, de vosaltres. Us vo-
tem per fer la independència
juntament amb els altres,
amb tots els altres, inclosos
Puigdemont i Comín. Que Co-
mín s’ajunti amb Puigdemont
és el més normal; el que no és
normal és que vosaltres, els
d’ERC, aneu sempre a la vos-
tra, com si encara estiguéssim
en l’Espanya de les autono-
mies, a veure si podem gua-
nyar i manar. Sembleu una ca-
nalla.
LLUÍS CLARÀ IGLESIAS
Moià (Moianès)

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

El lector escriu
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Sísif
Jordi
Soler

ric Vuillard va venir
a Barcelona fa uns

mesos. Hi presentava
la traducció al català i
al castellà de 14 Juillet,
la novel·la anterior a

L’Ordre du jour, amb què va guanyar el
premi Goncourt l’any 2017. L’una i l’altra
se situen en dos moments històrics ben
coneguts. L’Ordre du jour, a l’època de
l’Anschluss: comença l’any 1933, quan
24 industrials alemanys financen la
campanya que permetrà al partit nazi
guanyar les eleccions del 1933, i acaba
cinc anys després, amb l’annexió d’Àus-
tria a Alemanya. L’època històrica del 14
Juillet és en el temps de la Revolució
francesa. Però només durant tres me-
sos del 1789: de la revolta obrera del
mes d’abril contra la manufactura reial
de papers pintats de Jean-Baptiste Ré-
veillon a la presa de la Bastilla. Els prota-
gonistes de L’Ordre du jour són alguns
patrons o alguns líders polítics; els ciuta-
dans, quan hi són, en general, aplaudei-
xen. A 14 Juillet, en canvi, són els prota-
gonistes. Protesten, criden, es revolten,
decideixen i acaben ocupant i destruint
la Bastilla. Tenen cara i nom. Hi ha un epi-
sodi especialment divertit. És quan la
guarnició es rendeix, abaixa el pont i els
revoltats travessen el fossat i arriben da-
vant la porta d’entrada a la Bastilla. Hi
truquen fort. Els obre un invàlid i els pre-
gunta educadament què volen. I hi ha
també una escena que m’ha fet pensar
en la Guàrdia Civil i en la policia espanyo-
la el dia 1 d’octubre. És quan una colla de
diputats surten de l’ajuntament i proven
de parlamentar amb els revoltats dos
cops. Els xiulen, els empenten i alguns
parlen de linxar-los. No ho fan. I com que
els revoltats guanyaran, ningú no els em-
presonarà o jutjarà després i tampoc no
hauran d’anar a l’exili. I llegeixo a la con-
traportada que 14 Juillet és un llibre flam-
boyant, “on la nostra festa nacional retro-
ba la seva bellesa tumultuosa”.

É

De set en set
Xavier Cortadellas

La història

Theresa May, PRIMERA MINISTRA BRITÀNICA

“La detenció d’Assange demostra que ningú està per
damunt de la llei al Regne Unit”

La frase del dia

“Divuit anys
després de la
primera petició en
favor d’un museu
de la ràdio a
Catalunya, els seus
promotors, lluny de
defallir, continuen
treballant i
reclamant un
projecte que és
necessari

quest mes es compliran 18 anys
de la primera vegada que es va
demanar públicament la creació

d’un museu de la ràdio a Catalunya. Va
ser el 22 d’abril del 1995 amb motiu de
l’exposició Temps de ràdio que Joan
Julià va fer a La Rectoria de Sant Celo-
ni. La petició la feia en Cinto Niqui, del
programa L’altra ràdio de Ràdio 4. Deu
anys més tard, ell mateix tornaria a de-
manar-ho amb motiu de l’adquisició
per part del Museu Nacional de la Cièn-
cia i de la Tècnica de Catalunya de la
col·lecció de Joan Julià.

EL 13 DE FEBRER del 2018, en el marc del
Dia Mundial de la Ràdio, Josep M. Mar-
tí, de l’Observatori de la Ràdio de la
UAB, en un acte a l’Ateneu Barcelonès,
va lliurar a responsables municipals de
Barcelona el manifest que, promogut
pels històrics programes L’altra ràdio
(1980) i Cocodril Club (1993), demana
la creació d’un museu de la ràdio a Bar-
celona, la primera ciutat de l’Estat es-
panyol que va tenir una ràdio: Ràdio
Barcelona, 1924.

L’OFERTA RADIOFÒNICA a Catalunya ha
estat sempre àmplia, entre les emisso-
res nacionals i les estatals, a més dels
centenars de ràdios locals que trobem
repartides pel territori. Potser per ai-
xò, quan el maig de l’any passat en Cin-
to Niqui, Albert Malla, Esther Molas i
Daniel Condeminas explicaven al MAC
(Mercat Audiovisual de Catalunya) que
s’havia presentat el manifest en favor
de la creació d’un museu de la ràdio a
Barcelona, un lloc on s’aplegui i recopili
la història de la ràdio a casa nostra, un
lloc on s’acullin i es mostrin els apa-
rells, però sobretot les veus, els arxius
sonors i els programes que han marcat
l’evolució de la ràdio, però també de la
societat, a Catalunya, em va semblar
una iniciativa d’allò més interessant.
Una iniciativa que fa 18 anys que pul-
lula per aquí i per allà, buscant un lloc

A on aterrar definitivament.

EL MANIFEST per a la creació d’un museu
de la ràdio –que compta amb gairebé
500 adhesions tant de professionals de
ràdio com de col·lectius que integren
milers de persones com el Col·legi de
Periodistes, l’Institut de la Comunica-
ció de la UAB o la Federació de Mitjans
de Comunicació Locals de Catalunya–
parla d’un “centre didàctic i lúdic dedi-
cat a preservar la memòria sonora del

mitjà radiofònic, a la construcció d’un
relat històric dels seus professionals i
al foment de l’ús del llenguatge sonor,
com una eina expressiva i creativa”.

EN PARAULES DE Cinto Niqui, les tres po-
tes sobre les quals s’hauria de sostenir
el museu de la ràdio són: la història del
mitjà radiofònic i de la mateixa socie-
tat a través del mitjà i de la publicitat
radiofònica, la formació i divulgació del
llenguatge sonor, i el patrimoni sonor.
Catalunya ha acollit diverses exposi-
cions sobre la ràdio, i des del 2012 dis-
posa d’un museu a Roda de Berà, que
Luis de l’Olmo va impulsar en la línia
del que hi ha a Ponferrada, la ciutat na-
tal d’aquest gran professional. Però la
proposta de museu que impulsen en
Cinto Niqui, Albert Malla, Esther Molas
i Daniel Condeminas correspon a un
concepte més ampli i, sobretot, més
viu, que necessita el suport del conjunt
de les institucions i de la societat per
trobar una ubicació idònia. El Mnactec,
el 22@ i, darrerament, Can Batlló, són
alguns dels emplaçaments que, en dife-
rents moments, s’han apuntat com a
possibilitat. Sigui on sigui, a Barcelona
o fora de la capital, i com més aviat mi-
llor, espero que el museu de la ràdio tro-
bi el seu lloc.

PER AIXÒ, ARA, 18 anys més tard de la
primera petició en favor d’un museu de
la ràdio a Catalunya, he volgut recordar
el camí fet per aquella reivindicació i la
tasca feta pels seus promotors que, llu-
ny de defallir, continuen treballant i re-
clamant un projecte necessari en el
qual creuen i per a la realització del
qual continuen buscant suports. Aquí
va la meva aportació, en forma d’arti-
cle, i el meu desig que la llavor plantada
ara fa 18 anys a Sant Celoni, en terra
fèrtil al peu del Montseny, trobi els su-
ports necessaris per arrelar i prendre
forma en la creació d’un museu de la rà-
dio a Catalunya. Molt bona ràdio!

Míriam Viaplana. Periodista

Un museu de la ràdio
Tribuna
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Més de 5.000
persones reclamen
a Treball i a l’Estat
millors ajuts a la
seva feina

Seguien els Mossos
per veure on duien
les urnes i van rebre
l’ordre de frenar les
càrregues al migdia

Declaracions
al Suprem de
més agents
de policia

Protesta de
treballadors
discapacitats
pels seus sousNacional

Setze mesos després del
21-D que va revalidar la
majoria independentista
amb la participació més al-
ta de la història, els cata-
lans tornen el 28 d’abril a
les urnes en unes eleccions
estatals que no seran més
que la continuació del pro-
cés, ja que tindran Catalu-
nya un cop més com a prin-
cipi i fi de gran part del de-
bat. Entrades amb calça-
dor un mes abans que les
europees i les municipals,
els partits han donat
aquesta mitjanit el tret de
sortida oficial a una cam-
panya a què s’arriba amb
almenys un terç de ciuta-
dans que no han decidit el
vot, si bé tot indica que el
sobiranisme tornarà a
guanyar. I de molt.

La precampanya, de fet,
ja fa setmanes que dura, i
ha evidenciat que el procés
segueix a l’ull de l’huracà,
amb les polèmiques reso-
lucions de la Junta Electo-
ral Central contra els lla-
ços grocs i la censura als

mitjans públics, o la prohi-
bició als candidats empre-
sonats perquè puguin sor-
tir a fer campanya en
igualtat de condicions. De
fet, el 28-A arriba en ple ju-
dici al Suprem, però en
una etapa de perfil més
baix dels testimonis, fet
que, segons les enquestes,
condicionarà el sentit del
vot menys de l’esperat.

El plebiscit espanyol
De la composició del nou
Congrés dependrà en bona
part el futur a mitjà termi-
ni tant dels represaliats
com del procés, i per això el
28-A sorgeix com un ple-
biscit al conjunt de l’Estat
sobre si continua, corregi-
da i augmentada, la via re-
pressiva iniciada per Rajoy
i de mà de ferro que prome-
ten el PP, Cs i Vox –que
anuncien un nou 155 i
grans potinejades a l’esco-
la, els Mossos o TV3– o bé
té algun recorregut la via
de distensió amb el govern
català que, tímidament, va
obrir el PSOE abans de
convocar eleccions en con-
siderar que no podia ni ac-

ceptar la figura d’un rela-
tor per a les converses.

El futur immediat, això
sí, no dependrà només de
qui guanyi les eleccions
–totes les enquestes asse-
nyalen Sánchez– sinó
també de quines aliances
es puguin establir després,
i sobretot del pes que els in-
dependentistes puguin te-
nir. Per això tots s’han re-
ivindicat per neutralitzar
el perill de la ultradreta,
però també per evitar que
els poders econòmics i l’ala
conservadora del PSOE
instin a un pacte amb Cs
que allunyaria qualsevol
possible sortida dialogada.
El clam avui molt majori-
tari a Catalunya pel final
de la repressió i l’autode-
terminació serà la princi-
pal condició que els partits
sobiranistes posaran so-
bre la taula, si bé discrepen
entre ells sobre l’estratègia
si el PSOE se’n desentén. A
priori, com més fort sigui
el sobiranisme, més capa-
citat de pressió tindrà per
impulsar una negociació
real sense condicions que
no hauria de tenir altre fi-

FUTUR · Les eleccions a les Corts suposen un nou plebiscit,
ara al conjunt de l’Estat, sobre com continuar afrontant el
procés VIA · El sobiranisme confia a guanyar al país per forçar
la negociació i allunyar un tripartit ultra o un pacte PSOE-Cs

28-A: les generals 
Òscar Palau
BARCELONA

Amb Jaume Asens in-
tentarà resistir unes
enquestes que els fan
mal pronòstic. La can-
didatura de Xavier Do-
mènech en el moment
àlgid del moviment va

guanyar les dues darreres generals perquè, amb
el referèndum, va encarnar el sobiranisme majo-
ritari i va substituir l’històric vot útil al PSOE.
Però, en ple xoc, amb independentistes presos i
el risc d’una dreta radical a Madrid, ECP ha de
lluitar per reduir la sagnia de vots resistents cap
a l’independentisme i pragmàtics cap al PSOE.

ERC parteix com a favo-
rita en totes les enques-
tes, i ha plantejat una
campanya de perfil baix
en què apel·larà al “vot
útil” per forçar la fi de la
repressió i una negocia-

ció sense condicions ni línies vermelles. Amb
Oriol Junqueras com a cap de llista, que ja ha dit
que agafarà l’acta de diputat al Congrés i per tant
deixarà el Parlament, el partit ha alertat en pre-
campanya d’un pacte PSOE-Cs, per prevenir que
votants sobiranistes apostin pels socialistes per
frenar un tripartit ultra que no suma enlloc.

Després d’intentar
sense èxit una candida-
tura unitària, i amb el
sector Puigdemont
sortint victoriós de la
pugna amb la vella
guàrdia, l’espai post-

convergent ha optat per la fórmula coneguda de
JxCat per imposar-se a ERC, com el 21-D. Per fer-
ho aposten pel reclam dels presos polítics als pri-
mers llocs i independents vinculats al president
a l’exili. Recalcaran que a Madrid ho volen nego-
ciar tot, però sense un xec en blanc i amb l’1-O, la
llengua, la CCMA i l’escola com a línies vermelles.

Junts per Catalunya
La força dels
presos i exiliats
i la pugna amb
ERC

La dificultat
de navegar
entre dos
vots útils

En Comú Podem ERC
A guanyar el
“vot útil” per
fer bones les
enquestes
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‘Catenaccio’ de
Sánchez ‘vs.’ Colón

L’APUNT i Vox es resten escons en un fratricidi. Amb el centre
fet un solar on només viu ell, Sánchez aposta pel cate-
naccio fins al 28 d’abril i per esperar els errors no for-
çats de tres dretes que es van casar electoralment el
10 de febrer a la plaça de Colón. La rebaixa del salari
mínim que vol Casado és només el primer dels molts
errors que Sánchez espera.David Portabella

Des del 1977 per al candidat del PSOE a La Moncloa és
obligat mirar a la seva esquerra, on veia el PCE, IU i ara
Podem, però Pablo Casado és el primer candidat del
PP amb torticoli per l’obligació de mirar a la dreta en
campanya electoral. L’oferta que José María Aznar va
entregar en herència a Mariano Rajoy amb unitat de
destí en el vot és ara una oferta triple en què el PP, Cs

nal que un referèndum. I
aquí tots es reclamen, amb
els seus matisos, com el
vot útil.

Sovint vilipendiada a les
xarxes, però disparada a
les enquestes, ERC posarà
a prova a les urnes –des-
prés que el 21-D encara la
pronunciés amb la boca
petita– l’estratègia de bus-
car ampliar majories con-
tra la repressió, fugint del
curtterminisme, aparcant
per ara la unilateralitat i
resistint-se a parlar de “lí-
nies vermelles”. Una teo-
ria que du a la pràctica
amb l’aliança amb Sobira-
nistes, una escissió dels co-
muns, i amb els números 1
d’Oriol Junqueras al Con-
grés i Raül Romeva al Se-
nat. Sense contradir les te-
sis d’ERC, JxCat, que ha
optat també per posar al
capdavant els seus presos
polítics Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull i
ha prescindit del sector
moderat del PDeCAT, se
n’ha volgut desmarcar dei-
xant clar que sí que posa lí-
nies vermelles i que no
dubtarà a bloquejar el Con-
grés si no s’accepten. “Lí-
nies vermelles” que de fet
són les que ERC qualifica
de “condicions” de què ex-
igeix parlar: l’alliberament
dels presos, la fi de la re-
pressió i l’inici d’un diàleg,
obert fins i tot a un canvi
en la legalitat, per encabir

les aspiracions d’un refe-
rèndum en què Catalunya
es pugui pronunciar. Tot i
que a les enquestes surten
a la baixa, també els co-
muns, i més amb un perfil
com Jaume Asens, poden
fer-se seves aquestes con-
dicions, i per això s’han re-
ivindicat també com a “vot
útil”, donant per fet que se-
ran el soci preferit de Sán-
chez, abans que Laura
Borràs o Gabriel Rufián.

És clar que el vot útil el
reclama fins i tot el PSC
per barrar el pas a la ultra-
dreta, fet que pot fer dub-
tar fins i tot part del sobira-
nisme i els pot ajudar en la
disputa per la victòria al
país. Liderats per la minis-
tra Meritxell Batet, això sí,
han deixat molt clar que
no cediran en res que s’as-
sembli a l’autodetermina-
ció, si bé cal veure si es des-
marcaran en algun punt
de la línia oficial del PSOE
en els grans consensos de
país, com ha suggerit en al-
guna declaració el seu líder
Miquel Iceta, potser per
donar peixet al potencial
votant sobiranista.

De les dretes, Cs és qui
aguanta millor a les en-
questes, però a costa de re-
nunciar a la seva líder al
Parlament per ser candi-
data al Congrés, Inés Arri-
madas. El PP, en canvi, ha
optat per una autèntica
paracaigudista, la noble
castellana Cayetana Álva-
rez de Toledo, a qui les en-
questes auguren una cai-
guda en picat. La incògni-
ta, així, serà veure si el fei-
xisme de Vox obté repre-
sentació al país. El CEO no
n’hi vaticina, i el CIS, tres
escons, però tothom sap a
qui sol anar el vot ocult. ■

més catalanes

El 28-A enviarà al Con-
grés la cap de l’oposició,
Inés Arrimadas, i, si es
compleix la previsió del
CIS, també el vicepresi-
dent segon del Parla-
ment, José María Espe-

jo-Saavedra (número 4 per Barcelona). La des-
bandada taronja evidencia l’ús de la cambra com
a trampolí per a la política espanyola. És tradi-
ció: Albert Rivera va fer el mateix. A part de que-
dar escapçada la formació a Catalunya, molts hi
llegeixen un final de cicle davant la dificultat de
superar els 36 diputats actuals a la Ciutadella.

Pablo Casado aposta
per una cap de llista ul-
tra, de Madrid, que diu
que no saber català do-
na sentit a la seva can-
didatura, per contra-
restar l’eventual efecte

Arrimadas, malgrat que el CIS li dona només un
diputat dels sis que van obtenir en les últimes es-
panyoles. Es confirmaria així la residualitat de la
formació a Catalunya (el PP té quatre escons al
Parlament i un alcalde). Casado, que centra el
discurs en l’antiindependentisme, pràctica-
ment no trepitjarà el Principat en campanya.

Poble Lliure i Pirates volen
fer-se un forat en el Congrés
del Diputats i amb aquest ob-
jectiu es presenten en coali-
ció a les eleccions del 28-A en
una llista liderada per l’exdi-
putat de Podem i ara a Som
Alternativa, Albano Dante Fa-
chin. Es fan seu l’esperit de
l’1-O i la voluntat de trencar
amb el règim del 78 per tal
d’establir un nou marc català
basat en la república. Han
triat l’institut Ramon Llull, un
dels llocs on la policia va ac-
tuar amb més contundència,
per iniciar la campanya elec-
toral, i de la candidatura en
forma part Roger Español,
que l’1-O va perdre un ull. Se-
gons l’última enquesta del
CEO, Front Republicà podria
aconseguir entrar al Congrés
amb un escó per la demarca-
ció de Barcelona. Faran ban-
dera del dret d’autodetermi-
nació, la fi de la repressió i la
defensa dels drets socials.

Encara que el lema “Fes
que passi” és en positiu
perquè es dona per feta
la victòria de Pedro
Sánchez, els socialistes
necessiten força més
diputats per garantir-

se que governen i triar amb qui. I la dreta espa-
nyola, radicalitzada com mai en democràcia, els
ha servit en safata el relat de campanya, que no
és altre que el famós “Si tu no hi vas, ells tornen”
que va donar 25 diputats catalans a Zapatero.
Aquest cop, abans de començar, el PSC ja com-
peteix amb ERC per tornar a guanyar.

PP
Casado s’hi
juga confirmar
la residualitat
a Catalunya

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

Front republicà,
o referèndum o
bloqueig

Desbandada
taronja en un
final de cicle
al Parlament

Ciutadans PSC
“Si tu no hi
vas, ells
tornen” però
pitjors

Els cartells dels principals
partits polítics que es
presenten a les eleccions del
dia 28, sobretot els catalans
■ EL PUNT AVUI
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El Tribunal Suprem ha
decidit mantenir la presó
preventiva per a Oriol
Junqueras, Raül Romeva,
Jordi Sànchez, Josep Rull
i Jordi Turull, tots cinc
candidats a les eleccions
del 28-A, i també per a
Forn, cap de llista a les
municipals de Barcelona.
Tots sis estan sent proces-
sats per delictes de rebel-
lió i malversació i les seves
defenses consideraven
que es vulneraven els
drets de defensa i partici-
pació política dels acusats
a causa principalment de
la durada del judici i dels
continus trajectes que
afebleixen el benestar
dels processats i, conse-
qüentment, el seguiment
del judici. A més a més, in-
dicaven que la presó els
impedia participar en els
debats i les entrevistes
que els corresponen com
a candidats a les eleccions
del 28-A.

Tanmateix, els magis-
trats no han considerat
bons els nous arguments i
entenen que res ha can-

viat respecte a les raons
que ja van provocar la de-
negació de la llibertat pro-
visional ordenada al ge-

ner. Així, els magistrats
assenyalen que els acu-
sats poden descansar al
llarg del dia a les sales ha-

bilitades al Tribunal Su-
prem per dinar on també
poden estudiar amb les
seves defenses la marxa

del judici. Segons el tribu-
nal també se’ls ha permès
seure al costat dels advo-
cats per preparar i seguir
el judici, per la qual cosa
consideren que no es vul-
nera cap dret de defensa.

Quant a la participació
política, el tribunal consi-
dera que el fet que siguin
candidats ja garanteix el
seu dret de participació
política i, per tant, no
existeix cap vulneració.
Indiquen que ser candi-
dat no exclou la presó pre-
ventiva, que els magis-
trats consideren necessà-
ria per garantir la presèn-

cia dels acusats en l’actual
fase del judici i encara
més quan consideren que
hi ha risc de fuga i descar-
ten per ineficaç l’ús d’al-
tres mecanismes per con-
trolar-los els movi-
ments. ■

El TS nega la llibertat als sis
candidats que estan a la presó

Emma Ansola
BARCELONA

a El tribunal indica que la participació política no exclou la presó a Reitera que existeix el risc de
fuga dels acusats a Afirma que ja són candidats i que, per tant, no existeix cap vulneració

El Ministeri de l’Interior espa-
nyol ha denegat a ERC la peti-
ció de celebrar mítings a les
presons, atès que el seu cap
de llista, Oriol Junqueras, es-
tà en presó preventiva. Els re-
publicans havien sol·licitat
fer actes a Soto del Real i Al-
calá Meco. Interior fonamen-
ta la negativa en raons de se-
guretat, per preservar la con-
vivència als centres, per no
interferir en el judici i per la
necessitat de preservar la
neutralitat pública.

A la nit, la Junta Electoral
Central també va fer públic
que tampoc accepta la peti-
ció que havia fet el candidat
Jordi Sànchez de celebrar un
debat a Soto del Real. Sosté
que la petició no és concreta i
que ni tan sols se sap si els al-
tres candidats l’havien ac-

Rull, Cuixart, Sànchez i Forn segueixen una sessió del judici ■

ceptat. Tampoc estima cap
de les peticions que havia fet
ERC. No deixa que Junqueras
participi en debats en mitjans
perquè sosté que no és com-
petència seva la posada en lli-
bertat del pres i diu que fer-
ho des de la presó és precipi-
tat. També trasllada a les jun-
tes electorals provincials la
possibilitat que es facin actes
a les presons catalanes, des-
prés de consultar amb insti-
tucions penitenciàries.

Finalment, la JEC tampoc
accepta la petició d’ERC en el
sentit que Vox deixi de fer
d’acusació particular en el ju-
dici en entendre que aprofita
per fer-hi campanya política.
En canvi, però, accepta la del
PP perquè el govern català no
faci piulades amb valoracions
polítiques i electorals.

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

Sense actes ni debats a les presons

“Es demana un debat
sense detallar-ne les
característiques ni
l’acceptació d’altres
candidats”
RESOLUCIÓ DE LA JEC

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

“El manteniment de
la privació de llibertat
és proporcionat i no
vulnera el dret de
participació política”
INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM

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

Les frases

Pedro Sánchez es juga el
ser o no ser a La Moncloa
confiant en la capacitat
del PP, Ciutadans i Vox de
danyar-se electoralment
el 28 d’abril a les urnes i
que la dispersió del vot
conservador en les tres
ofertes de dretes els faci
restar-se escons entre ells,
sobretot a les províncies

de l’Espanya buida. Fidel a
aquest guió de donar veu
–i altaveu– a Vox pel poder
que té de restar força al
PP, Sánchez ha vetat el
debat a quatre que oferia
TVE amb el candidat del
PSOE, Pablo Casado (PP),
Albert Rivera (Cs) i Pablo
Iglesias (Unides Podem) i
només assistirà al debat a
cinc que Atresmedia farà
la nit del 23 d’abril amb
ells i l’extraparlamentari
Santiago Abascal com a
cap de llista de Vox.

Amb Dos Hermanas
(Sevilla) com a casella de
sortida de la campanya,
Sánchez juga a fer-se seu

el centre i dur el PSOE als
123-138 escons que li do-
na el CIS partint del pitjor
resultat històric que van
ser els 85 escons del 2016.
Aquest salt permetria a
Sánchez mirar a la dreta
–Cs i PNB– o a l’esquerra
–Unides Podem– a l’hora

de pactar si la suma de PP,
Cs i Vox no arriba als 176
escons que fixen la majo-
ria absoluta al Congrés. Si
inicialment esquivava el
conflicte català, Sánchez
versiona ara el “no és no”
que al seu dia va dir a Ma-
riano Rajoy per repetir ara

“no és no” a l’independen-
tisme i afavorir el PSC.

No hi haurà cara a cara
Casado s’exposa a dur el
PP a un descens dels 137
escons de Rajoy fins a que-
dar per sota dels 100 (el
CIS li n’atribueix 66-78),
que seria una catàstrofe
per al nou líder que s’estre-
na amb un PP i unes llistes
fets a mida i purgats de no
adeptes i amb el rescatat
José María Aznar. Casado
es va lamentar ahir en
l’inici de campanya que
Sánchez tingui “por” i li
negui la cortesia d’un cara
a cara televisat com els del
passat amb el PSOE i el
PP. “Només vol parlar del
que li dona la gana, de
Franco”, sosté Casado. “Si
Sánchez pot, pactarà la in-
dependència amb Torra;
no dona la cara perquè sap
que ha de donar indults a
canvi d’escons”, reblava.

Podem, que iniciava la
cursa del 28 d’abril en un

ambient depressiu pel xoc
amb Íñigo Errejón –que ha
coincidit amb les baixes
d’Irene Montero i Pablo
Iglesias–, revifa ara arran
de la polèmica per l’espio-
natge i la guerra bruta del
comissari Villarejo. Des
dels 71 escons actuals, el
CIS ensorra Iglesias fins
als 33-41. Que Sánchez es
faci fort al centre però sen-
se que Podem es desinfli és
clau per al PSOE per tenir
un aliat amb el qual sumar
més fiable que Albert Rive-
ra. Amb el votant més infi-
del de tots els partits, Cs
lluita per saltar dels 32 es-
cons fins a ser força de go-
vern –preferiblement
amb Casado– i calcar el
model andalús. A Rivera,
la JEC l’obliga a retirar la
lona a la seu de Cs amb el
lema Pedro, nosaltres
canviarem Espanya que
volia mofar-se de la prime-
ra decisió de Sánchez a La
Moncloa: canviar el mata-
làs deixat per Rajoy. ■

a El president es fa
seu el centre i confia
que les tres dretes es
danyin electoralment

Sánchez veta el
debat de TVE i va
amb Vox al de 5

David Portabella
MADRID

Sánchez, ahir, amb Díaz i Montero a Sevilla ■ J.M. VIDAL / EFE
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Jordi Bordes
BARCELONA

s diputat pel PSC al Congrés dels
Diputats des del 2008. Va comen-
çar en el darrer mandat de José
Luis Rodríguez Zapatero i ha pas-

sat tots els altres mandats a l’oposició.
Els últims 8 mesos del president Sán-
chez han estat una alenada d’aire fresc.
Ara està il·lusionat per consolidar el que
només va quedar apuntat en un govern
que no ha estat capaç d’aprovar uns
pressupostos, per la negativa dels partits
de dreta i també dels independentistes.

Per què s’ha de votar PSC a Tarragona?
Perquè això és contribuir perquè hi hagi
un govern sensat i perquè s’ha demos-
trat que quan el PSC és al govern això li
va bé a Tarragona, perquè augmenten
les inversions. El dia de les eleccions ens
juguem garantir les pensions, la dignifi-
cació de les persones amb discapacitats,
el subsidi per als aturats de més de 52
anys...

Dir això no és com el conte del llop: si no
fa govern el PSOE, tornarà el PP?
Nosaltres estem il·lusionats per consoli-
dar el que hem iniciat aquests últims
vuit o nou mesos al govern: una sanitat

universal, un pacte per erradicar la vio-
lència de gènere, consensuar el Pacte de
Toledo, millorar el salari mínim interpro-
fessional (que volem seguir augmentant)
i dedicar el 5% del PIB a educació. Això i
acabar el desdoblament Altafulla-Tarra-
gona, l’A-27 i afrontar el termini de les
concessions de les autopistes, entre mol-
tes altres coses. Sabem que tot això, amb
la dreta, no es farà.

El corredor mediterrani va molt lent.
S’ha avançat en aquests mesos. Està en

É

IL·LUSIÓ · Confia en un govern socialista perquè històricament beneficia Tarragona en
inversions i perquè és “el més sensat” FEDERAL · Considera que hi ha una part significativa
de la població de Catalunya “que hem d’aconseguir que se senti a gust” dins l’Estat espanyol

Li agrada ser col·loquial i respondre ben
curt, quasi tant com que se’l recordi com
l’anomenaven abans: “el Joan de la Pax”. Va
exercir de ‘profe’ d’EGB durant quasi una
dècada en aquell centre. Va accedir a la polí-
tica amb el llavors alcalde Recasens, que li
insistia que “en política mai s’ha de mentir”.
Ell ha completat la màxima amb el “...ni
tampoc fer el ridícul”, que va fer famós el
president Tarradellas al seu retorn de l’exili.
S’exclama si no se li demana res sobre les
autopistes: “És la pregunta ‘estrella’!”

Professor i fidel
deixeble

Cap de llista del PSC per Tarragona per al 28-A

Joan Ruiz

“Del procés només
se’n parla en cercles
de confiança”

Imatge d’arxiu de Joan Ruiz ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

❝No cal derogar el punt de la
Constitució que prioritza
pagar el deute: es poden
assumir pensions amb
més recursos
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proves el nou tram Vandellòs-l’Hospita-
let fins a Vila-seca. I fa pocs dies que es va
anunciar que s’adjudicaven obres per im-
plantar l’ample de via internacional de
Castelló a Vandellòs i s’està portant a
terme el tercer carril.

Fa tres anys deia que hi havia 15.000 fa-
mílies de Tarragona que no se sabia de
què vivien. Segueix tan malament?
Nosaltres proposàvem en el pressupost
per al 2019, que no es va aprovar, un in-
grés mínim vital. Posàvem la primera pe-
dra. A Tarragona hi ha prop de 16.000
possibles beneficiaris, que significava
una aportació d’uns 2 milions d’euros.

Per incrementar tantes ajudes, cal dero-
gar el punt de la Constitució que exigeix
la prioritat de pagar primer el deute?
Ens cal una millor administració dels in-
gressos, posar fi a la corrupció i una polí-
tica fiscal que faci que els que tenen més
aportin una mica més, que puguem re-
distribuir. Hem d’impedir el que passa
ara, que a Tarragona hi ha 158.000 pen-
sionistes que estan intranquils perquè
algun guru del PP diu que caldrà reduir
les pensions un 40% perquè siguin soste-
nibles. No succeiria amb uns pressupos-
tos amb més recursos.

És més complicat arribar a consensos

ara que abans. La política està crispada.
Quan Rajoy va tenir majoria absoluta no
intentaven cap consens. En aquest últim
període (també és cert que només te-
níem 84 diputats) buscàvem el consens
i, sempre que podia ser, superior al de la
meitat més u.

Des del 2011 és a la comissió sobre els
discapacitats. Ara ja poden accedir al
vot. Què queda per fer?
Ens falta corregir l’article 49 de la Cons-
titució que parla de “disminuidos” i ha
de dir “personas con discapacidad”.
Hem de passar de la caritat assistencial a
garantir que tenen els mateixos drets
que la resta de persones. També tenim
pendent acabar d’adaptar la legislació es-
panyola al que demana la Convenció de
les Nacions Unides. Encara hi ha lleis
que discriminen les persones amb disca-
pacitat, com ara dificultant l’escola in-
clusiva o bé en l’accés al món laboral.

Què s’ha de fer amb les centrals nu-
clears? Acaben d’aprovar una moratòria.
La directiva europea sobre el canvi cli-
màtic i energies renovables del novem-
bre del 2018 indica que el 2030 el 35% de
l’energia ha de ser de fonts renovables.
Hem de fer un gran esforç. Les centrals
d’Ascó i de Vandellòs, com les altres de
l’Estat espanyol, no han de tancar, s’han

d’anar substituint per altres indústries
de generació d’energies renovables. Hi
ha un personal especialitzat que no es
pot perdre. Tancar-les seria condemnar
poblacions senceres. Nosaltres hem po-
sat la data límit. Ara estem a prop de te-
nir, per primera vegada, un acord i un
calendari per deixar de generar energia
nuclear. Hem de trobar el camí per subs-
tituir la nuclear per la hidroelèctrica, l’hi-
drogen, l’eòlica...

Fa uns anys deia que quan anava als bars
mai ningú parlava de les infraestructu-
res. Continua sent així?
Els mitjans de comunicació i els polítics
gastem rius de tinta sobre això. Però al bar
de la cantonada on vaig a fer un tallat als
matins, només sento que es queixen de les
pensions i de la sanitat o de la dificultat
que un familiar tingui plaça a les residèn-
cies, o sigui de la manca de polítiques so-
cials que milloren la vida de la gent.

Tampoc parlen del procés, com el 2015?
No massa. Se’n parla en els cercles de
confiança. El tema ha crescut poc en
aquests dos últims anys. Nosaltres, des
del catalanisme sensat, intentem una so-
lució basada en el diàleg.

Doncs si no se’n parla tant deu ser perquè
no és conflictiu, com es vol fer veure...

La societat està dividida en blocs irre-
conciliables. Però ens respectem i prefe-
rim no discutir-ho. 

La situació de l’1-O i el judici ho compli-
quen tot més, encara?
Nosaltres hem estat partidaris de diàleg/
negociació/pacte. Ja ho deia en Pere Na-
varro i també ho manté Iceta. Només hi
pot haver una solució, diàleg dins de la
llei, amb respecte per les opinions de tot-
hom. I sense perdre de vista la realitat.

Vostè és federalista, però això té camí al
Congrés i dins del mateix PSOE?
Entre tots hem de fer que s’articuli mi-
llor l’Estat. Hi ha una part de la població
de Catalunya, que no és majoritària però
sí que és considerable, que hem d’acon-
seguir que s’hi senti a gust.

El PSOE no qüestiona la monarquia...
Els socialistes defensem les institucions
democràtiques. El pacte de la Constitu-
ció, en què van participar el PSOE, el
PSC, el PCE o CDC, significa la derogació
del franquisme. Una constitució demo-
cràtica i un Estatut del qual neix el nos-
tre autogovern. Avui nosaltres som la ga-
rantia que es posi en perill. Les reformes
constitucionals requereixen grans majo-
ries, no és suficient el 51%, cal majories
molt àmplies. ■

❝Tancar les centrals
nuclears seria condemnar
poblacions senceres. Hem
de substituir la nuclear per
energies renovables

La societat, avui, està
dividida en blocs
irreconciliables sobre el
procés. Ens respectem i
preferim no discutir-ho

❝

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

ANUNCI
L’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona ha dictat, amb data de 8 de març de 2019 i núm. D 2594/19, la següent Resolució atès que l’adop-
ció d’aquesta és competència de la Presidència de la Corporació, en aplicació de l’article 34.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i pel fet de no haver estat delegada en cap altre òrgan.

(...) 

Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu d’“Ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles a la carretera de Folgueroles a Vila-
nova de Sau”, amb un pressupost de quatre-cents deu mil vuit-cents trenta-sis euros amb cinquanta cèntims (410.836,50 EUR), IVA exclòs,
que aplicant el 21% de l’IVA (86.275,67 EUR) resulta tenir un pressupost total de 497.112,17 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administra-
ció de 504.993,17EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions de 7.881,00 EUR, que conté, així mateix, l’estudi de segure-
tat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2019 d’aquesta Corporació.

Segon. EFECTUAR exposició pública del projecte per un període de trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aques-
ta Diputació.

Tercer. DISPOSAR que, en el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, l’aprovació inicial del projecte que
es determina en virtut de la present resolució esdevindrà definitiva.

Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o ocupació temporal i servitud de pas, pel citat projecte, situats als
termes municipal de Folgueroles, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més circulació de la província i en els taulers d’anuncis d’aquesta Dipu-
tació i de l’Ajuntament de Folgueroles, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació. En el cas de
no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

DADES AFECTATS   DADES CADASTRALS SUPERF. AFECTADES m2

FINC TITULAR NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUB- REF. CADASTRAL SUP. SUP. SERVIT. SUP. OCUP. CLASSIF.
PARCEL·LA EXPROP. PAS TEMPOR. URBANÍST.

VIALS (M2) VIALS (M2)

1 M. Antonieta Bru de Sala Pal Rústic 5 24 c 08082A00500024 249,20 0,00 0,00
0000QU Rústic

d 27,06 0,00 0,00
2 Josep M. Vilamala Blanch Rústic 5 25 __ 08082A005000

250000QH 389,059 0,00 268,315 Rústic
3 RAMADERIA EL BRUGUER, SL Rústic 5 26 i 08082A005000

260000QW 239,746 0,00 0,00 Rústic
4 RAMADERIA EL BRUGUER, SL Rústic 5 29 a 08082A005000

290000QY 214,1624 0,00 0,00 Rústic
5 OSONA CONFORT S.L. 5 47 a 08082A005000 9,3517 0,00 0,00 Rústic

470000QX
g 0,00 0,00 0,00 Rústic

6 Montserrat de Bru de Sala Pal
M. Rosario Bru de Sala Pal
M. Antonieta Bru de Sala Pal Rústic 5 52 a 08082A005000

520000QJ 88,9196 0,00 138,10 Rústic

Si en qualsevol moment posterior de la tramitació que s’hagi de dur a terme d’acord amb la corresponent expropiació forçosa dels terrenys afectats
segons el projecte constructiu de les obres, fos presentada davant d’aquesta Diputació, per part dels interessats, documentació acreditativa de canvis
produïts en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin l’atribució de la propietat d’alguna de les finques en qüestió que
s’efectua en l’anterior relació de béns i drets afectats sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent i, en tot cas, per al reco-
neixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques que s’acordin en el susdit procediment caldrà que els interessats aportin prèvia-
ment en el seu moment acreditació suficient en dret sobre l’actualitat de la vigència registral de la inscripció de la seva titularitat sobre els béns i/o
drets afectats.

Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a tots els interessats.

(...)

Aquesta resolució no pot impugnar-se, en tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.

En virtut de la citada Resolució, i en compliment de les disposicions vigents, el projecte esmentat queda exposat al públic en les oficines d’aquesta
Corporació, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei Jurídico-administratiu, Expropiacions (carrer Comte d’Urgell, núm. 187 - Edifici del Rellotge, 4a
planta - Recinte de l’Escola Industrial –Barcelona–), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, fent-ne exposició pública durant el termini de 30 dies hà-
bils, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual es poden for-
mular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta Diputació.

En compliment de l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant a la indi-
cació dels terminis màxims de durada del procediment, així com els efectes que produeix el silenci administratiu, es fa saber que:

a) En cas que s’hi formulessin al·legacions dintre del termini d’informació pública, i de conformitat amb el que disposa l’article 37. 5 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini màxim establert normativament per
adoptar i notificar una resolució definitiva en el procediment que s’inicia en virtut de la present resolució serà de sis mesos, comptats des de la data
d’aprovació inicial, llevat dels supòsits de suspensió o d’ampliació del termini previstos en els articles 22 i 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas de no haver-hi cap al·legació, una vegada transcorregut el termini d’exposició al públic, aquesta resolució serà definitiva en via administrativa.
En aquest supòsit, si es volgués impugnar la resolució de l’aprovació definitiva del projecte, s’hauria d’interposar, si escau, recurs contenciós adminis-
tratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva notificació. Alter-
nativament i de manera potestativa, es podria 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 referida notificació.

b) Segons l’article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats que,
en relació amb la referida Resolució, haguessin comparegut davant d’aquesta Diputació dintre del termini d’informació pública abans indicat, hauran
d’entendre desestimades les seves pretensions per silenci administratiu, en el cas que es pugui derivar el reconeixement, o si és el cas, la constitució
de drets o altres situacions jurídiques favorables, si havent transcorregut el termini de tres mesos, comptats des de la data en què la seva sol·licitud
hagi tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació, no ha estat adoptada i notificada una resolució sobre la petició.

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta

Barcelona, 11 de març de 2019
11901-1208724Q
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Setze inspectors i agents
de la policia espanyola,
que van actuar com a poli-
cia judicial per comissar
urnes i material del refe-
rèndum d’autodetermina-
ció en centres de Barcelo-
na, Girona i Lleida l’1-O,
ahir van seguir el guió de
criticar obertament, en el
judici al Tribunal Suprem,
el binomi d’agents dels
Mossos d’Esquadra que es
trobaven prop dels locals
per la seva “passivitat” i a
voltes “complicitat” amb
els votants, i en, segons
ells, no complir el mandat
del TSJC. Per contra, cap
va admetre haver fet o vist
un ús desproporcionat de
la força contra els veïns as-
seguts a terra i entrella-
çats de braços, fent resis-
tència passiva, per prote-
gir els centres de votació.

El cas més greu va ser al
centre Joan Carles I de
Lleida, on un inspector va
relatar com va ajudar un
veí que va tenir un atac
cardíac a Lleida, “mentre
m’insultaven”. El cap poli-
cial, però, va ometre que
l’home, abans de caure
desplomat a terra, va re-
bre un cop als testicles per
part d’un policia i que la
unitat policial va seguir
l’actuació a l’interior del
centre amb el comís d’ur-
nes, mentre l’home era

atès per uns veïns que es
van identificar com a met-
ges i en espera de l’ambu-
lància, segons va recordar-
li l’advocat Benet Salellas,
de l’equip de defensa del
president d’Òmnium, Jor-
di Cuixart. Un jutjat de
Lleida investiga aquesta
acció policial.

La suposada “passivi-
tat” dels membres de la po-
licia catalana no sustenta
la tesi de les acusacions
que els 17.000 agents dels
Mossos es van posar del
costat del govern (fa dies

que no se cita el nom de
cap dels dotze acusats en
el judici) per declarar la in-
dependència. No obstant
això, en la sessió d’ahir, els
fiscals van tornar a pre-
guntar als testimonis què
feia el binomi dels Mossos i
si van veure unitats de la
brigada mòbil (Brimo) en-
trar als centres de votació.
Les unitats de la policia ju-
dicial espanyola ni els es-
peraven. Ahir, un respon-
sable policial va tornar a
detallar que tenien la llista
dels centres on actuar el

30 de setembre, mentre
que el coronel de la Guàr-
dia Civil Diego Pérez de los
Cobos va indicar al Su-
prem que van decidir ac-

tuar sols, amb unitats de la
Guàrdia Civil i de la policia
espanyola, el mateix dia 1
d’octubre, quan van com-
provar “la ineficaç” actua-
ció dels Mossos per escap-
çar el referèndum.

Encara més: un inspec-
tor de la Policía, que cobria
la zona del districte de
Nou Barris de Barcelona,
va explicar a la sala que
van fer “seguiments” a les
patrulles dels Mossos que
comissaven urnes dels
centres de votació per sa-
ber on anaven. Cap com-

plot: una d’elles es va diri-
gir a la comissaria i l’altra,
al parc de bombers, on
van pujar a una furgoneta
i després van anar a co-
missara. L’inspector, pe-
rò, va retreure als agents
que recollissin les urnes al
vespre, quan la gent ja ha-
via votat i que en alguns
casos “els abraçaven i sa-
ludaven afectuosament”.
El comissari Ferran López
va declarar al tribunal que
la magistrada del TSJC no
posava cap límit d’horari
per fer complir el seu man-
dat per aturar l’1-O i que
van donar ordres d’anar a
buscar les urnes al vespre.

Les afirmacions dels po-
licies no es van poder con-
trastar amb els vídeos de
les intervencions, i el pe-
nalista Andreu van den
Eynde va indicar que, per
exemple, a l’escola Els
Horts de Barcelona hi ha
onze vídeos aportats a la
causa i s’hi pot comprovar
com agents dels Mossos re-
tiraven gent. “No ho vaig
veure, això”, va dir un poli-
cia judicial.

Dels centres de votació
de l’1-O a Girona van decla-
rar un inspector i un agent
que van actuar en tres de la
ciutat: al CEIP Verd, al
Dalmau Carles, on van de-
tenir una persona i van
indicar que “hi havia bom-
bers uniformats i agafats
entre els braços”, i al servei
municipal d’ocupació. De
l’escola Verd, el president
del Suprem, Manuel Mar-
chena, es va empipar quan
Benet Salellas va pregun-
tar a l’inspector si sabien
que era l’escola de les filles
del president Puigdemont.
El policia va dir que ho
desconeixia, com també
que els policies en la actua-
ció van causar una vintena
de ferits. “Tots ells amb in-
forme mèdic”, va reblar
Salellas. ■

La Policía seguia els Mossos
per saber on duien les urnes

Mayte Piulachs
BARCELONA

a Un inspector revela al Suprem que van fer “seguiments” a patrulles de la policia catalana a Un
altre cap admet que no van aturar el comís de material mentre s’atenia un veí per un infart a Lleida

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

La xifra

20
veïns van ser ferits pels
cops de la policial espanyola
quan eren a l’escola Verd de
Girona l’1-O. Hi ha informes.

Agents de la policia judicial espanyola esperant per entrar en un centre de votació de Barcelona l’1-O ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU
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GISELA PLADEVEYA
L’ILLA DE ROBINSON

“Com a ciutadà i com a
perjudicat et sents ferit”

L’ENTREVISTA CESC RIERA

s indiscutible que tothom
qui era al col·legi Verd de Gi-
rona l’1-O sap al 100% que

ningú va agredir cap membre dels
cossos de seguretat. Érem gent
amb un perfil zero de violència.” És
una de les constatacions de Cesc
Riera, un dels més de 200 ciuta-
dans ferits en col·legis electorals de
les comarques gironines que van
denunciar les càrregues policials.

Què va viure aquell dia?
On havia d’anar a votar era a l’esco-
la El Pla. Hi vaig arribar a les sis del
matí. I cap a les 8.30 h es va fer pú-
blic que el cens seria universal. Al
Pla tot estava molt i molt tranquil.
Vaig agafar la moto i vaig pensar:
“Ves a fer una volta per Girona i ja
votaràs en alguna altra de les esco-
les que trobis.” El primer lloc on em
vaig aturar va ser al col·legi Verd.
Hi havia tot ple de furgonetes de

“É

policia i molta gent concentrada.
M’hi vaig acostar amb la intenció de
veure què estava succeint.

Què va passar a continuació?
La Policía va arribar pel carrer Lo-
renzana i, al cap de mitja hora, va
començar a repartir a tort i a dret.
Va ser angoixant, caòtic. Quan es-

coltes el què els agents expliquen al
Tribunal Suprem, com a ciutadà i
com a perjudicat et sents ferit.

Quines lesions va patir?
Tenia el dit inflat, amb algun tall
amb sang. Vaig anar al CAP; vaig
votar a Sant Martí de Llémena, i a la
tarda vaig presentar la denúncia. ■

Igor Llongueres

GISELA PLADEVEYA

LA TRUCADA

“No tinc cap por:
estic tranquil i serè”

 coordinador de
Mossos per la Repú-

blica, l’agent Albert Donai-
re, va ser víctima d’una ac-
ció intimidatòria el cap de
setmana passat. L’episodi
va tenir lloc pocs dies
abans de la seva comparei-
xença al Suprem, on està
citat a declarar com a testi-
moni el 24 d’abril. Uns des-
coneguts van deixar un và-
ter amb insults i cintes de
color groc davant el seu
domicili. Durant el progra-
ma L’Illa de Robinson, d’El
Punt Avui TV, Donaire va
explicar ahir que es va as-
sabentar dels fets a través
de les xarxes socials:
“Aquell dia no havia baixat
a casa. Al vàter hi van dei-
xar tot de missatges ho-
mòfobs i també hi van es-
criure que jo era una vergo-
nya per l’uniforme. Aquest

El intent de pressió prèvia a
una declaració és delicte.”
Hi va afegir que ha presen-
tat una denúncia per coac-
cions i espera que la inves-
tigació doni els seus fruits.
A banda, al Suprem hi està
citat per l’acció popular, ex-
ercida per Vox. “Tinc ganes
d’anar-hi per dir la veritat.
Trobo esbojarrades les de-
claracions que hi estan fent
els agents de la Guàrdia Ci-
vil i la Policía Nacional, que
afirmen que l’1-O van ser
colpejats per la gent. Estan
fent un relat totalment fals.
Suposo que acusaran
Mossos per la República de
tenir alguna relació amb el
govern, de ser un grup ar-
mat. No tinc cap
por: estic tran-
quil i serè.”

Albert Donaire
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LA PREGUNTA INCOMPRENSIBLE

portava llaços grocs o sím-
bols similars. Els acusa-
dors d’ultradreta sembla
que ignoraven –o ho feien
veure– que els llaços grocs
no es van començar a po-
pularitzar fins al 16 d’octu-
bre, quan van ingressar a
la presó Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart, quinze dies
després del referèndum.

L’acusació particular de
Vox va fer ahir, repetides
vegades, una pregunta
certament insòlita a la ma-
joria de policies que van
testificar i que havien ac-
tuat en col·legis de Barce-
lona. Els de Vox estaven
com obsessionats per sa-
ber si la gent que defensa-
va els centres de votació

LA CARA I LA CREU

Vox i la gent que duia
llaços abans d’hora

LA DECISIÓ

“No vaig veure res de l’actuació dels meus
companys”, “Cap agent es va treure la defen-
sa, ni en va fer ús”, “No vaig veure cap perso-
na ferida”. Són frases que repeteixen com
robots tots els policies que declaren com a

testimonis al Suprem. Ahir no en va ser l’excepció. La
majoria dels policies van descriure de nou una situació
de “violència”, sense admetre que la van provocar ells.

“‹Aguamarina›”, “‹San Andrés›”, el
“‹colegio Verde›” i tornen “‹los Mozos›”

“Sense els antidisturbis
hauria estat impossible entrar
a l’escola”

POLICIA NACIONAL TIP 111.486
VA ACTUAR A L’ESCOLA ELS HORTS

“Cridaven en català, i jo no
soc català”

POLICIA NACIONAL TIP 107.258
ESCOLA MARE NOSTRUM

Les declaracions de la dotzena de policies que
ahir van comparèixer com a testimonis da-
vant el tribunal van deixar encara més clar, si
això és possible, que l’Estat, i els seus cossos de
seguretat, Policía Nacional i Guàrdia Civil,

van actuar al marge dels Mossos d’Esquadra l’1-O. Ahir, de
nou, un dels policies va reconèixer que, des d’almenys el
dia 27, sabien en quins col·legis caldria actuar.

Els policies, la fiscal Madrigal i l’advocada Seoane van
ser incapaços de dir bé el nom de l’escola Aiguamarina
de Barcelona, batejada com a “Aguamarina”. Un poli-
cia va parlar també de “San Andrés” i dels “Mozos”. I el
fiscal Cadena, del “colegio Verde” de “Gerona”.

“Vaig intentar ajudar un
home que havia tingut un
infart i em van començar a
insultar, a dir-me ‘assassí’, a
acusar-me d’haver-lo matat i a
demanar que marxés”

“Al CAP de Cappont hi havia
un clima d’odi i molta
hostilitat. D’entre els molts
insults rebuts en recordo un
de molt original: ens van dir
‘Gossos de Rajoy’”

POLICIA NACIONAL TIP 87576
VA INTERVENIR EN DIFERENTS
COL·LEGIS ELECTORALS DE LLEIDA

“Hi havia una cadena de
bombers protegint l’entrada.
Els mossos tenien més
complicitat amb la gent que
no pas amb nosaltres”

POLICIA NACIONAL TIP 87526
VA INTERVENIR EN DIFERENTS
COL·LEGIS ELECTORALS DE GIRONA

“El dia 2 hi va haver un
problema amb un conductor.
La gent va reaccionar a favor
d’ell. Pensàvem que
assaltarien la comissaria”

POLICIA NACIONAL TIP 81829
ERA A GIRONA EL DIA 2 D’OCTUBRE

Més evidències que l’Estat
va actuar pel seu compte

LA LLENGUA

Els policies neguen saber
res de la repressió

LES FRASES

“En tots els col·legis hi havia
gent fent tasques de vigilància
per alertar de la nostra
arribada”

POLICIA NACIONAL TIP 85186
VA ACTUAR A LES ESCOLES ÀGORA I
AIGUAMARINA DE BARCELONA

“Una persona va fer un
discurs que no vaig entendre
perquè no entenc el català ”

“Només recordo que em van
dir ‘torturador’ ”

POLICIA NACIONAL TIP 111.486
A L’ESCOLA ARENAL DE LLEVANT

La comissió permanent del Consell General del Poder
Judicial (CGPJ) va acordar ahir prorrogar la jurisdicció
del magistrat del tribunal que jutja l’1-O Luciano Valera,
la jubilació del qual està prevista per al proper dia 9 de
maig. L’acord s’ha pres a petició de Manuel Marchena.

El magistrat Valera seguirà formant
part del tribunal, tot i la seva jubilació

Els advocats de la ultradretana Vox ■ EFE

Vidres de seguretat, aïllants, antifoc
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C/ Lepanto, 64 (a prop de la Renfe)
MATARÓ · Tel. 93 755 25 25

VIDRES MIRALLS

Des de 1953 S.L.

L’ALTRA CARA DEL JUDICI
MIQUEL RIERA
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Tal com recordava el pre-
sident de BBVA, Carlos
Torres Vila, a la junta ge-
neral d’accionistes,
BBVA ha adquirit el com-
promís de mobilitzar
100.000 milions d’euros
fins a 2025 per lluitar
contra el canvi climàtic.
En aquest camí, BBVA ja
s’ha convertit en el banc
líder a escala mundial en
préstecs sostenibles i el
banc espanyol més actiu
en l’emissió de bons verds
i socials.

El 28 de febrer de
2018, BBVA va anunciar
el “Compromís 2025”, la
seva gran aposta contra el
canvi climàtic amb la qual
contribueix als Objectius
de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions
Unides i que està alineada
amb l’Acord de París so-

bre el Clima. Poc més d’un
any després, la importàn-
cia d’aquest compromís
ha rebut el suport dels
clients. “Tenim grans rep-
tes ambientals que reque-
reixen la implicació de
tots, inclosos els bancs
com a actors rellevants de
la societat. El futur de la
banca és finançar el fu-
tur, un futur amb majús-
cula”, va cloure Torres Vi-
la.

El “Compromís 2025”,
que té com a objectiu ali-
near l’activitat de BBVA
amb l’escenari de lluita
contra l’escalfament glo-
bal i aconseguir l’equilibri
necessari entre l’energia
sostenible i les inversions
en combustibles fòssils,
està basat en tres línies
d’actuació: finançar, ges-
tionar i involucrar.

Finançar
Pel que fa al primer pilar
del “Compromís 2025”,
BBVA ofereix als seus
clients les seves capaci-
tats, coneixements i expe-
riència per facilitar-los un
assessorament superior
de solucions de finança-
ment sostenible i s’ha con-
format com a número u en
préstecs i productes finan-
cers verds. En el negoci de
préstecs sostenibles,
BBVA ha estat pioner i im-
pulsor fonamental, i és
avui una de les entitats
més actives a escala global
i líder indiscutible a Espa-
nya i Itàlia. El banc ha lide-
rat en els últims dos anys
un total de 30 operacions a
Europa i Amèrica per a
clients de diversos sectors
i ha estat l’entitat que ha
actuat en més ocasions

com a coordinador i/o
agent sostenible el 2018.

Aquest ha estat l’any de
la consolidació dels bons
verds, socials i sostenibles.
Com a emissor, BBVA ha
aprovat el seu marc per a
l’emissió de bons sosteni-
bles, vinculat als ODS de
les Nacions Unides i ha
conclòs amb èxit les emis-
sions verdes inaugurals de
BBVA i BBVA Bancomer i
el primer bo de gènere de
Garanti. Com a estructu-
rador i col·locador, BBVA
ha mantingut el seu lide-
ratge participant com a
bookrunner en 13 opera-
cions.

Gestionar
Pel que fa a gestionar ris-
cos ambientals i socials,
BBVA ha actualitzat la se-
va política de finançament

referida a sectors i indús-
tries d’alt impacte am-
biental i social. La seva
principal novetat és un en-
duriment i limitacions per
als sectors de mineria, en-
ergia, infraestructures i
agribusiness. La política
proporciona orientació
clara sobre els procedi-
ments en la gestió de
clients i transaccions en
aquests sectors. El trans-
port de sorres bitumino-
ses s’afegeix explícita-
ment a les activitats prohi-
bides.

Pel que fa a la gestió de
riscos climàtics, BBVA va
avançar en l’anàlisi de ris-
cos associats al canvi cli-
màtic dins de les recoma-
nacions de la Task Force
on Climate-related Finan-
cial Disclosures (TCFD) i
els treballs desenvolupats

per aplicar la metodologia
PACTA que permeti ava-
luar el grau d’alineament
amb l’Acord de París de les
carteres de crèdit en els
sectors més rellevants.

Involucrar
I, respecte al tercer pilar,
BBVA forma part de les
principals iniciatives in-
ternacionals de desenvo-
lupament sostenible com
el Pacte Mundial de les Na-
cions Unides, els Principis
d’Equadors, el Principis
per la Inversió Responsa-
ble o el CDP (Carbon Dis-
closure Project), així com
del Thun Group (grup in-
formal de bancs que com-
parteixen experiències so-
bre l’aplicació dels Princi-
pis Rectors de l’ONU sobre
Empreses i Drets Humans
a l’activitat bancària). ■

BBVA amb el medi ambient

a Durant l’any 2018, BBVA va mobilitzar 11.815 milions d’euros en finances sostenibles, en el primer any del seu “Compromís 2025”, una iniciativa
dissenyada per l’entitat bancària per lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta xifra inclou operacions en finançament verd (69% del total),
infraestructures sostenibles i ‘agribusiness’ (13%) i emprenedoria social i inclusió financera (18%)

BBVA mobilitza gairebé 12.000 milions d’euros en
finances sostenibles i contra el canvi climàtic

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, avisa l’inde-
pendentisme que posar
“línies vermelles” a un
pacte amb Pedro Sánchez
significarà “a l’hora de la
veritat” obrir la porta a un
govern “del tripartit d’ex-
trema dreta” i en un retret
al president espanyol i pre-
visible guanyador de les
eleccions del 28-A, l’exvi-
cepresident de la Genera-
litat manté: “Nosaltres no
som qui es va aixecar de la
taula.” En una carta des de
la presó feta pública a les
portes de l’inici de la cam-
panya electoral, Junque-

ras també hi afegeix, però,
que tampoc no es pot do-
nar al PSOE “un xec en
blanc” que es pugui con-
vertir en una línia verme-
lla que impedeixi un “refe-
rèndum inevitable”. El fu-
tur, conclou, “només es re-
soldrà votant”. ■

Xavier Miró
BARCELONA

Junqueras no vol
“línies vermelles” a
un pacte amb el PSOE

a  El president d’ERC
també rebutja donar
un xec en blanc si no
hi ha referèndum

Junqueras en una
entrevista el 2017 ■ J.R.

es de fa setmanes, amb les de-
claracions dels testimonis de
l’acusació en el marc del judici

contra el procés, veiem atònits fins a
quin punt són capaços de forçar els
fets per fer-los encaixar amb el seu
relat imaginari de violència. Un dels
darrers exemples d’aquesta farsa són
les acusacions d’un guàrdia civil, que
participava en el dispositiu desplegat
per impedir el referèndum de l’1 d’oc-
tubre, contra una metgessa de Sant
Andreu de la Barca. En la seva decla-
ració, l’agent va afirmar que una met-
gessa d’un centre d’atenció primària li
havia negat l’assistència. Doncs bé,
no consta cap queixa, reclamació o
denúncia en relació amb aquest inci-
dent descrit pel guàrdia civil.

Aquest cas és una mostra més de
com, en el transcurs del judici i de les
declaracions públiques de determi-
nats polítics, s’està qüestionant l’ètica
i la professionalitat del conjunt de tre-
balladores i treballadors que configu-
rem el sistema sanitari públic català.
Els professionals sanitaris ens regim

D

per un codi deontològic que estableix
unes normes per a la nostra conducta
en relació amb els pacients, la socie-
tat i la resta de professionals de la sa-
lut. Entre els seus principis, el codi re-
cull el deure de prestar atenció als pa-
cients independentment de motiva-
cions ideològiques, polítiques, religio-
ses, de sexe i d’origen, entre d’altres.

La voluntat de justificar, a través
de la construcció d’un relat de violèn-
cia i de clima previ a la rebel·lió, els
delictes desmesurats dels quals
s’acusa els polítics catalans per la ce-
lebració del referèndum ha portat

fins al punt de desacreditar els pro-
fessionals sanitaris. La qualitat, el
compromís i l’excel·lència dels nos-
tres professionals és reconeguda i ha
estat clau per construir un sistema
sanitari referent a Europa. Hem de
permetre que la seva professionalitat
sigui qüestionada? No. No tot s’hi val.
L’1 d’octubre del 2017 va haver-hi més
de mil persones ferides, víctimes de
l’actuació policial, que van ser ateses
en el sistema sanitari públic, tal com
vam mostrar llavors i com van reivin-
dicar novament la consellera Vergés i
l’exconseller Comín en un article con-
junt, que es va publicar en aquest
mateix diari. També es van atendre
membres dels cossos policials, pocs,
tots lleus i cap, si més no que jo sàpi-
ga, per un “resbalón del Fairy”. No
hem de permetre que per negar
aquesta realitat incòmoda i revelado-
ra: la violència de l’Estat, es qüestioni
la integritat dels professionals del sis-
tema sanitari català.

Recordeu aquells que portaven co-
ses a la fiscalia per afinar-les i que es
vantaven d’haver destruït el sistema
sanitari català? Doncs, continuem
igual. No, ara és pitjor. Deixin de dir
falsedats, si us plau, amb l’honorabili-
tat dels metges no s’hi juga.
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OPINIÓ

Deixin de dir falsedats

Un guàrdia civil entrant en un institut
l’1-O per endur-se urnes ■ EL PUNT AVUI

Josep Maria Argimon
Director gerent de l’Institut Català de la Salut
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LLUÍS MARTÍNEZ
PER LLOGAR-HI CADIRES

El defecte Casado
El Mundo, l’ABC i La Razón fan l’orni
amb l’afer de Casado i el salari mínim.
El País creu que el PP fa moltes pro-
postes que després amaga, quan la
gent “crida terroritzada”. “Ni han
canviat el discurs després de centrar-
lo a denunciar falsos acords amb els
independentistes [...] ni es fiquen da-
vant de les càmeres i micròfons prou
preparats”, afirma Fernando Ónega a
La Voz de Galicia. Matías Vallés, a La
Opinión de Coruña, aconsella que al-
gú ensenyi al candidat del PP “que la
democràcia no es compon només de
les persones que ens cauen bé”. Car-
los Sánchez a El Confidencial de-
dueix que algú “enganya Casado.”

La prova del nou per a
recentralitzadors
Carlos Luis Rodríguez reflexiona
contra la recentralització: “Si les
autonomies fossin el ferment del
separatisme generalitzat, el que
ha passat a Catalunya també pas-
saria a Andalusia i Galícia.”

Carmen Ferreras pronostica: “A
molts socialistes moderats se’ls
està posant difícil, fins al punt de
renunciar a votar. S’estimen més
no anar a les urnes que trair els
seus principis democràtics.”

Un dilema per als
socialistes demòcrates

Una denúncia contra els
separatistes catalans
“Les pintades aparegudes a For-
mentera a favor del separatisme
catalanista ha indignat molts ciu-
tadans que es veuen obligats a su-
portar com una minoria radical
embruta els espais públics.”

El País tira pel tros quan es tracta del
president Puigdemont. Resulta que pro-
tagonitza una deriva “populista i euroes-
cèptica” que està generant una “contes-
tació interna” representada per Marta
Pascal, “una jove política amb un currí-
culum net”. La solució és clara: cal “apar-
tar Puigdemont.” Anàlisi fina.

Ara resulta que l’obstacle
és el president Puigdemont

Manel Fontdevila, al digital Eldiario.es, veu així els constants er-
rors de Pablo Casado ara que oficialment comença la campanya.
Però com diuen molts coneixedors de l’actualitat, tot queda ta-
pat per la formidable cortina de fum que és Catalunya.

El patriotisme constitucional ho tapa tot

El jutjat d’instrucció nú-
mero 2 de Girona ha arxi-
vat la investigació per les
detencions irregulars que
havia efectuat la Policía
Nacional contra setze ac-
tivistes pel tall del TAV du-
rant l’aniversari de l’1-O.
Entre ells hi ha els alcaldes
de la CUP de Verges i Cel-
rà, Ignasi Sabater i Dani
Cornellà, i el fotoperiodis-
ta Carles Palacio. La causa
s’ha arxivat sense ni tan
sols escoltar les declara-
cions dels perjudicats, que
estaven citats el 30 d’abril.
Es tracta de la mateixa jut-
gessa que aquesta setma-
na ha arrancat la investi-
gació contra els bombers
de Girona per la protesta
que presumptament hau-
rien dut a terme el 2 d’oc-
tubre del 2017 a la coman-
dància de la Guàrdia Civil.

La denúncia contra l’ac-
tuació de la Policía Nacio-
nal la va interposar a títol
personal el president de la
Generalitat, Quim Torra.
Es tracta d’unes deten-
cions que la Policía Nacio-
nal va fer el 16 de gener
passat sense ordre judicial
i amb l’ombra del dubte de
si ni tan sols el jutjat d’ins-
trucció número 4 de la ca-
pital gironina en tenia co-
neixement. La denúncia
per delictes de detenció il-
legal i usurpació de fun-

cions es va presentar el 23
de gener passat al jutjat de
guàrdia de Girona. Va ser
una jutgessa substituta
del jutjat d’instrucció 2 de
Girona qui la va admetre a
tràmit. Ara, amb la torna-
da de la jutgessa titular, la
causa ha estat arxivada. El
president Quim Torra va
justificar la denúncia for-
mulada al·legant que l’ac-
tuació de la policia espa-
nyola va suposar una “vul-
neració del dret fonamen-
tal a la llibertat”, no tenia
“habilitació legal” del jutge
i incomplia “els requisits

de la llei d’enjudiciament
criminal”. En la mateixa lí-
nia, els advocats dels acti-
vistes detinguts, Montser-
rat Vinyets i Benet Sale-
llas, també van interposar
una querella pel mateix
delicte. A la querella s’hi
afegeix el delicte de le-
sions, ja que l’alcalde de
Verges va ser abordat per
quatre agents de paisà de
la policia espanyola que
anaven encaputxats. ■

a El president sosté que van detenir
il·legalment setze activistes pel tall
del TAV durant l’aniversari de l’1-O

Arxiven la
denuncia de
Torra contra la
Policía Nacional

Òscar Pinilla
GIRONA

Els alcaldes de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi
Sabater, acompanyats dels seus advocats ■ Ò. PINILLA

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

La data

30.04.19
és el dia que estaven citats a
declarar els perjudicats, però
la jutgessa ni tan sols els ha
escoltat i ha arxivat la causa.
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Desacomplexament fei-
xista al costat de la candi-
data del PP el 28-A a Bar-
celona, Cayetana Álvarez
de Toledo. Un acompa-
nyant de la cap de llista va
fer una salutació nazi ahir
a la UAB en resposta a la
protesta de mig centenar
d’estudiants que es mani-
festaven contra un acte
organitzat per l’associació
S’ha Acabat! titulat Da-
vant dels nacionalismes i
populismes, Europa! A Ál-
varez de Toledo li cridaven
“Fora feixistes!” i ella s’hi
encarava exclamant “Lli-
bertat” amb un membre
de la seva comitiva amb el
braç alçat a pocs metres
d’ella. La candidata va po-
der accedir a l’acte. La visi-
ta a la UAB arriba justa-
ment la vigília del retorn
de José María Aznar en un
acte de campanya a Cata-
lunya després de 15 anys.
L’expresident espanyol,
mentor ideològic d’Álva-
rez de Toledo, també va
ser mal rebut l’any 1999 al
mateix campus. Només
d’arribar, la candidata va
acusar els manifestants
de “mocosos totalitaris i
senyorets reaccionaris”:
“Els exigim que se’n vagin
a la biblioteca, a pensar, a
llegir i a aprendre que exis-
teixen diferents opinions.

Això és la democràcia.” El
líder popular, Pablo Casa-
do –que no hi era–, va par-
lar d’“apartheid” i el PSOE
i Ciutadans van obviar la
salutació feixista i van re-
butjar la protesta dels es-
tudiants.

La trifulga es va traslla-
dar al ple del Parlament.
La CUP es va queixar mos-
trant una imatge de la sa-
lutació feixista, i el diputat
popular Santi Rodríguez
es va indignar, fins al punt
que el president de la cam-
bra, Roger Torrent, el va
acabar fent fora de l’hemi-
cicle després de cridar-lo

tres vegades a l’ordre, tal
com marca el reglament.
Rodríguez és el segon par-
lamentari expulsat de la
cambra des de la recupera-
ció de la institució, des-
prés que el 6 d’octubre del
1994 el president del Par-
lament d’aleshores, Joa-
quim Xicoy, va fer fora Jo-
sep Curto, també del Par-
tit Popular. ■

a Torrent expulsa de l’hemicicle un
diputat del PP indignat pels retrets de la
CUP a Aznar reapareix avui a Catalunya

Salutació
feixista al costat
d’Álvarez de
Toledo a la UAB

Emili Bella
BARCELONA

Moment en què un membre de la comitiva d’Álvarez de
Toledo fa la salutació nazi al seu costat ■ EL PUNT AVUI

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

La frase

“Avui vostès defensen
el braç alçat al costat de
Cayetana, amb la seva
vehemència defensen
la salutació feixista”

Natàlia Sànchez
DIPUTADA DE LA CUP

La consellera de Justícia,
Ester Capella, va avançar
ahir que la llei d’arrenda-
ments urbans catalana re-

duirà els tres mesos de pa-
gament que els propieta-
ris exigeixen d’avançat
com a fiança als arrenda-
taris per llogar un pis. En
resposta a una interpel·la-
ció d’ERC, va assegurar

que el marc legal superarà
l’espanyol i prolongarà la
durada mínima dels con-
tractes de sis a deu anys i
no en els cinc i set anys,
que preveu el nou decret
llei. També s’allargarà el
termini de preavís per a no
renovació del contracte,
fixat ara en quatre mesos
per als llogaters i dos per
als arrendadors, i deixarà
sense efecte totes les clàu-
sules de renúncia incloses
en els contractes signats
quan entrin en vigor. ■

El govern reduirà per
llei els tres mesos a
pagar per un lloguer

Redacció
BARCELONA

La consellera de Justícia,
Ester Capella, intervenint ahir
en el ple ■ M. SIERRA / ACN
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