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Sentit comiat a
l’activista
Neus Català
La capella ardent s’instal·la a Móra, on
demà es farà una cerimònia oberta i,
posteriorment, un acte familiar íntim

EUROPA-MÓN
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Facebook,
Instagram i
Whatsapp
cauen a tot
el món
Català, en una imatge d’arxiu

186151-1208307L

NACIONAL

És el segon cop en
tan sols un mes

1,20€
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ENTREVISTA Olga Arderiu

Advocada de Carme Forcadell i Anna Simó

“Mantenim l’esperança
d’una sentència justa”
FETS · “La rebel·lió i la
sedició no han existit
mai i la desobediència
és inviable”
NACIONAL

FORCADELL · “Com a
molt, hauria de ser
jutjada al TSJC, com la
resta de la mesa”

JUDICI · “Les presons
provisionals i el seu
manteniment són
injustificables”

P20

Optimisme
amb vista a
Setmana
Santa

PSC al Congrés a Girona

P14,15

Alcaldable PP a Lleida

Marc Lamuà

Xavier Palau

“El conflicte no
és amb Espanya,
sinó entre
catalans”

“Qui parli del
155 a Lleida és
que no té
projecte”

Avui, a partir
de les 10.00 h

180177-1151396®

El sector turístic espera
una bona ocupació a la
costa catalana per la
previsió de bon temps
A l’interior les pistes
allarguen la temporada
amb les últimes nevades

P16,17

Jovent practicant esports nàutics ahir als canals d’Empuriabrava ■ QUIM PUIG

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

Jordi Creus
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Free Assange

E

ra el 12 de juliol
del 2007. Aquell
dia el fotògraf de
l’agència Reuters Namir Noor-Eldeen i el
seu xofer Saaed
Chmag caminaven per un barri dels
suburbis de Bagdad. Al carrer hi havia
altra gent. Cap d’ells, però, va veure la
presència de dos helicòpters nordamericans Apache AH64 que els observaven des del cel. Uns segons després, va començar a caure una pluja de
foc que, en poca estona, havia posat fi
a la vida de 12 persones. L’atac va finalitzar amb les paraules terribles d’un
dels atacants adreçades als seus superiors: “Mireu aquells fills de puta
morts. Preciós.” Els fills de puta morts
eren els treballadors de Reuters i el
grup de persones que van tenir la desgràcia d’estar en el lloc equivocat a
l’hora equivocada. Cap relació amb la
resistència iraquiana i cap preparació
de cap atac contra les forces d’ocupació dels EUA. Va ser allò que de manera tan cínica s’anomena “danys colaterals”.

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

Un cop més, matar ha sortit
gratis, però informar-ne li
pot sortir molt car a Assange
Però això darrer ho vam saber anys
després, quan aquest vídeo –en què
les tripulacions dels helicòpters anaven comentant els seus crims com si
es tractés d’adolescents entusiasmats
amb l’últim videojoc– va ser filtrat a la
premsa pel soldat Bradley (avui Chelsea) Manning, amb l’ajut de Wikileaks.
I precisament, la difusió d’aquest vídeo
és una de les acusacions dels tribunals
nord-americans per demanar l’extradició de Julian Assange, detingut la setmana passada per la policia britànica a
la seu diplomàtica de l’Equador a Londres. El cas paradoxal és que cap dels
militars que van participar en aquesta
matança han estat castigats per la seva acció. Al contrari, les represàlies se
les ha endut, en primer lloc, el soldat
Manning. I posteriorment, aquesta pot
ser l’excusa per extradir Assange als
EUA, on molta gent ja es frega les
mans amb una possible acusació d’espionatge que li podria reportar una pena molt severa. Un cop més, matar ha
sortit gratis. Tot el contrari que informar d’una barbàrie com la del 12 de juliol del 2007 a Bagdad, que ha comportat en el passat i pot comportar en
el futur càstigs terribles.

Tantes fades mortes

T

é raó Vicenç Pagès Jordà quan
diu que a Peter Pan hi ha una de
les millors primeres pàgines de
la literatura universal. Per presentar
al lector el personatge de Wendy, i la
qüestió delicada que tots els infants
hauran de créixer un dia o altre, J.M.
Barrie es remunta a una escena idíl·lica en un jardí, quan Wendy tenia tot
just dos anys i, per complaure la seva
mare, va córrer a oferir-li una flor acabada de tallar, segurament amb els
rínxols empolsinats de sol i les galtes
enceses d’emoció. La dolça senyora
Darling no va tenir més remei que posar-se la mà al pit commoguda pel gest
de la filla i sospirar: “Oh, per què no
podries ser sempre així!”, una revelació fatídica de la qual fins i tot una nena de dos anys podia inferir que el seu
meravellós estat present era provisional, que estava destinada a esdevenir
una altra cosa, una persona adulta ni
més ni menys, i que en vista que
aquesta classe de coneixements s’adquireixen a tan tendra edat, “dos és el
començament del final”.
És ben possible que Peter Pan, escrit el 1911, sigui un dels llibres que

“
De debò fa falta
projectar en els
infants la tristesa
dels adults?

més detesta el comitè moral del col·legi que ha privat els seus alumnes de
llegir obres tan subversives com La caputxeta vermella o La bella dorment
perquè, segons ha dictaminat, perpetuen estereotips sexuals, inoculen valors tòxics i suposo que també inspiren pensaments impurs i et fan venir
unes ganes tremendes de tocar-te. Al
reportatge que informava d’aquesta
controvertida mesura, els representants de la “comissió de gènere” de
l’escola, com en d’altres tenen grups
encarregats d’organitzar festes o de
cuidar l’hort, mostraven orgullosos els
prestatges ara gairebé buits de la bi-

blioteca del centre, després de retirarne els exemplars sospitosos. Com si
servís per mitigar el seu acte de puritanisme progre, s’han afanyat a aclarir
que de moment només s’han rabejat
en les lectures del cicle infantil, quan
l’alumnat, a aquella edat que és “el començament del final”, no té encara esperit crític i corre el perill, pel que
sembla, d’assumir els models opressors com a certs. Els que no vam tenir
la sort que ens previnguessin contra
contes tan criminals, com tothom sap,
continuem creient que les guilles parlen i els elefants volen, encara busquem dinerets escombrant l’escaleta i
temem com folls la nostra pròpia ombra. De debò fa falta projectar en els
infants la tristesa dels adults, les seves
suspicàcies i els seus traumes, els seus
ressentiments? Per què no els deixem
tranquils, sense cap culpa, davant
d’uns llibres que han fet aportacions
fascinants a la literatura? També és a
Peter Pan on trobo aquesta defensa
del poder de la imaginació, enfront del
fanatisme de la raó: “Cada vegada que
un nen diu ‘jo no crec en fades’, hi ha
una fada en algun lloc que cau morta.”
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EDITORIAL

A la tres

Joan Rueda / jrueda@elpuntavui.cat

Les batalles de Barcelona

E

ncara que sembli que no, encara
en falta molt per a les eleccions
municipals del 26 de maig. I en
falta molt perquè el ritme de la política
catalana és frenètic, a banda del judici
de l’1-O, abans de les municipals hi ha
unes estatals. Al llarg d’aquests 40
anys d’ajuntaments democràtics ha
quedat prou clar que els ciutadans són
prou madurs per votar diferent en cada elecció i per valorar, en unes municipals, els lideratges i la feina feta. Ara,
també és cert que en la situació de polarització que viu la política catalana
això serà més complicat, com els està
sent complicat als candidats a l’Ajuntament de Barcelona, per exemple,
parlar només de propostes de ciutat. I
no només això: els resultats de les generals o, més ben dit, els mals resultats de qui els pateixi, poden abocar un
tant per cent d’electors a pensar més
en el vot útil, en dinàmica de blocs,
que en el candidat municipal.

“
A la lluita entre
independentistes i

constitucionalistes se
n’hi suma una d’igual
de cruenta, la que es
bat dins del bloc
En aquesta precampanya, però, ja
queda clar que l’anomenada batalla de
Barcelona són, en realitat, dues. La
primera és òbvia: entre els dos blocs,
els independentistes i els constitucionalistes. La segona, però, és dins els
mateixos blocs, no per l’hegemonia,
impossible, però sí per la victòria que
els col·loqui en una situació d’avantat-

De reüll

ge per negociar. Els primers sumen,
per primer cop, quatre candidatures,
cosa que representa, d’entrada, un perill. A JxCat, ERC i la CUP s’hi ha sumat Barcelona és Capital. I el perill és
que si alguna de les candidatures es
queda a poc del 5% i no pot entrar a
l’Ajuntament, aquest bloc perdrà regidors. De fet, el mateix els pot passar
als constitucionalistes. A Cs –la plataforma de Manuel Valls–, el PSC i el PP
s’hi pot sumar Vox. En aquest cas, però, el risc és més que el PP es quedi
prop del 5% ja que Vox, a hores d’ara,
és bastant més lluny. En aquest camp
la lluita és prou cruenta ja que tant Cs
com el PP ataquen el PSC per haver
governat amb Colau. I Colau? Doncs, al
mig dels dos blocs, cosa que, d’entrada, semblaria bona però que no és clar
que ho sigui, i menys si es parla poc de
Barcelona i la discussió del model de
ciutat és, de fet, la tercera i menys important batalla en aquests moments.

Les cares de la notícia

Anna Puig

PILOT

Persecució
total

Marc Márquez

El tro d’Amèrica

L

a persecució és absoluta, en tots els àmbits i governi
qui governi a l’Estat. Polítics, policies, activistes,
membres dels CDR, mestres, ciutadans anònims... i els
darrers han estat els bombers. Un jutjat investiga un
suposat acte de protesta que van realitzar membres
d’aquest cos d’emergències davant la comandància de
la Guàrdia Civil de Girona l’endemà del referèndum.
Segons va relatar un guàrdia civil en el judici del procés,
els bombers haurien passat per davant la comandància
fent sonar les sirenes dels camions, proferint insults i
exhibint pancartes a favor del
Ara són els
referèndum. Curiosament, després
bombers els del testimoni al judici, tenim
d’aquesta investigació pel
que estan en notícies
que es considera un delicte de
el punt de
malversació (per la despesa de la
mira de la
gasolina dels vehicles oficials) i
abandonament del lloc de treball.
repressió
Fins i tot és sorprenent que no hagi
estat fins ara que la maquinària repressora hagi posat
en el punt de mira els bombers, un cos molt significat
amb la mobilització ciutadana i que va tenir un paper
molt actiu en la jornada del referèndum i en els dies
posteriors. Però per l’Estat mai és tard. Estem parlant
d’uns fets que van passar fa més d’un any i mig. Però
això no és un problema. La qüestió és intentar estendre
una sensació de por arreu i coaccionar en tots els
àmbits. Encara no han entès que amb l’1-O la història va
canviar i la repressió ja no espanta. Aquest país s’ha
envalentit d’una manera que no saben com aturar.

-+=

El Tro de Cervera va aconseguir diumenge a la
matinada la pole position en el Gran Premi de les
Amèriques i ja en van set: ha aconseguit ser el primer en totes les classificacions que s’han disputat en el traçat d’Austin. Tota una fita que deixa
Márquez en un lloc privilegiat.
PRESIDENT DE FACEBOOK

Mark Zuckerberg

Caiguda global
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Ahir va ser el segon cop en menys d’un mes que
les tres principals empreses de Zuckerberg deixaven de funcionar a escala mundial. Facebook,
Whatsapp i Instagram van morir durant tres hores. Un imperi com el seu no es pot permetre errades com aquesta i menys de forma continuada.
PERIODISTA

Manuel Cuyàs

Reflexions

-+=

El reconegut periodista del Maresme publica Sota
el barret, una tria dels articles de la secció diària
Vuits i nous que publica a El Punt Avui. Reflexions
d’un to i un estil molt personals, carregades de veritat i agrupades en un sol volum que val la pena
rellegir.

El futur
incert
d’Assange
Després de ser detingut, Julian Assange afronta a hores
d’ara un futur judicial incert a Londres. D’entrada, resulta inevitable
que el cofundador de Wikileaks
afronti les conseqüències d’haver
trencat –amb el seu tancament a
l’ambaixada de l’Equador– la llibertat provisional que li havia dictat un
jutge britànic el 2012. Un afer que li
comportarà al voltant d’un any de
presó. Aquesta és una contingència
amb què ja comptava el seu equip
d’advocats. Però el que preocupa
és el procés d’extradició als EUA. De
moment els nord-americans tenen
activada una ordre de detenció per
col·laboració en la conspiració que
va protagonitzar la soldat Chelsea
Manning, que va furtar informació
militar i la va facilitar a Wikileaks.
Un delicte relativament menor. Però aquesta pot ser una trampa jurídica que després, un cop aconseguida l’extradició, permeti ampliar
els càrrecs per enterrar Assange a
la presó en un acte de venjança.
Descriure Assange com un pirata informàtic conspirador al servei
de potències enemigues dels EUA
com planteja el Pentàgon és una
fal·làcia. La tasca de Wikileaks ha
estat fonamental perquè els principals i més prestigiosos diaris del
món publiquessin vulneracions de
drets humans de l’exèrcit dels EUA
a l’Iraq i l’Afganistan. O trames de
corrupció de governants com la
que curiosament afecta l’actual
president equatorià. Entregar Assange a un futur incert en mans
dels EUA provocarà un desgast de
la imatge britànica al món respecte
al compromís en defensa dels drets
humans. Però també una nova confrontació del govern de Theresa
May amb l’oposició laborista. Per la
qual cosa, Londres ha de filar molt
prim a l’hora de prendre decisions
sobre una extradició que no sembla
gens fàcil jurídicament parlant.
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Pensions dignes
Milers de persones clamen per
unes pensions dignes.
Convocades per la UGT i CCOO,
a Barcelona van omplir la Via
Laietana.

Full de ruta

10
anys

Espases enlaire
Montilla pacta el nou marc de
negociació del finançament
amb Salgado. El president
català afirma que no acceptarà
“ni un gram de rebaixa”.

20
anys

Crisi a Kosovo
Belgrad acusa l’OTAN de matar
70 refugiats a Kosovo. Els aliats
asseguren haver atacat un
comboi militar, però neguen
l’existència de víctimes civils.

Tribuna

Xevi Sala

Núria Esponellà. Escriptora

Caçadors
d’animals

A

bans d’embolicar-se amb el salari mínim semblava
que Pablo Casado havia arribat a la seva
més alta capacitat argumental quan va afirmar en una trobada amb mainada que la cacera serveix per sacrificar els animals abans
que es posin malalts. Entre la massa
electoral, però, augmenta la gent contrària a la pràctica suposadament caritativa de la cinegètica, fins al punt que
les enquestes ja donen algun escó als
partits animalistes com el Pacma. Perquè denunciar el maltractament animal no és una excentricitat, sinó un
comportament que forma part de la
més profunda humanitat. Encara que
Casado no ho vulgui o no ho pugui entendre, tampoc aquest seu company
de viatge que protagonitza els mítings
amb una pistola sota el braç. La intervenció de caçadors en el control d’algunes espècies animals hauria de quedar reduïda a casos molt determinats,
sempre subjectes al més estricte control de les autoritats i com a mesura

Denunciar el maltractament
animal no és una
excentricitat, forma part de
la més profunda humanitat
extrema que caldria substituir per alternatives menys perilloses. Perilloses
per als animals i per als mateixos caçadors, entre els quals desgraciadament
cada temporada cal lamentar també
alguna víctima. Per això pacifistes i
animalistes formen una muralla moral
cada vegada més sòlida contra els partidaris de col·leccionar armes llargues
per abatre bestioles i també contra els
defensors de la tinença d’armes curtes
contra els possibles atracadors. En
aquest context resulta xocant la queixa que alguns col·lectius de caçadors
han formulat contra les protestes dels
animalistes. Ofesos amb les crítiques,
els caçadors demanen l’ampliació dels
supòsits del delicte d’odi previstos al
Codi Penal. Ja hi tornem a ser. El delicte d’odi va ser tipificat per protegir
col·lectius vulnerables, no pas armats i
ben proveïts de munició. D’altra banda,
una de les característiques de democràcies més consolidades és la tendència a reduir els tipus penals, no pas
a expandir-los. D’això en depèn precisament una protecció més eficaç dels
drets de l’espècie, en aquest cas de
l’espècie humana.

Comprar a granel

F

a temps que ho intento, però no me
n’acabo de sortir. Procuro tenir sempre a mà una bossa de cotó i bossetes
de paper a dins, per estalviar-me els plàstics quan vaig a comprar; a més, vaig carregada amb cistells al portaequipatges del
cotxe. No em posis safata, acostumo a dir,
embolica-m’ho amb paper. Tot i això, quan
demano que em tallin formatge o embotits,
per exemple, per evitar les llesques envasades que s’ofereixen com una presentació
inevitable i cada vegada més abundant,
acabo arreplegant sense voler algun plàstic. La compra acostuma a quedar anxovada dins una bossa plastificada, sense que
tinguis temps de dir que no la volies, perquè
interpreten que és més higiènic –quan es
tracta de botigues especialitzades– o bé
perquè estan obligats a enganxar-hi l’etiqueta amb el preu, si és un supermercat. La
darrera vegada que he necessitat formatge
tallat per a una celebració de més de cinquanta persones m’he trobat que la dependenta de la botiga de proximitat on vaig fer
l’encàrrec havia posat una làmina de plàstic entre llesca i llesca! Hem arribat a extrems absurds. I la situació no varia gaire a
l’hora de comprar qualsevol tipus d’ali-

ment, sobretot si és preparat. El més escandalós és veure fruita envasada, a vegades una trista mandarina dins un taüt de
porexpan. La situació ha arribat a un límit
insostenible (llegeixo que al nostre país un
40% de totes les escombraries generades
corresponen a embalatge, que és una barbaritat). Molts comerciants intenten fer el
pas i canviar plàstics per bosses reciclables
o de paper, però l’encariment de costos que
això suposa tampoc ajuda gens les petites
botigues, prou escanyades per la magnitud
de l’oferta amb què competeixen els supermercats circumdants.
LES GRANS CADENES semblen tenir carta

blanca en tot; potser fan pagar la bossa de
plàstic al final del recorregut, però tinc la
impressió que han augmentat els envasats
en totes les seccions. Em sembla una presa
de pèl. És cert que hi ha productes ben difícils de transportar, que ens situen en un
punt d’inflexió, si volem que la situació millori substancialment. Comprar en botigues de proximitat i comerços on es venen
els productes a granel ens obliga a repensar
els envasos i portar a sobre recipients que
ens han de servir per transportar els ali-

ments (petits sacs per a llegums i arròs,
cassoletes o tuppers per a aliments preparats, bosses de material reciclat...). D’un
temps ençà s’ha posat de moda la tendència de comprar a granel i han nascut botigues especialitzades en això. Encara que
no acabo de veure que això s’imposi, en absolut, sinó que continua essent un fet molt
minoritari, la situació global ens hauria
d’encaminar a un canvi de paradigma, no
pas dictat per cap moda sinó com a via d’estalvi d’escombraries inútils que contaminen la terra. Particularment, veig que tot i
el que faig, acumulo molts residus, massa.
Sovint em revé a la memòria com comprava la meva àvia, que arribava a casa amb el
recuit embolicat dins una fulla de col o la
llet dins la lletera. Com pot ser que ens hàgim allunyat tant de costums ecològicament sostenibles? Quantes polítiques inútils, quants interessos econòmics i quant
d’esnobisme i excés de comoditat ens ha
dut fins on som ara? A vegades recular pot
ser avançar. Em torno a fer per enèsima vegada el propòsit d’aplicar el reciclatge a
fons a la meva vida, sabent que la inèrcia i
les polítiques econòmiques ens van en contra a tots els qui ho estem intentant.

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

Fins demà i
moltes gràcies
b Segurament, en un moment o altre hem conegut a la
feina diferents persones de
càrrec superior que ens han
delegat responsabilitats. Quan
ja tenim experiència suficient
per poder comparar, ens queda molt clar que hi ha bons i
mals líders. Alguns es limiten a
donar ordres automàticament, assumint que sempre
hem de fer excel·lentment les
nostres tasques perquè és la
nostra feina i per això tenim
un sou. Sí, l’eficiència és important, però som humans.
Personalment, he conegut
mals líders, però també líders
molt humanitzats, que, cada
dia sense excepció, quan acaba la jornada són capaços de
dir somrient: “Fins demà i
moltes gràcies.” Per a mi,
aquestes són les persones inoblidables; amb només
aquest senzill detall aconsegueixen que cada dia anem a

treballar amb ganes. A vosaltres, gràcies.
ERIC LÓPEZ PIÑERO
Badia del Vallès (Vallès Occidental)

Julian: assumirem
la nostra
responsabilitat
b A moltes ens ha estremit la
imatge de Julian Assange forçat per la policia britànica a sortir de l’ambaixada de l’Equador
a Londres, cridant “resisteixin!”.
Catalunya, des d’on escric, té
un tros d’història compartida
amb Assange. Aquí, líders polítics i activistes s’enfronten a un
judici amb penes que podrien
arribar als 25 anys per haver
permès a la població votar al
referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre del 2017. És a dir, es criminalitza l’exercici d’un dret democràtic, posant les bases que
seran aprofitades per l’extrema
dreta puixant a Europa. Cada
dia podem veure a la televisió la
retransmissió en castellà

d’aquest judici. Impressiona la
manca de garanties que s’ofereixen per a la defensa de les i
els presos polítics. Assange va
legitimar l’esforç per votar dels
habitants de Catalunya, reconeixent-lo com l’expressió de la
població d’expressar els seus
desitjos polítics. I després de la
violència desplegada pel govern espanyol per aturar el referèndum, sobre una població totalment pacífica, que va tenir
un balanç de més de mil ferits,
Assange va interpel·lar Europa
pel seu silenci. A l’agost del
2018, a causa de pressions espanyoles, el president equatorià va llançar un avís al periodista que havia d’abstenir-se d’“intervenir en la política i l’autodeterminació dels països”. Van
acabar tallant-li les comunicacions amb l’exterior. L’únic crim
d’Assange ha estat complir la
tasca de qualsevol periodista i
informar. I més valuosa encara
ha estat la seva aportació en visibilitzar els crims comesos
d’amagat per l’administració

nord-americana a altres països,
entre d’altres. El que li pugui
passar tindrà repercussions
molt més enllà del seu cas individual i reafirmarà la deriva autoritària empresa a escala global. Dies abans de la votació del
referèndum, recordo la pantalla
gegant situada sobre els murs
de la Universitat de Barcelona
des de la qual Assange feia una
videoconferència a milers d’estudiants, alertant sobre la repressió que ocorreria. Afirmava
que davant d’una situació així,
les persones que disposaven
d’eines tenien la responsabilitat
de compartir-les. I finalment
parlava de la necessitat de protegir-nos de forma col·lectiva.
Crec que tenim la mateixa responsabilitat davant seu. Això
implica mobilitzar-nos per exigir la seva llibertat i demostrarli que no està sol, que la seva
lluita per l’accés a la informació
i per la lliure expressió és també
la nostra.
MÓNICA VARGAS COLLAZOS
Sant Boi de Llobregat (B. Llobregat)
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La frase del dia

“Sense vots, les il·lusions es tornarien botifarrons”
Miquel Iceta, PRIMER SECRETARI DEL PSC

Tribuna

De set en set

Democràcia prostituïda

Perpinyà

Joaquim Nadal i Farreras

Manuel Milián Mestre. Periodista i consultor d’empreses

D

es de 1976 no s’havia viscut una escenografia semblant del procés democràtic. Des de la desaparició del
dictador Franco no s’havien conjurat
tants elements per qüestionar la seguretat
i el futur de la societat espanyola. Des de
1934 (els fets d’Octubre) Catalunya no havia convulsionat el paisatge polític espanyol com ara. I des de maig de 1968 –bressol de tots els mals segons el recent article
del papa Ratzinger (“La Chiesa e lo scandalo degli abusi sessuali”, Corriere della
Sera, 11 d’abril de 2019)– no s’havia produït una crisi semblant dels valors morals i
ètics, d’un sistema corrupte que amenaça
destruir els fonaments de les nostres societats occidentals.

NI ÉS ALARMISME,

ni és l’apocalipsi: simplement és la verificació d’una fenomenologia que transcendeix ja la nostra capacitat de resistència. Si al 1989 una sèrie de
factors conjunturals (la convergència de
quatre protagonistes particularment lúcids en el lideratge mundial, com Joan Pau
II, Gorbatxov, Margaret Thatcher i Ronald
Reagan) van dinamitzar la gènesi derivativa dels elements estructurals: evidència
del fracàs comunista, intel·ligència d’un
capitalisme de tall humà i social, cansament d’Europa Central per l’escàndol del
mur de Berlín, desintegració del Pacte de
Varsòvia, etc., les conseqüències van ser la
liquidació del món bipolar i la gènesi de la
multipolaritat en l’ordre internacional que
ens ha conduït a l’heterogeneïtat de les
ideologies desnaturalitzades –jo diria dessacralitzades– i a la mistificació dels sistemes usuals. És a dir, Rússia ressorgeix de
la mà de Putin –la intel·ligència més astuta
del tauler polític d’avui– i estableix una
pseudodemocràcia de les elits que li confereix estabilitat; la Xina provoca un terratrèmol en els mercats mundials gràcies a la
seva aporia practicada de capitalisme gestionat pel comunisme (sense conat de democràcia); EUA en mans d’un arbitrari
amoral i primari que només apel·la al profit, a la llei de la utilitat i al règim subjectiu

Sísif
Jordi
Soler

de les necessitats alienes; la UE en una absoluta confusió d’objectius, sistema de valors, desubicació en el tauler internacional
i pèrdua de rumb, mentre és pacíficament
envaïda per masses migratòries que mudaran la seva morfologia, les seves creences o descreences i la seva cultura a la volta
de 25/30 anys. En aquesta tètrica confusió, només emergeix una llum, demogràficament inquietant, que és el protagonisme hegemònic en la societat i en els mercats d’una Àsia imparable.

euroasiàtiques que van liquidar l’Imperi
Romà per causes endògenes (descomposició moral) i exògenes (la superioritat “moral” i física dels invasors). No podem oblidar aquella anàlisi d’Unamuno al pròleg de
la seva novel·la Niebla: “El comienzo de los
pueblos es guerrero y religioso, la espada
y la cruz. Después se sofistican con lo erótico y metafísico.” I en això estem davant
la ceguesa dels intel·lectuals i dels poderosos.
ES QÜESTIONA LA DEMOCRÀCIA formal i es

VAIG PUBLICAR FA UNS ANYS en L’Osserva-

tore Romano (Vaticà) un article sobre Euràsia. Era inevitable l’hegemonia demogràfica d’aquell continent i les seves masses de milers de milions d’habitants que inexorablement necessitarien trencar les
costures dels seus límits geogràfics. La primera operació expansiva seria a Europa:
per afinitat física, per tradició històrica i
per continuïtat continental: Euràsia. Cap
novetat per a mi aquest llibre que acaba
d’aparèixer i que comença ja a commoure
les consciències, de Parag Khanna, titulat
In the future, Euràsia will rule the world.
Tot ens condueix a un canvi de l’hegemonia mundial. Europa abocada a la seva inefable decadència, objectiu de nous “bàrbars” com en el segle V amb les invasions

“
Que el 10% de
la població acumuli

el 90% dels béns. Si
la bretxa no deixa
de créixer, de quina
democràcia estem
parlant?

ressent la convivència; s’imposa el número
sobre la qualitat; s’immolen els principis
que fonamenten la nostra civilització davant el déu dels diners i de la vida epicúria;
es perverteix el sentit de l’interès col·lectiu
per l’ambició personal; es premen els valors de la utilitat i es posposa la prevalença
dels interessos de la comunitat en favor del
simple egoisme de l’ambició i de les riqueses. Que el 10% de la població acumuli el
90% dels béns. Si la bretxa no deixa de créixer, de quina democràcia estem parlant?
Si el sistema ha degenerat fins a dipositar
el poder real en mans dels menys, que determinen les conveniències dels altres, de
quina democràcia parlem? Si retornem a
les elits superpoderoses que imperen en
els estats i en l’aplicació del mètode democràtic, no seria més adequat parlar d’una
pseudodemocràcia feudalista?
AQUEST QUADRE d’alguna manera es cor-

respon amb la teoria de Piquetty sobre “les
elits extractives”, que són les que controlen els interessos pressupostaris de la nació de manera escandalosa, amb conductes de màfia refinada. A Espanya ja succeeix, com a Rússia, o EUA, o el Mèxic preLópez Obrador. Els ciutadans, conscients
o inconscients, acaben sucumbint a
aquest sistema de democràcia formal
prostituïda. Tenia raó Aristòtil amb això
del “govern dels millors”? Paradoxalment
és així, donat el que resulta del vot, a Espanya i a Catalunya, és el govern dels mediocres; fet i fet dels pitjors. Decebedor.

D

imecres de la setmana passada el
rector de la Universitat
de Perpinyà-Via Domitia, Fabrice Lorente, em
va fer el lliurament del
títol de doctor Honoris Causa per aquella
universitat. Vaig sentir-me honorat i em
vaig mostrar agraït.
Vull recordar ara que en aquella cerimònia i en resposta a l’elogi que em va
fer el professor Julien Lugand vaig voler
subratllar diverses idees. La primera de
totes, els diversos lligams personals que
m’uneixen sentimentalment amb Perpinyà per raons familiars i també per raons
polítiques. En segon lloc vaig voler insistir
en la percepció paradoxal de dues ciutats, Perpinyà i Girona, que estan alhora
tan a prop i tan lluny. Em vaig referir als
efectes de la frontera i a la ruptura diversa i successiva d’aquest efecte més psicològic que real. Un passat comú i compartit, una història i una cultura comunes, transcendeixen l’efecte de la frontera i a l’hora de l’Europa del segle XXI i de
les comunicacions amb alta velocitat els
contactes i els intercanvis transfronterers no poden fer sinó augmentar, enriquir-se i diversificar-se.
Després vaig voler fer referència a
L’Exilíada, a la recepció que França feu
dels milers d’exiliats, de les dificultats i de
la duresa dels camps, al testimoni, aportat per Jordi-Pere Cerdà, d’Arístides Maillol comparant el pas dels refugiats pel
coll de Banyuls amb la fugida d’Egipte, i
al judici sever que li va merèixer a JordiPere Cerdà aquesta dramàtica recepció.
En canvi, superades les contradiccions de la guerra i de les circumstàncies
que van posar França al peu dels cavalls
del feixisme, vaig voler posar l’accent en
l’acollida als refugiats que van triar de
viure enyorats a la Catalunya francesa.
Pau Casals, Pompeu Fabra, Carmel Rosa
i Antònia Adroher, i com a compendi del
drama col·lectiu Josep M. Corredor, gironí i jugador del Girona. L’osmosi transfronterera com un camí de llibertat.
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Puigdemont
exigeix el
referèndum
per pactar

“La condició
indispensable per
seure en una taula
és que no et neguin
a tu mateix”, defensa

ERC avisa que,
si no guanyen
ells, guanyarà
el PSC

Els republicans fan
una crida a fer
guanyar per primer
cop a les generals
l’independentisme

Olga Arderiu Advocada de Carme Forcadell i Anna Simó

“La rebel·lió i la sedició
no han existit mai i la
desobediència és inviable”
PARLAMENT · “El vot de la presidenta Forcadell val el mateix que el dels altres membres de la mesa, i cal aclarir si l’ordre del
Constitucional va ser desobeïda, perquè hi ha decisions, com la votació de les lleis del setembre, que les va prendre el ple del
Parlament i no la mesa” JUDICI · “Les presons provisionals són injustificables i mantenim l’esperança d’una sentència justa”
Mayte Piulachs
BARCELONA

O

lga Arderiu (Berga,
1975) és sòcia fundadora d’MDA Advocats,
despatx especialitzat
en dret penal, menors i dret penitenciari, i constituït el 2007.
Actualment, és diputada de la
junta de govern del Col·legi
d’Advocats de Barcelona (Icab),
amb la degana Maria Eugènia
Gay, i és professora associada
del grau de criminologia de la
Universitat Pompeu Fabra i
també del màster d’advocacia
de la Universitat de Barcelona.
És l’advocada de l’expresidenta
del Parlament Carme Forcadell
i de l’exdiputada d’ERC i membre de la mesa Anna Simó. Per
carregar piles davant les llargues sessions del judici al Tribunal Suprem, a Madrid, Arderiu
assegura que quan pot s’escapa
al gimnàs. “L’esport em va molt
bé per fer renovació. I ens caldrien estones per desconnectar, però això és molt difícil,
perquè el cap de setmana hem
de seguir preparant el judici.” I
hi afegeix: “Tenir un client a la
presó pesa, però en aquest cas
més, perquè veus que és una
injustícia, i tothom te’n parla.
Quan marxem de Madrid els dijous, i sabem que ells es queden
allà… És molt dur.”
En les nou setmanes de judici,
fins a tres cops s’han falsejat
dades sobre l’expresidenta Forcadell. Significa que falta ma-

terial acusatori contra ella?
Absolutament. L’única cosa que
se li pot imputar és l’actuació
que va fer amb els membres de
la mesa del Parlament, i com a
molt hauria de ser jutjada al
TSJC, com ells. No s’explica per
què a ella se li demanen disset
anys de presó per rebel·lió i a la
resta de la mesa, una inhabilitació per desobediència.
Sembla que se l’acusi d’haver
participat en concentracions i
sempre defensant la no-violència, com davant del TSJC.
Exactament. I en aquesta manifestació davant del TSJC, en
l’atestat policial, el tinent coronel Baena va treure una part de
la seva intervenció, quan Forcadell deia: “No caiguem en provocacions. Ho farem tot pacíficament, com sempre.” No lligava
amb el seu relat.
El tinent coronel Baena també
va declarar en el judici que la
candidatura de Forcadell com
a presidenta del Parlament sortia en la llibreta Moleskine de
Jové i no és cert. El denunciaran per fals testimoni?
En funció de la sentència. Per
denunciar un delicte de fals testimoni, la mentida que es digui
ha de tenir una rellevància en la
resolució. Si el que va dir Baena
no té cap valor, res. I si es recull
en la sentència, ho estudiarem.
El Suprem no ha volgut aclarir
si Baena és Tácito.
No. Vam demanar una pericial

❝

La declaració de
Forcadell va ser molt
clara. Sols havia de dir,
com deia ella, la veritat
del que va succeir

❝

La presidenta, com a
molt, hauria de ser
jutjada al TSJC, com
la resta de la mesa
del Parlament

❝

Per poder denunciar
Baena, caldria que el
que va dir en el judici
tingués rellevància
en la sentència

per aclarir si Baena era Tácito
en un compte de Twitter, a banda de la testifical d’un periodista, que sí que es va admetre. El
tribunal ens la va denegar amb
l’argument que no calia perquè
el que feia Baena en la seva vida
personal no afectava la seva vida professional. Nosaltres pensem que no és així després de
veure com s’han manipulat els
seus atestats i s’han omès fets
importants.

tensió... No van als calabossos
de l’Audiencia Nacional, però
en el canvi de la Guàrdia Civil a
la Policía Nacional els ho escorcollen tot cada vegada.

Parlant de versions contradictòries, creu que el Suprem acceptarà finalment l’acarament,
demanat pel seu col·lega Xavier
Melero, entre el coronel Diego
Pérez de los Cobos i el comissari Ferran López?
És una mesura molt excepcional i que normalment es denega. Al Suprem, però, hi ha un
precedent: va aprovar diversos
acaraments entre el ministre
Barrionuevo i altres acusats del
cas de Segundo Marey. Si el tribunal la volia denegar, ja podria
haver dit que no l’acceptaven.

El tribunal va canviar l’ordre de
sortida de la sala i ha provocat
que familiars i amics que són
entre el públic no puguin saludar ni abraçar els presos i les
preses quan acaba el judici.
Diuen que va ser perquè sembla
que algú els va insultar.
De cop i volta van canviar el
criteri i no ens van explicar res.
No vam sentir cap insult ni res.
Ells prefereixen poder-se abraçar cada dia amb els familiars.

Va preparar molt l’interrogatori
amb Forcadell?
De la seva declaració, en vam
sortir totes dues molt contentes. La vam preparar, però ella
va dir que només havia de dir la
veritat del que va succeir. Ho va
explicar tot molt bé i molt clar.
Com està Forcadell?
La veig cansada. Tot plegat és
molt dur. Llevar-se molt d’hora
i tornar molt tard, tot el dia en

Poden entrar a la sala del Suprem on són els presos?
Els advocats i les advocades hi
podem entrar, en les pauses. I
als familiars els deixen entrarhi deu minuts a l’hora de dinar,
i de quatre en quatre.

En el judici, Forcadell va declarar que la seva actuació com a
presidenta del Parlament era
defensar la llibertat d’expressió
de tots els grups parlamentaris. Els lletrats del Parlament,
però, han assegurat al Suprem
que la mesa pot aturar una proposta per motius de fons si va
contra la Constitució, amb les
darreres interpretacions del
Tribunal Constitucional (TC).
Aquí el que ha succeït és un canvi de jurisprudència en els últims anys per part del Tribunal
Constitucional, el qual conside-
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Memòria i misèria
moral
Xavier Miró

rem que està polititzat. Els canvis que ha fet no són només per
motius jurídics. Certament,
abans només es refusaven propostes per raons de forma, cosa
que té molt de sentit, perquè el
que no pot fer la mesa és censurar el que presenten els grups
parlamentaris per debatre-ho,
ja que la iniciativa després pot
canviar, pot ser constitucional
o ni tan sols aprovar-se. Donar
tant poder polític a la mesa, perquè decideixi de què es parla i
de què no, vulnera el dret a la
participació política, el qual no
només empara els diputats i diputades, sinó tots nosaltres,
que els hem votat. Per primer
cop, l’any 2014, el TC anul·la
una resolució, la del dret a decidir, que és estrictament política. I el que pretén el TC és donar
un poder excessiu a la mesa.
Per què defensa que la presidenta Forcadell hauria d’estar
amb la resta de membres de
la mesa acusats al TSJC, com
Anna Simó, de la qual vostè
també és advocada?
La mesa és un òrgan col·legiat.
Són set membres, i totes les decisions les van prendre per majoria: la presidenta Forcadell
no va haver d’usar el seu vot de
qualitat mai, perquè mai hi va
haver cap empat per usar-lo. El
seu vot val el mateix que el dels
altres membres de la mesa i és
absolutament inexplicable que
no estigui amb ells al TSJC. La
mantenen al Suprem perquè,
en aquest relat de pilars que
han construït, el pilar del Parlament l’aguanta ella.

Dissabte va morir Neus Català, als Guiamets, el poble
que la va veure néixer el 1915 i on va tornar per morir.
Havia lluitat al bàndol republicà i a la Resistència francesa fins que va ser deportada al camp nazi de dones
de Ravensbrück, un camp de mort al qual va tenir la
sort de sobreviure. Les preses jueves ja havien estat
traslladades per exterminar-les a Auschwitz el 1942.

L’any de l’alliberament del camp, preses poloneses encara hi eren sotmeses a experiments mèdics i preses
gitanes hi eren esterilitzades. L’amiga Carme Martí va
escriure la memòria de Català a Un cel de plom. Memòria que cada dia banalitzen amb la seva misèria
moral polítics que titllen els seus rivals de “supremacistes”, “xenòfobs” o “nazis”.

Els membres de la mesa van
cometre un delicte de desobediència?
La desobediència és inviable. En
aquest cas, hi ha una col·lisió entre els drets fonamentals dels diputats, que s’han de respectar, i
l’ordre que els dona el Tribunal
Constitucional. En dret penal,
hi ha eximents com ara quan la
persona actua en l’exercici d’un
deure o un dret, i amb això se la
pot absoldre. Cal aclarir també
si han incomplert o no l’ordre
del TC, ja que no totes les decisions estan en mans de la mesa.
En el cas de les lleis del setembre, va ser el ple del Parlament
en la seva totalitat el que va votar canviar l’ordre del dia. I en
aquest cas no estan investigats
tots els diputats i diputades, perquè els seus vots estan emparats
per la inviolabilitat parlamentària. Aquí s’intenta diferenciar els
vots dels parlamentaris dels vots
dels membres de la mesa. L’únic
precedent és la sentència del cas
Atutxa al Suprem, en què es diu
que la mesa fa actes administratius i actes parlamentaris, i els
primers no estan subjectes a la
inviolabilitat parlamentària, que
també seria discutible. El nostre
cas és diferent del d’Atutxa, perquè els actes de la mesa que es
qüestionen són absolutament
parlamentaris, ja que afecten
drets fonamentals relacionats
amb el que es pot debatre i el
que no. No pot ser que els parlamentaris estiguin protegits per
la inviolabilitat parlamentària i
que la mesa decideixi què es deContinua a la pàgina següent
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Olga Arderiu Advocada de Carme Forcadell i Anna Simó
Ve de la pàgina anterior

bat, és a dir, els censuri abans,
i alhora no estigui també emparada per la inviolabilitat parlamentària. Per tant, si hi ha inviolabilitat, no hi ha delicte de
desobediència.
En el judici al TSJC es decidirà
si el Parlament pot debatre sobre qualsevol tema o és un òrgan intervingut?
Sí. Com el fet que el TC hagi
prohibit una comissió d’estudi,
amb cap efecte jurídic. A escala
europea i internacional no s’entén, perquè el parlamentarisme té uns valors que s’han de
protegir, i és l’essència de la divisió de poders.
Amb les declaracions del major
Trapero, s’han desmuntat els
delictes de rebel·lió i sedició?
La rebel·lió i la sedició no han
existit mai, i la desobediència és
inviable. Les seves declaracions
són una prova clara que els Mossos d’Esquadra estaven disposats a complir amb la llei.
Veient la presó preventiva durant més d’un any de Forcadell
i els altres vuit presos polítics,
s’afirma que costarà molt que
el Suprem els absolgui.
Esperem que no, i no hauria de
ser així. Les presons provisionals i el seu manteniment són
totalment injustificables. En el
cas de la presidenta Forcadell,
feia cinc mesos que estava en llibertat provisional, signant cada
setmana al jutjat i amb el passaport retirat, i no va fer cap actuació que fes pensar que volia
fugir. Volem mantenir l’esperança que serà una sentència justa.
Per justificar aquesta presumpta violència, la fiscalia fa desfilar en el judici un centenar
d’agents que relaten incidents
o ferides lleus.
Sí, però que una persona individualment llanci una cadira a un
agent no és suficient per justificar l’alçament violent que requereix la rebel·lió per declarar
la independència. Quan pensem
en rebel·lió, a tots ens ve al cap
Tejero. Ell va cometre violència
i intimidació per treure el poder
a qui el tenia legítimament.
Fa setmanes que no sentim el
nom de l’expresidenta Forcadell
en els testimonis. Sembla un
judici contra el cos dels Mossos
o fins i tot contra els ciutadans
que es manifesten i protesten...
Sí. Si pensem en manifestacions per altres temes, sempre
hi ha algun incident puntual
–de vegades, danys a contenidors i vehicles–, i ningú pensa
que allò és rebel·lió o sedició.

La penalista Olga Arderiu, al seu despatx, situat a la rambla de Catalunya ■ JOSEP LOSADA

❝

❝

❝

❝

L’únic precedent és
el cas Atutxa. I, en el
cas de la mesa, va ser
un acte parlamentari
i no administratiu

A escala europea
no s’entén, perquè
el parlamentarisme
és l’essència de la
divisió de poders

Forcadell va estar
cinc mesos en llibertat
i anant al jutjat. La seva
presó preventiva
és injustificable

Que algú llanci una
cadira a un agent no és
suficient per justificar
la violència que
requereix la rebel·lió

Hi ha en joc el dret de manifestació. No justifico pas la violència en les manifestacions, però,
si hi és, s’ha de qualificar com el
que és: un delicte de danys o de
desordres públics. S’ha de buscar la persona que ho ha fet i
jutjar-la en tribunals ordinaris.

dir-li “Vostè és aquest” o “Aquesta és l’escola on va anar”. També
per saber si aquells agents són
els seus quan un testimoni diu
“Els meus no van donar cops de
porra al cap als ciutadans”. I en
un cas com aquest, en què per
sort tenim tantes imatges, separar-les no té sentit. I no té sentit
que una persona, amb tots els
respectes, t’expliqui de manera
subjectiva i parcial el que va viure quan hi ha tantes imatges
dels mateixos fets.

sentit. Ja veurem com ho articula al final.

sin dir per què els proposaven.

La decisió del Suprem de no
deixar posar vídeos dels fets
per contrastar la versió de testimonis, així com la limitació
dels interrogatoris, afecta el
dret de defensa?
Sí, totalment. Amb la qüestió
dels vídeos és flagrant. En qualsevol judici es permet als testimonis i als pèrits exhibir qualsevol document, i avui dia parlar
de “document” implica qualsevol suport, no només el paper,
també pot ser àudio o vídeo. I no
només per contrastar el que diu
el testimoni, sinó per situar-lo i

Com es farà el visionament dels
vídeos en el judici? Hi podran
intervenir i explicar les contradiccions amb els testimonis?
El president Manuel Marchena
va dir que podríem fer dues frases d’exposició de cada vídeo per
escrit, però no sabem si ho podrem fer entre vídeo i vídeo. Si
no, serà un cinefòrum amb poc

I en els interrogatoris als testimonis?
Sí. S’ha fet una interpretació restrictiva d’un article de la llei, tot i
que ho deixa força obert. Sempre
s’ha interpretat que totes les preguntes són pertinents si estan relacionades amb l’objecte del judici. I la sala no ens ha permès interrogar un testimoni sobre altres fets objecte de judici si no ho
havia fet abans qui el proposava.
Això ha afectat sobretot les defenses. En canvi, s’ha fet una interpretació àmplia en el cas de les
acusacions, ja que, tot i que van
proposar un testimoni per un fet
concret, els han permès preguntar per d’altres. Això ens ha obligat a buscar tots els policies i tots
els actes en què van participar.
Per tant, no té sentit que els fes-

Falten per declarar una bona part
dels testimonis de les defenses.
Qui falta en el cas de Forcadell?
Tenim un parell de lletrats més
del Parlament, una persona que
acompanyava la presidenta
els dies 20 i 21 de setembre del
2017, i companys i companyes
de la mesa del Parlament.
Tots els advocats defensors
teniu força bagatge, però com
es viu aquest judici?
És un judici difícil, sobretot perquè es donen situacions molt diferents de la pràctica habitual.
No sols pel judici que és, sinó per
les situacions que es creen. Sobre
la marxa, les defenses hem hagut
de resoldre situacions amb què
no ens havíem trobat, com en el
cas dels vídeos. Els judicis són
vius, i aquest és tot un repte. ■
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Puigdemont reitera que la
negociació a Madrid implica
el dret d’autodeterminació
aEl president a l’exili considera “indispensable” aquesta condició aBorràs

afirma que “les línies vermelles són les de la dignitat del poble de Catalunya”
Natàlia
Segura

Miquel Iceta i Meritxell Batet, ahir, en un acte de
campanya a Pineda de Mar ■ ACN

Waterloo
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Per a Junts per Catalunya
el reconeixement del dret
a l’autodeterminació dels
catalans hauria de ser el
primer pas de Madrid si
vol obrir una negociació
passades les eleccions. “La
condició
indispensable
per seure en una taula és
que no et neguin a tu mateix”, va dir ahir el president a l’exili, Carles Puigdemont. La campanya del
28-A va fer una parada
ahir a Waterloo, a Bèlgica,
per poder comptar amb la
participació del seu líder.
Després que els presos
polítics candidats Jordi
Sànchez, Josep Rull, Jordi
Turull i Quim Forn exigissin als socialistes que no
neguin el dret a l’autodeterminació si preveuen
negociar amb ells una investidura, la número dos
de la llista al Congrés, Laura Borràs, va anar un pas
més enllà afirmant que la
línia vermella és “exercir”
el dret a l’autodeterminació, i no només parlar-ne.
Puigdemont, però, va
llançar la pilota a l’altre
camp, assegurant que és
l’Estat espanyol qui té
“clares” les línies vermelles. “Tacades de sang”, va

382430-1197008Q

Batet apunta a
ERC i diu que
“no és de fiar”
a Iceta acusa el PP, Cs i Vox de voler

tornar a “l’època dels Picapedra”
Redacció
Carles Puigdemont, ahir, en un hotel de Waterloo amb els candidats al Congrés ■ ACN

recordar, denunciant que
aquestes van quedar marcades per “les porres de
l’1-O”. “Quan parlem de línies vermelles, no són nostres, són les de la dignitat
del poble de Catalunya”,
va reblar Borràs.
Puigdemont va mantenir una trobada en un hotel de Waterloo amb els
candidats a les generals
Laura Borràs, Míriam Nogueras, Ramon Tremosa,
Genís Boadella, Francesc
de Dalmases, Concep Cañadell, Jaume AlonsoCuevillas i Sergi Miquel i
Jami Matamala. ■

L’oferta per a les europees segueix
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb les enquestes en contra
i encara amb marge per modificar les llistes a les eleccions europees, el cap de cartell de Junts per Catalunya,
Carles Puigdemont, va insistir ahir en la presentació
d’una llista unitària de l’independentisme per anar a
Brussel·les. “És l’opció que
més ens enforteix i fa sentir
més alta i clara la veu de la
Catalunya independentista”,
va defensar el president a
l’exili, tornant a allargar la mà

al president d’ERC, Oriol Junqueras, perquè sigui ell qui
encapçali la llista per obtenir
representació a l’Eurocambra.
Segons els sondejos publicats fins ara pel Parlament
Europeu, Carles Puigdemont
no aconseguiria l’escó a la
cambra. Tampoc ho faria el
PNB, amb qui no han revalidat l’aliança estratègica d’anteriors ocasions per aglutinar
vot en uns comicis amb circumscripció única.

BARCELONA

La cap de llista per Barcelona del PSC al 28-A, Meritxell Batet, va carregar
ahir de nou contra ERC i
va afirmar que la formació
republicana “no és de fiar
perquè en els moments
decisius mai ha estat a l’alçada”. En un acte de campanya celebrat al migdia a
Pineda de Mar (Maresme), Batet va insistir en el
mateix atac contra ERC, a
qui va acusar de “no haver
demostrat que els importin les polítiques d’esquerres” i els va retreure que
“fessin pinça” amb la dreta
per tombar els pressupostos i “obrissin la porta a un

govern de dretes”. També
va criticar que sostinguin
un govern amb un Departament de Salut que “ha
permès que creixin les llistes d’espera”.
Tant ella com Miquel
Iceta van fer una crida a la
participació perquè no es
repeteixi la situació d’Andalusia, on “potser els va
fer mandra” anar a votar i
“això els ha portat a un govern de dretes, amb el PP,
Cs i Vox”. Iceta, per la seva
part, va acusar la “triple
dreta” de voler provocar
una involució social que
impliqui “tornar a l’època
dels Picapedra”. “Cada dia
la diuen més grossa per
veure qui és més de dretes”, va advertir. ■
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ERC redueix la victòria a la
pugna amb els socialistes
a Aragonès, Rovira i Torrent insten a fer possible que un partit independentista guanyi les eleccions
espanyoles a Catalunyaa Rufián apel·la als qui els “fa fàstic” veure Iceta fent-se una foto amb l’Albiol
Jordi Alemany
BARCELONA

179421-1189825Q

El PSOE va ser l’ase dels
cops de la majoria de la
quinzena d’intervencions
de l’acte central d’ERC
d’ahir al migdia al campus
Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a Barcelona. I és que pels republicans la victòria a Catalunya
en aquestes eleccions es redueix a aquestes dues formacions. Ho va expressar
just en aquests mateixos
termes el vicepresident del
govern, Pere Aragonès,
que va remarcar que o guanyen els qui “no han renunciat al 155” o guanyen “els
qui defensem l’autodeterminació i la independèn-

cia”, però la idea va ser repetida pel president del
Parlament, Roger Torrent,
que va assegurar que els escenaris possibles són “els
de la repressió i el 155, que
el PSOE va pactar amb Cs i
el PP, o el de la llibertat”. I
juntament amb el número
dos de la llista al Congrés,
Gabriel Rufián, van fer una
crida a no desaprofitar
l’ocasió perquè “per primera vegada un partit independentista guanyi les
eleccions espanyoles a Catalunya”.
També va intervenir
amb un vídeo en el mateix
sentit la secretària general
d’ERC, Marta Rovira, exiliada a Suïssa, amb un discurs dur contra els socialis-

Gabriel Rufián dalt de l’escenari acompanyat de la resta de polítics d’ERC que van intervenir a
l’acte central de la candidatura, que es va fer ahir al migdia a Barcelona ■ JUANMA RAMOS

tes, que va acusar de ser “la
crossa del 155”. Per això va
apel·lar a no equivocar-se i
a “no llençar el vot” amb
una extrema dreta i un populisme que s’han “descarat” tenint davant un
PSOE “acomplexat” que
ha tapat la corrupció, s’ha
instal·lat en “l’immobilisme” i “no ha lluitat pels
drets civils ni socials”.
Eixamplar la base
Però a més de les crítiques
al PSOE, Rufián també va
aprofitar per caçar algun
vot entre el socialisme catalanista, que “encara en
queden”, perquè no passin
el mal tràngol d’haver de
votar el PSOE “amb el nas
tapat” si els fa “fàstic veure
Iceta fent-se selfies amb
l’Albiol”. I aquí va fer una
crida al que va denominar
“junquerisme” davant les
mofes que suporten pel
concepte d’“eixamplar la
base”. “Ets dels nostres”,
va dir Rufiàn, en referència als qui defensen els valors de la democràcia, la
justícia social, la llibertat i
l’antifeixisme. “Ens és
igual la bandera que tinguis al balcó i al cor.” ■
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En Comú crida
a evitar un
pacte PSOE-Cs
aAcusa el PSOE

d’atiar la por de la
dreta per amagar
un pacte amb Cs
Xavier Miró
BARCELONA

Amb l’alcaldessa Colau i
María Eugenia Rodríguez
Palop, candidata europea
d’Unidas Podemos, els
candidats d’En Comú Podem Jaume Asens i Gerardo Pisarello van anar ahir
al barri barceloní del Carmel per demanar als votants socialistes que canviïn de vot aquest cop per
evitar un pacte del PSOE
amb Ciutadans, que “serà
un govern de dretes, recentralitzador i antirepublicà” en paraules de la
mateixa Colau.
Des del mirador de la
Rambla del Carmel, Asens
va advertir que el PSOE
assenyala el risc del tripartit de dretes per amagar
un pacte “de l’Ibex-35 i de
la bombolla immobiliària”
amb els de Rivera: “Jo li
pregunto a la senyora Batet si faran aquest pacte i
es neguen a respondre
perquè, si poden, pactaran amb Cs.” “No cal que
canvieu de partit però canvieu de vot”, demanava Pisarello al votant socialista,
perquè un PSOE “condicionat per Cs no augmentarà el salari mínim interprofessional, no regularà
els lloguers abusius ni obligarà la banca a tornar els
61.000 milions”.
Apuntant cap a l’independentisme, Asens advertia que “no hi haurà República a Catalunya si no
hi és a Espanya”. Pisarello
va defensar que la República “s’ha de poder tocar.
No serveix només penjarse una insígnia. S’ha de fer
política per a les majories
socials”, i Asens va criticar
ERC, per exemple, per
“negar-se a apujar els impostos a les grans fortunes” des del Parlament. ■

185794-1208766Q

Asens, Colau, Palop i Pisarello, ahir, abans de parlar a l’acte del Carmel ■ JUANMA RAMOS
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Candidat del PSC a Girona en les eleccions al Congrés

Marc Lamuà

“El conflicte no és
amb Espanya, sinó
entre catalans”
PROCÉS · “Els socialistes hem demostrat que som l’única formació compromesa amb la
recerca proactiva d’una solució” CAMÍ · “El punt en què ens trobem és que tothom té clar
que la sortida ha de ser a través del diàleg i en el marc legislatiu. És la posició sensata”
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Jordi Nadal
GIRONA

E

l conflicte entre Catalunya i Espanya ha provocat terratrèmols polítics dins de moltes formacions. I el
PSC no n’ha estat una excepció.

El conflicte continua castigant el socialisme català?
Crec que, més que un conflicte entre Catalunya i Espanya, és un conflicte entre
catalans. El conflicte l’han viscut tots els
partits, però en els darrers mesos, amb
el canvi de govern a Espanya, s’ha demostrat el tarannà dels socialistes, i això
fa que segurament el conflicte ens perjudiqui menys que en el cas d’altres formacions. Perquè hem demostrat que som
l’única formació compromesa amb la recerca proactiva d’una solució.
A Girona van registrar una forta davallada del nombre de militants, també d’històrics, pel trencament del que es va anomenar “les dues ànimes del PSC”. En
quin estat de salut es troba l’ànima catalanista del PSC?
Té una salut fantàstica. És cert que hi va
haver trasbals, però moltes persones que
en un moment determinat es van sentir
allunyades de nosaltres s’hi han tornat a

❝

Els catalans hem de forjar
entre tots un projecte
transversal i potent
que ens permeti
afrontar junts el futur
apropar. Aquesta reconciliació demostra
que som el principal pol del catalanisme
polític. En els moments de més trasbals
no vam caure en cap de les trinxeres que
se’ns oferien, ni a una banda ni a l’altra,
i no ho vam fer precisament per preservar el catalanisme moderat que ens enorgullim de representar. Crec que ens ha
donat els nostres rèdits, i comencem a
recol·lectar-los.
No sembla que la relació entre el PSC i
el PSOE es configuri actualment en un

Historiador i doctor
en arqueologia
Va néixer el 1980 al Baix Empordà. És llicenciat en història i història de l’art i doctor en
arqueologia. Actualment és el primer secretari d’organització de la federació del PSC
a les comarques gironines. Va entrar al
Congrés com a diputat arran de les eleccions espanyoles del 2015, i va renovar l’acta de diputat amb les eleccions del 2016,
fins avui.

FOTO: MANEL LLADÓ
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pla d’igualtat. El PSC ha perdut sobirania respecte al PSOE?
Diria que ben al contrari. Per primera
vegada des de fa anys, hem vist un PSOE
en sintonia amb el PSC, que ha entès la
situació catalana precisament per com
la hi ha transmès el PSC. Per tant, el que
veig avui dia és un PSOE que entén, potser més que mai, el PSC.
Però el PSC havia donat suport al dret a
decidir, fins i tot al Congrés i contra el
PSOE. Són vostès que s’han desdit de
la seva posició, no el PSOE.
Independentment del que hagi pogut
passar en el passat, el punt en què ens
trobem és que tothom té clar que la sortida ha de ser a través del diàleg i en el
marc legislatiu. És la posició sensata.
Pedro Sánchez afirma que Catalunya no
serà independent perquè els catalans
no volen la independència. Com ho sap,
si es nega a preguntar-los-ho?
El que és clar és que a Catalunya no hi ha
una majoria social que permeti decantar
cap a cap banda una solució i, per tant,
podem concloure que el camí és el diàleg
i l’entesa. Però no amb Espanya, sinó entre catalans. Forjar entre tots un projecte transversal i potent que ens permeti
afrontar el futur junts a tots els catalans.
I això, avui dia, no hi és.

❝

El compromís amb les obres
pendents de l’N-II és que
treballarem infatigablement
perquè siguin tan àgils
com sigui possible

Miquel Iceta ha dit que si el 65% dels
catalans volen la independència, la democràcia ha de trobar el mecanisme per
habilitar-la.
Diria que aquesta frase no és exacta. En
tot cas, és el que he dit abans: el primer
pas és abordar la solució de Catalunya
endins, i després, fins i tot, podrem parlar de Catalunya enfora.
Sánchez també ha assegurat que el que
hi ha a Catalunya és un problema de
convivència. Ho comparteix?
Aquests darrers anys, la tensió ha estat
palpable. Ja ningú nega el trasbals.
Equipara el debat polític per la confrontació de projectes divergents de país
(que ha estat intens, és evident) amb un
problema de convivència?
El debat polític és bo i absolutament necessari, però el que ha passat ha anat molt
més enllà. Hem d’admetre que el clima de
convivència en molts llocs i moments no
ha estat el més natural entre persones.
Això ha existit i ha estat palpable.
Des de Girona s’ha denunciat reiteradament el dèficit d’inversions de l’Estat al
territori. Hi ha una crisi de confiança
profunda cap als governs de l’Estat.
No hi estic d’acord. És cert que hi ha deu-

tes històrics, i treballem perquè això es
vagi esmenant. Venim d’una temporada
molt complicada en clau de pressupostos, però aquesta vegada hi havia pressupostada una addicional tercera i moltes
inversions. Per exemple, la supressió del
pas a nivell de Flaçà, que ha costat molt.
No tenir els pressupostos vol dir que de
moment no ha tirat endavant. Tenim a
punt algun dels trams de l’N-II nord, que
hem hagut d’accelerar perquè ens van
prometre que estava madur, però quan
vam arribar a Foment no hi havia ni els
plans ambientals fets.
L’N-II és un d’aquests greuges. S’atreviria a dir quan acabaran l’obra si governen vostès?
No, i seria irresponsable posar-hi dates
límit. El compromís és que treballarem
infatigablement perquè siguin tan àgils
com sigui possible. És una prioritat, sobretot desencallar els trams de les variants de pobles i ciutats com ara Bàscara, Pont de Molins, Figueres...
Hi ha hagut manifestacions contradictòries des del PSC sobre el baixador del
TAV a l’aeroport. Fins a quin punt és una
necessitat per a vostès?
El primer que farem és fer els estudis
pertinents. El baixador pot ser una gran
infraestructura per a les nostres comar-

❝

L’únic escull que hi ha per
fer l’arxiu provincial és la
negativa de l’Ajuntament
de Girona. El ministeri té
els diners i el projecte
ques, perquè relligaria el nostre aeroport
amb el sistema aeroportuari català.
I l’arxiu provincial? Una altra infraestructura que sembla encallada.
Això és un exemple claríssim que la ciutadania ho paga quan dues administracions de govern xoquen. L’arxiu no només està madur, sinó que és una infraestructura per a la qual el ministeri
té els diners i el projecte, però l’Ajuntament de Girona no ha respost. Amb
Marta Madrenas al capdavant, han fet
tots els possibles per dinamitar aquest
projecte. L’escull que hi ha, l’únic, és la
negativa de l’Ajuntament de Girona a
fer la seva part del conveni, que seria
definir-ne la ubicació definitiva.
Quines altres prioritats es marquen per
a les comarques gironines?
Podríem parlar dels camins de ronda, ja
que hi ha alguns trams que estan pendents d’arreglar. I la gestió de les platges.
Som una província turística, i cal infraestructura, però el patrimoni natural és un
dels nostres puntals, i s’ha de preservar.
En cultura, acabar de dotar la casa natal
de Salvador Dalí, i el castell de Sant Ferran, que és una de les fortificacions més
espectaculars d’Europa i que hauria de
lluir molt més i ser un pol d’atracció turística. La llista de prioritats és llarga. ■
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Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei Jurídico-administratiu
Ext. 37447
ANUNCI
L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb l’apartat 4.2.1 c) de la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018, publicat en el BOPB d’11 de juliol de 2018, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i la resta de legislació reguladora de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 22 de març de 2019 (D3551/19):
(...)
Primer. INICIAR l’expedient d’expropiació forçosa, mitjançant el procediment d’urgència, dels béns i drets afectats per a l’execució de les obres del
Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-2135 del PK 0+000 al PK 2+929. TM Capellades i La Torre de Claramunt”. Quant a la
declaració d’urgència que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, així com l’article 56 del seu reglament, està plenament justificat en
aquest expedient segons es desprèn de l’Informe tècnic on degudament es motiven les circumstàncies d’urgència que justifiquen el procediment excepcional i relatiu a l’ocupació urgent dels terrenys afectats. Declarar, en conseqüència, l’ocupació urgent i necessària amb caràcter definitiu i/o temporal dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i individualitzada, així com la relació dels propietaris afectats pel projecte constructiu aprovat definitivament per Decret dictat en data 20 de novembre de 2018 per la Presidència d’aquesta Diputació i que es recull en aquesta resolució, tot
d’acord amb el que disposa l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i 56 i següents del seu Reglament.
RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS AFECTATS
TM. La Torre de Claramunt
DADES AFECTATS
FINC
TITULAR

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
17

Jaime Xaus Piñol
Inés Quintana Busquets
Desconegut
M. Carmen Gustems Feixas
Inés Quintana Busquets
Josep Llopart Gras
Madrona Llopart Gras
Juan Llopart Esparza
Francesc Llopart Esparza
Josefa Esparza Ramia
Francisco Flo Pons
Desconegut
Desconegut
KWANZA INVERSIONES SL
KWANZA INVERSIONES SL

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON
PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

008
008
008
008
009

001
002
004
003
039

b
__
a,b
a
b,c

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

8
9
9
9
9
009

005
067
100
068
113
090

a,b
__
__
__
b,c
a

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
SUP.
EXPROP.
SERVIT. PAS OCUP. TEMPOR.
SUBT. (M2)
VIALS (M2)
VIALS (M2)
109,78
__
118,56
1697,74
__
624,17
11,82
__
443,89
19,99
__
196,50
63,29
__
476,01

0,00
356,96
21,28
27,92
799,30
0,00

__
__
__
__
__
__

318,20
347,40
1,16
86,88
1115,05
211,29

CLASSIFICAC.
URBANÍST.
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà

Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà

TM. Capellades
DADES AFECTATS
FINC
TITULAR

11
12
13
14
15
16

KWANZA INVERSIONES SL
Jorge Sabater Cardús
José Respall Riba
José Respall Riba
Àngela Forns Tomàs
Flora Escobedo Català

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

1
1
1
1
1
1

069
070
068
064
053
052

b
__
__
a
a
a

SUPERFÍCIES AFECTADES m2
SUP.
SUP.
EXPROP.
SERVIT. PAS
SUBT. (M2)
VIALS (M2)
54,94
__
0,00
__
102,50
__
221,91
__
252,83
__
17,77
__

SUP. OCUP.
TEMPOR.
VIALS (M2)
79,72
10,28
242,27
220,21
380,56
21,71

CLASSIFICAC.
URBANÍST.
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà
Sòl no urbà

Segon. DISPOSAR l’aixecament de les Actes prèvies a l’ocupació, notificant als afectats dia i hora a tal efecte. Tanmateix formular fulls de dipòsits previs a l’ocupació, així com continuar la tramitació de l’expedient en les fases de preu just i pagament, segons disposa la Llei d’expropiació forçosa, i formalitzar l’Acta de pagament i ocupació als efectes escaients.
Tercer. AUTORITZAR la despesa de nou mil quatre-cents setanta-tres euros amb seixanta cèntims (9.473,60 EUR), per al pagament dels terrenys que resulten afectats d’expropiació forçosa i/o ocupació temporal, que podria anar amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/45301/60000 del Pressupost de 2019.
Quart. DESIGNAR perit de l’Administració el Sr. José M. Gil Albero, enginyer agrícola, segons contracte signat per la mercantil ALDERABAN 2.0 IT
PROJECTS&SERVICES S.L. en data 23 de maig de 2017, en virtut del Decret dictat pel President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, pel qual s’aprova la proposta del Servei Jurídico-administratiu, d’adjudicació del Servei de Gestió d’expropiacions.
Cinquè. PUBLICAR, si escaigués, de nou la relació dels titulars dels béns i drets amb les modificacions que hagueren pogut concórrer per adequar-la
a la realitat jurídica, tot d’acord amb el que es disposa en els articles 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu reglament, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Sisè. COMUNICAR a tots els interessats titulars de béns i drets afectats que se’ls notificarà oportunament dia i hora per a l’aixecament de les Actes
prèvies a l’ocupació, i donar continuïtat a l’expedient per poder convenir amb aquesta Diputació, lliurement i per avinença, l’adquisició per part d’aquesta Corporació dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa, segons
disposen els articles 24 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i l’art. 27 del Reglament que la desenvolupa.
Setè. NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació de béns i drets, així com a l’Ajuntament de Capellades i l’Ajuntament de la Torre de Claramunt.
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptat des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat
des del dia següent al de la seva notificació.
Així mateix, es fixa el dia 24 d’abril de 2019, de 10:00 a 12:00 hores a l’ajuntament de Capellades per als titulars de les finques senyalades en aquest
terme municipal i de 12:30 a 14:00 hores a l’ajuntament de la Torre de Claramunt per als titulars de les finques senyalades en aquest terme municipal,
com a data de compareixença per a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació, per part d’aquesta Diputació, dels béns i drets afectats.
El titular o titulars dels referits béns i drets hi podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre
els béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).
Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia, s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament, això no impedeix la possibilitat
de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 28 de març de 2019
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Candidat del PP a l’alcaldia de Lleida

Xavier Palau

“Qui parli del 155 a
Lleida és que no té
projecte de ciutat”
CANVI · “Després de 40 anys a la Paeria, els socialistes han quedat sense idees per governar
la ciutat” CANDIDAT · “Un alcalde no ha de generar rebuig i no ha de ser extremista”
EXPECTATIVES · “Ciutadans baixarà a Lleida perquè tenia molts vots prestats”

EL PUNT AVUI
DILLUNS, 15 D’ABRIL DEL 2019

Virtudes Pérez
LLEIDA

É

s el candidat més jove a l’alcaldia
de Lleida. Fa més d’un any que recorre els barris, amb un discurs
moderat. Lleida i la necessitat de
canvi són les seves banderes.
No li fa por presentar-se a les eleccions
en uns moments d’hores baixes per al
PP a Catalunya?
No. Perquè tinc claríssim que a Lleida no
hi ha cap referència de centredreta lleidatanista. Jo represento aquesta idea
des del punt de vista polític, social, cultural i econòmic.
Vostè insisteix en la idea que és lleidatà.
De fet, el lema ‘Som, soc, ets Lleida’ va
en la mateixa línia. Per què? S’han sentit exclosos?
Quan vaig decidir presentar-me, em vaig
adonar que el grup que podia ser un rival
era l’antiga CiU, que avui no existeix, perquè ha canviat diverses vegades de sigla.
Un altre partit que també podria ocupar
un espai de centredreta seria Ciutadans,
però tampoc ha representat aquests principis ideològics, socials, econòmics, humanistes i cristians. I hi ha molts ciutadans
que en aquest sentit se sentien orfes.

❝

Som una societat tolerant,
però hem de reconèixer
que el procés ha provocat
més fractura social de la
que voldríem a Lleida

I no el preocupa que precisament sigui
Ciutadans el partit que li tregui vots?
No, perquè les enquestes el que estan revelant és que el PP, a Lleida capital, puja.
I a mi m’aproven. En unes eleccions municipals, compta més la persona que la sigla. I jo soc un candidat que puja, i pujaré
més d’aquí al 26 de maig. Ciutadans baixarà, perquè tenia molts vots prestats.
Després de 40 anys de govern socialista,
sembla que aquest cop les esquerres te-

Un advocat humanista
i cristià
Xavier Palau (33 anys) és nascut a Lleida.
Va començar a militar al PP perquè es considera de centredreta, amb una ideologia
humanista i cristiana. És doctor en dret i
advocat i també es dedica a l’ensenyament.
Fa un any i mig, el PP li va proposar ser el
candidat a l’alcaldia i ja fa un any que treballa amb l’equip. Ho fa amb entusiasme, convençut que a les ciutats “pesen més les persones que les ideologies”.

ARXIU

109004-1127790w

Valls Infraestructures
Aparcaments i Serveis SAM

ANUNCI

Com va viure l’1 d’octubre?
Va ser desagradable. Les coses no es van
fer bé i van fallar moltes qüestions. Ningú ho va fer bé. Els uns van provocar la
situació i els altres van caure al parany.
I, per tant, el que no es pot fer per res del
món és justificar qualsevol tipus de violència, i això no ho faré.

Quines són les seves línies estratègiques?
Jo considero que Lleida està en decadència i hem de girar la truita. Els meus eixos són la seguretat ciutadana i la lluita
contra l’ocupació d’immobles. També
proposo la creació d’una regidoria de família i el desenvolupament de tasques
importants a tots els barris de Lleida, on
encara s’han de millorar infraestructures i comunicacions, i s’han d’eliminar
tot tipus de barreres arquitectòniques…
Potenciar l’emprenedoria i la llibertat
empresarial, descentralitzar l’Ajuntament i millorar els accessos als polígons

A Lleida hi ha un 20% de població nouvinguda. Quina és la seva proposta en
matèria d’immigració?
Jo penso que les persones que vinguin
s’han d’adaptar als costums de Lleida.
I en poso un exemple: no pot ser que no
s’expliqui el que és la quaresma i, en canvi, quan arriba el ramadà, tothom l’ha de
respectar i el conjunt de la societat s’ha
d’adaptar als costums de persones que
han vingut de fora quan nosaltres no fem
l’explicació dels costums humanistes i
cristians, que són els nostres. A aquells
que no s’hi adaptin, se’ls ha d’aplicar la
llei amb contundència, perquè a Lleida,
en l’últim any, s’ha incrementat un 15%
el nombre de delictes. A més, aquí tenim
un problema important amb la qüestió

❝

❝

La presència de MENA
genera inseguretat en
alguns barris de Lleida,
i això és responsabilitat del
govern de la Generalitat

La meva llengua és el català,
però tots els ciutadans
han de tenir dret a escollir
la llengua vehicular
dels seus fills a l’escola

són també temes prioritaris, així com la
connexió al corredor mediterrani i la millora de la xarxa de rodalies.

dels MENA [menors estrangers no
acompanyats]. La Generalitat ha enviat
a Lleida centenars de MENA, a determinants punts que no han explicat, i aquesta sensació genera inseguretat i incivisme. En molts barris de Lleida, aquestes
conductes són un problema. La presència de MENA genera inseguretat en alguns barris de Lleida.

Tem que el procés cap a la independència i les eleccions espanyoles del 28-A
acabin també afectant els resultats de
les municipals?
Quan parlo amb comerciants de Lleida
i amb l’associacionisme, sí que detecto
que en els darrers anys s’ha produït certa tristesa per tot plegat. I això afecta
precisament l’economia. Però jo crec que
cal distingir les eleccions autonòmiques i
al Congrés de les municipals. L’alcalde ha
de ser una persona centrista, una persona que no generi rebuig i que no sigui extremista. I aquest és el meu perfil.
El que passa és que, per a molta gent,
PP és sinònim de repressió durant l’1
d’octubre, sinònim de 155…
Jo el que he de fer és explicar que aquestes eleccions van de Lleida, van de Xavi
Palau, i en aquest sentit es tracta de defensar els interessos de la ciutat, i això està per sobre de qualsevol ideologia. No es
pot aplicar un 155 a Lleida, ni fer-hi un
referèndum d’autodeterminació. Lleida
no se separarà de la resta d’Espanya perquè ho acordi una moció del ple. Qui vulgui parlar del 155 i de la independència a
Lleida, és perquè no té projecte per a Llei-

El PP insisteix que el procés ha generat
fractura social. Ho veu així a Lleida?
Jo no parlo de fractura social. Hi ha fractura per moltes qüestions. És cert que ha
provocat conflictes en famílies, conflictes entre companys de feina... Però Lleida és una ciutat cívica, una ciutat tolerant i, com que som una ciutat petita,
més o menys ens coneixem tots, i en
aquest sentit som una societat bastant
respectuosa. Malgrat tot, no es pot negar
que el procés ha provocat més fractura
de la que voldríem.
Quina és la seva posició respecte a l’ús
de la llengua a les escoles?
Jo vaig estudiar en català. La meva llengua és la catalana. Si hagués de començar a estudiar als tres anys, ho faria en
català. Però si tots som iguals, també entenc que els ciutadans tinguin dret a escollir la llengua vehicular amb la qual volen que estudiïn els seus fills. ■

Ajuntament de
Llinars del Vallès
EDICTE

851266-1208750Q

da. Això de l’independentisme és com
un centre comercial: s’hi presenten
molts partits, però quan hi entres veus
que no hi ha gènere, no hi ha idees, no
hi ha projecte.

De conformitat amb el que es disposa a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme (LUC), en concordança
amb l’article 51 del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, es
disposa la convocatòria del tràmit preceptiu
d’informació pública pel que fa al projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable
per a la implantació d’una activitat de turisme rural a la caseta del moliner de la Masia
La Guàrdia, promogut a instància del senyor
Jaume Serra Hinault en els termes de l’escrit presentat en el Registre General d’aquest Consistori en data 15 de març de
2019.
Mitjançant la publicació d’aquest anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació en l’àmbit del municipi i a la
seu electrònica municipal, s’inicia el tràmit
preceptiu d’informació pública pel termini
d’un mes, que començarà a comptar l’endemà de la darrera publicació obligatòria.
Durant aquest període s’hi podran presentar
al·legacions o suggeriments, així com els informes o documentació que es consideri
oportú aportar pel que fa a l’expedient
sotmès a informació pública. De conformitat
amb el que es disposa a l’article 23.3 del
RLUC, en concordança amb l’article 52 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques, l’expedient pot ésser consultat en les
dependències dels serveis tècnics municipals (av. Pau Casals, 64), en horari de 9 a
14 hores de dilluns a divendres.
Llinars del Vallès, 9 d’abril de 2019
L’alcalde, Martí Pujol i Casals

844498-1198504Q

nen molt clar que cal un canvi, però no
amb el PP, sinó amb les forces que no
van donar suport al 155…
Jo crec que n’hi ha que confonen la realitat amb la ficció. Jo tinc 33 anys i no he
vist cap altre govern a Lleida que els socialistes. Però atenció: també es vota per
a la Diputació. I, a la Diputació de Lleida,
no hi he vist més que nacionalistes. És
a dir, socialistes a l’Ajuntament i nacionalistes a la Diputació. Avui tenim l’alcalde de Lleida investigat, i a l’expresident
de la Diputació de Lleida l’han hagut
d’apartar, ja que també està investigat.
Per tant, jo dic: a Lleida, ni socialistes ni
nacionalistes, sinó un projecte lleidatà i
de centredreta.

141206-1208882L
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De conformitat amb la resolució de la Presidència n. 01/2019, s’anuncia la licitació
del servei de gestió del local destinat a bar de l’estació d’autobusos de Valls, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis S.A.M.
b) Dependència que tramita l’expedient: Administració.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: El present contracte té per objecte l’arrendament del local per al servei de bar de l’estació d’autobusos de Valls.
b) Divisió per lots i nombre: no se’n preveu.
c) Lloc d’execució: Valls.
d) Termini d’execució: 10 anys, sense pròrrogues.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació.
Import de licitació: 101.640,00 €, IVA inclòs.
5. Obtenció de documentació i d’informació.
a) Entitat: Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis S.A.M.
b) Domicili: Muralla St. Antoni, 8
c) Localitat i codi postal: Valls - 43800
Presentació d’ofertes.
6. Requisits específics del contractista: Segons plec de condicions.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Valls. Si l’últim dia de presentació de pliques coincideix amb dissabte o festiu, es traslladarà el
termini al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: Descrita al plec de clàusules administratives
particulars.
Lloc de presentació:
Entitat: Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis S.A.M.
Horari: De 9:00 a 14.00 hores
Domicili: Muralla St. Antoni, 8
Localitat i codi postal: Valls 43800
Admissió de variants: no se n’admeten.
8. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Valls, Infraestructures, Aparcaments i Serveis S.A.M.
b) Domicili: Muralla St. Antoni, 8
c) Localitat: Valls
d) Data: S’anunciarà al perfil del contractant.
9. Despeses d’anuncis. Seran a càrrec de l’adjudicatari.
10. Lloc web on figuren informacions relatives a la convocatòria o on poden obtenir-se els plecs: www.valls.cat (perfil del contractant).
Valls, 3 d’abril de 2019
Ramon Serra Morlà
Gerent
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El líder del PP, Pablo Casado, envoltat de dirigents i militants del seu partit, en un acte de precampanya, a Jaén ■ JOSÉ MANUEL PEDROSA / EFE

Casado està escrivint...

ESTRATÈGIA · La missatgeria instantània s’ha convertit en una de les principals eines de comunicació política dels partits
POLÈMICA · La nova legislació permet a les formacions polítiques enviar missatges per WhatsApp o correu electrònic
sense consentiment dels usuaris AFINAR · Les xarxes socials permeten segmentar i personalitzar els discursos
Raül Garcia i Aranzueque
BARCELONA

N

o fa pas gaire, la mostra
més visible que estàvem
en campanya electoral era
la profusió de cartells amb
la cara dels candidats a tot arreu.
Ara, la campanya comença molt
abans i es cola per tots els canals de
comunicació, fins i tot els més personals: el mòbil (pràcticament una
extensió més del cos per a molts homínids), les tauletes i els ordinadors. O dit d’una altra manera: per
WhatsApp, Twitter, Facebook i Instagram.
Els estrategs dels partits polítics
ja fa temps que han descobert les
meravelles de les xarxes socials i
dels serveis de missatgeria instantània per vendre els seus discursos
a la carta, és a dir, adaptats als gustos de cada segment de votant. Fins
i tot, a través dels representants escollits pel poble, s’han fet aprovar
una llei que permet als partits polítics garbellar les opinions dels ciutadans a les xarxes i enviar-los propaganda electoral a través de mitjans digitals sense el seu consentiment. La nova llei de protecció de
dades ha estat recorreguda pel Defensor del Poble de l’Estat davant el

Tribunal Constitucional (TC), però
no es preveu que aquest es pronunciï de forma ràpida i, encara menys,
abans de les eleccions del 28 d’abril.
Això vol dir que, si ho volen, Pedro Sánchez, Pablo Casado i companyia poden enviar-te un missatge al
mòbil per convèncer-te de les bondats del seu partit o, encara millor,
de les maldats del rival. Una altra
cosa és que s’hi atreveixin. “Si rebem spam en un espai que fem servir per a converses privades pot ser
—————————————————————————————————————————————

Els estrategs de les
candidatures no deixen de
banda canals tradicionals
com ara la televisió
—————————————————————————————————————————————

que provoquin una reacció de rebuig”, alerta Sílvia Martínez, directora del màster de gestió i estratègia
en mitjans socials de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC).
Ben diferent és que els missatges
polítics de WhatsApp t’arribin d’una
forma no invasiva. Aleshores, poden
ser tremendament eficaços, com
s’ha demostrat en diverses campanyes electorals. “La comunicació de
tu a tu és més atractiva per persuadir [possibles votants] –assenyala

Martínez–, sobretot si prové d’un
entorn de confiança, si t’arriba d’un
amic que coneix els teus gustos.”
Aquest és el cas de molts missatges de text, fotos, mems i vídeos no
oficials i sense vinculació aparent
amb cap partit polític que apareixen
a les pantalles de mòbil dels usuaris
i es fan virals de seguida perquè,
molt sovint, “fan ús de l’humor i tenen un component emocional” destacat que fa que qui els rep els comparteixi, exposa l’experta en xarxes
socials i campanyes electorals. A
més, aquest tipus de canal facilita
que els simpatitzants d’un partit o
d’una ideologia política siguin “proactius” a l’hora d’estendre aquests
missatges.
Els missatges de WhatsApp són
també un canal ideal per escampar
notícies falses o rumors sense cap
base. Així va passar, per exemple,
en les eleccions andaluses, en què
van circular un gran nombre d’informacions incertes sobre els immigrants, que van afavorir l’ascens de
la ultradreta. “Com que arriben a
través d’un canal de conversa privada és més difícil contrarestar les
mentides”, remarca Martínez. Vaja,
que si el veí diu que ho ha viscut,
deu ser veritat.
La missatgeria instantània ha
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mesos fa que es va
aprovar la llei orgànica de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, que permet
que els partits enviïn
propaganda electoral per missatgeria
instantània.

acaparat bona part del protagonisme en aquesta campanya electoral
per la polèmica sobre la possibilitat
que els partits la facin servir per enviar els seus missatges sense consentiment, però els savis de la comunicació política treballen amb
totes les eines a l’abast, especialment les xarxes socials, per la seva
capacitat de diversificar i adaptarse a cada perfil d’usuari. Facebook,
tot i que darrerament sembla que
ha iniciat un cert declivi, “és molt
important perquè té encara una
massa molt gran d’usuaris” subratlla la professora de la UOC; Instagram resulta molt útil per arribar al
públic més jove, i Twitter, per la seva rapidesa, facilita la reacció immediata dels candidats. De fet, és la
xarxa preferida pels polítics per
adreçar-se, sense intermediaris, als
ciutadans.
La creixent importància de les
xarxes socials i la missatgeria no
vol dir, però, que s’hagin de deixar
de banda els canals tradicionals.
La gent gran, especialment, s’informa a través de la ràdio i, sobretot,
la televisió, i la imatge d’un míting
ple de gent encara és una de les
més buscades pels polítics, encara
que sigui per fer-la circular per
WhatsApp. ■

