EDICTE
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió ordinària del dia 2
d’abril de 2019, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal núm. 2.4, reguladora dels preus públics per la utilització
puntual d’espais de l’Edifici CITA, per a l’activitat de restauració (Exp. 132/2019).

SOCIETAT

Alumnes de
Terrassa recullen
702 quilos de
brossa de la riera
Una de les nenes que ahir van participar a les activitats
lúdiques de la Festa Esplai de Fundesplai

Més de 10.000 persones van
participar ahir a la 33a edició
de la Festa Esplai, la “gran festa” del món de l’educació en
el lleure a Catalunya que Fundesplai (Fundació Catalana de
l’Esplai) va celebrar al parc
Nou del Prat de Llobregat. Entre les 11 i les 5 de la tarda es
van oferir més de 50 activitats
lúdiques i educatives per a infants, joves i famílies, entre les
quals hi havia activitats de
circ, espectacles musicals, tallers de sostenibilitat, jocs gegants, programació de robots,

circuit de ferrocarril en miniatura o rondallaires, així com
una zona de restauració i pícnic.
La festa també va constar
d’un acte central, que va incloure la presència del president de la Generalitat, Quim
Torra, i l’alcalde del Prat de
Llobregat, Lluís Tejedor, juntament amb el president de
Fundesplai, Josep Gassó, que
va agrair la col·laboració dels
més de 300 voluntaris i voluntàries que van fer possible la
festa. ■ REDACCIÓ

Maletes, patinets, carros de la
compra, extintors... Alumnes
de tercer d’ESO de l’institut
Egara de Terrassa van aconseguir recollir 702 quilos de
brossa de la riera de Terrassa
en una hora i mitja. La iniciativa s’emmarca en un projecte
de servei a la comunitat impulsat pel Departament d’Ensenyament. L’acció s’emmarca, a més, dins la Setmana
Europea de Prevenció de Residus i ha tingut la participació
de l’AMPA, l’associació de veïns de Can Parellada Per la
Unitat del Nostre Barri, associació de veïns de les Fonts i la
Comissió de les Rieres de
Terrassa.■ REDACCIÓ

SOCIETAT

SOCIETAT

S’examinen 11.200 persones
en les oposicions d’infermeria
de l’ICS per a 3.300 places

Desallotgen de matinada
els acampats a la Gran Via
en defensa de l’habitatge

Coincidint amb el Dia Internacional de l’Infermeria, ahir van tenir lloc les proves per a les
oposicions a 3.301 places d’infermeria de l’Institut Català de la Salut (ICS). Un total d’11.216
persones estaven cridades a examinar-se en la
convocatòria que va portar més de 7.000 aspirants a fer les proves a Barcelona, més de
1.000 a Tarragona i Girona i gairebé un miler a
Lleida. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el
director gerent de l’ICS, Josep Maria Argimon,
van visitar els aspirants al campus de la UPF a
la Ciutadella, per desitjar-los sort. A l’ICS, hi treballen unes 43.000 persones, 12.750 de les
quals són d’infermeria, amb una proporció d’un
88% de dones i un 12% d’homes. ■ REDACCIÓ

Agents dels Mossos d’Esquadra van desallotjar
ahir a les quatre de la matinada l’acampada a la
Gran Via, a l’altura de la plaça Universitat, que
la plataforma Què més ha de passar? havia organitzat en defensa del dret a l’habitatge. L’actuació policial va tenir lloc quan la majoria dels
concentrats estaven dormint i no hi va haver incidents. La plataforma, que havia previst un seguit d’actes per a diumenge, va congregar una
vintena de persones en un vermut col·lectiu
sense previsió de tornar a ocupar la Gran Via.
Els activistes reclamaven amb la seva acció
l’expropiació de pisos de la banca, la rebaixa
d’un 50% dels preus del lloguer i aturar els
desnonaments. ■ REDACCIÓ

181122-1142851®

Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança.
Tremp, Pallars Jussà, 3 de maig de 2019
El president
Sr. Constantí Aranda Farrero

Ajuntament de
Castellbisbal
Patrimoni Urbà
Ref.: 2019/1/PA
/jm

865513-1210427Q

Una part dels participants
en la neteja de la riera

De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del Text
refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text de
l’Ordenança fiscal aprovada estaran exposats al públic a la secretaria del Consell Comarcal durant el període de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPL o en el
diari El Punt Avui, diari de màxima difusió de
la província, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin convenients.

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 29.4.2019, ha aprovat inicialment la modificació puntual número 8
del Pla d’ordenació urbanística municipal
de Castellbisbal, amb la finalitat de modificar les condicions d’edificació i usos en
zona industrial per facilitar la instal·lació
de plaques fotovoltaiques, actualització
de referències a normativa sectorial, i
correcció d’errades en l’àmbit de protecció de sistemes (clavegueram).
Aquesta proposta de modificació puntual
se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes a publicar
en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i el diari “El Punt Avui”, així
com la seva exposició durant l’esmentat
termini en el tauler d’edictes de la població i seu electrònica municipal, a l’efecte
que s’hi pugin formular al·legacions o bé
observacions.
Durant aquest termini l’expedient es
podrà examinar al departament de Patrimoni Urbà, a la segona planta de l’edifici
d’aquest Ajuntament, avinguda Pau Casals, número 9, en horari de 8 a 14 h, i
de manera telemàtica a la seu electrònica municipal (www.castellbisbal.cat).
Castellbisbal, 9 de maig de 2019
L’alcalde (Joan Playà Guirado).
Document signat electrònicament

Ajuntament del
Masnou
EDICTE

Aprovació inicial del Reglament dels bucs
d’assaig musical del Masnou
Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 25
d’abril de 2019, l’expedient d’aprovació inicial del Reglament dels bucs d’assaig musical del Masnou, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que
s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària, a la publicació “El
Masnou Viu” i al tauler d’edictes electrònic
de l’Ajuntament, de conformitat amb el que
determina l’art. 178.1.b) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l’objecte que tots els que
es considerin interessats per l’aprovació de
l’esmentat expedient puguin formular, per
escrit, les al·legacions o observacions que
estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.
El termini d’informació pública començarà a
comptar l’endemà del dia de la publicació de
l’anunci al BOPB.
En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena, l’esmentat Reglament
dels bucs d’assaig musical del Masnou es
considerarà aprovat definitivament a tots els
efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.
L’expedient es podrà consultar al Departament d’Acció Cívica d’aquest Ajuntament del
Masnou, situat al c. Roger de Flor, 23, 1r,
08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a
divendres de 8:30 a 14:00 hores, i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
El Masnou, 29 d’abril de 2019
El secretari general,
Roca Priante, Gustavo Adolfo

185033-1210322L

POLIESPOR SA
El Consejo de Administración de la Sociedad
convoca a los señores accionistas a la junta
general ordinaria y extraordinaria a celebrar
en el domicilio social situado en calle Motors,
número 2-8, Polígono Industrial El Foix, de
L’Arboç del Penedès, el día 27 de junio de
2019 a las 17 horas, en primera convocatoria
y el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora,
en segunda convocatoria, para tratar sobre el
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Junta General Ordinaria:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales y el informe de
gestión, en su caso, correspondientes al
ejercicio de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso,
de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Junta General Extraordinaria:
Cuarto.- Ampliación del capital social, con
cargo a la cuenta de reservas voluntarias o
transformación de la Sociedad en Sociedad
de responsabilidad limitada, a fin de dar
cumplimiento al artículo 4 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Todos los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta están en el domicilio
social a disposición de los señores
accionistas, los cuales podrán ejercitar sus
derechos de información previa, en los
términos previstos en la Ley de sociedades de
capital, y pedir la entrega o envío gratuito de
los mismos.
L’Arboç del Penedès, a veinte de marzo de
2019.
Firmado.- Isidro Cañaveras Fernández.
Presidente del Consejo de Administración.

Ajuntament de
Premià de Mar
Àrea d’Atenció Social i a les Persones
Atenció social/Acció social

ANUNCI
La Junta de Govern, per acord de data 8 de
maig de 2019, aprova la convocatòria de
subvencions a entitats per a actuacions d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat
social, per a l’exercici 2019, d’acord amb el
que s’especifica a les bases específiques reguladores aprovades per acord de la Junta
de Govern Local en sessió ordinària celebrada 13 de març de 2019 i publicades al
BOPB de data 22 de març de 2019.
El contingut de la convocatòria i les bases
específiques poden ser consultats a la pàgina web municipal (www.premiademar.cat) i a
les cartelleres d’informació municipal.
El termini per a la presentació de sol·licituds
de subvenció és de 30 dies hàbils des de
l’endemà de la publicació de l’anunci de l’extracte de la convocatòria al BOPB.
Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran mitjançant
l’enllaç https://www.epremia.net/ovac.
Premià de Mar, 9 de maig de 2019
L’alcalde
Miguel Ángel Méndez Gil

Ajuntament de
Caldes de Montbui
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

832615-1210347L

Fundesplai reuneix
10.000 persones a la
gran festa del lleure

135048-1210388L

151527-1210387L

SOCIETAT

135085-1210469Q
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En compliment del que disposa l’article 17 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en
sessió del Ple de data 25 d’abril de 2019 ha
aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre
d’altres, els acords següents:
“Primer. Aprovar provisionalment la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la
Taxa per l’ocupació i l’ús ocasional del domini
públic local, així com el seu text refós.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició pública d’aquests acords provisionals en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis
electrònic de l’Ajuntament aquests acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança
fiscal modificada, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, l’anunci d’exposició
pública dels acords d’aprovació provisional de
modificació de l’Ordenança fiscal núm. 10.
Cinquè. Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal, així com el seu
text refós, seran objecte de publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província i en el web municipal.
Sisè. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals entraran en vigor
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de l’acord d’aprovació definitiva.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, qui hi tingui un interès directe o en
resulti afectat, en els termes previstos a l’article
18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi
oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública, si no s’han presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
Caldes de Montbui, 7 de maig de 2019
L’alcalde
Jordi Solé i Ferrando

P18-19

P25

La pressió
dels EUA
posa l’Iran
en una
situació límit

Alerta pels
nus infantils
a la xarxa
La policia vigila l’augment del
sèxting, amb nens que es
despullen per obtenir ‘likes’

EUROPA-MÓN

Imatge enviada per una adolescent ■ O.D.

119162-1119580w

NACIONAL

Sancions i amenaça
militar ofeguen el país
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ENTREVISTA Oriol Junqueras CAP DE LLISTA D’ERC A LES ELECCIONS EUROPEES DEL 26-M

“Intentaran governar al
marge de Catalunya”
INVESTIDURA · “Que el PSOE té
la temptació de pactar amb
Ciudadanos ho demostra cada dia”

DIÀLEG · “Només si som forts arreu
podem posar-li difícil al PSOE no
parlar amb l’independentisme”

L’ESPORTIU

Fèlix Larrosa

Cap de llista del PSC a
P12-13
l’alcaldia de Lleida

“Vull que Lleida sigui
la segona capital de
Catalunya”
L’anàlisi de

Badalona

P14-15

Els jugadors del Girona, desconsolats després de perdre el partit i quasi totes les opcions de permanència ■ LLUÍS SERRAT

186151-1208307L

El debat entre dos models de ciutat

Ja només queda el miracle
El Girona perd a casa contra el Llevant (1-2) i posa un peu a segona
Avui, a partir
de les 10.00 h

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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Punt de Vista
Keep calm

La vinyeta

Jordi Creus

Fer

HERMES COMUNICACIONS SA
El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
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i Joan Vall i Clara.
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nostres productes a conselldelectors@elpuntavui.cat. Tots els
contactes rebran resposta de la direcció.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
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(Producció) i Ricard Forcat.

Romeva i
Mauthausen

M

authausen és
l’horror. Com
Auschwitz, Ravensbrück, Treblinka o Dachau. Mauthausen és
l’escala de la mort de
186 graons irregulars per on els presoners havien de pujar els rocs de la pedrera. Molts van perdre la vida en aquella maleïda escala. Altres van morir penjats, pels cops dels SS o els kapos, per la
malnutrició, per l’esgotament o gasejats. Mauthausen és el camp on van
anar a petar la majoria de deportats catalans i espanyols. Aquells a qui no se’ls
va ni concedir el triangle vermell en el
seu uniforme, el que els distingia com a
presoners polítics. No, els republicans
catalans i espanyols portaven el triangle
blau dels apàtrides, d’aquells que no
pertanyien enlloc. Gent com el valencià
Vicent Vidrier, l’olotí Lluís Soy, el tarragoní Josep Alsina, el basc Marcelino Bilbao
o l’aragonès Pascual Castejón. Per citar
només cinc noms entre els més de
9.000 que hi van compartir el terror.
Més de la meitat no en van sortir. La resta es van convertir en morts vivents que,

Caiguda lliure
Eva Vàzquez

El nom de Romeva, sigui des
d’un despatx de la
Generalitat o des d’una cel·la
de Soto del Real, és dignitat
en majúscules
després de l’alliberament, no van poder
ni tornar a casa seva, ocupada pel franquisme.
La democràcia espanyola no ha estat
justa amb les víctimes del nazisme.
Com tampoc ho ha estat amb les del
franquisme. Ni per al PP ni tampoc per
al PSOE (partit que té tant militants
morts als camps nazis com encara avui
enterrats en cunetes d’arreu de l’Estat
espanyol) mai ha estat una prioritat retornar la dignitat als represaliats pel totalitarisme. Per això, i perquè és una indecència continuar menystenint aquell
horror a base d’oblidar-lo, des d’aquí vull
donar les gràcies al conseller Romeva
per la seva valentia tant a l’hora de donar veu als silenciats per la repressió
franquista com de posar llum sobre les
víctimes de la barbàrie nazi. I sí, Montserrat Domènech, era de justícia que citessis el seu nom el passat 6 de maig,
quan en nom de la Generalitat homenatjaves totes les víctimes del nazisme.
Enmig dels silencis clamorosos, el nom
de Romeva, sigui des d’un despatx de la
Generalitat o des d’una cel·la de Soto
del Real, és dignitat en majúscules.

Embafament primaveral

D

es d’aquest cap de setmana, a
Girona es respira l’esperit de la
Sección Femenina. Tot el centre de la ciutat se n’omple els pulmons, d’aquesta flaire burgesa amb insígnia al pit que s’ensenyoreix de les
escales, els patis, els claustres ombrius, que s’arrapa a les pedres enfilantse pels carrers costeruts i la barana
dels ponts, com una plaga, un empudegament de benaurança instituïda,
consensuada i dosificada. Temps de
Flors, se’n diu d’aquest esdeveniment
que va néixer amb quatre geranis penjats als balcons per les senyores de la
Falange i que ha acabat amb aquesta
escenografia simfònica de la plutocràcia triomfant, amb tot de flors d’hivernacle marcint-se durant dies a qualsevol racó del barri vell, empastifant-lo
fins a l’exasperació de testos i garlandes, de plantes anèmiques que requereixen ser entubades i de catifes florals que competeixen per veure quina
fa el dibuix més cursi, el més previsible, el més emborratxat de simbologia
i coloraina. La Girona de les flors, la
Girona primaveral i bonica que fa caure babaies de satisfacció als bons ciu-

“
La Girona de les
flors existeix en una
mena d’interregne
de fantasia

tadans que van a comprar el tortell a
la sortida de missa, existeix en una
mena d’interregne de fantasia, barreja
de País de Mai Més i d’illa del doctor
Moreau; un espai de ficció, en qualsevol cas, un lloc invivible per descomptat, i d’un cert terror, també, pel que
representa de suspensió de la vida i de
negació de la realitat tal com és, arrabassada al curs natural de les coses
per dipositar-la en aquest reialme experimental, on els habitants adoptarien la forma d’un formiguer amb el
sol propòsit d’estudiar quina expectativa de supervivència es pot esperar
d’una espècie exposada a una tal satu-

ració de carrincloneria. No és recomanable ni com a lloc de pas, una ciutat
que corona, una vegada més, la seva
postal catedralícia com l’única clapa
digna de ser presa en consideració, en
rigorós contrast amb la vulgaritat dels
descampats (aquesta sequedat, aquesta grisor) que s’estenen als seus peus i
l’assetgen per totes bandes; aquests
barris plens de proletaris suats i renegaires, i probablement plens de xarnegos que voten, per a més inri, algun
d’aquells partits lletjos que no porten
ni una trista franja groga al cor.
La Girona de Temps de Flors és una
ciutat cada vegada més petita, encara
que s’expressi amb uns altaveus tan
potents que tot ho ofeguen, tot ho desdibuixen per sota seu. Ha arribat a fer
creure que estima els seus súbdits i tot
adornant un pont dels suburbis (l’únic
pont del món que, en lloc de servir per
salvar un obstacle, el crea pel seu
compte) amb uns rams penjats de cap
per avall, com cabeces d’all posades a
assecar. Definitivament, Girona és un
cas excepcional en què la cretinització
del poder públic no ofèn, sinó que congrega cada cop més adeptes.
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Accedeix als
continguts del web
Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/infu9t

EDITORIAL

A la tres

La política
exterior de
Trump

Carles Sabaté / csabate@elpuntavui.cat

Acarnissament

Q

ue injust que és dictar i mantenir
la presó provisional per a unes
persones que no han fet res castigat en el Codi Penal, lamenta Oriol
Junqueras en l’entrevista d’avui, després d’haver-li estat negat participar en
actes de campanya o haver de fer-ho
amb missatges gravats. La Junta Electoral Central continua posant cullerada
en una campanya, no fos que els partits
catalans seguissin essent-ne protagonistes.
I encara ens hem de sentir com el
nou líder de Ciutadans a Catalunya,
Carlos Carrizosa, recorre a la mateixa
JEC contra el debat de TV3 de demà,
perquè no té “la garantia de pluralisme
en condicions d’igualtat”. Carrizosa es
queixa que Antoni Comín, número 2 de
Junts, hi participi des de Waterloo, ja
que tindria avantatge per preparar les
respostes sense que les càmeres l’enfoquin. Qualsevol argument és bo per
atiar l’enfrontament. Cs no es queixa

“
La reacció
visceral de l’Estat als
candidats catalans
augura un diàleg
agre perquè puguin
exercir els seus drets

que Junqueras faci 14 setmanes seguides que s’aixeca de matinada i assisteix
al judici al Suprem durant més de vuit
hores diàries, o que el mateix Comín i
Carles Puigdemont no hagin pogut confirmar la seva llista fins hores abans
que acabés el termini gràcies als recursos de Cs i el PP a la JEC i al TC.

De reüll

Si la simple presència en la campanya electoral dels dos líders catalans ja
ha implicat una visceral reacció estatal,
com serà la resposta quan, en poques
setmanes, s’hagi d’entomar el debat polític i jurídic de l’exercici dels drets dels
diputats o dels eurodiputats presos o
exiliats? Pedro Sánchez ha obviat els
catalans en la roda protocol·lària de
candidats i va deixar caure la candidatura de Miquel Iceta sense tenir-la pactada al Parlament, així que el “diàleg”
que es promou des de La Moncloa no
augura gaire mà estesa, sinó més aviat
acceptació a desgrat de la presència de
diputats catalans, de qui fugirà com la
pesta.
I encara estranya la victòria independentista a les cambres... Cap govern estatal, ni el de Rajoy, ni el de Sánchez
sorgit de la moció de censura, ni sembla
que ho farà el sorgit del 28-A, ha demanat a les empreses que van abandonar
Catalunya que hi tornin.

Les cares de la notícia

Anna Puig

ENTRENADOR DEL MANCHESTER CITY

Mare,
només una?

Pep Guardiola

Revàlida a la Premier

5

de maig. Dia de la mare, aquell que ens han marcat
els centres comercials –bé, aquest ja seria un altre
debat–. A les xarxes socials, un centre cultural gironí
penja una foto. En concret, un dibuix de la silueta d’una
dona donant el pit a un nadó amb un text que comença:
“Perquè tots sabem que, de mare, només n’hi ha una.” Ah
sí? Tots ho sabem? Doncs que els ho expliquin als meus
fills, que en tenen dues. I encantats, a més. Entenc que
bona part de nosaltres hem crescut i hem estat educats
amb aquesta frase tòpica i curta de mires. Però avui en
dia, al segle XXI, en plena lluita de
De mare, n’hi reivindicació feminista i de la
ha una, dues diversitat sexual, és força greu que
el tipus de família a aquella
cap... perquè limitem
en què només hi ha una mare. I que
som diversos. ho faci un centre cultural,
I així ho hem teòricament avantguardista i
modern, ho agreuja encara més.
d’explicar
Perquè no és només la frase en
qüestió. També és la imatge que utilitzen. Només són
mares aquelles que donen el pit? I les que decideixen no
fer-ho, no són tan mares? I les adoptives, encara menys?
Sortirà, segur, algú que dirà que tenim la pell molt fina.
Que som extremadament escrupoloses amb frases fetes
i dites sense cap mala fe. O ens qualificaran de feminazis.
Però és que si no som escrupoloses i reivindicatives fins a
la sacietat, arribarà un altre primer diumenge de maig i
tornarem a veure missatges dient que, de mare, només
n’hi ha una. I de mare, n’hi ha una, dues, cap... perquè
som diversos. I així ho hem d’explicar.

-+=

L’entrenador català continua triomfant, ara conduint el Manchester City a guanyar de nou la Premier
League (98 punts) davant del Liverpool (97), i revalidant el triomf de l’any passat, fet inèdit a l’última
dècada. El tècnic suma tres lligues amb el Barça,
tres amb el Bayern i dues amb el City.
PILOT DE FÓRMULA 1

Lewis Hamilton

Triomf i lideratge a Catalunya

-+=

El cinc cops campió del món de la F-1, ha tornat a
demostrar aquest cap de setmana a Montmeló el
seu domini de la competició. El seu company a
Mercedes, Valtteri Bottas, arribava líder i sortia
amb la pole, però el britànic va fer una cursa magistral i amb la victòria lidera de nou el mundial.
ESCRIPTOR

Matthew Tree

Un assaig inevitable

-+=

L’assagista i novel·lista londinenc, col·laborador d’El
Punt Avui, acumula quasi una vintena de títols en
català. L’últim, El conflicte inevitable, un sucós assaig que recorre 40 anys de relació amb Catalunya,
partint de l’actualitat, que s’afegeix als De fora vingueren, Ella ve quan vol, o Contra la monarquia.

La política exterior del president nord-americà Donald
Trump, agressiva i amb formes que
recorden anys passats, sota la premissa de l’“American first” (“Amèrica primer”) continua sense recollir
els fruits esperats, tot el contrari,
està generant conflictes i tensions
en diferents punts del planeta que,
si no hi ha un canvi de rumb, poden
derivar en greus situacions d’escalada militar, com feia temps que no
es veia.
La crisi comercial amb la Xina,
amb l’augment anunciat aquesta
mateixa setmana del 25% dels
aranzels en molts productes, pretén afavorir la producció als Estats
Units, però els grans perjudicats seran segurament els consumidors
nord-americans, a qui els importadors repercutiran l’augment d’impostos. Tot plegat sense tenir en
compte com l’augment de la tensió
amb la Xina afecta el fràgil equilibri
diplomàtic internacional.
El xoc amb l’Iran és, segurament, l’episodi més greu de tots.
Trump va dinamitar sense contemplacions fa un any l’acord nuclear
assolit amb els iranians i altres potències mundials. La pressió nordamericana, amb l’aliat Israel al darrere, no ha assolit els seus fruits i la
situació s’ha agreujat aquesta setmana. Les amenaces d’intervenció
nord-americana fan basarda, però
l’administració Trump no sembla
tenir por de les greus conseqüències que una escalada bèl·lica comportaria.
L’actuació dels EUA en la crisi veneçolana ha vorejat també el ridícul, intentant provocar una intervenció militar i un cop d’estat com
en les pitjors èpoques dels anys 70.
I, sobretot, provocant un augment
de la tensió a la zona que no afavoreix ningú.
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Fer República
Quim Torra rebutja
l’autonomisme i intenta relligar
la recuperació de l’autonomia
amb el mandat de l’1-O per
convèncer la CUP.

Full de ruta

10
anys

Quart cinturó
El Pacte Nacional
d’Infraestructures continua
separant el conseller Joaquim
Nadal dels socis de govern
tripartit.

20
anys

Canvis a Rússia
El president de Rússia, Borís
Ieltsin, destitueix de manera
fulminant el primer ministre,
Ievgueni Primàkov, i tot el seu
govern.

Tribuna

Xevi Sala

José M. Murià. Membre de l’Acadèmia Mexicana de la Història

Amb permís
del TC

D

e totes les rebequeries, espeternecs i engargussaments que va provocar el desenllaç de la
partida de ping-pong
entre les diferents instàncies judicials
espanyoles sobre la candidatura de
Puigdemont, Comín i Ponsatí en les
eleccions europees, la més sorprenent
va ser la que lamentava que en un
marc legal que protegeix el dret al sufragi passiu es permeti a un ciutadà
exercir-lo. Més clar no ens ho poden
pas dir: tindreu tots els drets que vulgueu mentre no hi hagi la més mínima
intenció de fer-los servir. Aquí tenim el
trencadís marc de llibertats que vam
heretar del patriarcat de la Constitució, tal com es constata cada setmana
en aquest judici tronat en què una
imatge no val més que mil paraules i la
ultradreta té el privilegi de seure a la
poltrona de la magistratura. El bunyol
judicial comença a ser tan oliós que
fins i tot els juristes amb més hores de
servei a l’obrador se’n renten les mans,
incapaços d’assumir sense envermellir

El bunyol judicial comença
a ser tan oliós que fins i tot
els juristes amb més hores
de servei a l’obrador
se’n renten les mans
els arguments d’una Junta Electoral
Central que amb els seus estirabots ha
fet bo fins i tot el Tribunal Suprem. El
cas és que a empentes i rodolons la
candidatura impugnada ha pogut entrar en la cursa electoral amb l’aval de
les togues, fet que els més entusiastes
constitucionalistes han aplaudit com a
suposada mostra de qualitat sistèmica. Alguns titulars periodístics s’hi han
afegit amb desvergonyida tipografia,
celebrant que, amb el seu calbot a la
Junta Electoral, el Tribunal Suprem primer i el Contenciós després hagin subratllat la independència del poder judicial. L’argument no pot ser més pervers i complaent: com més errors cometin, més perfectes diuen que seran.
Tot s’ho miren amb les mateixes ulleres de cul d’ampolla: un estat democràtic modèlic, uns jutges neutrals, uns
governants dialogants i uns votants
agressius. Per a qui volia escoltar-ho,
però, ja va deixar-ho ben clar l’exdiputat David Fernàndez davant de Manuel
Marchena: “Dos milions de votants
violents? Per saber que és mentida només cal imaginar-se com hauria estat.”

Sufragi català a Mèxic

E

ls votants catalans residents a
Mèxic han estat una altra vegada
molt pocs. És clar que hi han influït algunes maniobretes per esquivarlos, però de qualsevol manera la xifra
de 245 vots, 1,63% de 15.024 possibles, resulta molt raquítica: això revela
sens dubte una manca d’interès. Però
això penso que, com es diu a Catalunya,
“ens ho hauríem de fer mirar”. Vull dir
que no ens hem pas de conformar dient
només que manca voluntat o qualsevol
altra versió simplista. Per una banda
s’ha de tenir en compte que de la manca de compromís en té força culpa la inutilitat gairebé absoluta de l’Orfeó Català de Mèxic, A.C., l’antiguitat del qual
no correspon a l’esquifit paper que juga
avui a la societat de la ciutat de Mèxic.
Aquí val destacar el desinterès d’aquesta casa per col·laborar amb els qui treballen de veritat a Yucatán, Puebla i
fins i tot a Guadalajara, entre altres indrets.
L’ESPERIT CENTRALISTA espanyol, ben ar-

relat també a certs sectors més aviat
conservadors de la capital del país, fa

que el que va ser una autèntica representació catalana a Mèxic, avui dia
pràcticament no existeixi fora de la capital, malgrat que de vegades hi ha hagut activitats de certa i, fins i tot, de
força importància que haurien reeixit
molt més amb una mica de suport de la
població catalana de la capital. Però és
el cas que més aviat sembla que els molesti el poc o el molt que es fa fora arreu
del país. També caldria assenyalar que
el dit Orfeó cada cop sembla menys català al mateix temps que els ciutadans
burocràticament no catalans, de veritat compromesos o almenys interessats en el futur de Catalunya, més aviat
en siguin rebutjats. No resulta simptomàtic, per exemple, que per a una reunió a la qual hi participà a distància el
president Puigdemont no s’hagués pogut trobar una estelada?
LA MANCA d’un element aglutinador com

podria ser-ho, resulta molt favorable als
orfeonistes que poden definir-se perfectament com a botiflers. Si no fos per un
petit grup de catalans entusiastes, que
formen un capítol de l’Assemblea Nacio-

nal Catalana, el tema de la nacionalitat
catalana hauria quedat del tot a mercè
dels molts espanyolistes mexicans o peninsulars i estaríem lluny d’haver, d’una
manera o d’una altra, generat un cert corrent partidari de l’alliberament de Catalunya de les urpes dels gatxupins. Però
l’ANC a Mèxic podria ser més eficient si
s’enfoqués a treballar d’una manera sistemàtica a guanyar voluntats mexicanes,
en comptes d’anar amb insistència a perseguir vots de catalans.
HA QUEDAT CLAR

que la pressió internacional pot ajudar força a tirar endavant, i
encara que Mèxic sigui un país allunyat i
de poc relleu internacional, la seva veu en
el món de l’Amèrica Llatina segueix sent
forta i té la seva importància que el seu govern no manifesti l’anticatalanisme de
què va fer gala el senyor president Peña
Nieto i alguns imbècils del seu govern
abans que deixessin el govern. Gràcies a
Déu, la dràstica llei per la qual no et pots
quedar en el govern més de sis anys ja els
ha fet fora. Burxar la societat mexicana
avui dia és més sensat i pot portar millors
rendiments.

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

Les ínfules
de Marchena
b La primera cosa que vull dir
és que els funcionaris públics
estan al servei dels ciutadans i,
per tant, demano a aquests
funcionaris respecte per als
ciutadans. Dit això no entenc
l’actitud perdonavides del magistrat Marchena en el judici
contra el procés. A què ve que,
quan l’advocat defensor demana amb insistència que no entén per què no autoritza una
pregunta sobre un document
que està en el sumari, li contesti dient que si no ho entén és
que té un problema. Qui té el
problema? L’advocat o el magistrat? O cuando yo hablo vd.
se calla! Què s’ha cregut
aquest home! Per favor, demanem jutges honestos, no presumptes prevaricadors. I no
cal dir sobre la decisió de no
veure en el moment que toca
els vídeos per discutir la veracitat d’alguns testimonis. Prou
Marchena. Volem jutges al

servei dels ciutadans i de la veritat.
GERARD PALACÍN ARTIGA
Barcelona

Més que un
club... tant se val
d’on venim
b Benvolgut A.F. (L’Esportiu),
després de llegir el teu article
d’opinió del dia 9 de maig,
“Messi, increpat a l’aeroport”,
com a soci i aficionat del Barça
present a Anfield, haig de dir-te,
amb tot el respecte, que em
sento molt decebut amb l’article en qüestió.
Aclariré la versió dels que vàrem coincidir amb Messi a l’aeroport John Lennon de Liverpool. Vàrem arribar al control
de seguretat quan tot el primer
equip del Barça ja havia embarcat a l’avió a excepció del
mateix Messi i Arthur, que arribaven tard com a conseqüència del control antidopatge, i el
metge Dr. Pruna i Pepe Costa,
seguits del germà del mateix

Messi...
Al nostre capità i ensenya,
sols dos aficionats que eren
just al costat meu li varen dir
educadament, no recriminant
ni increpant, textualment: “Leo,
se puede ganar, se puede perder pero de la afición que os
apoya jamás, jamás, os debéis
olvidar, y tú eres nuestro capitán.” A la qual cosa Messi no
va fer cap gest de disculpa ni
aprovació, sinó més bé al
contrari, sense entrar en detalls.
Si dir això és increpar tenim
un greu problema de comunió
entre l’afició i el primer equip,
quan hem de recordar que varen ser els seus integrants els
que no van tenir cap consideració envers la seva afició.
Recordar com Jürgen Klopp
i alguns dels seus jugadors varen creuar tot el Camp Nou per
agrair a la 3a graderia el suport
del seus supporters, el viatge a
Barcelona, havent perdut el
partit per 3-0...
De la resposta del Sr. Pepe

Costa i l’actitud del germà de
Messi prefereixo no parlar-ne...
perquè no em representen
com a soci i aficionat del club al
qual pertanyo des que Cruyff
era jugador...
Sols volia aclarir que ningú
dels presents va increpar ni
culpabilitzar Messi de res, simplement va coincidir que va ser
ell el que va aparèixer de sorpresa i se li va dir amb tot el dolor dels nostres cors que vàrem
trobar a faltar que creuessin
mig camp per venir al costat de
la porteria d’Anfield a donarnos les gràcies pel nostre suport incondicional.
A excepció del nostre porter
Ter Stegen, que es va acostar
amb gestos d’agraïment, seguit tímidament de Busquets,
tots dos varen ser aplaudits.
Després ens atribuïm el mèrit de ser un club amb valor.
Aprenguem tots dels errors, inclosa la premsa, rectificar és de
savis, senyors...
MIQUEL BRUNELLS ISASI
Arenys de Munt (Maresme)
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“Ho donarem tot per continuar tenint Fórmula 1 a
Catalunya”

La frase del dia

Quim Torra, PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Tribuna

De set en set

Un nou contracte social

‘Pell’

Joaquim Nadal i Farreras

Josep Manel Comajuncosa. Professor d’economia d’Esade Business & Law School

S’

acostuma a assenyalar la globalització i els canvis tecnològics com a responsables de l’actual descontentament d’una part important de la població dels països desenvolupats. Al món ha augmentat la
igualtat entre països, amb centenars
de milions de persones que han sortit
de la pobresa les darreres dècades, però també ha augmentat la desigualtat
entre els diversos grups de població
dins de cada país, especialment a les
economies avançades. Des de principi
de segle, els grans beneficiaris de la globalització han estat l’1% de la població
més rica de tot el planeta i les classes
mitjanes dels països emergents, centenars de milions de persones. Però les
classes mitjanes dels països avançats
se n’han ressentit i han vist com els
seus ingressos i el seu poder adquisitiu
s’han mantingut constants o han disminuït des del 2008. I el que és pitjor,
han vist deteriorar-se les seves expectatives de futur.

prestacions de l’estat del benestar. El
contracte social també ha quedat desfasat perquè el món ha canviat i la incertesa sobre l’efecte d’aquests canvis i
dels que han de venir en el futur és molt
gran. Les classes populars i mitjanes
estan preocupades pel futur. La por
que l’automatització de l’economia elimini molts llocs de treball que requereixen una qualificació mitjana-baixa i
generi un mercat de treball més precari coincideix amb la perspectiva d’un
estat del benestar més prim.

PERÒ, EN REALITAT, el que ha fallat ha es-

PER REDUIR LA CREIXENT DESIGUALTAT se-

tat el contracte social que ens havia de
protegir de les conseqüències adverses
d’aquests dos fenòmens. Aquest contracte s’ha de reformular i cal adequarlo als canvis del nou segle. És un punt
imprescindible per al manteniment de
societats obertes i democràtiques com
les que hem vist a la segona meitat del
segle XX.

ran bàsiques les polítiques anomena-

EL CONTRACTE SOCIAL,

entès com els
drets i les obligacions dels ciutadans,
s’ha deteriorat pel gran impuls de la
globalització i per les mesures d’austeritat introduïdes després de la gran recessió del 2009. Els estats van salvar el
sector financer i van ajudar, en un primer moment, a parar el cop per als sectors més desafavorits. Però la conseqüència va ser un augment sobtat de
l’endeutament del sector públic que va
obligar a reduir, a partir de 2010, les

Sísif
Jordi
Soler

A GRANS TRETS, el

contracte social consisteix a pagar impostos a canvi del
compromís de l’estat que proveirà serveis públics i ajudarà la gent gran, els
joves, els que tenen dificultats o els que
passen un mal moment. L’estat del
benestar, tal com l’hem conegut a l’Europa occidental, ha estat un pacte social profitós durant mig segle. Amb el
nou segle ha perdut efectivitat i cal reparar-lo.

“
L’estat del
benestar, tal com
l’hem conegut a
l’Europa occidental,
ha estat un pacte
social profitós
durant mig segle.
Amb el nou segle ha
perdut efectivitat i
cal reparar-lo

des predistributives. Les que garanteixen la igualtat d’accés a l’educació, la
mobilitat social basada en l’esforç i el
mèrit o la construcció d’infraestructures productives en les zones més pobres. És també imprescindible reformar el sistema impositiu, que als països desenvolupats s’ha fet menys progressiu, sobretot per la disminució dels
impostos a les grans empreses a canvi
d’augmentar els que graven els ingressos personals i el consum. Serà necessària una millor i més justa capacitat
recaptatòria de l’estat gravant més la
riquesa, i la propietat de la terra i la immobiliària. Per tal que això sigui efectiu caldrà algun tipus d’harmonització
internacional de la fiscalitat empresarial.
ÉS EVIDENT QUE

les noves tecnologies,
l’automatització i l’economia digital,
canviaran radicalment la naturalesa
dels llocs de treball, que seran molt més
canviants. Els governs hauran de contribuir a minimitzar l’efecte d’això sobre les persones. Les empreses hauran
de poder contractar i acomiadar treballadors amb més facilitat, però entre les
empreses i l’estat hauran de garantir
l’existència d’una formació continuada
que permeti que les persones no quedin enrere en aquest procés de canvi
continu. També cobrir la pèrdua d’ingressos en els períodes de transició. Un
nou pacte social ha de contribuir a reduir la incertesa i la desconfiança que
generen els canvis a bona part de la població. Si no es troba una estratègia reeixida augmentarà el suport a polítiques que tendeixin a aïllar els països de
la resta del món, a reduir la mobilitat
laboral o inclús a restringir el progrés
tecnològic. Polítiques que a curt termini poden generar un sentiment més
fort de seguretat, però polítiques que a
llarg termini porten a un menor creixement econòmic i un menor benestar
social.

D

es de la Seu d’Urgell, Edicions Salòria ens presenta el
volum Pell. Joan Ganyet. Fotografies
(2019). És un volum
amb tapa dura, bellament editat i il·lustrat, amb il·lustracions que reprodueixen les fotografies que Joan Ganyet ha
fet des del 2013 fins al 2018 en el seu recorregut i la seva observació dels murs
de diverses ciutats. És determinant la
mirada a través del prisma de l’objectiu
de la càmera, l’enfocament, la selecció
del fragment. Desfilen als nostres ulls la
tria del Joan Ganyet pirinenc avesat a
les obagues pirinenques que s’ha deixat
enlluernar per la reverberació dels cels
transparents de la Mediterrània. Trobem
textures i colors variats, incrustacions,
pinzellades abruptes, insinuacions de
traç gruixut o subtils degradats.
La pell de les ciutats de referència
(Venècia, Roma, Atenes, Barcelona, Sevilla, Bèrgam, Andorra la Vella, Tarragona, Dubrovnik, Palerm) desvela els replecs més íntims de la geografia urbana.
No seria difícil de fer un exercici de comparació entre aquestes textures urbanes i algunes mostres d’art abstracte.
No és gens difícil d’identificar el parentiu
entre alguna d’aquestes pells i un Tàpies, un Guinovart, un Ràfols potser, un
Hernàndez Pijuan potser també.
El llibre s’acompanya de diversos textos: de Perico Pastor, Ermengol Puig, Josep M. Ubach, Vicenç Mateu i Joan Antoni Solans. M’he aturat amb plaer en el
text de Perico Pastor que desvela l’ànima de Joan Ganyet, que “no és home de
cims, sinó de valls discretes, ombrívoles”. En Joan és un caminador que observa i mira la natura, s’hi extasia.
Perico Pastor ha identificat el personatge que dialoga en silenci amb el territori que trepitja. L’he vist parlar als animals, a les plantes i ara amb la càmera
fa parlar els murs que guarden infinitat
de secrets urbans.
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Nacional

Alerta policial
pels nens que
es despullen a
la xarxa

La Policía Nacional
rep l’avís de 25 nous
casos de
pornografia infantil
cada mes

Badalona es
debat entre
dos models de
ciutat

Albiol aspira a
tornar a governar i
Sabater necessitarà
teixir una aliança
d’esquerres

Cap de llista d’ERC per a les eleccions europees del 26-M

Oriol Junqueras

“Que el PSOE té
temptacions de
pactar amb Cs ho
demostra cada dia”
SÁNCHEZ · “Intentarà governar al marge de Catalunya amb tota certesa, però dependrà de
la força que tinguem a tot arreu” CONGRÉS · “Estic segur que veurem que puc recollir l’acta al
Congrés i també la de diputat al Parlament Europeu” REPTE · “El nostre és un país divers i plural.
La nostra responsabilitat és fer-nos útils, i la societat ens percep útils només si ens hi assemblem”
Xevi Xirgo
GIRONA

E

l Punt Avui Televisió va poder entrevistar ahir el candidat d’ERC
per a les eleccions al Parlament
Europeu i també diputat electe al
Congrés, Oriol Junqueras, en una de les
poques ocasions per atendre els mitjans
que la Junta Electoral Central (JEC) ha
autoritzat des de la presó de Soto del Real.
Clavats els trenta minuts que va concedir i
amb la imatge de Junqueras a les pantalles un minut abans de poder començar
l’entrevista, el poc marge de temps va impedir abordar en profunditat qüestions
sobre l’estat anímic del candidat –que fa
556 dies que està en presó preventiva–,
sobre el judici al procés independentista,
sobre l’actualitat política al país i sobre la
campanya tot just encetada per als comicis europeus i municipals del 26 de maig.
Tot i això, Junqueras va fer una crida al
vot a ERC com a representants de tots els
independentistes europeus, va censurar
l’actitud que està tenint el PSOE per formar govern a Madrid i va evitar polèmiques amb JxCat per l’hegemonia del vot
independentista, entre altres coses.

Li han permès fer l’entrevista, però no
participar en altres actes. Què pensa de
les decisions de la Junta Electoral?
Us podeu imaginar què en penso, i no
crec que pugui aportar gaires adjectius
que no s’hagin fet servir fins ara. És profundament injust que persones que són
innocents des de tots els punts de vista
estiguin a la presó i que s’apliqui una presó preventiva o de qualsevol mena per a
unes persones que no han fet res que estigui previst en el Codi Penal. Cal insistir
que res del que hem fet és delicte. No hi
ha injustícia més gran que privar de llibertat aquells que són innocents.
Felicitats pels resultats de les eleccions
espanyoles, en què van doblar el nombre
de diputats, amb 15.
Ens hem de felicitar tots alhora, perquè
són resultats excel·lents per al país. ERC,
com sempre, hi aporta el millor que té, les
seves millors eines i capacitats, però és
evident que mai havíem tingut tants diputats republicans, ni tants independentistes, ni per casualitat, ni mai tants diputats sumant forces sobiranistes o catalanistes al llarg de la història. 22 diputats és
una demostració més que, en contextos
de fortíssima mobilització dels votants,

obtenim resultats fantàstics. Això és un
motiu d’orgull per al país i d’esperança
per al conjunt de la societat catalana.
La diferència entre els 15 d’ERC i els 7
de JxCat, a què l’atribueix? Té alguna
teoria?
No calen gaires teories sobre això. ERC
representa un projecte que s’explica per
si mateix, amb gairebé 90 anys d’història, sense cap cas de corrupció. És el projecte més independentista de tots els independentistes que hi pugui haver, perquè, entre altres coses, és el que fa més
temps que treballa per la independència.
També és el més republicà. Nosaltres,
com sempre, desitgem els millors resultats per a tothom, perquè volem que vagi
bé al conjunt del país. Entenem que els
que podem aportar més experiència,
compromís i voluntat per construir de
manera sòlida la independència, els que
podem aportar més entrenament i compromís, som nosaltres. El nostre és un
país divers, plural, i cadascú de nosaltres
ha de representar de la millor manera
aquesta societat. I diem que ens volem
assemblar tant com sigui possible a
aquesta societat perquè és la nostra responsabilitat fer-nos útils, i la societat ens

LLUÍS ROMERO

❝

Malauradament,
constatem que al PSOE,
això del diàleg, no s’ho
creuen gaire. En parlen
molt i el practiquen poc
percep útils només si ens hi assemblem.
En les eleccions del 28-A, a Espanya va
guanyar Pedro Sánchez. Fins a quin punt
pot formar govern sense tenir en compte l’independentisme?
Com sabem, cada vegada que té ocasió
per fer-ho, el PSOE tendeix a pactar amb
Cs o el PP. Ens ha ensenyat molts cops
que ha validat i ha facilitat una investidura de Mariano Rajoy. I només hi ha
una opció en aquest sentit: que el conjunt del republicanisme, que l’independentisme català, l’obligui a no pactar, li
ho posi difícil. Que el PSOE té temptacions de pactar amb Cs ho demostra cada dia amb les seves declaracions. També ho demostren les declaracions dels lí-
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L’APUNT

Una falsa
normalitat
Jordi Panyella

Hi ha una aparent normalitat en la participació dels
presos polítics en les campanyes electorals. A tot
s’acostuma l’individu, també a les situacions més adverses. La retransmissió diària del judici als líders del
procés independentista ha donat una estranya visibilitat als polítics que, caldria no oblidar, són invisibles a
la població en general com ho són la resta de presos

del sistema penitenciari. No existeixen, se’ls ha menjat
un mur i un entramat de seguretat. Però als polítics
no, gràcies a la magnanimitat de la junta electoral ara
també se’ls pot veure fent rodes de premsa en directe,
des de la presó, i concedint entrevistes, com la d’ahir a
aquest diari. Se’ls veu, parlen, opinen, fan política però
són presos, ostatges de l’Estat. Que ningú ho oblidi.

vació de la convivència. Malauradament,
constatem cada dia que al PSOE, això
del diàleg, no s’ho creuen gaire; en parlen
molt, però el practiquen poc. Haurem
des ser nosaltres amb els nostres resultats i amb la capacitat institucional i de
mobilització democràtica de la societat
els que obrim aquest camí del diàleg, pel
qual sovint els nostres interlocutors no
volen transitar de cap manera. El camí
l’haurem de desbrossar nosaltres, perquè sempre hem dit que no era senzill.
Que assumim aquesta responsabilitat i
voluntat fins i tot estant a la presó és la
millor demostració que som conscients
de les dificultats i que som capaços de
superar totes aquestes dificultats i construir un projecte guanyador per a la societat catalana.
Pablo Iglesias el va venir a visitar a Lledoners i va semblar d’una normalitat
absoluta. N’ha rebut d’altres, de visites.
Com a cap de llista d’una formació que
podria ser rellevant a Espanya, seria normal que n’anés rebent?
Normal, ben segur que ho seria, i més
ho seria que no haguessin de venir aquí i
estiguéssim al carrer. No hem d’oblidar
l’objectiu cap al qual anem, però hem de
saber que aquesta situació de normalitat
i justícia malauradament no existeix.
Hi hem de treballar cada dia. He dit moltes vegades, amb tota la modèstia i tot el
convenciment del món, que la sort que
té la societat catalana és que hi ha un
projecte que es diu ERC, amb una capacitat de treball formidable, al qual de
tant en tant tinc l’honor de posar veu.

❝

❝

❝

No té cap sentit dir que es
volen trobar solucions i
fer-ho d’esquena als que
governen i guanyen les
eleccions a Catalunya

Quin sentit té que
representants polítics
d’1.700.000 votants del
nostre país estiguin
empresonats?

Votar ERC i Junqueras és
donar veu a la nostra causa i,
a través de la qual, al conjunt
dels independentismes
europeus

ders de la formació taronja, i les del PP,
que conviden a un acord entre Sánchez
i Rivera. Intentarà governar al marge de
Catalunya amb tota certesa, però dependrà de la força que tinguem al Congrés,
al Senat, al Parlament Europeu, als ajuntaments i a tot arreu. I ben segur que és
cabdal Barcelona a l’hora de fer entendre
el missatge que no té cap sentit dir que
es volen trobar solucions a Catalunya en
el repte que la societat catalana planteja
democràticament i fer-ho d’esquena a
aquells que guanyen les eleccions a Catalunya amb resultats històrics i a aquells
que governen les institucions catalanes.
I hem de ser conscients de l’enormitat de
les dificultats a les quals ens enfrontem,
però també som molt conscients de la

nostra fortalesa, capacitat i esperança.
El fet que quatre de nosaltres estiguem
més d’un any i mig a la presó i continuem
mantenint amb absoluta fermesa el nostre compromís independentista i republicà és la demostració que persistim en
l’esforç, que no perdem l’esperança i que
continuem compromesos. Aquesta és la
millor de les eines per fer entendre al
conjunt de la societat catalana, a les institucions espanyoles i europees i a l’opinió pública internacional la fortalesa de
la nostra causa i com de nobles són els
ideals que representem.

Aragonès?
És rellevant dir que el que jo represento
individualment és molt poca cosa i és poc
rellevant si algú em ve a veure a mi. El
que és rellevant és allò que representem
col·lectivament. Individualment, soc important per a la meva família; per al país,
és important el projecte col·lectiu que representa ERC i el conjunt de forces compromeses amb la república i la independència, i que fem camí perquè cada vegada siguem més, més forts i acollidors, i
per integrar-nos a la nostra societat i assemblar-nos-hi. Som els independentistes més independentistes del món, però
també els més dialogants del món. La voluntat d’arribar a acords és un valor, perquè volem ser els campions de la preser-

Que facilitin que Miquel Iceta sigui president del Senat dependrà de si el ve a
veure a la presó com va insinuar Pere

Creu que podran recollir l’acta de diputat el dia 21 a Madrid?
El dia 21, molt probablement, tindrem
l’oportunitat d’anar al Congrés dels Diputats. Estic segur que podrem recollir
l’acta, així com la de diputat al Parlament Europeu, perquè em sembla que
és fonamental que els presos polítics de
Catalunya tinguem veu pròpia al Parlament Europeu. He tingut la sort de ser
eurodiputat durant un temps –Raül Romeva més temps que jo–, i afortunadament podré donar la veu a Diana Riba i a
altres companys que tenen una capacitat i un valor afegit extraordinaris a l’hora de representar aquest projecte col·lectiu republicà i independentista.
El judici, vistes les circumstàncies d’anormalitat, que encara seran més anormals
quan es presenti al Congrés dels Diputats
i hi pugui exercir –no sé si haurà de delegar
el vot com ha passat al Parlament de Catalunya–, creu que s’hauria de suspendre?
En estricta interpretació del que diu la llei,
els reglaments, etc., és evident que hi hauria d’haver un suplicatori i que s’hauria de
suspendre. Més enllà d’això, hi ha un missatge polític i social que és més important:
quin sentit té que representants polítics
d’1.700.000 votants del nostre país estiguin empresonats? Des del punt de vista
polític, no en té cap. Hi ha una qüestió que
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tot el que sabem per ajudar-los, assistirlos, acompanyar-los, animar-los, protegir
els seus drets i solucionar les seves necessitats? Si volem ser creïbles, perquè
la credibilitat és imprescindible, hem de
donar el millor de nosaltres mateixos.

és més rellevant, que està per sobre de la
llei i els reglaments, i és que és evident que
la nostra presó és injusta i no té cap sentit
que ens privin dels nostres drets. Ara, sabem que ho fan, i ens pertoca posar veu
a aquesta situació d’injustícia, encarnar
aquest compromís amb el nostre país i la
nostra societat. Tinc l’honor de poder representar tots els independentistes d’Europa, els escocesos, els gal·lesos i els de tot
arreu, i aquesta oportunitat no la podem
perdre. I votar ERC i Oriol Junqueras és
donar veu a la nostra causa i, a través de
la qual, al conjunt dels independentismes
europeus, aquella gent que treballa per
aconseguir democràticament una Europa
millor: més democràtica, més lliure, més
justa, integrada i més forta.
Algú ha interpretat la confrontació electoral amb Carles Puigdemont com una
pugna entre el món de l’independentisme per veure qui té l’hegemonia.
És una sort que cadascú de nosaltres pugui representar el seu respectiu projecte
i obtingui el millor resultat possible. És
una sort poder-nos adreçar conjuntament a la societat catalana i a tot el món.

Tancarem un cicle electoral i li preguntava per unes futures eleccions al Parlament de Catalunya perquè l’ANC
ha aprovat que si hi ha un resultat del
50% més un, són partidaris de la unilateralitat i d’una nova declaració d’independència. Com ho veu?
Nosaltres hem de plantejar-nos el repte
que tenim immediatament, que són les
eleccions municipals i les europees. De la
resta, ja se’n parlarà quan pertoqui. No
ens agrada especular sobre situacions de
futur que no s’han produït. No tindria
cap sentit fer-ho perquè ens prendria el
temps necessari per parlar d’allò que sí
que està passant. I, com expliquen els
entrenadors de futbol, allò rellevant és el
proper partit i, per desgràcia, quan els
entrenadors o jugadors d’un equip com
el Barça especulen sobre una final abans
d’haver-se classificat, a vegades es pro-

El compromís del govern
de Catalunya ha de ser
demostrar capacitat de
gestió en un context que
és extremament difícil

Ningú ens guanyarà a
l’hora de ser els més útils
en la construcció de la
república, perquè també
som els més eficaços

Des del nostre punt de vista, és molt important recalcar la importància que hi
hagi un pres polític, i que hi hagi Diana
Riba i Jordi Solé, que és diputat en
aquests moments al Parlament Europeu
i secretari general de l’Aliança Lliure Europea, el partit que agrupa tots els projectes independentistes d’Europa. És imprescindible que aquesta candidatura
obtingui els millors resultats possibles.
Desitgem sort a tothom, mai hem tingut
males paraules per a ningú i menys per
als nostres companys i els nostres amics,
en aquest cas de Lliures per Europa, i
ens reivindiquem com l’eina més útil i la
que pot aportar més experiència.

dueixen circumstàncies no desitjades. I
ho comprovem en el futbol, en l’àmbit de
l’economia i en molts àmbits personals
de les nostres vides, en el projecte col·lectiu que nosaltres políticament representem, etc. Deixi’m ser conseqüent i parlar
dels reptes immediats.

❝

Què va pensar quan va saber que Toni
Comín anava de número dos justament
a la llista de Lliures per Europa?
Sempre som molt respectuosos amb les
decisions personals de tothom. I un altre
dels nostres costums és no opinar sobre
allò que opinen els altres, i el tercer bon
costum que tenim és parlar d’allò que
nosaltres representem, del que fem, del
que volem i del que construïm cada dia.
Tot el respecte per a tothom, però també
tinc el convenciment absolut que la candidatura que pot aportar més, amb modèstia, és aquella en què hi ha l’Oriol
Junqueras, la Diana Riba i el Jordi Solé,
i la candidatura que encapçalen l’Ernest
Maragall, l’Elisenda Alamany i el Miquel
Puig a Barcelona, i la que encapçala la
Maite Aymerich a Sant Vicenç dels
Horts. Els conec i sé que tenen una capacitat de treball formidable, un compromís absolut amb el nostre país, les nostres ciutats, i els nostres pobles i barris.
Van obtenir un magnífic resultat en les

❝
LLUÍS ROMERO

❝

❝

Tenir 22 diputats demostra
que en contextos de
fortíssima mobilització
dels votants obtenim
resultats fantàstics

Unilateralitat? El repte ara
són les eleccions; de la resta,
en parlarem quan toqui.
Però més independentista
que jo, ningú. Impossible

darreres eleccions i s’entreveu que obtindran un molt bon resultat en les properes. Per tant, l’equilibri de forces al
govern català haurà canviat la seva composició. Això té algun efecte posterior
en l’executiu? Un avançament electoral?
El que ha de fer cadascú és donar el millor de si mateix a tot arreu; en les candidatures europees, en les municipals, al
govern i al Parlament de Catalunya. El
que fem sempre és ajudar que tothom ho
faci tan bé com sigui possible, i el compromís del govern de Catalunya ha de ser
governar bé i demostrar capacitat de
gestió en un context que és extremament difícil. Això és el que hem fet durant els últims temps i al llarg dels darrers anys. Moltes vegades he dit que la

manera de saber si som realment útils
per al nostre país, la nostra societat i la
nostra gent és plantejar-nos si amb les
nostres capacitats i la nostra manera de
fer destacaríem i seríem ben valorats en
qualsevol altre país del món. I estic absolutament convençut que qualsevol ciutat
del món se sentiria profundament honorada i orgullosa de tenir un alcalde com
Ernest Maragall. I si seria un bon alcalde
per a qualsevol ciutat del món, és evident
que també ho és per a Barcelona, i el mateix amb Maite Aymerich a Sant Vicenç
dels Horts. El govern i els grups parlamentaris a totes les cambres legislatives
han de demostrar la seva utilitat. Quin
sentit tindria apel·lar a la confiança dels
ciutadans si no percebem que estem fent

Hi ha qui interpreta que ERC està frenant en el tema de la unilateralitat.
Em sembla molt divertida la pregunta
plantejada en aquests termes, perquè és
evident que no es correspon en absolut a
la realitat. Ningú té tantes ganes que Catalunya sigui independent com jo. Ningú.
Impossible. Ningú treballa tant de temps
per fer-ho possible com ERC, fins i tot
quan ningú ho feia. Si algú és consistent
en aquesta voluntat, si algú no ha fallat
mai al país en aquesta voluntat i ha estat
conseqüent amb aquest compromís republicà i independentista és ERC. I, per tant,
el que hem de fer és fer-ho de la millor manera possible, de manera sòlida, assegurant-nos que les coses són sostenibles i
reconegudes, perquè, malauradament, de
poc serviria que vostè i jo féssim una declaració i no fos reconeguda per ningú ni
acceptada per ningú i que no la poguéssim
sustentar en el temps. El meu compromís
absolut és fer-ho de la millor manera possible, de la manera més ràpida, sostenible i
sòlida possible. En això, mai ningú, ni per
casualitat ni en la més remota de les circumstàncies, ens guanyarà a ser independentistes i republicans. Ningú ens guanyarà a l’hora de ser els més útils en la construcció de la república, perquè també som
els més eficaços. La meva actitud, la meva
manera de parlar, el meu discurs i les meves paraules en totes les entrevistes en
són la millor demostració. ■
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Llibertat, suplicatori i fuga
PRECEDENT · El 1989, enmig de segrestos i assassinats, el Suprem va excarcerar el membre d’HB Ángel Alcalde en obtenir
escó al Congrés MÉS · Va assistir a un ple, i quan la cambra va permetre el judici i el jutge va dictar presó, el diputat s’havia fugat
sobre la majoria absoluta del PSOE.

Emma Ansola
BARCELONA

L’

any 1989 la política espanyola estava sacsejada
pels segrestos i assassinats d’ETA, la guerra bruta dels GAL i el fracàs dels intents
de negociar la pau amb la banda armada. Les converses d’Alger s’havien suspès, però els partits bascos
s’entestaven a reclamar el retorn
de la mesa de negociació. El panorama era prou convuls per generar
col·lapse. Tanmateix, en aquells
anys tràgics, la classe política va
seure a negociar, Herri Batasuna
(HB) es va comprometre a participar en les institucions i per primera vegada va entrar al Congrés
un diputat electe que estava en presó preventiva, acusat de col·laborar
amb la banda armada.
De tot això fa trenta anys, i aleshores, en aquell escenari abrupte,
van tenir lloc els fets següents: el
Tribunal Suprem va dictar la llibertat del pres tan bon punt va obtenir
escó; el diputat electe Ángel Alcalde
va assistir a un ple del Congrés, el
de la investidura de Felipe González, i hi va haver petició de suplicatori, que la cambra va aprovar malgrat que finalment no es va poder
celebrar el judici perquè Alcalde va
optar per escapar-se de la justícia
espanyola i fugir, a Brussel·les.
Aquell precedent es va iniciar el
29 d’octubre del 1989. El país va
anar a eleccions i Felipe González va
aconseguir la majoria absoluta. De
prop el vigilava un líder novell, José
María Aznar, que havia superat els
resultats del PP de Manuel Fraga i
que per primera vegada penetrava
al País Basc, amb dos escons. HB es
presentava als comicis demanant
diàleg i pau, i per primer cop es plantejava participar en les institucions
espanyoles i assistir als plens del
Congrés. Tanmateix, el partit rebia
un petit càstig, baixava en vots, però
mantenia quatre escons al Congrés,
un menys, el de Navarra, que en la
legislatura anterior. A la llista electoral dels independentistes bascos, hi
havia inscrits, entre altres dirigents,
líders destacats com ara Jon Idigoras, Josu Muguruza i Iñaki Esnaola, i
en el número cinc, una figura menys
coneguda, Ángel Alcalde, en presó
preventiva des del 1988 al centre penitenciari d’Herrera de la Mancha
acusat de passar informació d’objectius a ETA. Estava en espera de judici a l’Audiencia Nacional, fixat per al
dia 13 de febrer, i per un marge escàs havia quedat fora del Congrés.
El 21 de novembre es va fixar,
d’acord amb els terminis que pre-

El diputat Josu Muguruza,(primer a la dreta), recull l’acta de diputat amb Idigoras i Esnaola ■ ARXIU AVUI

veu el reglament de la cambra, el
ple de constitució de les Corts. La
sessió havia d’estar protagonitzada
per la polèmica originada dies
abans a l’entorn de la fórmula amb
què els diputats d’HB havien decidit acatar la Constitució. Per primer cop es posava sobre la taula
l’acatament “per imperatiu legal”,
una proposta que no era acceptada
de cap manera pel president del
Congrés en funcions, Félix Pons.
L’expectació pel desenvolupament
era màxima, atès que era la primera vegada que diputats d’HB assistien a una sessió al Congrés.
Assassinat i constitució en 12 hores
La nit abans, però, i en una data
simbòlica com el 20 de novembre,
durant els preparatius de la sessió
constitutiva per part dels parlamentaris d’HB al restaurant de l’hotel Alcalá, un grup de la ultradreta va assassinar d’un tret al cap el diputat
Muguruza i va deixar ferit molt greument el també electe Iñaki Esnaola.
L’endemà, sense deixar marge perquè la tragèdia marqués l’agenda política de les institucions, es va celebrar la sessió constitutiva, però sense els diputats d’HB, en senyal de
protesta. Pocs dies més tard, el partit va decidir que seria Alcalde qui
substituiria Muguruza. Es va iniciar
la tramitació i la Junta Electoral de
Biscaia va lliurar les credencials a
l’Audiencia Nacional, que ho va traslladar al Suprem atesa la condició
d’aforat del diputat. Després de vuit
hores de deliberació, i amb l’oposició

de la fiscalia, Alcalde va ser alliberat
el 2 de desembre, dos dies abans del
ple d’investidura de González. “No
es pot mantenir a la presó un diputat
electe, i menys encara en situació
de presó preventiva i sense judici”,
dictava el Suprem. El judici oral a
Alcalde, previst per al 13 de febrer
a l’Audiencia Nacional i en el qual li
demanaven vuit anys de presó, va
quedar sense efecte.
El 4 de desembre es va celebrar
el ple d’investidura de González.
Aquesta vegada hi van assistir els diputats d’HB, amb Alcalde al capdavant, que, a més a més, va ser designat portaveu. No hi va poder assistir
Esnaola, que es recuperava de les
ferides a l’hospital. Els tres diputats
independentistes, però, estaven
pendents d’acatar la Constitució, ja
que no van ser presents en la sessió
constitutiva i continuaven aferrats
a fer servir la fórmula d’acatar-la per
imperatiu legal. Abans de la votació
d’investidura, els diputats van ser
cridats a acatar-la seguint únicament la fórmula de jurar o prometre, sense èxit, i van ser expulsats
de l’hemicicle. Idigoras i Alcalde
van passar per davant del seient de
González i, segons es pot consultar
en l’hemeroteca i en el diari de sessions, van retreure al socialista que
actués tal com ho havien fet les formacions de la dreta fins aleshores.
González va ser escollit president
del govern espanyol, però tres escons continuaven enlaire per la negativa a acatar la Constitució, la
qual cosa feia que planessin dubtes

4

diputats va aconseguir Herri Batasuna
en les eleccions del 29
d’octubre del 1989.
Tasio Erkizia va renunciar al seu escó i va ser
substituït per Josu
Muguruza, que la nit
abans del ple de constitució va ser assassinat per un grup d’ultradreta. Ricardo
Sáenz de Ynestrillas va
ser acusat i jutjat, i finalment absolt per falta de proves. Muguruza va ser substituït per
Ángel Alcalde, en presó preventiva, a qui el
Suprem va deixar en
llibertat tan bon punt
va obtenir l’escó.

Diputat electe i amb immunitat
En aquella mateixa sessió d’investidura, la mesa del Congrés rebia del
Suprem, per ordres de la fiscalia, el
suplicatori per poder continuar amb
el procés judicial a Alcalde, per la
qual cosa l’endemà es va convocar la
Comissió dels Diputats per estudiar
la qüestió. Es va aprovar el tràmit i
un període d’al·legacions per a les
parts implicades abans d’arribar al
ple de ratificació, el 12 de desembre.
L’informe de la comissió era clar: els
fets ocorreguts pels quals s’investiga
el diputat electe van succeir abans de
la seva elecció com a parlamentari, i
ni l’informe ni el suplicatori fan referència als continguts dels fets pels
quals se l’investiga. D’altra banda, Alcalde defensava que darrere de l’acusació hi havia una clara motivació
política i una repressió ideològica.
La cambra, finalment, va aprovar en sessió plenària per 288 vots
a favor i dues abstencions el suplicatori i li va retirar la immunitat,
un detall força important tenint en
compte el context actual de la política catalana, en el qual està en dubte el moment en què un diputat comença a gaudir d’immunitat. Fa
trenta anys, Alcalde –així com la
resta de diputats d’HB–, en el moment en què es va aprovar el suplicatori només era diputat electe, no
era parlamentari de ple dret perquè
no havia acatat la Constitució, però,
tanmateix, la fiscalia ja havia assenyalat la necessitat que el Suprem
presentés un suplicatori a la cambra per poder continuar el procés
judicial. El 13 de desembre, amb la
retirada de la immunitat, el Suprem va ordenar l’ingrés a la presó
d’Alcalde. La policia ja no el va trobar al domicili de Portugalete.
Roda de premsa a Brussel·les
Una setmana més tard, Alcalde,
amb una ordre de crida i cerca, va fer
una roda de premsa des de Brusselles per denunciar el tracte rebut al
Congrés, que no els permetia l’acatament per “imperatiu legal”. El març
del 1990, el TC va acceptar el recurs
i al juny va avalar la fórmula introduïda per HB al Congrés, al·legant que
en una societat democràtica “preval
la llibertat d’expressió i no pas les
creences d’altres èpoques”, i va obligar a pagar els salaris ajornats, un
total de 8,6 milions de pessetes. Alcalde va enviar un telefax al Congrés
per demanar l’acta de diputat, però
se li va denegar per falta d’assistència. L’11 de setembre del 1990, Idigoras va poder parlar per primer cop
des del faristol del Congrés. ■
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ERC vol fer de Montjuïc el
districte creatiu de la ciutat

Colau aposta
per crear
50 hectàrees
més de verd

a L’alcaldable Ernest Maragall insisteix que la lluita per la independència del país ha de tenir
necessàriament “Barcelona a primera fila” a “Prou d’un govern municipal enfadat amb el món”

BARCELONA

Virtudes Pérez
BARCELONA

179421-1189826L

ERC va escollir per al primer acte de campanya el
parc de l’Espanya Industrial, al districte de Sants,
convençuda que “qui guanya a Sants, guanya a Barcelona”. I va ser en aquest
espai on, més enllà de les
promeses de caire més general, l’alcaldable Ernest
Maragall va anunciar el
seu compromís de recuperar Montjuïc per als veïns i
convertir la muntanya en
“el nou districte creatiu de
la ciutat”, un gran “parc
ciutadà que combini cultura, natural, esport i
memòria”.
Maragall va insistir en

la idea de recuperar Barcelona “des dels barris” i
acabar amb un govern
municipal “enfadat amb
el món”.
La idea d’ERC és simple: aprofitant l’impuls
que li han donat els resultats de les generals, insisteix per activa i per passiva que en el combat per la
independència necessita
una plaça com Barcelona.
“Volem la independència
amb Barcelona a primera
fila”, va subratllar Maragall, que té molt clar que la
missió de la ciutat és “ser
la capital de la República”.
En aquest sentit, Maragall, que va prometre també regular els preus del
lloguer, es va presentar

“No volem una
Barcelona
aïllada del país”
—————————————————————————————————

Maragall i Alamany, ahir, al parc de l’Espanya Industrial ■ EFE

com el candidat que “reimpulsarà”
Barcelona,
una ciutat que, des del seu

punt de vista, “no es pot
permetre la resignació i
l’ambigüitat”. ■

Entre els candidats que van
acompanyar Maragall hi havia la número dos de la llista,
Elisenda Alamany, de Sobiranistes, que va insistir que “en
un moment excepcional com
el que vivim, cal estar a l’alçada, sense equidistància, sense ambigüitats”. Per Alamany,
“renunciar al país és renunciar a l’ADN d’aquesta ciutat”.
En aquest sentit, va criticar
les formacions “que no volen
parlar” del que està passant.
“No volem una Barcelona
aïllada del país”, va dir.

Redacció

La candidata per Barcelona en Comú, Ada Colau, es
va comprometre a guanyar 50 noves hectàrees
d’espais verds amb el desenvolupament de 175 projectes en què han treballat
i que s’afegiran a les 40
hectàrees que ja han creat
aquest mandat. Aquesta
és l’aposta ecològica i urbanística de la formació
que Colau va presentar al
nou parc de les Glòries i
que vol treure els cotxes de
les grans vies urbanes. Per
això vol transformar un de
cada tres carrers de l’Eixample i la Gran Via, la
Diagonal i la Meridiana en
vies verdes, a més de crear
el parcs de la Model, Cristóbal de Moura, la Sagrera, les Tres Xemeneies, les
Feixes de Trinitat i Can
Batlló. ■
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Candidat del PSC a l’alcaldia de Lleida

Fèlix Larrosa

“Vull que Lleida sigui
la segona capital
de Catalunya”
ROS · “Hi ha moments en què gires full, i crec que ara la ciutat ha decidit fer-ho. Aquest nou
capítol el represento jo” EQUILIBRI · “No pot ser que la concentració d’inversions sigui
només en una part del territori. Aquí no podem acabar sent una reserva d’indis”
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Toni Dalmau
LLEIDA

F

èlix Larrosa va ser investit alcalde
de Lleida el 29 d’agost del 2018, en
substitució, després d’unes primàries, del també socialista Àngel
Ros, que va ser nomenat ambaixador espanyol a Andorra. Des del primer moment, el nou paer en cap ha volgut marcar distàncies respecte a la manera de
fer de Ros i ara aspira a revalidar el càrrec a les urnes i a mantenir la Paeria en
mans del PSC. Així ha estat durant quatre dècades, amb l’excepció dels dos anys
del convergent Jaume Manel Oronich.

Quin balanç fa d’aquests vuit mesos a
l’alcaldia de Lleida?
És un balanç positiu, perquè déu-n’hi-do
el volum de decisions que hem anat prenent, i que han servit, entre altres coses,
per fer una ciutat més amable. I no només per l’obra pública, sinó també per
l’ambient que es respira al carrer. Ara la
ciutat traspua un clima d’empatia, de
tranquil·litat. Ha desaparegut aquella
tensió que hi havia, i això ha estat gràcies a la manera de prendre decisions,
a la capacitat de comunicar el que fem i
d’assumir els errors que calgui assumir.
Aquesta tensió, a què era deguda?
Era fruit d’una situació de caràcter general i, a vegades, segurament de reflexions fetes en veu alta per part d’algú, les
quals generaven incomprensió entre bona part de la ciutadania. Jo crec que els
polítics hem de ser molt mesurats i prudents a l’hora de prendre decisions i de
traslladar opinions a la ciutadania.
Està parlant, sense esmentar-lo, d’Àngel
Ros? Vostè era regidor en aquell equip...
Jo crec que al final era una suma de circumstàncies, un excés de tacticisme
polític que no acompanyava un debat
serè, obert i transparent. Això la gent
no ho vol i la tensió es vivia pels dos costats. Ara això ha canviat. Tinc un tarannà diferent del d’Àngel Ros. Se’m considera proper i afable, algú que parla i
que sap escoltar. Qui em coneix sap que
aquesta és la meva manera de ser. Que
no he canviat pel fet que estiguem en
campanya.
S’ha iniciat una altra època a l’Ajuntament?
Hi ha moments en què gires full, i crec
que ara la ciutat ha decidit fer-ho. El nou

De Turespaña a la Paeria
passant pel Congrés
Nascut a Lleida el 1964, llicenciat en dret,
postgrau en direcció i gestió turística a
Esade i funcionari de l’administració local,
Fèlix Larrosa va ser nomenat director general de Turespaña el 2007, càrrec que va deixar l’any següent en ser escollit diputat del
PSC. En els comicis del 2011, va entrar com
a regidor a la Paeria de Lleida i va ser reelegit el 2015. El 2018 va substituir Àngel Ros
a l’alcaldia i ara encapçala una llista en què
només repeteixen tres dels membres de
l’equip de Ros.
J. ADRIÀ
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capítol el represento jo.
L’oposició diu que no ha notat un canvi
de tarannà a l’alcaldia des de la substitució d’Àngel Ros...
El que els dol és que el canvi a l’Ajuntament el represento jo, i em tenen por
perquè això desbarata les seves expectatives electorals. Tots donaven per fet
que el seu contrincant seria Ros i de cop
s’han trobat amb mi, que soc molt conegut, que faig ciutat des de fa anys amb el
meu activisme social i polític, que he tingut responsabilitats importants en l’àmbit polític com a diputat al Congrés i com
a director general de Turespaña i que, a
més, he participat en l’elaboració de projectes vitals per a la ciutat.
L’acusen de no haver estat gaire dialogant en temes com ara el POUM.
Això cau pel seu propi pes. Prop de 2.000
persones van participar en els tallers i
sessions de treball i, a més, es van incorporar en la primera fase de l’avanç de
l’aprovació inicial pràcticament totes les
consideracions que es van fer.

molt tranquil sobre això. Hem demanat el
sobreseïment de la causa i la fiscalia s’hi
ha afegit, però el que ha fet Postius és una
maniobra de cara a les eleccions, una querella de caràcter polític. Pel que fa als comuns, serà difícil que ens posem d’acord
tot i tenir alguns projectes similars. Em
van portar a la fiscalia per una llicència urbanística suposadament mal donada, però
el fiscal va dir que no tenien raó.
Durant aquests mesos de mandat, el
PSC ha tingut el suport puntual de
Ciutadans i del PP.
No hi ha hagut cap acord formal de governabilitat i, en tot cas, també hem
pactat coses amb la resta de grups. Si
hi ha d’haver pactes, ja es veurà després
de les eleccions.

Quina ha estat la seva posició amb relació a la violència policial de l’1-O i al judici als presos independentistes?
L’1 d’octubre, el primer regidor socialista
que va condemnar la violència policial

Quina és la gran aposta del PSC de cara
al proper mandat?
Volem convertir Lleida en un hub agroalimentari de productes amb valor afegit,
superar l’estadi actual de la producció primària i impulsar amb noves empreses la
innovació i la internacionalització del sector. També volem captar l’interès d’empreses a escala mundial perquè s’implantin a les zones industrials de la ciutat i enllestir el procés de trasllat i ampliació de
la Fira de Lleida. Pel que fa al transport
ferroviari, continuarem insistint davant

❝

❝

Ara la ciutat traspua
un clima d’empatia,
de tranquil·litat. Ha
desaparegut aquella
tensió que hi havia

L’1 d’octubre, el primer
regidor socialista que va
condemnar la violència
policial vaig ser jo a les
xarxes socials

vaig ser jo a les xarxes socials. I, a més,
vaig participar en les manifestacions del
dia 3. Sempre he condemnat la violència,
vingui d’on vingui. Pel que fa al judici,
nosaltres no vam donar suport a una moció de rebuig presentada en el ple per diversos grups de l’oposició perquè una cosa és el debat polític i l’altra, pretendre
interferir en l’acció de la justícia.

la Generalitat i el govern central [espanyol] en la necessitat de posar en marxa
la xarxa de rodalies i de tenir una llançadora d’alta velocitat fins a Barcelona. D’altra banda, en matèria de seguretat, reclamem la presència de més mossos, aplicarem a la Guàrdia Urbana un model de
més proximitat i recuperarem la figura
del sereno. Finalment, en cultura, continuarem impulsant la declaració de la Seu
Vella com a patrimoni mundial.

En els propers comicis, és possible que
es repeteixi l’actual fragmentació del
consistori. Si fos necessari, amb quina
força estaria disposat a pactar?
Volem guanyar i governar amb un govern sòlid i progressista del PSC i, en tot
cas, si cal, negociarem, acord per acord.
Ens presentem amb un projecte ambiciós de catalanisme europeista, de modernització de la ciutat i de lluita per la
justícia social. A la llista d’ERC hi ha persones que havien estat militants i dirigents del PSC i entenc que no hauríem
de tenir problemes per sumar-los a un
projecte d’aquestes característiques.
I amb JxCat i els comuns?
Si el senyor Toni Postius no estigués al
capdavant de JxCat, seria més fàcil. Jo soc
una persona predisposada a allargar la
mà, però si et mosseguen... Ell va presentar una querella contra mi pel tema de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme. Estic

Com hauria de ser la Lleida del futur?
Ambiciono i vull que sigui la segona capital de Catalunya. La nostra capitalitat
ens ve donada per una raó d’equilibri de
país. Nosaltres som el rerepaís, però alhora som capital d’un territori que és
molt més ampli que els límits administratius. Som capital per al Baix Cinca,
per a la Llitera, per a l’Alta Ribagorça i
per a la Ribagorça aragonesa. Som capital d’un territori tan gran que necessita
tenir aquesta capitalitat. Catalunya serà
més plena si Lleida és més gran i més
equilibrada. Ni Barcelona, ni Tarragona
ni Lleida han de renunciar a res, però entre tots hem de sumar per tal que sigui
així, perquè, si no, hi haurà una fractura
importantíssima. No pot ser que la concentració d’inversions sigui només en
una part del territori. Aquí no podem
acabar sent una reserva d’indis. ■

Valls vol fer uns
altres Jocs Olímpics
a Barcelona

Aragonés acusa ERC
“d’aplanar-se”
davant l’Estat

El candidat a l’alcaldia de Barcelona i ex-primer ministre francès, Manuel Valls, va proposar ahir que la capital catalana aculli uns altres Jocs Olímpics com els de 1992. Valls va
explicar durant la visita que va fer per assistir
al Gran Premi de fórmula 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya que ha treballat “amb el
moviment olímpic espanyol” i que preveu visitar els alcaldes del Pirineu i els “amics aragonesos” per articular una candidatura per al
2030 pels jocs d’hivern però també va explicar que es podrien dur a terme uns Jocs d’estiu “40 anys després”. Per al candidat Barcelona ha d’acollir més esdeveniments esportius i
es va comprometre a reforçar el circuit de
Montmeló, que “genera gairebé 400 milions
d’euros en tot l’any i 10.000 llocs de feina”, retraient a l’alcaldessa Ada Colau que no el potenciï perquè té una visió “petita i provinciana”. ■ REDACCIÓ

El diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonés va acusat ahir ERC “d’aplanar-se” davant la
repressió de l’Estat en l’acte central de campanya per a les municipals que Capgirem-Barcelona va fer a Nou Barris. “Els drets no es conquereixen amb acords, sinó amb desobediència
civil col·lectiva i mobilització de masses”, va dir
Aragonés. El diputat va insistir en un programa
de ruptura, d’unitat popular per construir la República Catalana, i en aquest sentit es va distanciar del govern de JxCat com d’ ERC, als
quals va retreure que “no han fet res des de l’1O”. El parlamentari va voler apel·lar al sentiment
obrer i revolucionari de Nou Barris recordant la
història d’un conductor d’autobús que l’any
1978 va deixar que un grup de dones i nens de
Torre Baró, també a Nou Barris, li segrestés el
vehicle per demostrar que podia pujar fins a la
part alta del barri, cosa que l’Ajuntament de
l’època negava. ■ REDACCIÓ

119001-1210425Q

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

ANUNCI
Convocatòria per a l’aixecament de l’Acta Prèvia a l’ocupació de la finca senyalada amb el núm. 7, en relació amb l’expedient d’expropiació forçosa
per procediment d’urgència dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres del projecte constructiu “Rectificació i Millora de revolts a la
carretera BP-4653. TTMM Perafita i Sant Agustí de Lluçanès”, pel proper dia 15 de maig de 2019 de 12:00 a 14:00 hores a l’ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès, tot d’acord amb les formalitats de la vigent Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament.
Relació de béns i drets
DADES AFECTATS
FINC
7

TITULAR
Joan Manuel Pujols Soler
Ramon Pujols Soler
Isabel M. Pujols Soler
Gerard Pujols Soler

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS
NATURALESA

POLÍGON

Rústica

PARCEL·LA

3

SUBPARCEL·LA

1

0

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)

SUP.
SUP. OCUP.
SERVIT. PAS TEMPOR.
SUBT. (M2) VIALS (M2)

500,35

0,00

0,00

CLASSIFICAC.
URBANÍST.

S.N.U.
Sòl No Urbanitzable

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats (escriptures de titularitat; certificat de domini i càrregues o nota simple informativa expedits pel Registre de la Propietat corresponent).
Segons la citació i convocatòria per a l’aixecament de l’acta prèvia, s’adverteix que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca en el cas de ser necessari i procedir a l’aixecament de l’acta, podent fer-se l’afectat acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 24 d’abril de 2019

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

ANUNCI
Convocatòria per a l’aixecament de les Actes d’ocupació en relació amb l’expedient d’expropiació forçosa per procediment d’urgència dels béns i drets
necessaris per a l’execució de les obres del Projecte constructiu “Rectificació i Millora de revolts a la carretera BP-4653. TTMM Perafita i Sant
Agustí de Lluçanès”, pel proper dia 15 de maig de 2019, de 10:00 a 12:00 hores a l’ajuntament de Perafita per als titulars de les finques senyalades
en aquest terme municipal, i de 12:30 a 14:00 hores a l’ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per als titulars de les finques senyalades en aquest terme municipal, tot d’acord amb les formalitats de l’article 52.6 de la vigent Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament. Així mateix, donar
continuïtat a l’expedient en la fase de preu just i intentar convenir lliurement i per avinença, mitjançant el Mutu Acord, la fixació del preu just.
Relació de béns i drets
TM Perafita
DADES AFECTATS
FINC

TITULAR

3

José Ordeig Boladeras

4

Ramón Matavera Franch

5

Ramón Matavera Franch

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

4
4
4
4
4
2

18
18
15
15
15
4

c
d
d
l
m
c

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)
520,27
506,59
20,32
36,50
1.223,83
404,31

SUP. SERVIT.
PAS
SUBT. (M2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUP. OCUP.
TEMPOR.
VIALS (M2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

TM Sant Agustí de Lluçanès
DADES AFECTATS
FINC

TITULAR

6

Montserrat Freixa Rovira

8
9

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

DADES CADASTRALS

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

NATURALESA POLÍGON PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

SUP.
SUP. SERVIT. SUP. OCUP.
EXPROP.
PAS
TEMPOR.
2
VIALS (M ) SUBT. (M2) VIALS (M2)

CLASSIFICAC.
URBANÍST.

Rústica
Rústica
Rústica

3
3
3

6
6
3

a
c
h

744,20
35,22
80,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

Rústica
Rústica

3
3

4
4

b
c

609,77
55,29

0,00
0,00

0,00
0,00

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

El titular o titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI o representats per persones degudament autoritzades
amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre els
béns i drets afectats.
Talment, es fa saber que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament corresponent, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca afectada en el
cas de ser necessari i procedir, així, a l’aixecament de l’acta d’ocupació podent l’afectat fer-se acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 24 d’abril de 2019
119001-1210424Q
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Badalona es debat entre
dos models de ciutat
DRETA · Albiol aspira a
recuperar l’alcaldia
prometent rigor i desmarcat
de la sigla del PP
ESQUERRA · Sabater
necessitarà aliances per
tornar a governar
EXPECTATIVES · Els bons
resultats del PSC el 28-A
esperonen l’alcalde Pastor
Marta Membrives
BADALONA

R

ecuperar l’alcaldia de Badalona.
Aquest és l’objectiu de Xavier
García Albiol i Dolors Sabater, els
exalcaldes de la ciutat amb models de gestió diametralment oposats. El
que d’entrada es planteja com un plebiscit no és tan clar que ho sigui. Les projeccions de vot no preveuen majories clares
i la resta de forces que concorren a les
eleccions municipals i que tenen possibilitats d’obtenir representació poden acabar decantant la balança. Hi ha en joc 27
actes de regidor i la majoria absoluta se
situa en 14, una xifra de regidors que només un partit ha aconseguit un cop des
del 1979. Va ser l’any 1991 quan la febre
preolímpica va donar ales al PSC. Es pot
donar el cas que la nit del 26-M no estigui
clar qui serà l’alcalde o alcaldessa de Badalona i calgui anar a buscar aliances
postelectorals. A Badalona es podrà triar
entre deu llistes, si bé és cert que les que
tenen possibilitats reals d’aconseguir representació en són sis.
El primer a encetar la precampanya
va ser Xavier García Albiol, que ja al febrer va abandonar el seu escó al Parlament de Catalunya per centrar-se en la
lluita per recuperar l’alcaldia de Badalona. Ho va fer amb un cartell que no deixava dubtes sobre a qui s’enfrontava:
“Albiol o vuelve la CUP”, deia amb una
imatge seva en color al costat d’una de
Sabater en blanc i negre. La tria buscava
treure rèdit de la contraposició dels dos
models de ciutat i va anar acompanyada
d’un vídeo on ell mateix anava a un pis a
trobar ocupes per advertir-los. El rigor
contra col·lectius com els ocupes és un
dels eixos centrals d’una campanya molt
centrada en la figura d’Albiol, on la sigla
del seu partit desapareix. Si en combats
electorals anteriors ja havia minimitzat
el fet de ser del PP, en aquesta ocasió
se’n desmarca obertament. El mateix dia
29, després dels catastròfics resultats
del PP català, Albiol sortia a demanar el

El nou inquilí de la casa de la vila serà una incògnita fins a la nit del 26-M o potser caldrà esperar als pactes postelectorals ■ M.M.

vot a electors de qualsevol color polític
amb un “El votaré a ell. Votaré Albiol, no
el PP.” L’objectiu és apropar-se el màxim
possible a la majoria absoluta per impedir que un front d’esquerres el pugui descavalcar de l’alcaldia com va passar ara
fa quatre anys quan, tot i ser la seva força la més votada i sumar 10 regidors, va
haver de passar a l’oposició. D’entrada,
els d’Albiol donen per fet que tindran el
suport de Cs, que fa quatre anys van obtenir un sol regidor en una ciutat on el
vot espanyolista i de dretes a les municipals va a parar en la immensa majoria al
sarró d’Albiol.

tre anys i que podria convertir-se en figura de consens per mirar de sumar aliances postelectorals. D’entrada, el front
d’esquerres està garantit amb Badalona
en Comú Podem, que suma l’antiga coalició ICV-EUiA amb Podem que fins a l’últim moment es va debatre entre integrar-se a aquesta opció o bé formar part
de la coalició liderada per Sabater. En el
darrer moment va ser la direcció de Podem que va acabar imposant el seu criteri. En aquesta campanya treballen per
anar més enllà dels dos regidors d’ICVEUiA el 2015.
Qui aspira a remuntar el vol és el PSC,

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

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

L’absència de majories
clares esperona les diferents
forces a mirar de convèncer
l’electorat indecís

La clau de l’alcaldia la poden
tenir les forces que no surten
com a favorites però que poder
fer inclinar la balança

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

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

Mentre amaga la seva sigla, Albiol
s’entesta a presentar Sabater com “la senyora de la CUP”, una simplificació que
obvia que la coalició que lidera l’exalcaldessa era ja més àmplia en el mandat anterior i ho és encara més en aquesta ocasió, quan ERC ha decidit sumar-s’hi tot i
les bones expectatives electorals del partit, confirmades el 28-A quan van aconseguir el 17,6% dels vots a la ciutat. L’objectiu és superar els vuit regidors que
van aconseguir separats. El número dos
de la coalició la Badalona Valenta l’ocupa
Oriol Lladó, candidat d’ERC ara fa qua-

esperonat en part pels bons resultats obtinguts fa unes setmanes, que els van
tornar a situar com la força més votada a
Badalona. L’actual alcalde, Àlex Pastor,
vol rendibilitzar els mesos al capdavant
del govern de la ciutat, on va arribar el juny passat enlairat pels vots del PP que
van donar suport a una moció de censura contra el pacte d’esquerres comandat
per Sabater. L’experiència com a alcalde
li ha servit per donar-se a conèixer i mirar de contrarestar les propostes més populistes d’Albiol amb mesures que també
prioritzen temes com la seguretat i la ne-

teja. L’objectiu és sumar més de quatre
regidors, el que va ser el resultat més migrat d’un PSC que havia estat al capdavant de l’alcaldia durant set mandats
consecutius. Caldrà veure què farà després del 26-M si tenim en compte que va
ser el partit que va donar l’alcaldia a Sabater a inici de mandat i després la hi va
treure. D’entrada, la sintonia amb Sabater és més aviat escassa, però al mateix
temps des del PSC repeteixen que no li
deuen res, a Albiol.
També poden arribar a ser clau els hereus de Convergència. Junts per Catalunya, encapçalats per David Torrents,
presenten una llista renovada després de
la marxa de Ferran Falcó, que havia estat candidat des del 2003. Aspiren a millorar els dos regidors obtinguts el 2015
amb un candidat mediàtic, conegut per
les seves aparicions televisives, que vol
reivindicar la seva experiència en qüestions relacionades amb la convivència i
el civisme, un àmbit on les receptes d’Albiol no són del gust de tothom.
Durant la campanya totes les forces
miren de passar el rasclet a la recerca de
votants indecisos. Albiol fa circular una
food-truck on ofereix refrigeris per fer
més digeribles les seves propostes. Pastor es passeja amb un sofà Chester per
seure amb tothom que vulgui parlar amb
ell, mentre que Sabater i Lladó conviden
a fer el cafè i la sobretaula els que volen
conèixer les seves propostes de primera
mà. Barri a barri esperen poden arribar
el 26-M a la casa de la vila. ■
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Els protagonistes

XAVIER GARCÍA ALBIOL

DOLORS SABATER

ÀLEX PASTOR

PP

GBeC-ERC

PSC

Regidor de Badalona des
del 1991, és el candidat
que ha aspirat més cops a
l’alcaldia. Aquest serà el
vuitè cop que es presenta.
Va ser alcalde de la ciutat
del 2011 al 2015. El seu salt
a la política catalana no va
donar els resultats esperats i ara ho torna a intentar a Badalona desmarcat
de la sigla del seu partit.

Alcaldessa de la ciutat fins
al juny passat, torna a encapçalar la llista després
que Guanyem Badalona en
Comú hagi reformat els estatuts per permetre que
aspiri a un segon mandat.
Aquest cop ho fa al davant
de la coalició Badalona Valenta, que aplega també
ERC, que ha renunciat a
concórrer-hi en solitari.

Alcalde des del juny, quan
amb el suport del PP va
encapçalar una moció de
censura que va desbancar
Dolors Sabater de l’alcaldia. Es presenta per primer
cop com a cap de llista
després d’uns mesos que li
han servit per donar-se a
conèixer a tota la ciutat i
ho fa encoratjat pels bons
resultats del PSC el 28-A.

2011

2015

PP

PSC

CiU

PP

11

9

4

10

Guanyem
Badalona PSC ERC

5

4

3

ICV-EUiA

3

CiU

2

27

27

REGIDORS

119001-1210267Q

2

ICV-EUiA

REGIDORS

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

Cs

ANUNCI

1

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 23 d’abril de 2019 (D4988/19):
(...)
Primer. MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Rectificació i Millora de revolts a la carretera BP4653. TTMM Perafita i Sant Agustí de Lluçanès”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA
TM Perafita
DADES AFECTATS

AÏDA LLAURADÓ

DAVID TORRENTS

JUAN MIGUEL LÓPEZ

BADALONA EN COMÚ PODEM

JxCAT

Cs

La candidata de la proposta que suma l’antiga coalició ICV-EUiA i Podem encapçala per primer cop
una llista electoral. A les
eleccions anteriors havia
ocupat el número 3 de la
llista d’ICV-EUiA, que va
obtenir dos regidors, mentre que Llauradó va ser
càrrec de confiança municipal fins al 2018. Va iniciar
la seva militància política a
Joves d’Esquerra Verda
amb 21 anys. És especialista en igualtat de gènere i
treballa com a consultora
en la gestió de projectes
per a la millora dels Serveis Socials.

Mosso d’esquadra en excedència, destinat durant
molts anys a l’oficina de relacions amb la comunitat a
Badalona, va ser escollit
candidat a l’alcaldia de Badalona fa tan sols tres mesos i es presenta amb una
llista renovada. Conegut
per les seves aparicions al
programa de televisió
FAQs, per parlar dels efectes del 155 al cos dels Mossos d’Esquadra. Havia estat coordinador de convivència de l’Ajuntament de
Badalona entre els anys
2007 i 2011 i actualment
és assessor del grup municipal.

El partit torna a confiar per
segon cop en ell com a
candidat després que fa
quatre anys sortís escollit
com a únic representant a
l’Ajuntament de Badalona.
Doctor en ciències físiques
i professor de la UPC, aspira a millorar els resultats
del 2015 en un context de
polarització del vot que no
li és gaire propici. Des del
PP donen per fet que Albiol
pot retornar a l’alcaldia si
arriba a sumar majoria absoluta amb Cs. El partit va
obtenir els seus millors resultats a Badalona a les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya.

FINC

TITULAR

3

José Ordeig Boladeras

4

Ramón Matavera Franch

5

Ramón Matavera Franch

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON

Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica
Rústica

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

4
4
4
4
4
2

18
18
15
15
15
4

c
d
d
l
m
c

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)

SUP. SERVIT.
PAS SUBT.
(M2)

520,27
506,59
20,32
36,50
1.223,83
404,31

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

SUP. OCUP.
TEMPOR.
VIALS (M2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

TM Sant Agustí de Lluçanès
DADES AFECTATS
FINC

TITULAR

6

Montserrat Freixa Rovira

7

Joan Manuel Pujols Soler
Ramon Pujols Soler
Isabel M. Pujols Soler
Gerard Pujols Soler
Les Noves Vinyes
Xiques 874 S.L.
Sala de Desfer i
Magatzem Frigorífic
J. Vinyes S.A.

8
9

SUPERFÍCIES AFECTADES m2

DADES CADASTRALS
NATURALESA

POLÍGON

PARCEL·LA SUBPARCEL·LA

SUP.
SUP. SERVIT. SUP. OCUP.
CLASSIFICAC.
EXPROP.
PAS
TEMPOR.
URBANÍST.
VIALS (M2) SUBT. (M2) VIALS (M2)
744,20
0,00
0,00
S.N.U. Sòl No Urbanitzable
35,22
0,00
0,00
S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Rústica
Rústica

3
3

6
6

a
c

Rústica

3

1

0

500,35

0,00

0,00

S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Rústica

3

3

h

80,37

0,00

0,00

S.N.U. Sòl No Urbanitzable

Rústica
Rústica

3
3

4
4

b
c

609,77
55,29

0,00
0,00

0,00
0,00

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

Segon. 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 Perafita i a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.
Tercer. PUBLICAR aquesta resolució, 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 (BOPB).
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la seva publicació.
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 publicació.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 24 d’abril de 2019
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Artadi: “Res és
fàcil, però no
ens rendirem”
a La número 2 de JxCat alerta d’ERC que “eixamplant la

base es pot eixamplar qui amaga que hi ha repressió”
Elena Ferran
BARCELONA

“Res ja no és fàcil per a nosaltres, però seguirem lluitant i amb energia”, va assegurar la número 2 de la
llista de Quim Forn a Barcelona, Elsa Artadi, que
ahir al migdia es va adreçar
als veïns del barri de Gràcia recordant i repetint en
veu alta que el seu candidat
és un “pres polític”. Artadi
va replicar així al candidat
dels republicans, Ernest
Maragall, que en una piulada lamentava no haver pogut visitar l’exconseller a la
presó. “Anem amb compte, que de tant eixamplar la
base no estiguem normalitzant coses que no són
normals, i no eixamplem
qui està amagant que hi ha
repressió”, va manifestar
l’exconsellera amb referència als republicans tot i

La frase

—————————————————————————————————

“Si Puigdemont no
es rendeix, ho farem
nosaltres? Mai, perquè
som el seu equip i
omplirem les urnes”
Elsa Artadi
NÚMERO 2 DE JXCAT A BARCELONA

no citar-los. “Quim Forn té
tot el dret a presentar-se i
nosaltres a votar-lo”, hi va
afegir Artadi coincidint
amb les paraules de la dona
de Forn, Laura Masvidal,
que minuts abans va assegurar que “ni la Junta Electoral Central ni el Suprem
decidiran qui serà l’alcalde
de Barcelona fent callar la
veu de Forn”.
“Tenim clar que això va
de canvi i no de recanvi de
governs de Colau o de tripartits”, va indicar Artadi,

que va insistir que JxCat és
l’únic vot útil per canviar la
ciutat. Carregant de nou
contra Maragall va dir que
el canvi no depèn de “solucions dels anys vuitanta
parlant més d’olimpíades
que del segle XXI”. Dels socialistes, la número 2 va assegurar que tot són “promeses falses i fracassades”, i del candidat de Cs va
dir que més que traslladar
el Parlament el que voldria
és tancar-lo. Artadi no va
obviar les “solucions imaginàries” del cap de files del
PP, Josep Bou, i va deixar
clar que el Bruc més que un
exèrcit necessita habitatge i residències per als estudiants. A Colau, li va retreure que aprofités les
“clavegueres de l’Estat”
contra l’exalcalde Xavier
Trias, present ahir entre el
públic, i no hagués demanat mai “perdó”. ■

Artadi rebent felicitacions dels veïns al costat de Ferran Mascarell ■ ORIOL DURAN

Guanyar a Europa per “defensar la victòria de l’1-O”
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’expresident i candidat de
Junts per Catalunya en les
eleccions europees, Carles
Puigdemont, va intervenir
ahir per videoconferència en
l’acte central que JxCat va fer
a Amposta, on va assegurar
que “Europa serà catalana o
no serà”. En paraules de l’expresident, els catalans han

demostrat ser una de les “millors cares d’Europa” gràcies
a la seva “maduresa, civisme,
cohesió i convivència” i per
això va instar a “defensar la
victòria de l’1 d’octubre” i sortir a guanyar. Puigdemont va
censurar que “el nacionalisme d’estat sempre ha combatut la diversitat” i hi va afe-

gir que aquesta és una de les
principals amenaces al costat del “populisme i la xenofòbia”. Per acabar Puigdemont es va referir als greuges
que té el territori, com ara la
regressió del delta de l’Ebre i
la imposició d’aranzels per limitar les importacions que
afecta el sector del cítric.

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

Jordi Panyella

CRÒNICA

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

Bou, molt de pa (i molt bo), poc de circ

T

ot està inventat en aquesta
vida, per spin doctors repentinats i saberuts que apareguin, això de la ciència política i la
propaganda és tan vell com els
murs de la Pompeia romana, on
els seus habitants van deixar pintats, pels segles dels segles, eslògans electorals a favor de patricis
que volien ocupar algun dels càrrecs de responsabilitat local.
Els romans van inventar la propaganda i també la fórmula màgica d’adormir la població, entre
votació i votació, i evitar revoltes
que sempre eren maldecaps innecessaris per a la classe dirigent. Pa i circ, tan antic com
l’anar a peu i tan vigent com el
que es va reproduir ahir al matí a
la plaça major de Nou Barris, al

cor del barri de la Guineueta, on
va desembarcar la caravana electoral de Josep Bou, el candidat
del PP a ocupar l’alcaldia de Barcelona.
Cal advertir que el circ de Bou
és poca cosa, en tot cas ell mateix fa de domador de lleons, trapezista –té una certa tendència a
temptar la sort i desfilar arran del
precipici sense xarxa– i pallasso
de cara trista; “gràcies, senyora,
ens farà falta”, deia ahir a una veïna de Nou Barris que se li va
acostar per dir-li que el votaria a
ell després de fer-ho per Vox en
les passades generals.
A la Guineueta, el PP va organitzar-hi un singular acte del Dia
de la Família, amb espais per a
jocs dels nens (dibuixos), dels

Josep Bou, amb treballadors de la seva empresa, ahir a la Guineueta ■ J.P.

adults (dòmino) i un petit escenari on una colla de sevillanes de la
tercera edat va fer repicar els talons abans que el candidat popular dirigís unes paraules que van
aplaudir molt quan va valorar l’esforç de la gent del barri per tirar
endavant. “Vostès són el millor de
Barcelona perquè cobren 1.000
euros.” Va dir això i després es va
reivindicar com a empresari, més
que polític, assegurant que “és
l’economia el que fa feliç la gent,
no la política”.
I tot això davant d’un grup de
treballadors de la seva empresa,
forns Bou, que ningú sap si van
aplaudir quan el candidat parlava
dels sous, però que no paraven
de parlar meravelles del seu cap i
del pa que produeixen i que ahir
es va repartir per acompanyar el
vermut que el mateix candidat va
distribuir. Pa, molt de pa i bo, i
circ, molt poc circ. Sort, Bou, com
diu ell mateix, la necessitarà. ■

