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La presó i
l’exili entren
a La Zarzuela
Borràs i Asens retreuen a
Felip VI el discurs del 3-O i li
recorden els presos polítics
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Colau, a un pas
BIPARTIT · Els comuns i el PSC
escenifiquen, sense encara
donar-ho per fet, la recta final
d’un acord per l’alcaldia

ENDAVANT · La coordinadora
de Barcelona en Comú proposa
que Ada Colau presenti la seva
candidatura a la reelecció

LÍMITS · La federació dels
socialistes beneeix la negociació
en “exclusivitat” d’un govern
amb els comuns

Espanya no vetaria
Escòcia a la UE
Carta del cònsol a Edimburg al ‘The
Nacional’, favorable a la independència

Concentracions el
darrer dia del judici

Ofensiva internacional
Torra insta a difondre pels canals diplomàtics el dictamen de l’ONU
Demà, a partir
de les 15.00 h

140943-1208486Q

El president Torra i el conseller Bosch, amb els delegats de la Generalitat a l’estranger, ahir davant la Comissió Europea ■ ACN

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Demà, a partir de les 15.00 h
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La vinyeta

Andreu Pujol

Fer

El judici, de
cap per avall

L

a intervenció final de la fiscalia
en els judicis contra
els presos polítics
catalans no és que
ens hagi de sorprendre gaire, però no per això deixa
d’impactar-nos. Deixant de banda
les invencions i les exageracions, el
seu punt de vista dels fets dista tant
del nostre que em fa pensar en el famós quadre de Felip V de la ciutat
de Xàtiva: on ells veuen un rei per a
reverenciar, nosaltres hi veiem un ninot per posar de cap per avall. Si
trabuquéssim el judici com la famosa pintura dels socarrats, hauríem
de canviar la direcció de les paraules dels fiscals. Per exemple, afirmarien que “no hi ha dret moral a la
unitat d’Espanya, sinó l’obligació cívica i moral de defensar la democràcia”. El que fora veritablement “la
crònica d’una rebel·lió anunciada,
un alçament anunciat a través dels
mitjans de comunicació”, seria l’atac
contra els col·legis electorals i la
usurpació de les institucions catala-

Vuits i nous

El diàleg des de la
imposició no és
acceptable en una societat
democràtica

Amb tren bala a Xian

nes amb l’aplicació arbitrària de l’article 155. “És una rebel·lió diferent
perquè es fa ostentant el poder públic, la violència és només en l’episodi final quan és necessari imposar
per la força la unitat d’Espanya”, hi
afegiren. Mariano Rajoy, amb el seu
paper al capdavant del govern espanyol, seria titllat de “motor principal
de la rebel·lió” i “maquinista de la
repressió”, que s’intercanviaria el
paper de malfactor amb Oriol Junqueras. L’advocada de l’Estat parlaria de “l’alçament públic i tumultuari” per impedir el desenvolupament
normal d’una jornada electoral i es
condemnaria rotundament el fet de
“voler liquidar la democràcia utilitzant la violència”. És clar que el “cinisme sense precedents” seria el de
qui hagués afirmat que “no es perseguien idees polítiques”, però hi ha
algunes paraules del fiscal Zaragoza
que les deixaríem més o menys tal
com estan: “El diàleg és la base de
la democràcia [...]. El diàleg des de
la imposició no és acceptable en
una societat democràtica.” Certament, no ho és.

Manuel Cuyàs

A

mb tren bala de Pequín a Xian,
l’antiga capital del país. Pequín
té vint-i-sis milions d’habitants.
Xian, vuit. El seu alcalde governa sobre més gent que Quim Torra. En
diuen “tren bala”, però en velocitat és
igual que el nostre AVE. Cobrirà en
cinc hores una distància com d’aquí a
París. Parades a molts pobles de demografia milionària. Les estacions són
com aeroports internacionals. En baixen i pugen estudiants, oficinistes. Pel
camí, tot són edificis d’habitatges altíssims, en mig dels camps, o a tocar
de les vies. Un de prop de les vies em
fa mitja por pel color fosc, l’alçada que
no puc abastar i l’ombra amenaçant
que projecta. Alguns blocs estan en
construcció. Molts dels acabats són
buits. “Els meus pares em van comprar un pis quan em vaig casar; els de
la meva dona n’hi van regalar un altre;
els meus i els d’ella també en tenen
dos. Nosaltres n’hem comprat dos
més.” I què feu amb tants pisos? “Confiem a posar-los a lloguer.” Parlo amb
el guia, que té un sou de guia. “No us
fa por hipotecar-vos tant?” Em mira
sorprès. Quina por? No hi insisteixo.

“
El mòbil ens
unifica el gest i el

color espectral de la
cara

La inquietud és meva, que vinc de l’explosió de la bombolla immobiliària i la
crisi subsegüent. No me la puc treure
del cap des que he arribat a aquest
país que triplica la població d’Europa i
que compra tants productes a Europa.
Es passatgers consulten el mòbil
amb què fan totes les gestions. Me’ls
miro d’esquena, des d’un extrem del
vagó. Hi ha una inclinació dels caps
que no es correspon amb la lectura
d’un llibre ni un diari. Tampoc amb
l’acció de resar, de triar llenties o de
dormitar. El caient cranial davant el
mòbil és diferent de tots. Amb aquest,
el cos humà no hi havia comptat. La

dutxa de casa o el seient del cotxe admeten diverses posicions. Sempre fem
servir la mateixa. El mòbil ha fet que
el clatell n’adoptés una que la humanitat no havia accionat des d’Adam i Eva
sortint capcots del Paradís o des de
l’Home de Pequín (homo erecuts pekinensis) fent foc a terra.
Arribem a Xian de nit. El trajecte
amb autobús fins a l’hotel dura una
hora i mitja. Tots els carrers, els arbres i els gratacels d’oficines estan illuminats com si fos Nadal. “Celebreu
una festa?” “No, cada dia és igual.” Els
edificis no estan il·luminats per un focus extern. Ho són internament. Com
la Torre Agbar, però a l’engròs i competint per quina construcció presenta
més moviments, figures i lletres de
llum. Són bombetes de baix consum,
entesos. Però qui en paga el consum?
Va regalada l’electricitat, a la Xina? Si
hagués mirat de cara els usuaris del
mòbil del tren bala hauria observat en
el seu rostre la mateixa llum espectral
i crepuscular. Els xinesos no són
grocs. Són una mica més pàl·lids, si de
cas. El mòbil ens unifica el gest del cap
i el color de la cara a tots.
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EDITORIAL

A la tres

Xevi Xirgo / xxirgo@elpuntavui.cat

El no de Sánchez

L’

endemà que el president Quim
Torra demanés una reunió
“amb caràcter d’urgència”
amb el president Pedro Sánchez, la vicepresidenta en funcions de l’executiu
espanyol, Carmen Calvo, va ser ahir
molt clara: Sánchez, de moment, no
rebrà Torra. “El president Sánchez no
rebrà Torra per parlar del poder judicial; seria un fet inaudit i inconcebible”, va dir Calvo. Potser sí. Però a mi
em sembla que, més enllà de les declaracions del president català, ni Sánchez ni Calvo es deuen haver llegit bé
la carta que Torra els va enviar. “Benvolgut president. Em poso en contacte
amb vós per a demanar-vos de celebrar una reunió amb caràcter d’urgència ara que ja hem conclòs el cicle electoral i que els afers que ocupen els nostres governs són més candents que
mai (...). Convé que abordem les qüestions més urgents i transcendents
d’acord amb els mandats electorals

“
Pot, de veritat,
el president del

govern espanyol,
negar-se a rebre un
del ‘seus’ presidents
autonòmics? Farà
un Rajoy, Sánchez?
que hem rebut cadascú”, li exposava,
literalment, el president Torra aquest
dimecres. Aquesta era la petició de
Torra. I a mi el que em sembla “inaudit
i inconcebible”, senyora Calvo, és el no
per resposta. No vol, el president espanyol, parlar d’un dels problemes més
greus –si no el que més– que té Espa-

De reüll
Adela Genís

Les cares de la notícia
CONSELLERA D’EMPRESA I CONEIXEMENT

Àngels Chacón

Plàstic?
No, gràcies

Més inversió estrangera

T

repitgi qualsevol gran superfície. Dirigeixin-se, per
posar un exemple, cap a la zona de fruita i verdura.
Allà, ben exposats, hi trobarà tota mena de safates amb
la fruita pelada i ja tallada, a punt per consumir. Van
embolcallades amb paper de film. Hi ha pinya, meló,
síndria, cireres o maduixes depenent de l’època de l’any
en què ens trobem. Fins i tot venen els alls tendres
pelats i a punt per posar a la paella. Diria que potser ni
s’han d’esbandir. A l’hora de pesar la fruita o la verdura
l’ús de bosses de plàstic –d’aquelles petites i
transparents– s’eleva a la màxima
A la majoria potència: per cada producte una
bossa diferent, tant és que només
de grans
es vulgui comprar un plàtan. La
superfícies
carn i els embotits també se
es fa un ús
serveixen en aquests embalatges.
abusiu dels
Aquesta setmana s’ha posat en
marxa una campanya per aturar
envasos
l’ús indiscriminat d’envasos de
plàstic; també des de la Generalitat s’avisa que no es
faci un mal ús de les tovalloletes humides. Cada
consumidor ha de ser responsable i evitar fer-ne un ús
excessiu. Tot i això, és molt complicat comprar sense
arribar a casa amb una desena de bosses i safates que
en cap cas havies demanat. Comprar a granel i retornar
els envasos de vidre –en alguns països europeus ja es fa
als supermercats– tal com es feia antigament?
Propostes que es fan de manera cíclica i que, de
moment, acaben arraconades mentre el planeta es va
convertint en un abocador de plàstics.

nya sobre la taula? Farà un Rajoy,
Sánchez? Amaga el cap sota l’ala?
Sánchez pot contestar de moltes maneres, la petició de Torra; però a mi
em sembla que el no és la pitjor resposta. Podia dir més endavant, podia
acotar l’ordre del dia, podia fer moltes
coses, però no pas dir que no. Em sembla a mi, vaja. Si Sánchez no vol parlar
amb Torra dels afers que ocupen els
dos governs per abordar “les qüestions
urgents i transcendents”, de què vol
parlar-hi, doncs? Del temps? O és que
es pensa que les sentències del Suprem només afectaran el govern català? El president del govern espanyol
no pot dir que no a rebre un dels seus
presidents autonòmics, per improductiva i incòmoda que li sigui la reunió. O
és que el que li fa por de veritat són les
lectures que se’n faran? Que a les portes d’una investidura no vol incomodar Ciutadans ni els UPN de torn? És
això, el que li fa por?

-+=

La consolidació de Catalunya com a pol d’atracció
d’inversió estrangera es demostra amb fets com ara
els 84 nous projectes empresarials gestionats i materialitzats el 2018 (rècord històric), els 322,3 milions
d’euros de nova inversió captats o els 5.455 llocs de
treball creats, amb una marcada tendència a l’alça.
PRESIDENT DE CIUTADANS

Albert Rivera

Odi i confrontació

-+=

L’estratègia de confrontació i odi amb l’independentisme porta el líder de Ciutadans a mostrar el
seu menyspreu per l’estat de dret, les lleis i la veritat. Per això dona per feta una condemna de presó, exigeix que es compleixi fora de Catalunya i
acusa falsament el sistema penitenciari català.
COORDINADORA D’UNICEF COMITÈ CATALUNYA

Quima Olivé

La despesa en infància

-+=

El govern de la Generalitat serà pioner a aplicar una
nova eina metodològica dissenyada per Unicef per
poder visibilitzar quina és la despesa real que entre
tots els departaments es destina a la infància. Els
governs parlen molt de protegir els nens, i aquesta
eina permetrà valorar fins a quin punt ho fan.

El franquisme
present
L’exhumació de la tomba de
Franco del Valle de los Caídos
i el trasllat de les restes del dictador
a la tomba familiar a El Pardo és, a
hores d’ara, 44 anys després de la
seva mort, pur simbolisme. Té molt
més a veure amb la imatge i la dignitat democràtiques de l’Estat espanyol que amb la qualitat de la seva democràcia, la reparació de la
memòria històrica i sobretot el rescabalament moral i material de les
víctimes del cop d’estat militar del
1936, dels tres anys de guerra civil
que va provocar i dels 39 de dictadura feixista.
El que no és simbòlic sinó molt
eloqüent és que el Tribunal Suprem, en l’acte de paralització cautelar de l’exhumació –mentre no resol el recurs de la família Franco–,
es refereixi al dictador com el “cap
d’estat” espanyol “des de l’1 d’octubre del 1936”, assumint sense matisos la legitimitat autoinvestida d’un
grup de militars feixistes alçats per
la força contra la legalitat vigent, i
rebutjant la legitimitat del govern
de la República elegit pels ciutadans i presidit llavors per Manuel
Azaña.
Una connivència reveladora,
molt més greu que la maniobra dilatòria del Suprem o la intervenció directa d’un jutge molt relacionat amb
la família Franco, perquè explicita el
fil conductor institucional, polític i
ideològic que la Transició no va ser
capaç de tallar i que manté lligada
(“...i ben lligada”) la democràcia espanyola més de quatre dècades després. Una transició “modèlica” i una
“democràcia plena” fa temps que
haurien jutjat els crims del franquisme, haurien expropiat la riquesa espoliada, haurien reparat la indignitat
de les foses comunes, haurien demanat perdó i fet justícia a les víctimes, haurien prohibit els homenatges i l’apologia del dictador i haurien
ensorrat el monument a la ignomínia
que és el Valle de los Caídos.

|

4 Punt de Vista

|

Tal dia
com
avui fa...

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 7 DE JUNY DEL 2019

1
any

Majoria de dones
El president espanyol, Pedro
Sánchez, combina
professionals de prestigi,
experts en gestió i fidels per
allargar la legislatura.

Full de ruta

20
anys

Guerra als Balcans
L’OTAN amenaça d’endurir els
atacs si no se signa la retirada
de Kosovo. Els militars serbis
refusen de signar l’acord de
replegament.

Jaume Oliveras. Escriptor

Estranya
incredulitat

R

anys

Els Mossos d’Esquadra
demanen la dimissió del
conseller de l’Interior, Joan
Saura, en una manifestació
massiva a Barcelona.

Tribuna

Imma Merino

esulta estrany que encara puguin
tenir capacitat de sorprendre’ns els
representants de la fiscalia de l’Estat en
el judici al Tribunal Suprem contra l’independentisme català. No deu ser perquè
la seva actuació no anunciés les seves
conclusions, amb les quals insisteixen en
la rebel·lió i en la petició de penes extremes. Tanmateix, tot i que reitero que no
sé el perquè, les seves consideracions no
em deixen de provocar incredulitat. Com
és que el fiscal José Zaragoza pugui dir
sense miraments que la convocatòria
d’un referèndum és un delicte, malgrat
que no estiguin penalitzades les consultes? Quin concepte és té d’un cop d’estat quan s’aplica als fets d’octubre a Catalunya mentre que el Tribunal Suprem,
suspenent el trasllat de les restes de
Franco, “reconeix” el règim derivat de la
rebel·lió del 18 de juliol en considerar que
el dictador (sense anomenar-lo així) era
cap d’estat des de l’any 1936 obviant que
aleshores hi havia el govern legítim de la
II República? Alguna cosa sospitàvem,
però el franquisme continua així d’enquistat a les institucions espanyoles?
Totes les frases dels fiscals mereixerien un comentari, però faré atenció a
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El cap de Saura

Que bonica és Badalona

A

Badalona, sempre, el ressò de la
vella cançó. Un poema sorgit en les
matinades del Casino, quan Joan
Manuel Serrat i Guillem d’Efak, aixoplugats per la bonhomia del poeta local Josep
Gual, hi prenien les darreres copes en dies
de vi i roses. “Qué bonita es Badalona, en
invierno y en verano...” Paraula de Serrat, després adoptada per Manolo Escobar. La ciutat definida com un ens perifèric però, a la vegada, amb una forta personalitat. “Casi ná.” “Qué bonita es Badalona, a la sombra y al solano.” Una ciutat
amb vida pròpia però desordenada, quan
fa uns cinquanta anys es féu la cançó, en
un temps en què sorgia amb força l’antifranquisme clandestí. Una comunitat feta en diverses onades migratòries que necessitava una eficient vertebració i on un
potent PSUC es disposava a la feina,
abans d’iniciar el seu propi camí d’autodestrucció. La recuperació dels ajuntaments i la primera transició senyalaven el
camí.

QUARANTA ANYS d’ajuntaments democrà-

tics han dibuixat la nova ciutat, en uns governs municipals que, curiosament, han

La culpabilització dels
“resistents” és criminalitzar
qualsevol forma de protesta

El lector escriu

una que va ser pronunciada per Fidel Cadena per donar compte que la perversitat de les conclusions va més enllà de la
insistència en la rebel·lió i el cop d’estat.
El cas és que el fiscal en qüestió va dir:
“Els que van mostrar resistència són els
responsables de tota violència.” De veritat que no m’ho puc creure. I encara
més, en relació amb els fets del 20 de setembre: “L’anormal és que es concentressin 400.000 persones que provoquessin tensió i agressions.” També em
provoca incredulitat que molts que
s’anomenen d’esquerres mirin cap a un
altre costat fent prevaldre la seva posició
contrària a l’independentisme català. No
tenen present que aquesta culpabilització dels “resistents” significa la criminalització de qualsevol forma de protesta?
En la mesura que la representació l’advocacia de l’Estat ha estat designada pel
govern del PSOE, donen per bo que Rosa
María Seoane afirmi que la policia espanyola no va exercir violència, sinó que va
usar la força? No discutiré que a l’Estat
espanyol hi ha un règim democràtic, però de quina manera resta conculcat amb
una deriva autoritària que deixa indefensos els ciutadans davant de l”ús de la
força” policial?

Divisions

estat successivament en mans dels diferents partits polítics possibles, des dels
comunistes fins a la dreta popular. Mentrestant, l’antiga Bètulo es va desenvolupant ben protegida per la Serralada de
Marina i s’obre al mar pel seu emblemàtic
Pont del Petroli. Ciutat de futur, encara
que dubti del seu present.
“Y ESA PLAYA, Y ESA ARENA, y esa rambla

arborizá.” Un poble bilingüe on la quitxalla normalitza el català a l’escola però juga
al pati en castellà. Una ciutat on el monument a Roca i Pi és referència i la gent passeja pel costat de l’estàtua de Manolo Es-

“
Cal trobar el
punt de coincidència
que eviti un mapa
ciutadà trencat en
dos conceptes
antagònics

cobar, mentre poden anar de la plaça
Pompeu Fabra a la plaça Roja. Una ciutat
que estima per igual el desaparegut poeta
Joan Argenté i l’emergent Miguel Poveda,
tots dos conciutadans reconeguts. Un
municipi d’al·luvió, de síntesi, en construcció. “Casi ná.”
ARA, ES VIUEN DIES D’INCERTESA, quan el

resultat de les eleccions municipals motiva tota mena d’especulacions. El Partit
Popular, desaparegut a Catalunya,
s’atrinxera a la ciutat, on Albiol s’emporta
el 38% dels vots, mentre les altres candidatures es mostren contràries que sigui
alcalde (62%), s’uneixen i es pronuncien
contra ell però els costa desxifrar l’entrellat. Tot és possible i el repte és trobar el
punt de coincidència que eviti un mapa
ciutadà trencat en dos conceptes antagònics de fer política. David Caño tragina el
poema de Serrat: “Com m’agrada Badalona, amb les seves diferències, amb les seves parles i festes, cants, dolors i procedències, amb derrotes i conquestes...”, “i
la rambla, i les casetes, i un pont que s’endinsa al mar, i els seus barris plens de vida,
els carrers i l’envelat.” “Casi ná.”

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

b Des de sempre existeixen
divisions a Catalunya: unes,
les imposades pels Borbons
guanyadors, que encara duren; d’altres, permanentment latents, són les que separen les classes riques de
les pobres, sense que aquestes darreres hi puguin fer res
per evitar que les diferències
vagin en augment tant en
quantitat com en decreixement econòmic.
Altra cosa és la unitat que
ens convindria a una bona
part de la ciutadania catalana en tenir una estratègia
comuna que ens permetés
convèncer l’altra part de la
conveniència de dotar-nos
d’un diferent model d’estat
que evités les creixents diferències socials: la república
catalana, i dic catalana perquè en la permanent i sembla immodificable visió espanyola, una altra república és
inviable. Ens cal unitat en

l’estratègia, no cal uniformitat en tot. Cada opció política amb la seva manera d’entendre com ha de ser la República, però amb una estratègia comuna entre partits
polítics i societat civil, per
aconseguir-la; si no, no arribarem enlloc.

nerant l’estat de dret. Que les
detencions d’aquests polítics
catalans –que han esdevingut
presos polítics amb tots els
ets i uts– es van portar a terme d’una forma arbitrària i
que constitueix una flagrant
violació dels drets fonamentals de la persona.

JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

JOSEP M. LOSTE
Portbou (Alt Empordà)

El dictamen
de l’ONU

Arquitectes
de l’exclusió

b El darrer dictamen de
l’ONU en relació amb el contenciós entre Catalunya i el
Regne d’Espanya és explícit i
diàfan: cal alliberar els presos
polítics catalans. Aquest dictamen de l’ONU, automàticament, ha estat molt criticat
pel govern espanyol i satanitzat per l’anomenada Brunete
mediàtica madrilenya; però té
una gran força moral. És molt
greu que un organisme internacional com l’ONU digui a
l’Estat espanyol que està vul-

b Per més que penso en el
perquè de tants graons, voreres infranquejables, rampes
amb un pendent del tot inaccessible i cantonades de gir
impracticable, no arribo a
copsar el disseny d’un espai:
el dels barris que conformen
les ciutats.
Si tal com assenyalen Rosa, Brignoni i Fryd (2012: 44),
“el carrer és entès com un
lloc de pas, de desplaçaments quotidians”, per a molta altra gent es transforma en

un petit infern d’incerteses i
de llunyania. On hi resta la incomunicació, la dependència
i la volatilitat de sentir-se estigmatitzat permanentment.
Potser “allò que es troba soterrat a la mateixa via pública” [Rosa, Brignoni i Fryd
(2012: 43)] no és res més
que uns murs, avui dia encara infranquejables, envoltats,
això sí, de subtilesa. Una subtilesa que només es desperta
en aquells que s’aturen i observen el que els mostra el
seu entorn. Els graons, les voreres, les rampes, els pendents i les cantonades les
construïm tots nosaltres. Alguns les dibuixen en plànols
per acabar-se construint; altres les interioritzem mentalment, fomentant la diferència
entre les persones. Però tots,
arquitectes reals i il·lusoris,
hem ideat carrers, barris i
ciutats que exclouen el ser en
llibertat.
GRAU CERRADA GIMÉNEZ
Mataró (Maresme)
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“El govern espanyol s’acosta més a les tesis de Vox
que a l’ONU”

La frase del dia

Marcel Mauri, VICEPRESIDENT D’ÒMNIUM

Tribuna

De set en set

Cordó sanitari al PSC

Més que
metge

Josep Maria Casasús

Xavier Diez. Historiador

E

l PSC ha estat un dels puntals de
la política catalana des dels inicis
de la Transició, almenys fins a la
sentència de l’Estatut. Va tenir una
trajectòria interessant, prenent com a
base uns orígens heterogenis, fruit de
la barreja de diverses sensibilitats i la
confluència de grups socials fins a
mantenir una estructura i una presència sòlida. En bona mesura, almenys
fins a la crisi del 2010, havia estat un
catch-all party, una organització plural amb aspiració de recollir majoritàriament les sensibilitats del país, que
es trobava còmode en l’ambigüitat en
aquella llunyana època en què la cultura, més enllà de certa teatralitat, no arribava a la crispació aportada per la
FAES, i la seva filial, Cs. Tenia una experiència municipalista de primer ordre, que li havia conferit capacitat de
govern i un esperit socialdemòcrata,
més o menys definit. Havia acumulat
quadres qualificats i intel·lectuals de
gran vàlua. Disposava de tot allò que requereix un partit amb voluntat de governar.

era sotmès (i humiliat quan convenia)
als capricis del carrer Ferraz o als excessos verbals dels seus barons meridionals. I res va exemplificar la qüestió
millor que el tracte atorgat al seu millor
actiu, Pasqual Maragall. La seva independència política, aquest “anar tan
lliure” tan propi de l’esperit del país, va
comportar una bruta maniobra de defenestració que va precipitar la crisi estructural d’aquest partit, que no corregeix el miratge d’aquestes darreres
eleccions.
federal amb el
PSOE, en realitat amagava una relació
semblant a la del PCUS respecte als
partits comunistes dels satèl·lits. Això
implicava purgues diverses respecte a
qui pensés pel seu compte. El tracte
d’alguns barons, personatges foscos,
inquietants i de formes xarones, respecte a dirigents socialistes de gran vàlua, era un exponent de les relacions de

LA NOMINAL RELACIÓ

TANMATEIX, HI HAVIA una feblesa estruc-

tural que condicionava les seves decisions: el PSOE. No era la primera vegada. Fins i tot Salvador Seguí, fa cent
anys, va rebre les conseqüències de
l’actuació més de partit per la voluntat
de quedar bé davant el poder real que
de millorar la condició obrera. Un
PSOE que no havia tingut cap recança
a col·laborar amb Primo de Rivera, a rebaixar l’Estatut de Núria, a rebentar la
revolució llibertària del 1936, o a fabricar un partit claudicant davant el franquisme a Suresnes. Mentre es va poder
jugar en el terreny de l’ambigüitat nacional, les coses anaven més o menys
bé. Hi havia, nominalment, una relació
federal. Els fets han demostrat que
aquest federalisme, a la pràctica, era
un jacobinisme-borbonisme en el qual
el gran partit del centreesquerra català

Sísif
Jordi
Soler

“
Faríem bé
d’establir cordons

sanitaris contra
aquells que han
contribuït a
suspendre les
nostres institucions.
I que ho tornarien
a fer

poder en què el PSC va anar empetitintse, descapitalitzant-se, fent que bona
part dels seus quadres i talents marxessin d’un espai cada vegada més reduït.
I ARRIBA AQUESTA DÈCADA, quan l’aparell

del PSOE pren les regnes i instal·la la
mediocritat submisa per menar el naufragi del PSC, fent saltar per la borda
aquells dirigents –i votants– preocupats per la involució moral i nacional
del partit. Arriba el moment de decidir
de quin costat s’està. No es tracta de ser
independentista o no, sinó de si s’està al
costat de la democràcia o de l’aparell;
de les institucions catalanes, o del Borbó. I el PSC, amb l’honorable excepció
del president Montilla, tria el 155.
extraordinàriament
greu que no podem oblidar ni perdonar.
Es va alterar la democràcia per actuar
contra el país; es van intervenir les institucions, no pas davant el perill de la
independència, sinó perquè l’Íbex 35, el
postfranquisme de les institucions espanyoles i el Borbó així ho van decidir.
Amb aquest gest, el PSC, que va ser referent per diverses generacions de catalans, ha perdut tota legitimitat moral
per aspirar a res. Va fer costat als enemics del país. Ha flirtejat amb lobbys
com ara SCC, que com demostren les
investigacions de Jordi Borràs i Jesús
Rodríguez és un espai finançat per l’establishment espanyol per eliminar l’autonomia catalana. Iceta no té dret a
queixar-se perquè va fer la seva tria. I
Ada Colau faria molt bé de mesurar les
seves decisions: la ciutat... o el Borbó. A
la vida hi ha coses més importants que
les esquerres o les dretes: la família, el
país (a Espanya ho tenen claríssim) o la
voluntat popular. I el 80% només accepta referèndums per decidir el futur. Faríem bé d’establir cordons sanitaris
contra aquells que han contribuït a suspendre les nostres institucions. I que
ho tornarien a fer.

AQUEST ÉS UN FET

H

i ha una gran tradició catalana de
metges humanistes:
acreixen l’excel·lència
professional amb el
do d’encomanar optimisme i confiança al malalt. Amb tacte
i tendresa. Un d’ells va morir el 27 de
maig a Barcelona: Joan Oliveras Farrús, nascut a les Planes d’Hostoles, a la
Garrotxa, el 1926. Bon punt llicenciat,
va abraçar una especialitat llavors no
ben afermada: la d’anestesista. En
aquesta funció clínica va ser pioner
aquí en aplicar l’epidural. Només explicava aquest mèrit, reconegut arreu,
quan algun amic el convidava a parlarne. Relatava amb emoció els inicis difí-

Joan Oliveras escoltava
els silencis del malalt i els
silencis en la nació captiva
cils, en ple debat sobre aquella nova
variant d’anestèsia. Estava agraït a la
seva cosina Maria Oliveras, formada a
Oxford en l’especialitat. Ella el va esperonar a fer-se anestesista. Joan Oliveras va elevar aquest exercici específic
de la medicina a la categoria d’una
missió al servei de la causa suprema
d’apaivagar el dolor físic... i el moral.
Aquest sentit de la responsabilitat el
projectava també a la vida col·lectiva.
En els anys de la dictadura el doctor
Oliveras maldava per apaivagar el dolor de la pàtria afligida. Ell i la seva dona, Mariona Bagués, grans lectors de
premsa catalana, cultes en tot l’abast
del mot, lliuraven combats per la llengua i la cultura perseguides. Els agradava anar a Bernuï, al Pallars, per escoltar la gent d’allí i “per escoltar el silenci”, deia la Mariona. El silenci de la
terra ens parla. Joan Oliveras també
escoltava els silencis del malalt i els silencis en la nació captiva.
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Una fossa de
la Guerra Civil
a la part alta
de Barcelona

Troben dos cossos
enterrats en calç
viva que podrien
ser de represaliats
pel franquisme

El sobiranisme,
a punt per al
final del judici
de l’1-O

Es preparen
mobilitzacions
coincidint amb
l’acabament del
procediment

El bipartit
pren forma
a Barcelona
PROCÉS · Els comuns i el PSC van escenificar ahir la posada en marxa dels
mecanismes que els han de portar a formar govern ALCALDIA · Els comuns
demanaran a Colau que presenti candidatura ABSENT · Cap dels dos partits fa
referència als vots necessaris de Manuel Valls per barrar el pas a Maragall
Jordi Panyella
BARCELONA

Des d’ara, tripartit s’escriurà amb b de bipartit, el
mateix que farà possible
–si res no es torça– que
Ada Colau revalidi l’alcaldia de Barcelona formant
govern amb els regidors de
la candidatura del Partit
dels Socialistes i gràcies a
la crossa indispensable,
no pas invisible, dels sis regidors obtinguts per Manuel Valls. Si tot acaba sortint com ahir tots els indicis assenyalaven, el govern de progrés –com el va
batejar també ahir el líder
socialista Jaume Collboni– naixerà apadrinat pels
vots de Ciutadans i també
per la col·laboració indispensable d’Units per
Avançar, formació que va
fer coalició amb el PSC i
que va néixer de les cendres de l’extingida Unió
Democràtica de Catalunya.
Encara que Jaume Collboni proclamés ahir a la
tarda davant la seva militància que res no està fet i
que la negociació serà difícil, el cert és que ahir el

Les frases

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

“Li demana negociar
exclusivament amb
Barcelona en Comú la
formació d’un
govern”
Acord de la federació del
PSC de Barcelona

“Barcelona en Comú
proposa que Ada
Colau presenti la seva
candidatura a ser
investida”
Comunicat de la
coordinadora de Barcelona
en Comú

“Manuel Valls ho condiciona tot”
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’alcaldable d’ERC per Barcelona, Ernest Maragall, va reconèixer ahir que l’oferiment
de Manuel Valls per investir
sense condicions Ada Colau
com a alcaldessa “ho condiciona tot”, ja que, si no fos així, “estaríem treballant més a
fons –va dir– un acord de govern amb BComú”. En una entrevista a Betevé, hores
abans del comunicat dels comuns, Maragall va assenyalar

que si Colau presenta la seva
candidatura per a la reelecció
en el ple d’investidura a Barcelona significa que “compta
amb Valls”. En aquest sentit,
va assenyalar que si Colau,
com diu, no vol participar en
cap pacte amb Valls, no ha de
presentar candidatura, ja
que, segons la seva opinió, “si
ho fa, està dient que compta
amb ell, d’una manera o de
l’altra”.

pacte entre comuns i socialistes tenia més consistència que dimecres però
menys de la que tindrà
avui o la setmana vinent.
El d’ahir va ser un dia
per observar actituds, més
que per escoltar discursos,

i treure’n conclusions. Va
ser un dia per observar la
reaparició pública d’Ada
Colau després de les eleccions, acompanyant Arcadi Oliveres en l’homenatge
que l’Ajuntament va fer a
aquest activista social,

amb un posat més propi
d’algú que té clar que revalidarà quatre anys més el
càrrec d’alcaldessa. També va ser un dia per observar l’entrada triomfal i plena d’aplaudiments, abraçades i somriures de complicitat que Jaume Collboni i la seva segona, Laia Bonet, van fer a la seu del
PSC a Barcelona per assistir a la reunió de la federació local que va beneir de
manera formal la posada
en marxa de les negociacions per formar “un govern d’esquerres a la ciutat de Barcelona”.
L’aprovació d’un acord
que facultés els negociadors del PSC a trobar-se
amb els de Barcelona en
Comú per encarar la concreció del pacte va ser l’objecte de la reunió d’ahir al
vespre. L’acord conté una
paraula clau en el joc polític de la negociació i és el
terme “exclusivitat”. Es fa
servir aquesta paraula en
el sentit que des del PSC
només es vol negociar amb
els comuns i, per tant, de
forma pública i notòria es
deixa al marge qualsevol
contacte amb l’equip de
Manuel Valls. Si els seus

vots arriben, que acabaran arribant, semblarà
que hagin caigut del cel i
que, per tant, no suposin
cap hipoteca d’un biaix
conservador per al govern
Colau-Collboni que s’ha
d’acabar conformant.
Va ser un dia d’actituds,
però també un dia de gestos polítics evidents que
van subratllar aquestes
—————————————————————————————————

Tot i que els comuns
hi insisteixen, és
clar que ERC n’ha
quedat al marge
—————————————————————————————————

actituds i que aplanen el
camí al pacte entre els comuns i el PSC. A l’acord
aprovat per la federació
socialista de Barcelona,
s’hi va sumar a última hora del vespre un comunicat de la coordinadora de
Barcelona en Comú en què
es commina Ada Colau a
presentar la seva candida-

tura a alcaldessa al ple del
proper 15 de juny. Aquesta posició ha de ser debatuda i votada avui pel ple
de Barcelona en Comú. En
el document fet públic
ahir s’insisteix que l’objectiu és formar un govern de
progrés que incorpori
també Esquerra Republicana. Aquesta possibilitat
ja ha estat del tot descartada per Ernest Maragall,
que no vol pactar amb el
partit que avala “la repressió”, i pel mateix Collboni,
que ha deixat clar que no
té res a parlar amb ERC
abans de la investidura.
Com ja va fer Jaume
Collboni, la posició feta públic ahir pels comuns ignora absolutament la necessitat de comptar amb la
candidatura de Manuel
Valls, amb qui no s’establirà, aparentment, cap tipus de negociació ja que el
candidat avalat per Ciutadans ja va dir públicament
que “per responsabilitat
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Un home que riu
sense gràcia
Marc Rovira

El monarca espanyol Felip VI va patir ahir una dura jornada de treball. Tenia la missió de rebre una colla de
portaveus dels partits polítics que van obtenir representació al Congrés. Una tasca feixuga i ingrata, però
algú l’ha de fer. Si tot va com es preveu, tindrà quatre
anys per refer-se de l’esforç. El Tribunal Suprem havia
tingut el detall d’alleugerir-li l’agenda, fent-li el favor

de retenir alguns dels interlocutors tancats a presó.
Treballar de casa estant pot abocar a la deixadesa i
a la informalitat, però Felip VI es va engalanar amb
un vestit fosc i una corbata bordeus, color que és
sinònim de passió i vigor. En totes les fotos, el rei
riu. Shakespeare va deixar escrit que “hi ha punyals
en els somriures d’alguns homes”.

Jaume Collboni,
Ada Colau i Joan
Subirats, en
l’esmorzar
institucional del
passat Sant Jordi, ja
en precampanya de
municipals
■ JUANMA RAMOS

151281-1114153®

històrica” cedirà el vot
dels sis regidors elegits de
la seva llista a l’elecció d’un
alcalde o una alcaldessa
que no sigui independentista.
El comunicat dels comuns ve a ser un rebuig

públic i explícit a la proposta que va fer Ernest
Maragall dimecres passat
quan va explicar que havia
ofert a Ada Colau ocupar
un càrrec de nova creació i
màxima
representació
dins d’un govern paritari,

50% per a cada partit, però
amb l’alcaldia en mans del
cap de llista d’ERC. Amb el
comunicat d’ahir queda
clar que els comuns volen
l’alcaldia i que són conscients que la poden revalidar.

Des del punt de vista
formal, per tant, les negociacions per articular govern a Barcelona faran
que ERC en quedi despenjada i implicaran només
els comuns i el PSC i les polítiques que es posaran da-

munt de la taula seran de
“progrés”, per desmarcarse del paper que tindrà en
tot plegat Manuel Valls.
En aquest sentit, la declaració aprovada ahir per la
federació del PSC demana
que es fixi una “agenda de

transformació social per a
la consecució d’un model
de ciutat socialment justa,
que combati les desigualtats de qualsevol tipus i les
dificultats d’accés a l’habitatge”.
En clau de futur
De totes aquestes prioritats, i també de seguretat i
de canvi climàtic, en va
parlar Jaume Collboni davant els militants que van
acudir a la reunió extraordinària de la federació del
PSC a Barcelona. Collboni, que va parlar del govern de Barcelona amb un
to de futur com si tingués
coll avall la tasca que li pertocarà fer durant els propers quatre anys, va voler
guardar les formes i,
abans d’acabar la seva intervenció, va advertir que
“no hi ha res fet, no serà
gens fàcil” i finalment va
recórrer a un altre clàssic
de les negociacions entre
partits quan es juga a marejar la perdiu en dir: “Per
nosaltres no quedarà, treballarem fins al final.”
Collboni va insistir en
un missatge idèntic al que
va exposar Ada Colau en el
sentit que del resultat de
les eleccions se’n desprèn
que Barcelona no ha votat
per tenir un alcalde independentista i sí un de progressista ja que el 60% dels
vots han anat en aquesta
direcció. Collboni també
va recordar que les forces
sobiranistes només han
obtingut 15 regidors, tres
menys que en el mandat
anterior. ■
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ïsos signants de la Convenció Europea de Drets Humans, el tribunal d’Estrasburg reconeix el Comitè
de Drets Humans de
l’ONU –amb jurisdicció als
que han subscrit la Convenció Internacional de
Drets Civils i Polítics– com
una instància internacional a la qual els particulars
poden recórrer. Però a
més, en decisions prèvies a
la d’ahir, el TEDH va determinar que el grup sobre les
detencions arbitràries té
procediments “similars”
al comitè de l’ONU i que,
per tant, també té aquest
rang com a òrgan que vigila l’aplicació de tractats
internacionals de drets
humans.

El president Quim Torra, el conseller d’Acció exterior, Alfred Bosch; la delegada a Brussel·les, Meritxell Serret, i la resta de delegats a l’estranger ■ R. MORENO

Torra vol ressò diplomàtic
de la decisió de l’ONU

a El president de la Generalitat es desplaça a Brussel·les i demana als delegats a l’exterior que facin

arribar “a tots els parlaments i governs” el dictamen que reclama l’alliberament dels presos polítics
Natàlia
Segura
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Primer menyspreu i negació, després gir de truita i
acusacions. Aquesta va ser
la reacció del govern espanyol al dictamen d’un organisme de Nacions Unides que li exigia l’alliberament dels independentistes en presó preventiva,
amb la qual esperava refredar la plantofada i ficar-la
en un calaix.
El president de la Generalitat, Quim Torra, va
aplegar ahir a Brussel·les
el seu petit exèrcit de diplomàtics per encomanarlos la missió d’escampar
pels despatxos polítics
d’arreu del món la decisió
del Grup de Treball sobre
Detencions
Arbitràries
vinculat a l’ONU, un ens
que el Tribunal Europeu
de Drets Humans considera una “instància internacional” vàlida.

Juntament amb el conseller d’Acció Exterior,
Alfred Bosch, Torra va
demanar als delegats del
govern que facin arribar
“a tots els parlaments i governs” la resolució del grup
d’experts independents
per tal que tinguin constància de la seva posició
respecte a l’empresonament preventiu dels nou
independentistes processats en el cas de l’1-O.
“Us demano que sigueu altaveus de la llibertat,
dels drets civils i polítics de
tots els catalans”, va reclamar Torra directament
als delegats presents en la
reunió i que havien viatjat
fins a la capital belga per
tal de trobar-se amb el
president.
Ja que les autoritats espanyoles no han fet cap senyal de voler implementar
aquest dictamen, el govern vol que almenys la comunitat
internacional
tingui coneixement del
cas omís que fan a un orga-

Putin demana “diàleg i debat” en el conflicte català
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president de Rússia, Vladímir Putin, es va referir ahir al
conflicte polític de Catalunya
i la seva relació amb Espanya
i va assegurar que Rússia no
té “gens d’interès en la desintegració de països europeus”.
En una trobada amb agències
de notícies internacionals,
Putin va assegurar que Espanya “ha de decidir com conviure amb els territoris problemàtics, amb Catalunya i,

al nord, amb el País Basc”. Segons l’agència de notícies
russa TASS, Putin indicava
que fins ara aquests problemes s’havien resolt i que esperava que Espanya ho torni
a fer ara amb l’independentisme català “amb diàleg i debat” i basant-se “en decisions
legítimes”. Putin, però, es va
manifestar favorable a la preservació de “la integritat territorial”. Putin també es va re-

ferir a les recents declaracions del ministre d’Exteriors
en funcions, Josep Borrell, en
què afirmava que Rússia tornava a ser “una amenaça”. El
líder rus va qualificar aquestes paraules de “disbarat” i va
recomanar a Borrell “pensar
en com construir relacions
per al bé” dels seus països, i
va assegurar que Rússia té
“bones i àmplies” relacions
amb Espanya.

nisme de l’ONU. “Tenim
el deure de fer conèixer
aquest informe arreu”,
va assegurar. En la mateixa línia que Torra, Bosch
també va dir que el govern
complirà amb allò que
estan “facultats” per complir, que és que es faci
arribar “al màxim d’actors” i se’n faci “una àmplia
difusió”.
On sí que reconeixen el
treball d’aquest òrgan in-

ternacional és a Estrasburg. El Tribunal Europeu de Drets Humans,
amb seu a la ciutat francesa, va rebutjar ahir un cas
de presó preventiva a Turquia aplicant, precisament, jurisprudència pròpia que valida el Grup de
Treball sobre Detencions
Arbitràries vinculat a
l’ONU com “una instància
internacional”. En concret, l’alt tribunal, on els

independentistes col·loquen les seves esperances
per alliberar els presos, va
assegurar que no podia
pronunciar-se sobre un
empresonament d’aquest
tipus perquè l’organisme
en qüestió ja havia dictaminat que aquest era “arbitrari” i vol evitar “multiplicar procediments internacionals dels mateixos
casos”.
Amb jurisdicció als pa-

Futur impacte
Si el TEDH rebutjaria també totes, algunes o cap de
les peticions dels independentistes sobre la presó
preventiva és una incògnita oberta. Els experts de
l’ONU només s’han pronunciat sobre el cas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i
Oriol Junqueras, que encara no han presentat demanda a Estrasburg per
aquesta qüestió. De moment, només l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha portat la
seva presó preventiva al
tribunal
d’Estrasburg,
que encara no s’ha pronunciat sobre el cas.
“Però què és això de
qüestionar, ridiculitzar i
ofendre organismes internacionals oficials quan el
que hauria de fer l’Estat espanyol és complir?”, es preguntava ahir perplex Alfred Bosch en la reunió
amb els delegats, en què va
recordar que els experts del
Grup sobre Detencions Arbitràries “depèn del Consell
de Drets Humans de
l’ONU”. Per això, el conseller va tornar a criticar Madrid per haver recusat els
membres del grup de l’ONU
en comptes de fer cas a la
seva decisió. Així, va reiterar que les queixes sobre els
experts les “hauria d’haver
fet abans” del pronunciament i no quan va veure un
text que li anava en contra.
“Nosaltres complim amb
les Nacions Unides i el sistema d’organismes internacionals”, va afirmar el
conseller d’ERC. Abans de
tornar cap a Barcelona,
Torra va demanar als delegats que siguin “defensors”
de “la radicalitat democràtica, la llibertat, el diàleg i
els drets humans i civil, inclòs naturalment el dret a
l’autodeterminació”. ■
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Borràs fa escoltar al rei la
veu de la presó i de l’exili

a La portaveu de JxCat infligeix a Felip VI la cita més incòmoda citant els presos polítics, lliurant-li la
carta de Sànchez i reprotxant-li el 3-O a El rei defensa el discurs del 2017 i Asens també li ho retreu

milions” de votants “violentament reprimits”. “He
mirat als ulls el monarca
espanyol per dir-li el que
potser mai havia sentit de
llavis d’una dona catalana,
perquè tampoc es va voler
reunir amb la presidenta Forcadell”, va dir. Felip
VI va descobrir que els
mots que Marchena li va
evitar de viva veu li venien
per escrit; Borràs li va lliurar una carta de Jordi Sànchez i també el comentari
de Carles Puigdemont.
“Em va dir «digues-li que
m’agradava més de príncep de Girona que de rei», i
jo li ho he dit, i ell ha rigut i
ha dit que també li agradava més el Puigdemont alcalde de Girona que el pre-

La frase

—————————————————————————————————

“Puigdemont em va
dir «digues-li que
m’agradava més de
príncep de Girona que
de rei», i ell ha rigut”
Laura Borràs

PORTAVEU DE JXCAT AL CONGRÉS

La portaveu de JxCat Laura Borràs encaixant la mà del rei Felip VI en la seva visita a La Zarzuela per a la tanda de contactes del rei ■ CHEMA MOYA / EFE

David Portabella
MADRID

L’existència al seu regne
de presos polítics, el dia a
dia de Soto del Real i Alcalá Meco i dels familiars
dels presos, l’exili, l’enuig
pel discurs del 3 d’octubre... Felip VI no havia rebut mai a La Zarzuela ningú que li acostés aquesta
realitat, i això és el que la
portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va fer
ahir en els cinquanta minuts que va durar la cita

més incòmoda de la tanda
de contactes per forjar
una investidura i del seu
regnat. “Els catalans no tenim rei”, li va etzibar.
Tot i que el jutge Manuel Marchena va sortir al
seu rescat impedint la sortida de Jordi Sànchez de
Soto del Real, i evitant-li
així la fotografia amb un
pres polític, el rei no es va
estalviar d’escoltar la veu
de la presó i de l’exili. “No
ha estat una visita de cortesia. Jo anava a parlar al
rei de l’¡a por ellos!, i ho fe-

ia per ells, pels presos polítics. He anat a La Zarzuela
per ser la seva veu, per actuar de portaveu i també
per fer d’altaveu de les
veus que pretenen silenciar des de la presó”, va dir
Borràs, que preferia incomodar el rei en lloc de
plantar-lo com ERC.
“Dona i votant de l’1-O”
Tot i el to cordial i parlar
d’obres com Èdip rei, Borràs va dir al rei que el visitava com a “votant de l’1-O
i de part dels més de dos

Sánchez aspira a la investidura
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un cop acabada la tanda de
contactes a La Zarzuela, Felip
VI va complir l’article 99 de la
Constitució i va dir el seu
“vengo en proponer...” per
proposar Pedro Sánchez com
a candidat a la investidura. El
president en funcions citarà
la setmana vinent Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i
Pablo Iglesias (Podem) i prou
per saber si faciliten o veten
la investidura, tot i que la sus-

pensió de quatre diputats
presos fa que depengui
d’Unió del Poble Navarrès per
ser elegit per majoria simple
en la segona votació. “No hi
ha alternativa. O governa el
PSOE o governa el PSOE”, va
desafiar Sánchez a Iglesias,
que li exigeix compartir un
govern de coalició per por
que busqui Cs. “Que Sánchez
busca el suport de Rivera és
evident”, advertia Iglesias.

sident”, va relatar Borràs.
El torn següent era de
Jaume Asens (En Comú), i
ell li va retreure el discurs
del 3-O com va fer Borràs.
“No fa autocrítica, segueix
compartint el contingut
del discurs del 3-O”, va dir
Asens. El diputat d’En Comú va traslladar a Felip VI
de part de Jordi Cuixart
que es reuneixi amb la Plataforma Som el 80 i escolti
el clam d’un referèndum.
Els jutges del Suprem,
al seu torn, no resoldran
fins a la setmana vinent si
permeten a Joaquim Forn
i a Oriol Junqueras anar a
l’ajuntament de Barcelona i davant la JEC al Congrés per acreditar-se com
a europarlamentari. ■

Sánchez es nega a rebre Torra
al·legant la separació de poders
David Portabella
MADRID

La carta de Quim Torra a
Pedro Sánchez en què li
sol·licitava una reunió no
tindrà ni resposta formal
del seu destinatari, perquè
ahir la vicepresidenta, Carmen Calvo, va donar-li carpetada de viva veu. “A ningú se li ocorre que el presi-

dent del govern s’assegui a
parlar de sentències dels
jutges, de la situació de ciutadans que poden estar immersos en algun procés”,
es va escandalitzar Calvo
davant la petició de Torra.
“Una mica inaudit, inconcebible”, va reblar.
Des de la seva victòria
del 28 d’abril, i a pesar que
ja han passat gairebé quin-

ze dies des de la triple cita
electoral del 26 de maig,
Sánchez viu a marge de tot
diàleg que no sigui en fòrums europeus i fins i tot
Pablo Iglesias admetia ahir
que no hi parla des de fa
dues setmanes. En el cas
de Torra i del govern, l’escut per esquivar el diàleg és
atrinxerar-se en l’al·legació de la separació de po-

ders a l’Estat espanyol.
Després de veure com són
suspesos quatre caps de
llista al Congrés i el senador català més votat al Senat i com els fiscals del judici del procés parlen d’“organització criminal”, Torra exigia “una reunió amb
caràcter d’urgència” per
abordar la “repressió” que
no cessa. ■

La vicepresidenta Calvo s’encarregava de donar carpetada
ahir a la carta de Torra a Sánchez des de Móstoles ■ ZIPI / EFE
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Concentracions contra el
judici i pantalles gegants
per escoltar els presos
a Entitats, JxCat, ERC i la CUP fan una crida a concentrar-se arreu l’últim dia del
judici a L’al·legat final dels presos es retransmetrà amb pantalles a les capitals
Xavier Miró

L’actual alcalde, Carles Escolà, a l’alcaldia de Cerdanyola
en una imatge d’arxiu ■ JUDIT FERNÀNDEZ

BARCELONA

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium
Cultural i els grups parlamentaris de JxCat, ERC i
la CUP convoquen concentracions a les quatre
capitals del país, però també a la resta de municipis
per al dia que finalitzi el judici contra els presos polítics al Tribunal Suprem,
previsiblement dimecres
o dijous de la setmana que
ve. Sota el lema Llibertat:
l’autodeterminació és un
dret, es convocaran concentracions a Barcelona,
Tarragona, Girona i Lleida, però també a la resta
de municipis, a les vuit del
vespre, on es faran parlaments i es llegirà un comunicat. Els convocants
avançaven ahir que la de
Barcelona serà a la plaça
de Catalunya.

816563-1210409L

Retransmissió al carrer
Per altra banda, Òmnium
Cultural també instal·larà
pantalles gegants per poder seguir en directe els
al·legats finals dels encausats que tancaran la vista
del judici i el deixaran vist
per a sentència. Òmnium
ja va instal·lar una pantalla gegant al carrer Diputació de Barcelona, al davant

L’actual alcalde
de Cerdanyola
del Vallès plega
aEls mals resultats a les municipals li

fan deixar la primera línia política
D.B.
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Retransmissió al carrer de la declaració que Jordi Cuixart va fer al 26 de febrer ■ J. RAMOS

La data

—————————————————————————————————

12.06.19
Els al·legats dels presos es
veuran a Arc de Triomf, Tarragona, Girona i Lleida. A les
20 h, concentracions arreu.

de la seu nacional de l’entitat, el dimarts 26 de febrer, en què el seu president, Jordi Cuixart, va declarar davant del tribunal,

des de les deu del matí fins
a les dues del migdia.
Aquest cop, a Barcelona s’instal·laran quatre
pantalles gegants al passeig Lluís Companys, al
peu de l’Arc de Triomf,
perquè els ciutadans puguin escoltar els al·legats
finals dels presos polítics.
L’entitat també installarà pantalles a les ciutats
de Tarragona, Girona i
Lleida en espais encara
per confirmar i fa una crida a seguir col·lectivament les darreres parau-

les del presos polítics en el
marc de la vista, el dimecres 12 de juny, tot i que
no es descarta haver d’ajornar la convocatòria fins
al dijous 13 si la previsió de
sessions del tribunal no es
compleix –avui la previsió
del tribunal és que les defenses enllesteixin les conclusions el dimarts 11 i
que els presos facin el seu
al·legat final l’endemà. La
retransmissió es faria a
partir de les deu del matí,
hora d’inici de les sessions
diàries al Suprem. ■

L’actual alcalde en funcions de Cerdanyola del
Vallès, Carles Escolà, plega
de la primera línia política.
Així ho va anunciar ahir
acompanyat de diversos
membres de la coalició
Guanyem, candidatura
que encapçalava a les eleccions municipals, a causa
dels mals resultats que va
tenir en les eleccions de fa
deu dies. Escolà no assumirà l’acta de regidor argumentant que es tracta de
l’acabament d’una etapa.
La seva formació ha passat
dels cinc regidors que el
2015 els van permetre liderar el govern amb la llista Compromís per Cerda-

nyola, a aconseguir-ne tres
transformats en la nova coalició Guanyem Cerdanyola. “Aquest resultat tanca
un cicle polític iniciat fa deu
anys”, va declarar, i hi va
afegir que l’objectiu era
“construir una hegemonia
alternativa al PSC”.
Escolà sosté que la formació comença ara una
nova etapa amb la mirada
posada en el 2023 per
crear una “nova alternativa unitària, àmplia, d’esquerres, transformadora i
sobiranista”. L’exalcalde
ha remarcat que, tot i
abandonar la primera línia
política, continuarà vinculat al grup de Guanyem i
que es reincorporarà a la
seva activitat professional
prèvia. ■
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denuncia que s’han infringit les normes processals
per la manera com es va
imposar la multa, amb
posterioritat al dia que
van acudir al Suprem, no
pas a l’acte, i reiteren que
sempre van accedir a declarar. Subratllen la “plena disposició” a respondre
a la fiscalia i a l’advocacia
de l’Estat, però no a Vox,
que és qui els va proposar
com a testimonis.

Baños i Reguant
recorren contra la
multa del Suprem
a Els exdiputats de la CUP impugnen la confirmació de la

penalització per no haver contestat les preguntes de Vox
Emili Bella
BARCELONA

Baños i Reguant, quan els van notificar la multa ■ EFE

tuals responsabilitats penals. Baños i Reguant
apel·len a un article de la
llei d’enjudiciament criminal que impedeix que un

testimoni sigui obligat a
declarar sobre preguntes
la resposta a les quals pot
perjudicar-los moralment.
La defensa dels cupaires

832615-1205256Q

Els exdiputats de la CUP
Antonio Baños i Eulàlia
Reguant han presentat un
recurs contra la decisió del
Tribunal Suprem de confirmar-los la multa de
2.500 euros a cadascun
per haver-se negat a respondre les preguntes de
l’acusació popular del partit ultradretà Vox com a
testimonis en el judici contra els presos polítics . L’alt
tribunal els va penalitzar i
va remetre el cas a un jutjat ordinari de Madrid per
escatir l’existència d’even-

Instrumentalització
Els exdiputats insisteixen
que volen preservar la “integritat ideològica” davant d’un partit que ha
“instrumentalitzat i aprofitat la seva intervenció en
el procés amb finalitats de
proselitisme i propaganda
política”. L’escrit de defensa de Reguant especifica
que mai es va negar a contestar al tribunal i que
“hauria estat disposada a
respondre totes les preguntes formulades pel
president de la sala”, seguint la fórmula que va plantejar Baños perquè fos
Marchena qui fes d’intermediari per no respondre
directament a Vox. ■

Ciutadans vol saber
si després del judici
s’acostaran els presos
a Demana al ministre
Marlaska si els retindrà
a les presons de Madrid
fins a la sentència
David Portabella
MADRID

Ciutadans va liderar una
croada contra un eventual
indult als presos polítics
abans del judici i sense esperar si són declarats culpables i ara, en la recta final de la vista, vol saber a
quina presó esperaran la
sentència. Tot i que el govern està en funcions i no
hi ha sessió de control, Cs
pregunta al ministre de
l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, si retindrà
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi
Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart a
Soto del Real i Carme For-

Rivera vol que els presos es
quedin a Madrid ■ J.J.G. / EFE

cadell i Dolors Bassa a Alcalá Meco.
Tot i que l’advocat Xavier Melero preveu la possibilitat que siguin alliberats,
pel partit de Rivera un trasllat a Lledoners, Puig de les
Basses i Mas d’Enric ja seria
un “privilegi”. ■

133133-121233L

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, sobre la segona aprovació inicial i informació pública del Projecte d’Urbanització de la Carretera BP1503 en el seu tram confinant amb el sector del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, àmbit sud-est – ( Expedient núm. UA70/15/01)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en sessió ordinària celebrada en data 21 de maig de 2019 ha adoptat, entre d’altres, un
acord, la part dispositiva del qual és com segueix:
“Primer.- APROVAR INICIALMENT PER SEGONA VEGADA el Projecte d’urbanització de la carretera BP-1503 en el seu tram confinant amb el sector del
Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan, àmbit sud-est, a Sant Cugat del Vallès, d’iniciativa pública i promogut per l’INCASOL, que recull tant les
consideracions i determinacions que se’n desprenien dels diferents informes tècnics municipals emesos a l’efecte en seu de la primera aprovació inicial
com les consideracions dels diversos informes emesos pels organismes amb competències concurrents i empreses de subministraments de serveis, així
com la necessària justificació que les seves previsions s’adeqüen al planejament actualment vigent, a saber, la modificació puntual del Pla parcial urbanístic del Parc d’Activitats Econòmiques Can Sant Joan (àmbit sud-est), aprovada definitivament per resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 25 de juliol de 2018 (i publicada al DOGC núm. 7685 del dia 14 d’agost de 2018), de conformitat amb l’article 89.6 del TRLUC,
dintre del termini dels dos mesos previstos per l’article 119.2.b) del TRLUC des de la presentació de la documentació completa, que fou en data 10.04.19, i
atesa la necessitat d’adequar aquesta tramitació a la nova realitat juridicourbanística provocada per la fermesa de la sentència núm. 812 dictada per la secció tercera de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i per l’entrada en vigor i executivitat d’un nou planejament
derivat del qual aquest projecte es troba directament vinculat.
Segon.- EFECTUAR nova informació pública del projecte esmenat i adequat, per termini d’UN (1) MES, a partir del dia següent al de la darrera publicació
del corresponent edicte de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal
al qual es refereix el projecte, així com també al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual es pot accedir des de l’enllaç
https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, d’acord amb el que determina l’article 119.2 del TRLUC per remissió de l’article 89.6 del mateix cos legal i
en relació amb els articles 8.5.c) del TRLUC, 23.2 del RLUC i 25.3 i 4 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprueva el Text refós
de la Llei del sòl i rehabilitació urbana (TRLS, en el que segueix), atesa la necessitat de donar publicitat a aquesta nova documentació que dona compliment tant al punt quart del referit acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de juny de 2017 com a la nova realitat juridicourbanística derivada de la fermesa de la sentència núm. 812 referida anteriorment.
Tercer.- SOL·LICITAR novament informe als següents organismes públics amb competència concurrent, d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 del TRLUC i de conformitat amb l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística:
Agència Catalana de l’Aigua
Autoritat del Transport Metropolità
Quart.- CONFERIR nou termini d’un mes perquè les següents empreses de subministrament de serveis afectades es pronunciïn sobre l’esmentat projecte
d’urbanització esmenat, d’acord amb allò que preveu l’article 89.6 del TRLUC i de conformitat amb l’informe tècnic emès pel Servei de Planejament i Gestió
Urbanística:
Compañía logística de Hidrocarburos
Enagas
Red Eléctrica de España
Aigües Ter Llobregat
Fecsa Endesa
Sorea
Gas Natural
Cinquè.- RECORDAR a l’INCASOL la necessitat de promoure, si escau, les oportunes modificacions puntuals del planejament urbanístic als efectes d’incorporar-hi les variacions resultants del present projecte, incloent-hi la requalificació de sòl que resulti congruent amb les determinacions d’aquell, tot això
en el termini d’un any des de l’aprovació definitiva del present expedient i atenent a l’aplicació analògica dels articles 16.1 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres i 14 del Decret Legislatiu 2/2009, del 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres en relació amb l’article 33 del
Decret 293/2003, del 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, en tant que la tramitació d’aquest projecte d’urbanització es
troba directament vinculada a les determinacions del planejament aplicable al sector de Can Sant Joan, del qual l’INCASOL n’és l’administració actuant.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a l’INCASOL, als efectes procedents.”
Contra aquest acte, que és de tràmit i no definitiu en via administrativa, no escau cap recurs, ja que no decideix el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment ni produeix indefensió, ni perjudici irreparable a drets o interessos legítims, tenint en compte el que disposen els articles 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), i 25.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la LPAC.
Donant compliment a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, l’expedient restarà exposat al públic per termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la data de la darrera publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en la premsa escrita. També es publicarà l’Edicte al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al qual es pot accedir des de l’enllaç https://www.santcugat.cat/web/tauler-dedictes, i la documentació, tant escrita com gràfica, es podrà consultar a les dependències del Servei de Planejament i Gestió Urbanística, plaça de la Vila,
número 1, de dilluns a divendres, en horari de 09.00 a 14.00 hores, podent-se presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en
l’article 16 de la LPAC.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Sant Cugat del Vallès, 4 de juny de 2019
L’Alcaldessa (e.f.)
Carmela Fortuny Camarena
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Inversió estrangera aconseguida per la Generalitat 2018
84

322,3

5.455

projectes
d’inversió
(+20%)

milions
(+34%)

llocs de treball (+70%),
63% dels quals d’alta
qualificació

Inversions per país d’origen
País

Nombre de projectes

% sobre el total

EUA

20

Japó

12

Regne Unit

23,8
14,3

10

11,9

Alemanya

8

9,5

França

8

9,5
6,0

5

Suïssa
Bèlgica

3

Països Baixos

2

Suècia

2

3,6
2,4
2,4

Resta de països

14

16,7

Projectes. Pes per sectors
Alimentació
i productes gurmet 2%
Metal·lúrgia 2%
Tèxtil i moda 4%

Resta 12%
TIC 27%

Altres béns i serveis 4%
Altres serveis 5%
Indústria
farmacèutica 7%
Químic i plàstic 11%

Automoció 14%
Logística,
comerç electrònic
i distribució 12%

FONT: DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT / GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Instal·lacions del grup francès Elis, que va invertir 22 milions a la
Zona Franca en una bugaderia industrial. FOTO: ELIS

La inversió estrangera bat
rècords de llocs de treball

a Els 84 projectes aconseguits el 2018 pel govern suposen un 7,2% de la nova ocupació a Catalunya a El

2018 van donar feina directa a 5.455 persones, un 70% més, amb una injecció de 322 milions d’euros
M. Moreno
BARCELONA

La inversió estrangera
aconseguida per la Generalitat a través d’Acció, va
disparar l’any passat el volum d’ocupació creat, concretament un 70% sobre
l’exercici anterior, fins a
un rècord de 5.455 llocs de
treball directes en total,
que al seu torn representen un 7,2% de la nova ocupació generada l’any passat a Catalunya.
Ho va explicar ahir la
consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en una roda de premsa de balanç de les inversions foranes del 2018.
Chacón va voler destacar
tant el nombre de projectes materialitzats, 84,
com la inversió aconsegui-

da, 322,3 milions, així
com el fet que gairebé dos
terços de l’ocupació creada, un 63%, són llocs de
treball altament qualificats.
La responsable d’Empresa també va aclarir que
les dades d’inversió convé
analitzar-les amb perspectiva més enllà de l’evolució
de cada exercici, ja que alguns dels projectes triguen mesos o potser anys
a materialitzar-se des del
moment en què es comencen a sospesar.
D’aquesta manera, entre el 2014 i el 2018 es van
crear més de 15.600 llocs
de treball, un 68% més que
en el quinquenni previ. En
el cas de les inversions, la
comparació de llarga mirada indica que van pujar
un 9,3% respecte al tram

Procedències i sectors molt diversificats
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els Estats Units, el Japó, el
Regne Unit i Alemanya continuen sent els inversors més
dinàmics a Catalunya, tot i
que també convé tenir en
compte que més de la meitat
dels projectes inversors forans es materialitzen des de
la resta d’Europa. Les dades
presentades ahir revelen que
les noves inversions de com-

panyies ja establertes a Catalunya, junt amb l’anomenat
greenfield; és a dir, empreses
que aterren per primer cop al
territori, representen més del
75% de les iniciatives.
Per tipus d’activitat, el responsable d’Acció va comentar que un de cada quatre
projectes del 2018 pertany a
una cadena de valor indus-

trial; és a dir, manufacturera i
que augmenten significativament les iniciatives TIC i també l’establiment de centres
de decisió, R+D i excel·lència.
Romero va destacar “l’equilibri” entre sectors emergents i
tradicionals, tot i que el grup
TIC és el més notable, seguit
de l’automoció, la logística i la
química i farmacèutica.

2009-2013, mentre que
els projectes van passar de
204 a 335 en cinc anys, un
64,2% més.
Tant Chacón com el
conseller delegat d’Acció,
Joan Romero, van puntualitzar que les dades corresponen exclusivament
als projectes tutelats des

del govern amb les eines i
el personal de Catalonia
Trade & Investment. La
precisió és necessària, ja
que les dades del Ministeri
d’Economia utilitzen criteris molt diferents, com
ara atribuir la inversió al
territori on hi ha la seu
central de l’empresa en

qüestió. El ministeri espanyol també computa moviments accionarials i altres accions de tipus financer, mentre que la Generalitat es limita a comptabilitzar les inversions
productives, que a Catalunya representen un 30%
del total que es fan a l’Es-

tat. Tots dos responsables
van aclarir que un de cada
dos projectes d’inversió
que arriben a Catalunya
ha estat tutelat per la Generalitat, tot i que molts
no es comuniquen oficialment per les clàusules de
confidencialitat que envolten les iniciatives.
D’altra banda, el conseller delegat d’Acció va recordar que convé continuar fent feina per atraure professionals forans i
sobretot per generar talent català. Actualment,
va dir, en l’ecosistema de
les start ups, un 26% de les
persones són de fora, i un
15% dels emprenedors
que funden aquestes empreses, també.
Respecte a les possibilitats de retorn de les empreses que van marxar
l’octubre del 2017, Chacón va recordar que el decret que va facilitar el trasllat “no el va promoure la
Generalitat” i que, en qualsevol cas, no hi va haver fugida de seus productives
ni d’empreses estrangeres. “A les que venen, els
oferim el que hem fet sempre: vetllar per un ecosistema que des de l’estranger se’ns reconeix com
una de les millors zones
per invertir”, va reblar. ■
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Esquius se’n va a
comandar la regió
del Pirineu occidental
a El destituït cap dels Mossos ha triat ell el destí a Sallent

col·loca els nous comissaris i reestructura la cúpula
Tura Soler
BARCELONA

816766-1203933Q

Tres dies després del nomenament d’Eduard Sallent com a nou cap dels
Mossos, ahir va fer pública
la reestructuració de la cúpula del cos i la destinació
assignada als set comissaris que van obtenir el rang
el mateix dia que ell.
En el nou organigrama,
Miquel Esquius, el comissari destituït “per sorpresa” com a cap del cos, serà,
“a petició expressa d’ell”
(segons destaca el comunicat oficial), nou cap de la
regió policial del Pirineu

La xifra

—————————————————————————————————

27

persones amb rang de comissari té el cos dels Mossos
d’Esquadra, comptant els que
estan en segona activitat.

occidental, que abasta les
ABP de la Val d’Aran, l’Alta
Ribagorça, els Pallars, l’Alt
Urgell i la Cerdanya. Entre
les fitxes que ha mogut Sallent, destaca el nomenament de la comissària
Cristina Manresa, fins ara

cap de la regió policial
Metropolitana Nord, com
a cap de la comissaria superior de coordinació central, amb comandament
sobre les comissaries d’investigació criminal, científica, recursos operatius,
mobilitat i informació.
Manresa ocupa el lloc més
alt que ha tingut una dona
en l’escalafó del cos. David
Boneta es manté com a
cap de la comissaria superior de coordinació territorial.
Ferran López, el comissari que va assumir el comandament durant l’aplicació del 155, i Xavier

Miquel Esquius, el comissari destituït que ha triat anar al Pirineu, i Cristina Manresa, que serà
cap de la comissaria superior de coordinació central, càrrec de gran rellevància ■ ARXIU

Creus, acabat d’ascendir a
comissari, queden adscrits com a comissaris adjunts a la prefectura. Rafel
Comas és cap de la comissaria general d’investigació criminal, que tindrà
com a sotscap la comissària ascendida dilluns, Marta Fernández, que fins ara
era intendenta sotscap de
la divisió d’investigació
criminal (DIC), que dirigeix Antoni Rodríguez.

Jaume Garcia Valls continua manant a afers interns, ara com a comissari. El
comissari Xavier Porcuna
serà el cap de la comissaria
general d’informació, càrrec que havia ocupat com
a intendent el nou comissari en cap, Eduard Sallent. L’ascendit Josep Codina es queda a la comissaria de relacions institucionals, Jordi Ferret va a la
comissaria tècnica i de

planificació; Josep Maria
Estela, a la regió del Camp
de Tarragona, i Josep Lluís
Rossell serà el cap de la regió policial central.
La prefectura va comunicar ahir als comissaris
que la prioritat és orientar
tota l’organització policial
al servei de la base. Amb el
nomenament dels vuit
nous comissaris, el cos ara
en té 27, comptant els que
estan en segona activitat.
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La fira del vi del Pirineu

Reviure el passat

Torroella s’envolta de màgia

Talarn (Pallars Jussà)
Aquest cap de setmana, 9a Fira del Vi del Pirineu,
amb fira, degustacions i maridatges però també
marxa BTT, espectacles, gastronomia, concursos...

Almenar (Segrià)
XXIII Mercat Medieval els dies 8 i 9 de juny. Amb fira
artesana, demostracions d’oficis, tallers, exposicions,
cercaviles, personatges fantàstics, joglars...

Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
La 8a fira de màgia Fimag ofereix fins diumenge
una trentena d’espectacles i vuitanta sessions
distribuïts per diferents espais destacats de la vila

Amants del
Lego

Castellbisbal
s’omple de gegants

Montblanc (Conca de
Barberà)
Brickània, Festival del
Lego, 8 i 9 de juny. De 10
a 19.00 h.
www. montblanc.cat

a És la seu, aquest cap de setmana, de la XXXII Ciutat

Gegantera de Catalunya, amb unes setanta colles

La cinquena edició de
Brickània, el Festival de
Lego de Montblanc, presenta una programació
amb moltes novetats amb
l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants.
L’espai central continua
sent l’antiga església i
claustre de Sant Francesc,
on hi haurà una espectacular mostra de diorames
fets amb peces de Lego i on
també se situaran les botigues
especialitzades.
També tallers, demostracions i exhibicions de robòtica, activitats a l’antic
hospital de Santa Magdalena i un nou joc de pistes.

Redacció
CASTELLBISBAL

A partir d’avui i fins diumenge, Castellbisbal esdevé la XXXII Ciutat Gegantera de Catalunya, amb un
programa d’actes que integren una setantena de
colles geganters vingudes
d’arreu i que converteix la
vila en els representants
del món geganter català
durant un any sencer, portant els gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, i també els gegantons
Pau i Alegria.
En total, aquest cap de
setmana es podran veure
unes 150 figures vingudes
d’arreu del territori. Hi
haurà cercaviles, balls i
passejades, però també
concerts –dissabte a la nit
amb Hotel Cochambre–,
un sopar popular, grallers i

Dos dels protagonistes del cap de setmana, en Manel i la
Vicenta, estrenats el gener del 1994 ■ CIUTAT GEGANTERA 2019

l’acte central de la trobada: l’espectacle de traspàs
i rebuda del títol de Ciutat
Gegantera (diumenge a
partir de les 12.00 h), que
acabarà amb la tancada
dels gegants. Es pot aprofitar la diada per descobrir
Castellterçol. I res millor
que en una de les rutes pa-

trimonials pel municipi
que s’ofereix aquests dies
per conèixer la història local tot visitant el Museu de
la Pagesia i el Museu del
Tractor d’Època, tot donant una passejada pels
carrers
del
nucli
(www.ciutatgegantera2019.cat).

L’AGENDA DE LA SETMANA
FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Amposta (Montsià)................................................................................................................................Dies 8 i 9. Festa dels Menuts. www.amposta.cat
Corbera d’Ebre (Terra Alta)............................................................................................................................ Dia 8. Tots sumem. www.corbera.altanet.org
Sant Carles de la Ràpita (Montsià)...................................................................................................................... Dia 8. Festa del Mar. www.larapita.cat
Ulldecona (Montsià) .......................................................................................................... Dies 13-16. Festes majors dels Valentins. www.ulldecona.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)..................................................................................................................................Dia 8. La partisana. www.vilanova.cat

FIRES I MOSTRES

Gran ventall d’arts als
carrers d’Argentona
El Festival Senseportes
d’Argentona celebra la 7a
edició aquest cap de setmana amb gairebé una
vintena de propostes que
es repartiran per espais
destacats del centre de la
vila, com la plaça Nova,
Can Doro, La Sala, la plaça
de Vendre o la plaça de
l’Església, entre altres. Un
excel·lent ventall d’arts de

carrer per a tots els públics, com ara titelles, música, acrobàcies, humor,
dansa, circ, pallassos... Entre altres, es podran veure
Meeting Point, de la companyia Ertza Dantza, premi Max 2018 al Millor Espectacle de Carrer; Pelat,
de Joan Català; Desvariacions d’Otel·lo, amb Alba
Serraute; A mi no me es-

cribió Tenesse Williams,
amb la companyia Roberto Alonso; El Museu al
Carrer, Nas d’Or 2018 al
Festival Internacional de
Pallassos de Cornellà; o La
Dernière Danse de Brigitte, premi a la Millor Interpretació a la Fira de Lleida
de l’edició 2017. També espai de food trucks a la plaça de Vendre.

Almenar (Segrià)................................................................................................................................Dies 8 i 9. XXIII Mercat Medieval. almenar.ddl.net
L’Ametlla de Mar (Baix Ebre)............................................................................................................... Dies 8 i 9. 1a Fira de la Mar. www.ametllamar.cat
Argençola (Anoia)..........................................................................................................................Dia 8. 9è Mercat de les Espècies. www.argencola.cat
Manresa (Bages) ................................................................................................................. Dies 7-9. 2a VIBA, Fira del Vi del Bages. www.manresa.cat
Mataró (Maresme)............................................................................... Dies 7 i 8. 4a Fira de l’Economia Social i Solidària del Maresme. www.mataro.cat
El Pinell de Brai (Terra Alta)................................................................................................................. Dies 8 i 9. XII Fira d’Artesania. www.pinellart.cat
Sant Guim de Freixenet (Segarra) ..................................................................................................................Dia 9. 23a Fira de l’Ou. www.santguim.cat
Talarn (Pallars Jussà)........................................................................................................................Dies 8 i 9. 9a Fira del vi del Pirineu. www.talarn.cat
Torredembarra (Tarragonès)............................................................................................................Dia 9. II Fira per a la Transició. www.torredembarra.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)........................................................................................................................Dies 7-9. 8è Temps de vi. www.vilanova.cat

DIVERSOS
Alt Àneu (Pallars Sobirà).......................................................................................................... Dies 8-10. Estada de segona Pasqua. www.altaneu.ddl.net
Barcelona (Barcelonès) ...................................................................................................................................Dies 7 i 8. Fixing the future. www.bcn.cat
Calaf (Anoia)............................................................................................................................................. Dia 8. 4t Aplec de la Sardana. www.calaf.cat
Igualada (Anoia) ..............................................................................................................Dia 9. 3a Jam Galàctica de poesia i música. www.igualada.cat
Lleida (Segrià)...............................................................................................Dies 6-13. 25a Mostra de Cinema Llatinoamericà. www.turismedelleida.com
Querol (Alt Camp)............................................................................................ Dies 7-9. SomiaBarrets, Festival Arts Escèniques al Bosc. www.querol.cat
Torrebesses (Segrià) .........................................................................................................................Dies 8 i 9. Festival Rodautors. www.torrebesses.cat
Torrefeta (Segarra) ..............................................................................................................................Dia 8. IV Profight Medieval. www.torrefeta.ddl.net
Valls (Alt Camp) ................................................................................................................................................. Dia 9. Florits, art al barri. www.valls.cat

