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“Sí, vaig desobeir”
QUIM TORRA · El president va
admetre al TSJC no haver fet cas
de l’ordre de la JEC de retirar el llaç
groc del Palau de la Generalitat

Torrent insisteix en un
referèndum pactat, que
Borrell descarta del tot

ÒMNIUM · Fa una crida a la
desobediència “col·lectiva i no
violenta” si hi ha una sentència
condemnatòria per als presos

P27

CULTURA

Nacional

P12

L’ONU insisteix en la
llibertat dels presos
ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILANOVA I LA GELTRÚ

Olga Arnau Alcaldessa (ERC)

Tots els premiats amb els guardons que el Conca va concedir ahir, al Prat de Llobregat ■ GEMMA ALEMAN / ACN

La nit de la cultura

801175-1127322w

“Hem de trencar amb els
governs de capelleta”

Jaume Cabré i Maria Bohigas, entre els guardonats amb els premis nacionals
LES SÈRIES. Tal faràs, tal trobaràs / Un disgust pot fer que els cabells es tornin blancs en una nit P6,7
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Declaració de
Torra davant
del TSJC per
la pancarta

Save the
Children
avalua
l’assetjament

El president admet
que va desobeir la
Junta Electoral en
no treure els llaços
grocs pel 28-A

Vuit de cada deu
adolescents han
estat víctimes
d’amenaces
en línia

Torrent descarta la unila
VEU · El president del Parlament refusa
la DUI si hi ha una condemna dels presos
i exigeix a Madrid la llei de claredat del
Canadà per a un referèndum NO · “Ja no
sé com dir no”, diu Borrell UE · Sánchez
es vanta de triomfs a la justícia europea
David Portabella
MADRID

La unilateralitat no serà
una opció ni la resposta a
una eventual condemna
del Tribunal Suprem al
presos polítics a la tardor.
Aquest és el missatge que
Roger Torrent, president
del Parlament, va portar a
Madrid, on va exigir una
llei de claredat com la del
Canadà sobre el Quebec
per posar regles a un referèndum pactat. “Si estem
d’acord que en certes circumstàncies seria injustificable retenir una part de
la població contra la seva
voluntat, hem de clarificar
les condicions i les circumstàncies a partir de les
quals els catalans i les catalanes podran decidir mitjançant un referèndum
l’estatus polític i jurídic del
seu país”, va dir. Si bé la fórmula de Torrent no s’adiu
amb la ponència política
que la militància d’ERC va
aprovar amb el 96% dels
vots el juliol del 2018 a La
Farga de L’Hospitalet, perquè no descartava una nova DUI si l’Estat rebutja el
referèndum acordat i preveia la “desobediència” si la
negociació no començava
a “curt termini”, la mera
al·lusió a la llei canadenca
del 2000 va merèixer una
negativa rotunda per part
de Pedro Sánchez i del seu
encara ministre d’Afers
Exteriors i futur alt representant diplomàtic de la
UE, Josep Borrell.
La llei de claredat –Loi
sur la clarté référendaire o
Clarity Act– que Torrent
va exigir en un esmorzar
del Fòrum Nueva Economía ha estat defensada per

En Comú Podem i el 2016
fins i tot pel PSC, que la va
enterrar per l’enuig del
PSOE i no va arribar a ser
debatuda en el 13è congrés. Es tracta d’una llei federal aprovada pel Parlament del Canadà que era la
resposta que el primer ministre canadenc Jean
Chrétien va donar el 2000
–prèvia consulta al Tribunal Suprem del Canadà el
1998 i copiant després el
dictamen– al referèndum
del Quebec el 1995.
Llei poc clara tot i el nom
Tot i que professors com
Ferran Requejo ironitzen
amb la inconcreció d’un
text que no fa honor al seu
títol, la llei dicta la claredat
de la pregunta, que hi hagi
una “majoria clara” que no
és concretada –s’entén
que no val la meitat més un
dels vots com en el cas
d’Escòcia– i que serà la
Cambra dels Comuns federal –a Espanya seria el
Congrés– l’òrgan que decidirà si el resultat reflecteix
la “majoria clara” a favor de
la secessió o no, a més
d’obrir un termini de trenta dies a la negociació. Tot i
que els sobiranistes del
Quebec van contraatacar
amb la llei 99, el que és cert
és que des de l’aprovació de
la llei de claredat –per a les
deu províncies canadenques però pensada per al
Quebec– no hi ha hagut
cap referèndum en dinou
anys.
A l’hora d’importar el
model canadenc a Espanya, la paradoxa és que un
independentista republicà
com Torrent reivindica la
llei i és el govern espanyol
qui la combat, tot i que la

Roger Torrent, ahir durant
l’acte celebrat a Madrid ■ EFE

Les frases

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

“Si l’estat persegueix i
menysprea, hi haurà
mobilització persistent
fins a fer inevitable el
referèndum”

“Els jutges han fet la
tasca extraordinària i
Marchena de referent,
donem una imatge
exemplar al mon”

“No hi ha possibilitat
constitucional de fer
un referèndum de
secessió a Catalunya. I
en això no som rars”

PRESIDENT DEL PARLAMENT

PRESIDENT ESPANYOL EN FUNCIONS

MINISTRE D’AFERS EXTERIORS EN
FUNCIONS

Roger Torrent

història prova que és un
antídot als referèndums
del 1980 i del 1995, que no
s’han repetit.
Mobilització persistent
Si el Madrid oficial creu
que el bloqueig i la presó
durà a l’abatiment, el president del Parlament va
augura una “mobilització
persistent” fins a tenir el
dret de votar. “Si l’actitud
de l’Estat és el bloqueig
permanent, la persecució
judicial i el menyspreu cap
a les reivindicacions d’una

Pedro Sánchez

majoria molt àmplia de la
societat catalana, la resposta del sobiranisme no
serà la resignació o l’abandó de les seves posicions,
sinó la mobilització persistent per fer que el que avui
sembla impossible sigui inevitable”, va avisar en al·lusió al referèndum.
El missatge de Torrent
diferia del que dotze hores
abans i també a Madrid
oferia el vicepresident, Pere Aragonès. que després
d’inaugurar
l’exposició
Azorín i Catalunya allar-

Josep Borrell

gava la mà al desbloqueig
sense mirar al Canadà i recordava que la Declaració
de Pedralbes va provar que
“és possible canalitzar el
conflicte polític des de la
política”. “Hem de sortir
tots de la nostra zona de
confort i apostar clarament pel diàleg”, va aconsellar Aragonès.
Borrell s’esmena i opina
L’endemà de proclamar
que ja no opinaria més de
Catalunya perquè “el representat de la UE per a po-

lítica exterior no s’ocupa
dels problemes interns
dels Estats”, el ministre Josep Borrell s’esmenava i va
entrar en el cos a cos amb
Torrent i la llei de claredat.
“Jo ja no sé quantes vegades s’ha de dir i el president
ha de repetir l’evidència.
No existeix cap possibilitat
constitucional de fer un referèndum de secessió a Catalunya. I en això a Espanya no som rars. Això passa a tots els països democràtics, amb alguna excepció. Es pot dir que el Quebec és una excepció? No. Al
Quebec mai hi ha hagut un
referèndum de secessió
pactat amb el govern, n’hi
ha hagut d’unilaterals”, va
rebatre Borrell amb cansament i desdeny.
El futur alt representant diplomàtic de la UE,
que retindrà el ministeri
fins a l’1 de novembre, va
negar els paral·lelismes:
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L’APUNT

Diplomàtic
buscador de brega
Carles Sabaté

Borrell va tenir pressa a comentar que essent cap de
la diplomàcia europea no prendria posició sobre el
procés català, perquè era un afer “intern” de l’Estat.
I fa dos dies que no fa altra cosa que carregar contra
Catalunya. No ha pres possessió del càrrec, és cert,
però no sembla la millor manera de circumscriure’s a
un assumpte intern. És clar que anteriorment ja va

avançar que no agafaria l’acta d’eurodiputat perquè
volia seguir força temps de ministre d’Exteriors, i hi
seguirà uns dies, només. És evident que des del seu
càrrec de cap de la diplomàcia de la UE no farà altra
cosa que buscar brega contra Catalunya. Si cal, avui
mateix, desacreditant la comissió de l’ONU que critica
la detenció i presó preventiva del govern de l’1-O.

ateralitat
Iglesias: “El
PSOE no cedeix
ni mig seient”
—————————————————————————————————

Pedro Sánchez es disposa a
protagonitzar una nova tanda
de contactes dimarts a les
dotze del migdia amb Pablo
Iglesias, d’Unides Podem.
Ahir, però, Sánchez va haver
d’escoltar el retret d’Iglesias,
que ja no dissimula que l’únic
obstacle a una entesa és que
ell sigui ministre en un govern
de coalició. “Això no va ni de
seients grans ni de seients
petits. Però és veritat que hi
ha una certa obsessió per
part del PSOE amb els seients, perquè és que no vol
cedir ni mig seient!”, va reprotxar Iglesias a Sánchez.
El president espanyol es
reunirà dimarts a les cinc de
la tarda amb el líder del PP,
Pablo Casado, però no amb
Albert Rivera, que el plantarà.
“El rei fa tandes de consultes
i hi anem. Senyor Sánchez,
vostè no és el rei. Vostè no fa
tandes de consultes. Deixi de
fer teatre”, va etzibar Rivera.

“Al Regne Unit hi va haver
un acord, però en el cas espanyol com en l’alemany,
l’italià, el francès, el dels
Estats Units, aquesta possibilitat constitucional no
existeix.” “No hi ha res en
el dret internacional, i ara
és el ministre d’Afers Exteriors qui parla, no hi ha res
que empari un referèndum de secessió de Catalunya”, va alertar. “Podran
continuar demanant-lo,
però Sánchez ja no deu saber com repetir-ho”, va reblar.
Imatge judicial exemplar
En una entrevista a Tele5,
Sánchez va elevar el to.
“Als independentistes els
costarà assumir el que els
diré, però el món no gira al
voltant de l’independentisme català. El món cada cop
mira més a coordenades
molt diferents de les de l’independentisme. La UE el

que fa es integrar-se i cedir
sobirania”, va opinar.
Després d’esquivar la
qüestió de si indultarà els
presos si són condemnats,
el president va elogiar els
jutges del Suprem: “Jo no
vull interferir en la tasca
dels jutges, han fet una tasca extraordinària amb
Marchena com a referent
del judici, hem donat una
imatge exemplar a Europa
i al mon.” I es va vantar de
l’orgull patriòtic pels
triomfs judicials a la UE:
“Els independentistes parlen molt de la qualitat democràtica d’Espanya però
totes les sentències que el
Tribunal de Justícia Europeu ha dictaminat sobre el
procés han validat el que
ha dit i fet el Tribunal
Constitucional i el poder
judicial espanyol. I a mi això, com a president i com a
ciutadà espanyol, m’omple
d’orgull.” ■

El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, i el vocal Xavier Antich, ahir durant l’obertura de les jornades ■ JOSEP LOSADA

Òmnium es prepara per a
la desobediència civil
a Organitza unes jornades de formació a Barcelona com a punt de partida a
una campanya els pròxims mesos a Formarà part de la resposta a la sentència
Òscar Palau
BARCELONA

Òmnium Cultural situarà
en els pròxims mesos la
desobediència civil en el
centre de les seves accions, a partir de la campanya Ho tornarem a fer,
llançada ja fa unes setmanes –manllevant les paraules del seu president
empresonat, Jordi Cuixart, davant el Tribunal
Suprem–, però que té ahir
i avui el seu tret de sortida
oficial amb les jornades de
formació que l’entitat ha
programat a El Born Centre de Cultura i Memòria
de Barcelona amb la participació de reconeguts activistes pels drets civils. “La
solució al problema de
l’obediència cega és la desobediència civil”, assenyalava en l’obertura, en presència del president, Quim
Torra, el mateix Cuixart,
en una carta llegida pel vicepresident de l’entitat,
Marcel Mauri, en què justificava les jornades per

“formar-se” per “fer de la
no-violència” la principal
arma. “Instruir-nos és imprescindible perquè els poderosos saben com criminalitzar la protesta”, subratllava Cuixart, que feia
una crida a la mobilització
“constant, perseverant i
plena de coratge”.
“Condemnar els presos
polítics significa criminalitzar drets fonamentals, i
si ho fan tenim l’obligació
de tornar-los a exercir”,
preconitzava Mauri, que
indicava que el lema Ho
tornarem a fer servirà de
guia per a l’entitat “en els
pròxims anys”. Precisament, dimecres vinent es
presentarà un llibre amb
aquest títol, que desgrana
algunes reflexions de Cuixart durant el judici al voltant de la lluita pacífica per
l’autodeterminació.
Les jornades, que avui
tancarà Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de
Plaza de Mayo, són en tot
cas el punt de partida d’un
seguit d’iniciatives vincu-

lades a la desobediència civil que Òmnium vol activar
en els pròxims mesos, en
col·laboració amb entitats
com ara el Ciemen, Irídia,
Justícia i Pau o En Peu de
Pau. Un instrument que el
professor, i vocal d’Òmnium, Xavier Antich, ahir
defensava com a “legítim”
per fer canviar “lleis considerades majoritàriament
absurdes” i que han vist
bloquejats tots els canals
per reformar-se.
Consells i reflexions
En les ponències i els debats participen aquests
dies activistes a favor de
l’ecologisme, el feminisme
o la cultura de la pau, entre
d’altres, que exposen les
seves experiències i consells. Al matí, per exemple,
Pepe Beúnza, primer objector de consciència a la
mili obligatòria, suggeria
que el primer que ha de fer
un moviment pacifista és
“desarmar l’enemic” amb
eines tan senzilles com ara
l’humor, i el seu company

de lluites Martí Olivella
alertava que no es pot “frivolitzar” amb la desobediència civil perquè “és la
bomba atòmica” de la mobilització no-violenta.
A la tarda, en una de les
taules rodones amb activistes, l’exdiputat cupaire
David Fernàndez va constatar que l’Estat “ha convertit l’exercici de drets fonamentals en un acte de
desobediència en si mateix”, davant la qual cosa
“no hi ha cap altra sortida
que desobeir permanentment”. L’exregidora de
Ciutat Vella Itziar González assenyalava com una
de les debilitats del procés
“no haver invertit prou infraestructures” a fomentar els grans debats. “Haver escoltat primer tothom és el que ens donarà
legitimitat per desobeir”,
insistia. La basca Mabel
Cañada destacava que, davant una demanda popular, “són els governs els que
han de canviar i no obligar
que canviï el poble”. ■
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Torra va admetre al TSJC
haver desobeït l’ordre de
la JEC de retirar el llaç groc
a El president va denunciar que el requeriment era “il·legal” i provenia d’una autoritat
no competent inferior a ell a Casals defensa davant del jutge la seva actuació per l’1-O

El TS rebutja la
consulta al TJUE
per Puigdemont

Emili Bella
BARCELONA

“Sí, vaig desobeir.” Sense
subterfugis. El president
de la Generalitat, Quim
Torra, va admetre davant
del Tribunal Superior de
Justícia (TSJC) que va desatendre l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC)
de retirar la pancarta amb
el llaç groc de suport als
presos polítics i exiliats
que penjava del balcó de la
Generalitat en període
preelectoral. “Sí, vaig desobeir, perquè jo em dec a
un mandat superior de la
ciutadania de defensa dels
drets humans”, va afirmar
el president, segons es pot
escoltar en l’àudio de la seva declaració, efectuada el
15 de maig, difós ahir per
TV3. Torra va assumir la
responsabilitat
última
dels fets, es va emparar en
la llibertat d’expressió i va
denunciar una operació
del PP i Ciutadans per portar-lo davant els tribunals
i ser jutjat per desobediència. Argumenta que l’ordre de la JEC era imprecisa i “manifestament il·legal”, dictada per un òrgan
no competent que no és
una autoritat superior a
ell. “Si s’hagués hagut de
complir, implicava competències de les quals jo no

130084-1212384L

Els dos eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni
Comín amb l’exconsellera Clara Ponsatí, el maig passat ■ ACN

a L’expresident i l’exconseller Comín van

sol·licitar-li que aclarís la seva immunitat
Redacció
BARCELONA

El president Torra, sortint del TSJC el 15 de maig ■ EFE / TONI ALBIR

La frase

—————————————————————————————————

“Sí, vaig desobeir,
perquè jo em dec a un
mandat superior de la
ciutadania de defensa
dels drets humans”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

disposava”, va afegir davant el tribunal. “Tot això
ha estat un procediment
amb ambigüitats que
m’han produït una indefensió absoluta d’impossible compliment”, va afirmar Torra, que va insistir

que si hagués arribat a
complir l’ordre “absolutament nul·la i emesa per un
tribunal
incompetent”
s’hauria situat “en risc de
prevaricar”.
El president va fer collocar damunt de la pancarta amb el llaç groc un
altre cartell amb un llaç
blanc amb el mateix missatge, “Llibertat presos
polítics i exiliats” –en català i anglès–, fins que finalment, i seguint la recomanació del Síndic de Greuges, es va canviar per un altre que deia senzillament
“Llibertat d’opinió i d’expressió”.

D’altra banda, el director de l’Oficina del President, Joan Ramon Casals,
va defensar ahir davant
del jutge que, com a alcalde de Molins de Rei, tenia
l’obligació de facilitar el referèndum de l’1-O, perquè
la votació no era delicte i
emanava d’un mandat del
Parlament. Casals, mà
dreta de Torra, va declarar
com a investigat davant
del jutge de Sant Feliu de
Llobregat que instrueix la
querella per desobediència que la fiscalia va presentar contra ell per haver
donat suport al referèndum quan era alcalde. ■

El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició de Carles
Puigdemont i Toni Comín,
europarlamentaris electes, per adherir-se a la consulta feta al Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE), en relació
amb el cas d’Oriol Junqueras, sobre els privilegis i les
immunitats de la UE.
El tribunal que va jutjar
els independentistes catalans, que ara delibera la
sentència, ha dictat una
providència en la qual
acorda que “no procedeix”
tenir per formulades les
al·legacions de Puigdemont i Comín per elevar
les seves qüestions prejudicials a les realitzades per
la defensa de l’exvicepresident perquè “no són part
personada davant la sala,
ni se’ls ha efectuat cap

trasllat” sobre aquesta
qüestió.
La sala de set magistrats, presidida per Manuel
Marchena, va elevar dilluns passat una qüestió
prejudicial al Tribunal de
Justícia de la Unió Europea
(TJUE) perquè clarifiqui
l’abast de la immunitat de
l’expresident Junqueras, a
qui va impedir sortir de
presó per complir amb els
tràmits necessaris per adquirir la plena condició
d’eurodiputat. La defensa
del líder d’ERC va demanar
aquesta consulta al tribunal europeu en el recurs de
súplica, acceptat tot i que
les acusacions no la consideraven necessària. Els polítics a l’exili van sol·licitar
al Suprem que també preguntés al TJUE sobre la imposició de jurar o prometre
la Constitució presencialment a Madrid per accedir
a l’acta d’eurodiputat. ■
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Nova clatellada de l’ONU a Espanya
a favor d’alliberar els presos polítics
a Un grup de treball de les Nacions Unides considera “arbitrària” la presó provisional de Forn, Rull, Bassa i
Romeva i en demana la posada en llibertat immediata a Exigeix indemnitzacions per als reclusos
Emili Bella
BARCELONA

El Grup de Treball Sobre la
Detenció Arbitrària de les
Nacions Unides, que va
determinar que la presó
provisional d’Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i
Jordi Sànchez és efectivament “arbitrària”, qualifica en els mateixos termes
la reclusió de Joaquim
Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa, i en
demana també l’alliberament immediat, a més
d’exigir al govern espanyol
que se’ls indemnitzi i repari d’acord amb el dret internacional. Els experts
de l’ONU sostenen, en un
informe que recull les seves deliberacions en una

Bassa, Rull i Forn, durant el judici al Suprem ■ EFE/ EMILIO NARANJO

sessió del 26 d’abril, que la
detenció dels presos polítics contradiu la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polí-

tics, i insta La Moncloa a
dur a terme una investigació exhaustiva i independent de les circumstàncies
relacionades amb la “privació arbitrària de lliber-

tat” dels encausats i que
adopti les mesures pertinents contra els responsables de la violació dels seus
drets. El grup de treball
sol·licita al govern espa-

nyol que li proporcioni informació al respecte en el
termini de sis mesos, però
es reserva el dret d’emprendre el seu propi seguiment del cas si hi ha indicis de nous motius de preocupació. En aquest sentit, mantindrà informat el
Consell de Drets Humans
de l’ONU sobre els progressos i deficiències a
l’hora d’aplicar les seves
recomanacions.
El vicepresident, Pere
Aragonès, i el conseller
d’Acció Exterior, Alfred
Bosch, van ser dels primers a reaccionar: “La presó és arbitrària i el seu alliberament ha de ser immediat. Ho torna a demanar
l’ONU ben clar! Fins quan
ho pensen ignorar?” ■

Colau visita
Forn i Cuixart
a la presó de
Lledoners
Redacció
BARCELONA

L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va visitar ahir
el president del grup municipal de Junts per Catalunya, Joaquim Forn, a la
presó de Lledoners. Colau
ho va fer públic a Twitter
amb una piulada en què va
explicar que havia parlat
amb Forn “del pròxim ple”
i hi va afegir que, “malgrat
la situació de presó injusta”, demanarà que Forn
“pugui exercir els seus
drets de regidor elegit”.
Colau, en companyia de
Jaume Asens, diputat i
portaveu d’En Comú Podem al Congrés, també es
va trobar amb Jordi Cuixart, a qui van refermar el
“compromís per continuar treballant per avançar en drets i llibertats” i
van agrair la tasca portada
a terme per Òmnium. ■

CONTRACTACIÓ de SERVEI
Presentació d’ofertes
El Consorci d’Aigües de Tarragona fa pública la convocatòria per a la presentació d’ofertes per l’adjudicació del
contracte referent a “TREBALLS GEOTÈCNICS GEO-2019-PC”

28.100,00 euros
6 mesos
Obert
Segons Plecs

17-juliol-2019, a les 11:00, a les oficines del CAT
L’exigida als plecs
19-juliol-2019, a les 10:00, a les oficines del CAT

La documentació referent al concurs es pot consultar a la pàgina web www.ccaait.cat
Consorci d’Aigües de Tarragona. Oficina de Contractació (Autovia T-11 km 14, 43006 TARRAGONA. Tel. 977636207).
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ELS NOSTRES AJUNTAMENTS
VILANOVA I LA GELTRÚ

Olga Arnau i Sanabra
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (ERC)

“Hem de
trencar amb
els governs
de capelleta”
SUPORTS Va ser escollida alcaldessa amb els vots de
JxCat i la CUP i els seus set regidors. Ara negocia un pacte
de govern amb aquestes dues forces per garantir una
certa estabilitat durant els pròxims quatre anys
Cati Morell
VILANOVA I LA GELTRÚ

A

rriba a l’alcaldia de Vilanova després d’una curta experiència
com a regidora d’Hisenda en el
tram final de l’anterior mandat.

Com ha estat l’arribada per posar-se al
dia?
Ara estic en una fase de quadrar les
agendes amb tothom i posar-nos en marxa en el funcionament normal de l’Ajuntament, perquè hi ha hagut un canvi de
govern i de persones, però la maquinària
administrativa no es pot aturar. Hem
d’intentar entrar en la dinàmica en el
mínim temps possible.
Entenc que la prioritat, però, és formar
un govern amb una certa estabilitat...
Bé, durant els matins ens dediquem a
posar-nos al dia en el funcionament de
tota la maquinària municipal, però les
tardes les continuem dedicant des de
l’endemà de les eleccions municipals a
seure amb els grups que ens poden donar suport per intentar treballar un pla
de govern conjunt que ens permeti compartir alguna cosa més que un vot de suport per decidir qui està al capdavant de
l’alcaldia. Amb set regidors, tres dels
quals no han estat mai abans en contacte amb l’Ajuntament, no en fem prou.
I com van les negociacions?
Ara estem a la part final del que és el pri-

mer que vam començar a definir a l’hora
de negociar el pacte per a la investidura,
amb 93 accions pactades. Ara ja estem al
voltant de les 200 accions i continuem
desenvolupant el com per acabar de definir el qui abans de portar la proposta a
les assemblees de cada partit.
Com revertirà tota aquesta feina en l’acció municipal? Com afectarà el ciutadà?
De tota aquesta feina que estem fent en
les reunions de negociacions sorgirà
pràcticament el pla d’acció municipal
que conduirà el projecte de govern dels
pròxims quatre anys.
Marxarem de vacances amb el govern
tancat i el cartipàs municipal clar?
Esperem que sí. El termini màxim per
aprovar el cartipàs és el 15 de juliol i esperem tenir tota la planificació clara per
aquesta data.
Com treballa el govern de moment?
Estem treballant de manera provisional.
Tenim quatre presidents d’àrees i tres vicepresidents; des d’alcaldia encara no
s’han delegat els Serveis Centrals, Hisenda, Tresoreria i Seguretat. Les àrees de
Territori, Promoció de la Ciutat i Serveis
a les Persones, sí que han estat delegades.
S’han delegat aquestes àrees perquè
són prioritàries per al nou govern?
És prioritari no tallar ni afectar el funcionament del dia a dia. Els tres regidors
que han assumit les delegacions i jo ma-
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teixa ja teníem signatura digital i hem
prioritzar que no s’aturi l’activitat per
davant de la resta de coses.
Quina diferència hi haurà entre el nou
govern i el pacte de l’última etapa del
mandat passat?
En l’última etapa del mandat passat,
nosaltres vam fer un pacte per un any
amb un acord de mínims, amb només
cinc punts, però ara treballem per ampliar el pacte per a la investidura que ja
teníem fet i posar més veus a dins amb
un èmfasi especial a tota la part de la justícia social. Aquí és on preveiem no només més veus i més accions, sinó també
més recursos.
Recursos econòmics?
No només recursos econòmics, sinó també recursos humans. Aquesta línia la repetim en moltes de les accions, no és exclusiva del tema de justícia social, sinó
també en acció de ciutat. Si apostem de
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manera decidida per un manteniment
actiu de la ciutat, hi ha d’haver la part
econòmica, però també hi ha d’haver
més personal perquè, si no hi ha les persones per fer la feina que s’ha de fer, no
serveix de res incrementar les partides
econòmiques.
Per tant, faran falta més treballadors a
l’Ajuntament?
Des de la crisi, l’Ajuntament ha fet un
gran esforç per mantenir tot el personal,
però també és cert que en els últims anys
(només podíem ampliar plantilla en accions urgents i necessàries) s’ha anat jubilant molta gent i ara encara tenim previsió de més jubilacions. S’han anat fent
plans d’ocupació però en determinats
llocs no n’hi ha prou.
Quants treballadors hi ha?
Són 648 tota la corporació, però si hi sumes entitats i empreses municipals arribaríem als 800 treballadors.
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ERC trenca l’alternança
de CiU i el PSC
Assessora fiscal i mercantil formada professionalment en el sector cooperatiu, es
va incorporar al govern de Vilanova i la Geltrú en l’últim tram del darrer mandat, quan
JxCat va trencar el pacte amb el PSC a
causa de l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució a Catalunya.
Investida amb els vots, en el darrer moment, de la CUP i JxCat, Olga Arnau trenca l’eterna alternança entre CiU i el PSC a
la capital del Garraf i desbanca el PSC,
malgrat que els socialistes van ser el
partit més votat el 26 de maig. Des
del moment de l’acord per a la investidura, el mateix 15 de juny,
una hora abans del ple, Arnau
ha mantingut que els 13 regidors independentistes que la
van votar són la base del que
ha de ser el govern de Vilanova i la Geltrú els pròxims quatre anys.
Les negociacions no han parat des d’aleshores. Tot és
provisional, de moment.
Tenen fins al 15 de juliol
per definir el cartipàs i el
compromís era no tancar
l’organigrama del govern fins
que no s’hagin tancat tots els
detalls. De moment, ella parla de la transversalitat d’un
govern compartit. I, abans de
començar, ja li toca aplicar-ho.

❝

tot i estar molt propers a les comarques
d’interior, el tarannà és molt diferent, la
tipologia del ciutadà també és diferent,
això no vol dir que les necessitats no siguin les mateixes. En el moment que es
desenvolupi administrativament la vegueria haurem de veure quines són les
administracions que han de desaparèixer. Aquí al Garraf tenim el Node, creat
per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de la promoció turística i
de ciutat. En aquest moment, hi ha empresaris del sector turístic que, a vegades, no saben si anar al Consell Comarcal, al Node o a l’Ajuntament... No saben
on comença i on acaba la competència de
cada administració.
En els últims anys, l’exalcaldessa havia
insistit molt en la necessitat de desenvolupar Vilanova com a destinació turística.
En el pla municipal per als pròxims quatre anys hem tingut això molt present.
De fet, els plans no són mai de només
quatre anys. Són plans de futur perquè
moltes de les accions són ara de present
però no podem ser curterministes. Estem envoltant Vilanova d’una anella blava-verda, tant des de l’interior com des
de la costa, fins on tenim competències,
per blindar aquest espai. I aquí, només
definint l’espai ja estàs marcant el tipus
de turisme que vols i com s’ha de moure,
estàs marcant la mobilitat com es gestionarà... Encara tenim problemes d’accessibilitat en moltes zones. En alguns barris tenim algun veí que no pot sortir de
casa per problemes d’accessibilitat. I això s’ha de resoldre i és urgent.
Les actuacions a la Via Pública són les
més urgents en aquest moment?
L’actuació a la via pública és bàsica, i els
serveis que es donen a la via pública,
també. Bàsics i urgents. Primer hem de
tenir una ciutat neta i endreçada.

Com que encara no hi ha
equip, ningú no treballa
per a ningú i tots treballem
pel comú. Comencem a
trencar les capelletes

Les accions a la via pública
i els serveis que s’hi donen
són bàsics i urgents.
Primer hem de tenir una
ciutat neta i endreçada

❝

❝

Vilanova hauria de ser
cocapital de la vegueria.
Podem aportar la
singularitat que els altres
no tenen

Primer us heu de refer dels efectes de la
crisi?
Sí, però a vegades és posar-hi ideologia i
noves idees. El pressupost és l’eina que
et dona més força a l’hora de poder fer o
desfer, però a vegades, amb imaginació,
també pots fer front a situacions que des
d’una visió plana sembla que només es
puguin resoldre amb diners.

Heu analitzat les necessitats reals de recursos humans que hi ha en cada àrea?
Dins de cada una de les quatre àrees de
govern hi ha un coordinador que és enllaç entre la part tècnica i la política, i ells
coincideixen a remarcar que els recursos
econòmics no serveixen de res si no hi ha
recursos humans per fer les coses. Tot
l’estudi que fem ara ha de servir per veure quins recursos humans i quines partides econòmiques són necessàries en cada àrea.

polítiques, però el que estem intentant
compondre és l’equip, i l’equip és un i els
projectes són de tots. Quan hem consensuat un projecte és perquè tots hi estem
d’acord. Veient els programes electorals
que cadascú ha presentat en la campanya ja es pot veure també quina és l’aportació de cada un en aquesta negociació.
Però el més important és que tots ens el
fem nostre. D’entrada, com que encara
no hi ha equip, ningú no treballa per ningú. Tots treballem pel comú. Del grup de
13, polític no n’hi ha cap.

Quin paper ha de tenir Vilanova dins la
vegueria del Penedès?
Vilanova dins de la vegueria hauria d’exercir necessàriament de cocapital.

A què aspira Vilanova dins del conjunt
del país?
Primer l’hem de posar al mapa. És molt
desconeguda. La gent sap que tenim
platja, però Vilanova és culturalment
molt rica. La part festiva, la xarxa d’entitats, la programació de festivals culturals, comerç, indústria i ens estem preparant amb totes les eines de futur com
a ciutat innovadora... L’únic que ens falta és una connexió econòmica amb el
territori. Tenim una gran trava que es
diu 7 euros d’anada i 7 euros de tornada.

Quin és el projecte que prioritzeu en les
negociacions del pacte de govern?
Tots! Ho dic així perquè el pacte es planteja amb la voluntat de trencar les dinàmiques de treball on tothom acaba funcionant per capelletes. Aquí s’ha de prioritzar un treball transversal.
Però el cert és que els pactes funcionen
per capelletes habitualment...
Nosaltres podem ser de diferents forces

Què vol dir?
No hi ha ningú que vingui de tradició política, sinó que som veïns de Vilanova
que hem estat vinculats a diferents entitats, que hem treballat per la ciutat des
de diferents àmbits (cultural, esportiu...)
i ara fem una acció concreta. Hem passat
del voluntariat a la casa més gran del voluntariat que hi pot haver, que és Vilanova i la Geltrú.

Els alcaldes que hi havia en el moment
de l’aprovació de la vegueria del Penedès es van omplir la boca de parlar de
cocapitalitats...
Però en la pràctica és una aposta de mínims. És veritat que les vegueries no estan desenvolupades, però sí que la part
orgànica més bàsica està generada i s’ha
quedat a Vilafranca per la seva centralitat geogràfica. Jo no sé si els territoris
s’han de dividir d’aquesta manera... Per
la mateixa regla de tres podríem tenir
una capital a la costa i una a l’Anoia i els
del centre poden anar a la que vulguin.
Què pot aportar Vilanova a la vegueria?
Primer, la singularitat del territori, que
no té la resta. Des del Garraf i el Baix Penedès, que som els que tenim la costa,

Reclameu la desaparició del peatge de la
C-32.
Si anem cap a un país on funciona el sistema de vinyeta, l’hem d’aplicar a tot el
territori. No pot ser que haguem d’anar
amb vinyeta per unes carreteres (les de
l’Estat) i en altres haguem de pagar peatge. Això és un exemple de tracte discriminatori i afecta el desenvolupament
econòmic del territori. ■
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El Pla d’en Sala, una autèntica festa

En plena festa major

Trobada de bandes de música

Canet de Mar (Maresme)
La Pegatina, Els Catarres, Buhos, Itaca Band, Zoo,
Doctor Prats, Els Pets o La Casa Azul actuen demà al
Canet Rock 19, que enguany edita el seu primer disc.

Sant Fruitós de Bages (Bages)
La vila viu fins dilluns la seva festa major amb el
Cobert de la Màquina de Batre com a eix central de
la celebració. També ‘holi party’ i moltes activitats.

Barcelona (Barcelonès)
Diumenge, 18è Festival de Bandes de Música de
Catalunya a l’Auditori, amb la participació d’uns 150
músics de tres bandes del país.

Tornen els
raiers

El bestiari del foc
cremarà a Artesa

La Pobla de Segur (Pallars Jussà)
Diada dels Raiers. Del 5
al 7 de juliol.
www.elsraiers.cat

a Al municipi del Segrià es farà l’onzena edició del festival
a Hi competiran cinc bèsties de Barcelona i de Tarragona

Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional des
de l’any 2002, la Diada dels
Raiers commemora l’antic
ofici de raier, que transportava la fusta pel riu
amb embarcacions des
dels boscos pirinencs fins a
la plaça. La celebració, que
aquests dies arriba a la 41a
edició, dura tres dies i aglutina concerts, un sopar popular, l’espardenyada i la
baixada de raiers diumenge al migdia. Actualment baixen quatre rais
des de la presa de Sossís
fins al pont de Claverol, on
els espera la gent. La diada
s’acaba amb un dinar popular i un ball de fi de festa.

Aleix Pujol
ARTESA DE LLEIDA

Artesa de Lleida tornarà a
omplir-se demà de foc amb
l’onzena edició del Festival d’Enceses. En aquesta
edició del festival de bestiari de foc més gran dels
Països Catalans participaran els dracs Llitrus, de
l’Espetegafoc de Sitges, i
Guardià, dels Diables de
les Corts; la dragona Entxuscat, de Molins de Rei; el
Griu de Tarragona, meitat
àguila i meitat lleó, i el cavall alat Pegàs, del Drac
d’Or de l’Hospitalet. També hi actuarà el Griu d’Artesa de Lleida, tot i que ho
farà com a amfitrió i, per
tant, no competirà.
El festival començarà a
les 23.30 h a la plaça Major, quan les bèsties s’encendran i mostraran les

L’Entxuscat de Molins de Rei exhibeix la seva pirotècnia
durant una actuació ■ ENTXUSCAT DE MOLINS DE REI

seves habilitats amb el foc
i oferiran als assistents un
gran espectacle de llum i
foc. El jurat valorarà les actuacions del bestiari, determinant quina és la bèstia que s’imposa. Tot i això, existeix també un premi popular que dependrà
dels vots emesos pel públic
assistent, que haurà de

participar mitjançant una
aplicació de mòbil.
Les enceses seran amenitzades
musicalment
amb el concert de Joan
Baró & l’Ensemble Fantàstic. A les 02.30 h, per
tancar la nit, hi haurà
concert de Seguirem,
banda d’homenatge a
Obrint Pas. ■

Les arts transformen els
carrers de l’Hospitalet
Des d’ahir i fins dissabte,
el festival Per Amor a
l’Hart, el Festival d’Arts de
Carrer de l’Hospitalet,
converteix la rambla Marina (espai on es representen els espectacles de petit
i mitjà format) i la plaça
Lluís Companys i Jover
(on es representen els espectacles de llarga durada
i de gran format), la ram-

bla Marina amb carrer Cobalt (taller de circ Ska Circus i dins del Districte Cultural) en l’epicentre cultural de la ciutat, on la dansa, el circ i la música en viu
l’envaeixen amb la seva
energia i vitalitat. Aquesta
quinzena edició té un total
de 27 companyies que ofereixen una programació
diferent diversa i de quali-

tat, internacional i nacional, una barreja entre circ
jove i madur.
Els presentadors d’aquest any són els pallassos
de la companyia xilena
Trilogia Clown, un trio de
pallassos amb rutines
clàssiques, números de
circ de diverses disciplines
(malabars, equilibris, màgia…) i música.

L’AGENDA DE LA SETMANA
FESTES MAJORS I ALTRES FESTES
Alt Àneu (Pallars Sobirà)......................................................................................................................Dies 6 i 7. Falles d’Alòs d’Isil. www.vallsdaneu.org
Artesa de Lleida (Segrià)........................................................................................................................ Dies 3-7. Festa major. www.artesalleida.ddl.net
Banyeres del Penedès (Baix Penedès) .............................................................................................. Dies 6-28. Festa major. www.banyeresdelpenedes.cat
Cambrils (Baix Camp) .......................................................................................................Dies 23/06-6/07. Festa major de Sant Pere. www.cambrils.cat
Cunit (Baix Penedès) ...........................................................................................................................................Dies 10-15. Festa major. www.cunit.cat
Esparreguera (Baix Llobregat) .................................................................................................................. Dies 10-15. Festa major. www.esparreguera.cat
Jesús (Baix Ebre) ........................................................................................................................................Dies 4-13. Festes majors. www.emdjesus.cat
Piera (Anoia)............................................................................................................................Dies 5-7. 13a Festa de la Diversitat. www.viladepiera.cat
La Pobla de Claramunt (Anoia).......................................................................................................... Dies 3-8. Festa major. www.lapobladeclaramunt.cat
La Pobla de Segur (Pallars Jussà)............................................................................................................. Dies 5-7. Diada dels Raiers. www.elsraiers.cat
Roquetes (Baix Ebre) ...........................................................................................................................Dies 28/06-7/07. Festa major. www.roquetes.cat
Sant Pere de Ribes (Garraf).................................................................................................... Dies 14/06-26/07. Festa major. www.santperederibes.cat
Santa Bàrbara (Montsià) .......................................................................................................................Dies 5-21. Festes majors. www.santabarbara.cat
Súria (Bages) ......................................................................................................................................................Dies 1-17. Festa major. www.suria.cat
Torredembarra (Tarragonès).................................................................................... Dies 6-16. Festa del Quadre de Santa Rosalia. www.torredembarra.cat
Tàrrega (Urgell)................................................................................................................ Dia 6. Festa Gastronòmica ’Vins i Marinada’. www.tarrega.cat
Vic (Osona) ................................................................................................................................................Dies 27/06-7/07. Festa major. www.vic.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)...................................................................................................................... Dies 4-6. 6è Vida Festival. www.vilanova.cat
Vilanova i la Geltrú (Garraf)....................................................................................................Dies 14/06-6/07. Festes de Sant Pere. www.vilanova.cat

DIVERSOS
Avinyó (Bages) ...........................................................................................................................................Dies 5 i 6. 4t Festival TEST. www.avinyo.cat
Barcelona (Barcelonès) ...............................................................................................................Dies 3-6. 10è Festival Cruïlla. www.cruïllabarcelona.com
Barcelona (Barcelonès) .............................................................................................Dia 7. Festival de bandes de música de Catalunya. www.auditori.cat
Corbera d’Ebre (Terra Alta)....................................................................................................Dies 6/04-31/07. VI Biennal d’Art. www.corbera.altanet.org
L’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp) .................................................................... Dies 5 i 6. 8a Fira Fruits de la Terra. www.vandellos-hospitalet.org/turisme
Tortosa (Baix Ebre).............................................................................................................. Dies 3-5. Gastronomic Et Shopping Market. www.tortosa.cat

