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ALDARULLS · Cinquena nit de
disturbis a Barcelona, amb
l’epicentre a Via Laietana, i també
a Girona i Tarragona
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ATURADA · La vaga general
aconsegueix aturar mig país amb
un èxit de seguiment que fa
tancar empreses i molts comerços
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de milers de persones culminen
a Barcelona les Marxes per la
Llibertat i contra la sentència
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Vaga general. La ronda de Dalt de Barcelona apareix pràcticament buida ahir a primera hora del matí, com a conseqüència de les afectacions de la vaga general, que va
tenir un seguiment molt destacat arreu del país ■ ALEJANDRO GARCÍA / EFE
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Participació desbordant. Un home i una dona saluden la marxa que havia sortit a primera hora del matí des de Martorell, que reunia les provinents de
Tàrrega i de Tarragona, en el moment de passar per sota del pont de TV3, entre Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, a pocs quilòmetres de Barcelona ■ JUANMA RAMOS
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La vinyeta

Xavier Graset

Fer

Els indis

L’

Oblit Baseiria
que vaig conèixer
com a editora, i que fa
ja uns quants anys resisteix com a llibretera
a Casa Anita a Barcelona, sap com encaterinar-te. Casa Anita, especialitzada en literatura infantil i juvenil, ho té tot per encomanar la passió per la lectura i els llibres
als més menuts i als més grandets, com
jo mateix. De fet, una de les seves últimes recomanacions per a la canalla, me
l’he fet meva, tot i que estic convençut
que a l’alt responsable de la diplomàcia
europea també li agradaria. Són les carpetes completes del fotògraf Edward S.
Curtis: Los indios de Norteamérica, que
ha editat Taschen a un preu assequible
per un llibre amb més de 700 fotografies. Una autèntica joia per a tots aquells
que de petits jugàvem a indis i vaquers i
que obríem aquells sobres de paper on
tan aviat hi havia petits indis de plàstic
que s’enfilaven per les cadires i cavalcaven pel trespol de casa com si anessin
des de la frontera mexicana fins a l’estret
de Bering, que és la ruta fotogràfica que
va fer Curtis durant 30 anys.
Hi ha sioux, apatxes xeienes o nava-

Em capbusso en el llibre
dels indis quan se’m fa
massa feixuga l’escriptura
condemnatòria del jutge
Marchena
hos, però en aquest inventari de la lluita
per la supervivència hi ha altres noms de
tribus no tan coneguts per a mi, com ara
els umatilla, willapa i arikares, per dir-ne
només tres. No hi ha només fesomies,
també hi ha escenes de vida quotidiana i
cactus gegantins que et fan entrar des
de les planes del llibre i dels fotogravats
a l’època de Curtis, que va acabar la seva
feina el 1906. Un efecte magnètic que et
deixa clavat mentre passes fulls de dignitat i força. El setinat del paper, que
pessigolleja el tou dels dits, i l’aroma de
la tinta em fan badar entre la dansa del
sol, pipes sagrades, tendes, cabanes,
màscares i plomes, fletxes i cavalls. El
tinc a l’abast i m’hi passejo quan vull
allunyar del meu cap les escenes d’aldarulls i focs de matinada. Tot i que les impressionants caminades d’aquests dies
en són un contrapunt més que virtuós.
Em capbusso en el llibre dels indis quan
se’m fa massa feixuga l’escriptura condemnatòria del jutge Marchena, la del
segons ell “imaginari dret d’autodeterminació” que no era cap altra cosa que
el “dret a pressionar”. No ha sigut ni això.
Ja ho cantava La Trinca.

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

L’orientació

D

ijous a la tarda. Mentre espero
a peu de carretera la Marxa per
la Llibertat que el dia abans ha
sortit de Girona i que ara fa una estona ha dinat a Arenys de Mar, em trobo
un amic que viu a l’Empordà. En diria
el nom, perquè té una projecció pública i molts de vostès el coneixen, però
per una banda la Marxa a la qual s’unirà des d’aquest punt està formada per
gent anònima i per l’altra més val ser
prudent. Tothom és candidat a sediciós. L’amic, que té una edat, va sortir
ahir de Girona. A Malgrat de Mar ha
agafat el tren fins a Mataró: “Tinc una
pròtesi al maluc.” Des d’aquí seguirà
fins a Premià de Mar, a peu. Són deu
quilòmetres. A mi, sense ortopèdies i
sensible a la calor, se’m fa una muntanya, i això que tret d’una pujadeta a
Cabrera de Mar, el camí és a peu pla.
Veiem venir la capçalera de la Marxa.
L’amic treu de la motxilla una pancarta de confecció casolana, un llençol i
unes lletres fetes amb esprai, i la penja
d’un semàfor perquè sigui visible pels
caminadors. Conté una invectiva contra Espanya. Sembla que esperem la
cavalcada dels Reis, o una rua, o una

“
A peu de
carretera, veient

passar la Marxa de
la Llibertat

volta ciclista. En qualsevol cas, una
manifestació d’alegria. L’és. Tota
aquesta gent que demà passat ha d’arribar a Barcelona per confluir amb altres columnes que han sortit de tot
Catalunya protesta per una sentència
ignominiosa, penible, extremadament
entristidora, però manté el tremp i la
moral alta. Hi ha bicicletes, cotxets,
bandes de música, cotxes disfressats,
tractors. Perdo de vista l’amic. Davant
de l’estació del tren els pelegrins fan
una pausa. Beuen aigua, mengen pomes per la set que l’organització ha
previst. Un senyor em diu: “A Arenys
de Mar no he parat de plorar veient

tanta gent del poble que ens ha servit
dinar, inclosos molts restaurants.” Un
altre senyor em pregunta: “Què li sembla, això?” “Gent magnífica.” “Vostè
creu que aconseguirem res?” “A la llarga potser sí.” Se’m sincera, té ganes de
fer-ho, són quilòmetres d’anar rumiant: “Tantes manifestacions pacífiques durant tants anys han tingut poca efectivitat. Estic en contra de la violència però em fa l’efecte que els joves
que causen estralls nocturns a Barcelona i altres llocs seran més útils a la
causa, si de pressionar i negociar alguna cosa amb Madrid es tracta.” No tothom, entre els més pacífics, refusa la
violència. Ens ho hem d’apuntar. Ens
hem d’apuntar també que ningú aquí,
en aquest lloc d’avituallament, confia
gaire en els polítics. Han deixat de ser
un referent. Van a Barcelona, sí. Als
jardinets de Gràcia, a l’agulla imantada de l’obelisc del Cinc d’Oros. Però on
van, al marge d’un lloc físic? Qui els
recull i canalitza el clam i les exigències? Catalunya es troba en un dels
moments més difícils de la seva història amb la pega de tenir els líders i el
govern sense plans i sense brúixola.
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A la tres

Cendres polítiques

C

“
Els paguem
perquè es barallin

entre ells per
resoldre els nostres
problemes

i ara pretén repetir el mateix error
deixant els ciutadans la sola sortida de
la protesta a la ratera del carrer. També la política catalana, tan insensata
de convocar un ple al Parlament sense
haver treballat primer els consensos
necessaris. Però és sobretot desesperant la miopia d’algú com Pedro Sán-

De reüll
Maria Palau

chez, que sap què significa renàixer de
les cendres. La llista de despropòsits
del president espanyol en funcions no
para de créixer. Convocar eleccions
sabent que la campanya cauria en plena difusió de la sentència va ser el primer. Després va venir la mala idea de
beneir la resolució judicial sense esperar el recurs de nul·litat de les defenses, ni tampoc el filtre posterior del
TC. També ha estat una irresponsabilitat reunir-se en plena crisi amb el PP
i amb Ciutadans i menysprear, en canvi, els partits catalans. I la culminació
d’aquesta actitud va arribar dimecres,
amb una declaració institucional que
va començar fent costat als policies ferits en les càrregues a Catalunya i va
oblidar ofensivament els ciutadans
que n’han estat víctimes. Tampoc ni
un mot per als pensionistes que el mateix dia desfilaven a Madrid amb la
cendra de les seves jubilacions a les
mans, orfes d’un govern d’esquerres.

La cara de la notícia

Art de dol

E

l 2017, els museus de Nova York, inclosos els grans
santuaris de l’art, Moma i Metropolitan, van
reemplaçar les seves obres icòniques per treballs
d’artistes de països en el punt de mira de la política
xenòfoba de Donald Trump. Des de llavors, han reforçat
la seva programació amb debats i exposicions de
creadors amb veus crítiques amb la ideologia del
president, que s’erigeix en el profund odi que sent per
les minories i els desvalguts. El Guggenheim no va
desaprofitar l’ocasió per deixar-lo en ridícul. Trump li va
demanar un quadre de Van Gogh
La cultura
dels seus fons per decorar la Casa
Blanca, però el museu s’hi va negar i
neutral és
li va oferir un vàter d’or que satiritza
una farsa
l’excés de riquesa del país. I ara
anem a Catalunya. La resposta del
món cultural a la infame sentència del procés ha estat
prou contundent en manifestos, actes suspesos o
ajornats i ahir, dia de vaga, portes tancades i una
columna d’un centenar de col·lectius en la manifestació.
Però, de la cultura, n’esperem, en necessitem, molt més.
No que s’aturi, sinó el contrari: que pensi amb lucidesa i
que creï amb imaginació per atendre la complexitat del
conflicte català. El gest més potent l’han tingut diversos
museus que han cobert peces de les seves col·leccions
amb vels negres. L’Esculapi d’Empúries vestit de dol ens
representa. Tant de bo tothom hagués tingut tan clar
quin és el seu lloc en aquests moments: estar al costat
del dèbil i no caure en hipòcrites proclames de
neutralitat. La cultura neutral és una farsa.

Podràs gaudir per un dia dels
avantatges del web amb aquest
codi QR o entrant a
http://epa.cat/c/4m783t

EDITORIAL

Xevi Sala / xsala@elpuntavui.cat

ada matí d’aquesta convulsa setmana, mentre escampa la fumarola nocturna dels contenidors
cremats, esperem sentir declaracions
fermes que permetin creure que la política renaixerà de les seves pròpies
cendres. Veus honestes i compromeses, no pas els esgarips d’en Casado, o
d’en Rivera, irats piròmans del paisatge en flames. Veus capaces de llegir la
gravetat del moment sense prioritzar
els interessos electorals. Perquè, malgrat l’escepticisme, aquest és l’únic camí. Els paguem perquè es barallin entre ells per resoldre els nostres problemes, no pas perquè ens facin barallar
entre nosaltres i s’oblidin dels nostres
problemes. Ho deia amb encert un ciutadà que participava en les manifestacions pacífiques. La frase resumeix
perfectament l’origen dels nostres
maldecaps i en marca la solució. La política espanyola, que un dia va renunciar a escoltar les demandes catalanes

Accedeix als
continguts del web

+

VAGA DE PAÍS I MARXES

La impressionant
força de la gent
La vaga general convocada pels sindicats Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya
(IAC) i les Marxes per la Llibertat organitzades per
l’ANC i Òmnium amb la participació d’altres organitzacions van culminar ahir les mobilitzacions en
contra de la condemna del Suprem als líders polítics i socials de l’independentisme. La vaga va ser
un èxit amb una aturada important i les marxes
van reunir una impressionant multitud de desenes de milers de persones que van entrar a Barcelona per reivindicar la llibertat dels presos polítics.

La societat
catalana
no acata
Catalunya va viure ahir una
jornada històrica de mobilitzacions en contra de la sentència de
l’1-O, que condemna a llargues penes
de presó els líders polítics i socials de
l’independentisme. Amb multitud de
persones que van participar en les
Marxes per la Llibertat i també amb
una extensió territorial que va abraçar tot el país. La impressionant
imatge de centenars de milers de
persones –525.000, segons la Guàrdia Urbana– entrant a Barcelona a
peu, i les manifestacions de desenes
de milers de ciutadans a la resta de
capitals del país són una resposta nítida i contundent de la societat catalana a una sentència política, injusta i
sense fonament que majoritàriament rebutja. I cal afegir-hi una vaga
general que va aturar bona part del
país amb percentatges d’entre el
40% i el 80% segons els sectors i
que va superar la històrica aturada
del 3-O.
Una resposta social que fa evident el que va dir el vicepresident
d’Òmnium, Marcel Mauri, en el parlament conjunt amb la presidenta de
l’ANC, Elisenda Paluzie: “No ens aturarem davant d’un Estat que condemna els drets fonamentals.” Un
Estat que davant l’exigència democràtica majoritària dona com a única
resposta la repressió. Ara també
perseguint una organització pacífica
com és el Tsunami Democràtic. I un
govern espanyol irresponsable que
no aporta cap proposta per a Catalunya i que focalitza l’atenció únicament en els incidents violents –que
lamentablement ahir es van tornar a
produir amb virulència– amb la voluntat de criminalitzar l’independentisme. La ciutadania s’ha expressat
amb rotunditat i ara toca que la política trobi una sortida que només arribarà amb una solució dialogada i
democràtica sobre la base del dret a
l’autodeterminació i l’alliberament
dels presos polítics.
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Tal dia
com
avui fa...
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Impost hipoteques
Canvi de criteri del Tribunal
Suprem, que diu que la banca
ha d’abonar un impost que a
Catalunya és l’1,5% de l’import
del crèdit.

Germà Capdevila

A

hir a Barcelona,
mentre mig milió
de persones es manifestaven en contra de
la revenja judicial perpetrada per l’Estat
contra els líders i activistes independentistes, vora 300 persones s’enfrontaven
a les forces policials a la Via Laietana. Això és un 0,0005% de tots els manifestants. Qui digui que l’independentisme
és violent, menteix. Punt final.
El que sí que vam veure ahir van ser
altres episodis de violència real que són
molt més preocupants i greus. Per exemple, la violència institucional del ministre Marlaska admetent que l’ús de les
pilotes de goma és il·legal a Catalunya,
però que “de vegades són útils per dispersar manifestants”. És a dir, que la policia pot decidir quan aplicar-se la llei i
quan no, en funció de la seva “utilitat”. Això sí que és violència.
També la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaà, declarant
ahir que lamentava que “els grups independentistes hagin acabat provocant la
gènesi de la violència dels grups d’ultra-

anys

L’alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, multiplica els càrrecs de
confiança. Els comissionats
d’alcaldia han passat de 9 a 14
en el darrer any.

20
anys

Nou escenari
Maragall nega la victòria de
Pujol i manté la voluntat de fer
govern. El PP s’ofereix a facilitar
la investidura a canvi que CiU
voti els pressupostos a Madrid

Tribuna

Full de ruta
La violència
real

10

Més càrrecs

Edgar Illas

Setmana prometeica

A

questa setmana hem fet un gran
pas endavant. L’Estat i la Generalitat diuen que ens hem tornat
violents, però la violència és anar a matar gent i nosaltres només hem incorporat expressions més contundents i
enèrgiques a la nostra lluita. Això sí:
amb les accions tàctiques d’obstrucció
(de l’aeroport, dels transports, dels
carrers), hem aconseguit allò de positiu que et dona la violència, que és collar la política i fer visible la injustícia.
ELS FOCS DE BARCELONA ens han evocat

la Rosa de Foc i la Setmana Tràgica. Però hi ha una diferència clau entre
aquest episodi i el nostre present. A la
Barcelona del segle XX, el foc era l’expressió d’una impotència. Tal com deia
Joan Maragall a l’article “Ah! Barcelona…”, publicat l’1 d’octubre de 1909,
tres mesos després de la Setmana Tràgica: “La bomba i el renec són, sobretot,
una mateixa cosa: un desfogament destructor de la impotència per crear.” La
impotència sorgia del curtcircuit entre
la lluita nacional i la lluita de classes. A
la Catalunya industrial no es podia con-

Més greu és la violència
incendiària de líders
irresponsables com Albert
Rivera, afalagat per les teles i
ràdios de Madrid

El lector escriu

dreta”. Us imagineu que durant la vaga
feminista del 8 de març s’haguessin produït agressions sexuals i que la portaveu
de Moncloa hagués declarat que lamentava que els grups feministes haguessin
acabat provocant la gènesi de la violència dels abusadors i els violadors? Quan
hagués durat en el càrrec? Ja us ho dic
jo: Sánchez l’hauria fulminat al cap de 15
minuts. Però contra els catalans tot s’hi
val. Això sí que és violència.
Més greu encara és la violència incendiària de líders irresponsables com Albert Rivera, afalagat ahir per les teles i
ràdios de Madrid mentre frivolitzava
amb el dolor i el patiment de les víctimes
de les guerres de Síria i Iraq, tot comparant Barcelona amb Alep i Bagdad. O
manipulava imatges de Twitter per explicar que es tractava d’”un padre evacuando a su bebé ante el tsunami de violencia y fuego de los radicales separatistas en Barcelona”, fet desmentit immediatament pel mateix protagonista. Això
sí que és violència. Tot això i les sentències rebutjades ahir per tot un país, sí
que és violència.

b Veient en directe les colpidores imatges de policies
de fora pagats per actuar a
Catalunya, m’adono que, en
general, l’autèntica responsabilitat no és de cada un
dels agents en particular,
sinó dels qui els donen les
ordres.
El mateix va passar l’1-O:
molts agents podien entendre que el que feien estava
malament, però han estat
ensinistrats per obeir i repartir llenya gairebé sense
pensar, sense calibrar. Els
paguen per això.
Per aquest motiu colpegen, al cap o al ventre, persones pacífiques: l’ús abusiu de la violència no resol
res, només genera més dolor. Per experiència pròpia:
què puc fer si em colpegen
mentre alço les mans?
Com suportar el seu odi
quan exerceixo pacífica-

trolar la lluita de classes sense recórrer
a la repressió de l’Estat. Però per disposar d’aquesta repressió la burgesia havia de sacrificar la seva catalanitat. La
contradicció entre, d’una banda, la
unió nacional dels catalans i, d’una altra banda, l’aliança entre burgesia i Estat contra els obrers no podia sinó generar impotència i derrota. Aquesta
contradicció, que naturalment va culminar en la Guerra Civil, no ha desaparegut, però ja no té un paper dominant.
Avui ja no patim cap contradicció insuperable. Al contrari, tenim un antagonisme clar i diàfan: l’enfrontament entre la Catalunya demòcrata que vol relacionar-se lliurement amb el món i la
Catalunya reaccionària que vol conti-

“
Mostrem al
món que el desig
d’independència
és real

nuar subordinada a Madrid. Per això el
foc d’aquesta setmana –i els crits i la rebel·lió i l’eufòria– no són producte de la
impotència sinó del poder constituent
de la primera Catalunya. Ja no sentim
“la impotència enrabiada” de Maragall,
sinó que estem expressant al món que
el desig d’independència és real.
Aquest foc ja no apel·la a Espanya;
aquest foc vol destruir precisament el
processisme que converteix l’independentisme en apel·lació al diàleg i en els
“exigim” i “no tolerarem” de Torrent o
els “no els donem la imatge que volen”
que repeteixen, estúpidament, Aragonès o Tardà.
LA SETMANA NO HA ESTAT TRÀGICA; ha es-

tat una setmana prometeica. Prometeu va prendre el foc als déus i el va donar als humans. Zeus el va castigar, és
clar, i Espanya ens castigarà, potser no
afusellant un altre Ferrer i Guàrdia
com el 1909, però continuant la seva
venjança legal i colonial. Però sense
l’heroisme i el sacrilegi de Prometeu la
humanitat no hauria pogut iniciar mai
la civilització.
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Governar
la violència

ment el dret a manifestarme? Les llibertats retrocedeixen en aquest Estat, és
obvi.
M’alegra que alguns jutges valents investiguin qui
dona les ordres, qui els governa: només descobrint
les males pràctiques dels
comandaments es pot reduir la violència.
A Catalunya, terra de
persones treballadores i
pacífiques, estem entre dos
fronts: una justícia injusta i
una policia –especialment
la sobrevinguda– d’arrel
violenta, i molt ideologitzada, fins i tot contra els que
porten espelmes o flors.
Per això han vingut: per utilitzar aquí les feridores pilotes de goma i exercitar la
insuportable violència d’estat?
Quins malsons de les
èpoques fosques dels grisos!
XAVIER SERRA BESALÚ
Girona

L’esperit
de Gandhi
b Segons declaracions del
ministre de l’Interior en
funcions, s’està investigant
qui hi al darrere del Tsunami Democràtic. Òbviament,
si la investigació es fa amb
l’objectivitat que va permetre construir el relat a partir
del qual s’ha basat la sentència, podem estar tranquils. S’ha plantejat el senyor ministre la possibilitat
que al darrere del Tsunami
hi hagi Mahatma Gandhi? I
no precisament en persona
perquè, com els va passar a
altres líders de la seva òrbita, va ser assassinat el
1948 per un fanàtic. En
qualsevol cas, vista la capacitat d’inventiva i l’habilitat
per escriure relats, no seria
gens estrany que s’afirmés
–documentalment– haverlo vist donant consignes
mitjançant algun tipus

d’aplicació digital de nova
generació. Des d’una òptica
racional, se m’acut que
l’única possibilitat d’intervenció –del gran líder hindú– es fonamenta en alguna de les moltes reflexions
que ens va llegar com a pacifista: 1) “No hi ha camí
vers la pau, la pau és el camí.” 2) “La força no ve de la
capacitat física, ve d’una
voluntat indomable.” 3) “La
violència és la por dels
ideals dels altres.” 4) “La
meva vida és el meu missatge.” 5) “Suposo que el lideratge alguna vegada va
significar musculatura, però avui significa comportarse bé amb la gent.” Al segle
XXI algú amb dos dits de
front s’atreviria a jutjar-lo i
empresonar-lo pel seu pensament i per les seves accions? Ben segur que no. O
potser sí?
JAUME FARRÉS BOADA
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)
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La frase del dia

“Va haver-hi una feina professional dels Mossos, no crec
que la ultradreta campés com volgués per Barcelona”
Fernando Grande-Marlaska, MINISTRE DE L’INTERIOR

Tribuna

De set en set

Els jueus...

Un altre 3
d’octubre

Jordi Panyella

Joaquim Coello Brufau. Enginyer

E

l dubte etern de quedar-se o marxar, anys 30, tinc el meu petit negoci a Varsòvia, em quedo i puc jo
i els meus perdre la vida, o marxo i perdré el meu capital resultat del meu treball. No tenir pàtria. Estar a prop del
poder i influir, però no manar. Pensar
en abstracte i treure conclusions en
concret. Buscar per la pròpia inseguretat la seguretat de la llei. Ser acusat de
ser diferent i sentir-se diferent.

NO TENIR AMO, NO RESPONDRE A NINGÚ,

“pel jueu ser amo és un reconeixement
que té un valor que es dissol en el
temps..., quin és el lloc del jueu a la jerarquia?, el seu lloc és fora d’ella”. David Frydman, Els jueus i el poder. La llibertat s’obté de no tenir amo, de no de
ser-ho, l’amo està sempre en mans dels
serfs. No confiïs en ningú, en el teu germà encara menys.
AVUI HI HA AL MÓN 14 MILIONS DE JUEUS.

Sense l’holocaust serien 34 milions.
Sota l’imperi Romà al segle I n’hi havia
sis milions, el 10% de l’imperi. Avui
haurien de ser centenes de milions. No
hi ha poble que hagi estat més perseguit, més aniquilat...; l’odi als jueus ha
estat permanent, sistemàtic i cruent.
En cas de matrimoni mixt, és jueu el fill
de jueva i gentil, és la mare qui transmet la pertinença a la comunitat jueva.
Tot el que és femení ha tingut particular importància en el món jueu...
QUAN ELS REIS CATÒLICS VAREN EXPULSAR els jueus dels seus regnes, aquests

varen proposar a Ferran d’Aragó pagar
30.000 ducats perquè els deixessin
tranquils. L’oferta era temptadora.
L’inquisidor general Tomás de Torquemada, agafant un santcrist, va dir al
rei: “Judes va vendre Crist per 30 monedes de plata. Vostra majestat està a
punt de vendre’l per 30.000 ducats.
Aquí està ell, agafi’l i vengui’l.” Va deixar el santcrist sobre la taula i va mar-

Sísif
Jordi
Soler

xar... Espanya hauria estat molt diferent, millor, si la col·lectivitat jueva no
hagués estat expulsada.
HEIDEGGER VA NEGAR PLATÓ,

“que havia
situat l’ésser en el regne etern, immutable, de les idees”. Per Heidegger
(1933), “si s’interpreten les idees de
Plató com representacions i pensaments que contenen un valor, una llei,
una regla, de manera que aquestes
idees es converteixen en normes, l’individu estarà subjecte a aquestes normes... És contra aquest desarrelament,
contra aquesta concepció general de la
humanitat, que s’ha de lluitar” perquè
“l’existència defineix l’essència”. El
desarrelament dels jueus era per Heidegger la justificació del seu odi, era
aquest essencial, radical. En l’entorn
proper uns són superiors als altres, la
igualtat es deriva de la mirada àmplia,
del llarg termini. Heidegger el negava.
Aquesta va ser la raó, entre d’altres,
per la qual Alemanya va perdre la guerra, l’accés als recursos per mantenir els
exèrcits només podia aconseguir-se
per la conquesta i la destrucció de la
contrapart...

ENDEUTAR-SE, PRESTAR, ÉS UNA PRÀCTICA

d’origen jueu, guanyar temps. Després
de la guerra el deute americà era el
112% del seu PIB, deute que es va pagar
en pocs anys pel creixement de l’economia. El deute va proporcionar els recursos. El model de l’endeutament va
demostrar la seva eficàcia a la guerra.
Segons Clausewitz, la guerra és la política portada a l’extrem. Es va consolidar el cànon de l’economia des de llavors. Les necessitats econòmiques del
poder polític són sempre il·limitades,
hi ha causes “superiors” que justifiquen la despesa, no es pot dir “fem la
guerra estalviant”, la urgència sempre
juga en la mateixa direcció. Aquesta és
l’oportunitat aprofitada sovint pel poble jueu, crear l’instrument aprofitant

situacions conjunturals de necessitat i
amb el temps consolidar-lo; Rothschild, Lehman, Solomon, Godman,
Sachs... Kohl va gastar 2.000 milions
de milions d’euros en fer la integració
alemanya. Es podia haver fet més econòmica, però l’oportunitat, la necessitat de fer-ho abans que les circumstàncies canviessin ho va forçar; gran oportunitat per a la banca..., que aquesta va
aprofitar. Els grans negocis sempre es
fan al voltant del poder per la urgència i
la necessitat políticament justificada,
per sobre de la utilitat i rendibilitat de
la despesa.
LA HISTÒRIA DE JOSEP A L’ANTIC EGIPTE

n’és el precedent. Aprofita la circumstància d’estar a prop del poder, ser el
preferit del faraó, per guanyar força resolent el problema dels set anys d’escassetat i abundància, de nou el concepte general per sobre del detall i de la
circumstància. Aquesta fortalesa, basada a deixar córrer el temps a favor
d’un mateix, ser arreu, no tenir pàtria,
no tenir amo, viure sense un lloc
determinat de referència, sense demostració explícita de fer-ho, es veu
traïda des de la creació d’Israel el 1948,
perquè instituït l’instrument del
nacionalisme, la pàtria, és difícil
sostreure’s a la temptació de practicarlo.
LES POLÍTIQUES ALS TERRITORIS OCUPATS

i la creixent inviabilitat de mantenir un
Estat i dos pobles per la política d’assentaments d’Israel als territoris ocupats és una circumstància única i nova
en una política de mils d’anys que ha
permès la subsistència dels jueus com a
poble en circumstàncies canviants i en
ocasions especialment difícils. Abandonen ara els seus paradigmes diferenciadors i universals i adopten els generals i particulars de tots els pobles...
L’assassinat d’Isaac Rabin va ser tràgic
i transcendent...

A

punts a peu de
carrer, ahir al matí: hi ha un grup de
nois que seuen fent
un cafè a la terrassa
d’un establiment de
Gran Via amb rambla de Catalunya.
Porten banderes estelades i s’han afegit a la vaga general. Són dels barris
alts de Barcelona, fan cara de venir de
casa bona i abans de sumar-se a les
protestes del carrer seuen i consumeixen en una terrassa que precisament
no és de les més econòmiques.
Hi ha centenars d’estibadors que
caminen Via Laietana amunt, des del
port fins a la plaça Sant Jaume. Ho fan
amb posat ferreny, rere una pancarta
que reivindica la dignitat i els drets civils, vestits amb la seva armilla de groc
llampant i al costat dels fills i altres familiars que els han acompanyat.
Hi ha una ciutat potes enlaire. Amb
manifestacions improvisades, aquí i
allí, amb la ressaca d’una altra nit de
foc i fúria que ha tornat a posar el conflicte català en l’agenda de la premsa
internacional. Hi ha una sensació de
lluita transversal, des de les tietes que
han caminat dins les Marxes per la Llibertat fins a nens disfressats de vàndals que ho cremen tot.
Dels apunts a la reflexió: fa dos anys
el dia veritablement important no va
ser l’1 d’octubre, sinó el 3 d’octubre, el
dia que es va fer la vaga general. L’1
d’octubre va sortir molta gent a votar,
però el 3 d’octubre va sortir tothom en
la defensa comuna de la llibertat, però
sobretot de la dignitat humana, com
reivindicaven ahir els estibadors. El 3
d’octubre del 2017 la societat d’aquest
país estava predisposada a seguir els
seus líders fins allí on aquests els haguessin manat. Ahir, el carrer respirava
aquest mateix ambient de revolta necessària i transformadora. Líders, si és
que n’hi ha, aquest cop no l’errin.
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Catalunya
viu un 11-S
a l’octubre
pels presos

La jornada
de vaga té
un seguiment
massiu

Les Marxes
per la Llibertat
desemboquen
en una gran
manifestació

Molta incidència
de l’aturada arreu
del país, en tots els
àmbits econòmics
i socials

Clam cívic per la lli
ÈXIT · Milers de persones surten al carrer en favor dels drets
fonamentals liquidats per la sentència CONFLUÈNCIA· Les
Marxes per la Llibertat arriben a Barcelona i col·lapsen la
ciutat VAGA · Els sindicats independentistes convocants
l’equiparen a la del 3-O del 2017 ESTUDIANTS · El 100%
de les universitats públiques se sumen a la protesta
Mireia Rourera
BARCELONA

Centenars de milers de
persones es van mobilitzar ahir per reclamar més
democràcia, la llibertat
dels seus polítics i líders
presos i la República Catalana. Tot i que el protagonisme va ser especialment
del món independentista,
molta gent que no ho és
també va sortir al carrer
perquè considera que la
sentència que condemna
els presos polítics retalla
drets i llibertats de tothom
i la brutalitat policial els
interpel·la. La gent es va
mobilitzar no anant a treballar, participant en les
diverses marxes populars
–de més de cent quilòmetres i de tres dies de durada que havien sortit de diversos punts del país i ahir
van arribar en marea a
Barcelona– o sortint i concentrant-se als carrers.
Les principals concentracions es van fer a Barcelona però també n’hi va haver a Girona, Lleida, Tarragona i altres capitals en
una jornada que no es pot
qualificar d’una altra manera que no sigui històrica.
Convocada en solitari
pels sindicats independentistes IntersindicalCSC i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
per motius laborals i per la
situació del país, per reclamar drets i llibertats, la vaga general només tenia el
suport explícit d’un altre
sindicat generalista, la
CGT. Ni la UGT ni CCOO.
Això no va impedir que

s’acabés convertint en
una de les vagues generals
més importants que s’han
fet mai a casa nostra. Els
convocants i en roda de
premsa van mostrar ahir
la seva satisfacció i la comparaven amb la vaga general del 3 d’octubre del
2017. El portaveu de la Intersindical-CSC, Carles
Sastre, va voler posar com
a exemple de l’èxit de la vaga “el descens d’un 40% de
l’activitat a Mercabarna”.
Barcelona va ser l’epicentre de les reivindicacions però les concentracions amb milers de perso—————————————————————————————————

Els transports,
CAP i centres
educatius, amb
serveis mínims
—————————————————————————————————

nes van afectar tot el país,
gran part de la xarxa viària va estar tallada gairebé
tot el dia de manera intermitent, no només per donar pas a les Marxes per la
Llibertat sinó també perquè estudiants i pagesos
amb els seus tractors van
anar tallant carreteres des
de primera hora del matí.
Transports en mínims
Els transports públics,
Renfe –tant Rodalies com
el TAV–, FGC i els autobusos de les ciutats i interurbans, van funcionar amb
serveis mínims. En alguns
casos, a Badalona, per
exemple, alguns manifestants també van tallar la
via del tren, com havien
fet dijous.

Els joves van tornar a ser, ahir, els
grans protagonistes de la mobilització
ciutadana a favor dels drets i les llibertats.
Al costat, les Marxes per la Llibertat al seu
pas per Badalona i, a sota, els disturbis a
la Via Laietana ■ ORIOL DURAN / MARTA
MEMBRIVES / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

A l’aeroport es van haver de cancel·lar desenes
de vols i al port l’activitat
va ser anòmala, entre altres coses perquè gran
part dels estibadors van
deixar el seu lloc de treball
per manifestar-se.
100% universitaris
Es pot dir sense por d’equivocar-se gaire que van fer
vaga el 100% dels estudiants de les universitats
públiques i la gran majoria
de les privades (fins i tot
els d’Esade!) i pràcticament tots els instituts del
país. No tant els centres
privats i concertats.
Els estibadors del port
de Barcelona, un miler dels
quals van sortir de bon matí en manifestació per la
Via Laietana cridant “el
nostre poble no es toca”,
van ser un dels col·lectius
més mobilitzats. També
van parar gairebé tots els
teatres, sobretot els de
Barcelona, fins i tot el Liceu, que en un principi havia dit que obriria (no així
el Cirque du Soleil, que va
mantenir la funció); també
alguns museus (el MNAC
va obrir unes hores) i sales
d’exposicions. Van fer vaga
els treballadors de la
SEAT, els pagesos, treballadors dels transports públics, dels mitjans de comunicació, dels centres
oficials del govern i d’ajuntaments.
Als centres d’atenció
primària (CAP) hi va haver
serveis mínims del 25% i
les operacions quirúrgiques programades es van
fer o no a criteri dels metges. Les urgències van fun-

cionar al 100% a tots els
hospitals, igual que les
UCI, unitats coronàries, de
neonatologia, radioteràpia, quimioteràpia i hemodiàlisi.
Segons la patronal Cecot, la meitat de les empreses associades van fer un
tancament patronal. També Pimec va xifrar en gairebé un 40% les pimes que
van tancar la seva activitat. Segons aquesta patronal la d’ahir va ser la vaga
més seguida de la història
en el sector comercial.
El comerç, desigual
El comerç va fer vaga de
manera molt desigual però
mai com fins ahir havien

tancat tantes botigues. Al
centre de Barcelona, per
exemple, on van confluir
centenars de milers de manifestants, les grans cadenes van obrir i anaven tancant les portes a mesura
que la concentració de
gent creixia. El mateix va
passar a les altres grans
ciutats. Els supermercats
Bonpreu van tancar tots.
Al contrari que els Mercadona, que van obrir tots (a
Tarragona el Mercat Central va obrir només per
aquest supermercat i dues
parades).
A Barcelona, l’Arquebisbat va decidir obrir la Sagrada Família, però centenars de persones convoca-

des per @PicnicxRep (Pícnic per la República) van
bloquejar totes les portes
d’accés i el temple de Gaudí
al final va haver de tancar.
Al port la naviliera de creuers TUI va desviar els
seus vaixells que havien de
fer escala a la ciutat i MSC
va cancel·lar totes les seves
excursions.
I a Brussel·les
I tot això va passar el dia en
què les autoritats judicials
belgues van tornar a decretar la llibertat sense fiança
de l’expresident Carles
Puigdemont, que havia
anat a declarar voluntàriament per la nova euroodre
del jutge Llarena, el dia en
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La força de la gent
David Brugué

Mentre encara esperem que els partits independentistes es posin d’acord en una resposta a la sentència
vergonyosa contra els presos polítics i mentre el president de la Generalitat es destapa amb un innecessari
nou referèndum, el poble ha tornat a parlar. Ha tornat
a demostrar que és qui porta la iniciativa en tot el procés, que és qui manté el país viu i que no defalleix, per

molts motius que tingui per fer-ho. La d’ahir, per molt
que hi hagi beneits que volen convertir un moviment
pacífic en un de violent, va ser una jornada que va retornar l’esperit inicial del procés. Per tornar a demostrar que el poble català realment creu en drets i llibertats. Que volem una nova societat, un nou país. I tot això ho fa la ciutadania. Sense polítics.

ibertat i els drets
detinguts d’aquesta setmana durant les protestes.
També a Tarragona i a Tortosa els estudiants van sortir al carrer. A Tarragona
ciutat ho van fer més de
4.000 persones que, entre
altres coses, van tallar de
manera intermitent els accessos al port i a l’AP-7.
Enfrontaments
Com ha passat des que dilluns es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Suprem, les càrregues
policials contra els manifestants ahir van continuar. Els principals incidents es van produir a partir del migdia i durant tota
la tarda i fins la nit davant
de la comissaria de la policia espanyola a la Via Laietana. Una multitud d’estudiants que s’estaven
manifestant pel centre de
—————————————————————————————————

El dia acaba amb
greus disturbis
i càrregues
policials
—————————————————————————————————

què definitivament es va
ajornar el Barça-Madrid i el
dia en què la Guàrdia Civil
va tallar les xarxes socials
del Tsunami Democràtic
per odre del jutge de l’Audiencia Nacional Manuel
García Castellón, el mateix
que va ordenar la detenció
i l’empresonament dels set
integrants dels comitès de
defensa de la República
(CDR). Al Tsunami Democràtic, l’investiguen per
terrorisme.
Les discutides actuacions policials de la setmana, amb detencions indiscriminades i desenes de joves ferits (més de 400 ferits pels Mossos, segons va
dir ahir el líder de la CUP,

Carles Riera), el record
dels membres del CDR de
Sabadell detinguts fa setmanes i dels quals ningú té
informació clara i les
agressions feixistes, brutals, del dijous a la nit al
centre de Barcelona, van
fer sortir al carrer potser
encara més gent que la que
tenia previst fer-ho.
L’espant
d’aquestes
agressions i el fet que els
Mossos no aturessin els
neonazis dijous a la nit en
el seu descens des de la plaça Artós fins a l’Eixample,
on es van produir les agressions, van fer que el conseller d’Interior, Miquel
Buch, hagués de sortir a
negar cap “connivència”

dels Mossos amb “persones violentes”. Però el cas
és que ahir les accions violentes per part de feixistes
van continuar. A mig matí,
quan la columna de les
Marxes per la Llibertat que
venia de Girona i havia fet
nit a Premià de Mar passava per Badalona, al barri de
Sant Roc, diversos joves
van tirar pedres i ampolles
de vidre.
Tot desbordat
Les manifestacions van
desbordar totes les previsions, tant les del matí com
les de la tarda a Barcelona.
A la capital catalana es van
arribar a concentrar gairebé 600.000 persones, en-

tre la gent que només anava a les manifestacions i la
que s’hi va sumar procedent de les Marxes per la
Llibertat. Oficialment la
gran manifestació de la
tarda estava convocada a
les 17 h als Jardinets de
Gràcia, però tot el centre
de la ciutat va quedar collapsat. L’ANC i Òmnium
Cultural van valorar com
un gran èxit la diada i van
comminar els polítics “a
fer” el que “van prometre
fer: respondre a aquesta
ignominiosa
sentència
dempeus i no agenollats”,
va dir la responsable de
l’ANC, Elisenda Paluzie.
A Girona i en un dia
també històric, més de

60.000 persones van sortir
al carrer al matí, una xifra
similar a la dels que es calcula que van sortir el 3
d’octubre del 2017. 140
tractors van acompanyar
els manifestants, alguns
dels quals, després, van enfilar per l’AP-7 en direcció
la Jonquera. La via va quedar tallada molta estona i
una fila interminable de
camions que volien anar o
tornar de França van quedar aturats.
En les manifestacions
de Lleida, hi van participar
gairebé 6.000 persones,
sobretot estudiants que
van aixecar especialment
la veu davant de la presó on
hi ha tancat un dels joves

la ciutat es van aturar al
davant de la prefectura i,
després de molta estona
d’estar-los tirant ous, pintura i altres objectes, els
agents van carregar amb
molta contundència i van
detenir, com a mínim, dos
manifestants molt joves.
La tensió va continuar tota la tarda, amb l’augment
de la presència policial i de
les furgonetes als carrers,
que van fer diverses persecucions i no van parar de
disparar contra els joves,
alhora que aquests incendiaven contenidors i feien
barricades. L’enfrontament va allargar-se moltes
hores entre els centenars
de joves i els policies espanyols i es va produir tant a
la Via Laietana com a la
plaça Urquinaona. A última hora d’ahir al vespre
10 joves havien estat detinguts i 35, ferits. ■
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Emili Bella

LA CRÒNICA
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Aires de 3 d’octubre
R
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iuades humanes baixant
pels carrers, fent aiguabarrejos a partir de les marxes
per la llibertat arribades d’arreu
del país, copant els carrers en
magnituds mai vistes. Tsunami
Diagonal avall, tsunami passeig
de Gràcia amunt fins a esclatar a
la plaça del Cinc d’Oros (i pensar
que abans aquella plaça es deia
de Joan Carles I). Ahir una falç
daurada penjava de l’obelisc.
El més semblant que ha viscut
aquest país va ser el 3 d’octubre
del 2017, el dia que molts van dir a
posteriori que hauria d’haver estat el moment de proclamar la independència. Un grup de joves es
preguntava ahir pel carrer què volia dir “govern de Vichy”. Els carrers hi són, la gent hi és, els mateixos tractors del 2017 llaurant la
ciutat, les mateixes camionetes
dels forestals en marxa lenta, joves i adolescents que han crescut
amb les mobilitzacions, que ja
anaven a collibè a les de l’Estatut,
avis amb els nets, els mateixos
estudiants, dos anys més grans,
el temps que els Jordis han passat a la presó. També es repetien
alguns lemes reclamant l’autodeterminació, la llibertat, la independència, contra la repressió,
però d’altres eren nous, com ara
el clam per l’alliberament dels
presos polítics (el 3-O faltaven
pocs dies perquè Cuixart i Sànchez ingressessin a la presó), o
càntics en honor als fanals. El
ventall de colors havia augmentat: s’hi veien les samarretes corall del 2018 i turquesa del 2019
dels Onze de Setembre. Feia riure
recordar els titulars maliciosos i
les ànimes de càntir que van
creure veure l’independentisme

Epicentre de la manifestació d’ahir a la plaça del Cinc d’Oros ■ ORIOL DURAN

desinflar-se en l’última Diada Nacional. Hi havia gent que es reservava per a la sentència. Paciència
i impaciència a parts iguals.
Una nena xinorris va agafar un
micròfon i va cantar joliua: “Cargol treu banya, vull sortir d’Espanya, cargol treu vi, vaig votar que
sí.” Impossible de quantificar-los,

però feia ben bé l’efecte que els
2,3 milions de votants del referèndum de l’1-O, els del sí i els del
no, en veure laminats els seus
drets amb la condemna col·lectiva a cent anys de presó, es manifestaven per dir fins aquí hem arribat. Tants caps, tants vots trepitjats. Alguns aprofitaven els

bordons de la vorera per seure
una mica després d’haver caminat quilòmetres i quilòmetres
d’asfalt. La gentada s’anava comprimint a mesura que s’acostava
al passeig de Gràcia, com premsada per l’èmbol d’una tetera,
fins al punt de no poder fer cap
més pas endavant. “No decideixo

el meu destí, si la gent avança, jo
avanço”, deia una noia guiada per
la multitud, sense saber que sí,
que estava guiant el destí de tots
amb la seva sola presència allà,
espremuda al carrer de Còrsega,
davant del Palau Robert. “No cal
anar a classe per fer història”,
constatava el cartell d’un estudiant com si dialogués amb la jove.
Avançar per creuar el passeig
de Gràcia semblava impossible,
com el moment polític, però apareixien escletxes entre les cares
dansaires dels presos sobre fons
groc, les estelades voleiant i les
lletres de “DEMOCRÀCIA” en majúscules, com un crit. “Tant de bo
quedi pres qui empresona”, cantava una pancarta.
Ahir molts pobles van quedar
pràcticament deserts, amb boles
de branques seques rodolant
com als westerns, com si diguéssim, mentre la ciutat s’omplia.
Una senyora vinguda de l’interior
demanava als seus acompanyants que no la deixessin sola,
que ella això d’orientar-se mar i
muntanya, Llobregat/Besòs no
s’ho havia après mai. “Hi ha un
tap allà davant”, informava una altra, sense especificar si es referia
a l’horitzó nacional o cent metres
més enllà, els últims. De tant en
tant se sentien crits per demanar
la dimissió del conseller d’Interior,
Miquel Buch, i xiulades generalitzades als helicòpters.
El 18-O va ser, com a mínim, un
altre 3-O, però sense discurs infame del rei. Felip VI va fer parlar
ahir en públic la princesa, però ni
l’un ni l’altra van dir res del conflicte amb Catalunya. Un dia més
sense disculpar-se.
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La mare de totes les mo
a El passeig de Gràcia recupera el to de ‘manifestòdrom’ cívic

per donar cabuda a l’acte central de la jornada de lluita d’ahir
a La concentració va tenir l’aire dels Onzes de Setembre
més participatius a Creix la presència de la gent jove
Jordi Panyella
BARCELONA

Les papereres del passeig
de Gràcia eren ahir a les
cinc de la tarda veritables
piràmides de brossa de tot
tipus que els milers de persones que s’hi van aplegar
hi anaven deixant de manera cívica i ordenada per
no omplir el terra de deixalles. La imatge de la disciplina en l’eliminació de tota mena d’envasos permet
explicar fins a quin punt el
principal manifestòdrom
de la ciutat i, per extensió,
el moviment independentista català van recuperar
ahir la via del civisme i l’ordre que sempre ha caracteritzat el moviment sobiranista i que en els últims
dies s’havia posat en dubte
arran dels aldarulls i els incidents que han tingut el
passeig de Gràcia com un
dels escenaris principals,
amb càrregues policials,
incendis i destrosses del
mobiliari urbà.
El civisme, l’esperit festiu i milers i milers de persones, més de mig milió,
segons el recompte que
en va fer la Guàrdia Urbana de Barcelona, van omplir l’acte central de la jornada de lluita convocada
per diversos sindicats. Per
com havia transcorregut
la jornada a Barcelona,
l’acte de la tarda va ser una
mobilització més, ja que
durant tot el dia hi va haver concentracions en diversos punts de la ciutat i,
a partir del migdia, l’arribada de les diverses columnes de les marxes per
la llibertat i els caminants
avançant per diversos carrers van convertir la ciutat
en una gran manifestació
en si mateixa, com no s’havia vist mai.
De fet, el gran acte central de la tarda es va convertir en la mare de totes
les manifestacions que durant la resta del dia havien
anat desfilant per la ciutat. I com un riu cabalós
que guanya volum a mesura que els afluents hi abo-

quen les aigües, la concentració del passeig de Gràcia va anar creixent i creixent de manera espectacular, fins a desbordar totes les previsions.
Els organitzadors havien pensat en una marxa
que desfilés pel passeig de
Gràcia des de la part alta,
als Jardinets, fins a la confluència amb la Gran Via,
on hi havia instal·lat l’escenari per als parlaments
que havien de cloure l’acte. La gran afluència de
gent va fer que, més que
una marxa, fos una concentració
estàtica,
i
aquells que es van voler
moure ho van haver de fer
a través dels carrers que
discorren paral·lels al passeig. Aquesta operació era
—————————————————————————————————

Paluzié i Cuixart,
a través d’una
carta, fan crides a
la unitat d’acció
—————————————————————————————————

més dificultosa al costat
Besòs, ja que el carrer Pau
Claris estava tallat a l’altura de Mallorca, amb un doble cordó policial de Mossos i policia estatal per
protegir l’edifici de la delegació del govern espanyol.
Amb tanta gent concentrada, sobretot a la
part de dalt del passeig i
també a les proximitats de
la Gran Via, i milers de persones amunt i avall pels
carrers veïns, es feia difícil
establir una xifra de participació, però els organitzadors es van atrevir a
comptabilitzar 750.000
persones, un quart de milió més que el balanç oficial de l’Ajuntament.
La manifestació va tenir l’aire de les grans concentracions de l’Onze de
Setembre, amb un ambient distès –tot i la gravetat del moment– i amb
gent de totes les edats,
també famílies senceres, i
grups d’amics que hi havien acudit amb els seus
fills, com una colla del
barri de Sant Andreu de

Barcelona, amb tot el posat de ser una colla que
ja havia participat en altres concentracions independentistes.
Ajudava a situar-se en
l’escenari dels grans Onzes de Setembre el fet que
molts participants en l’acte d’ahir portaven la samarreta de color blau que
es va lluir aquest any, o
d’altres d’anys anteriors.
Una veïna de Mataró, la
Mariona, amb la indumentària blau turquesa, assegurava que la d’ahir era
“una manifestació encara
més meritòria que les de
l’Onze de Setembre, perquè molta gent està cansada després d’haver participat en les marxes, i això té
molt de mèrit”.
Efectivament, per tots
els costats s’hi distingia
gent amb el posat fatigat
o amb la indumentària
pròpia del que fa llargues
caminades. Gent amb la
motxilla que ha traginat
aquests dies i molts amb
bastons per ajudar-se en
la llarga marxa. Una
d’aquestes marxadores,
la Mercè, mostrava el rostre cansat però l’esperit
feliç i una gran satisfacció
pel fet de ser en aquella
concentració.
La d’ahir va ser la manifestació de les famílies, de
la gent gran, molts avis
amb dificultats per caminar i que, un cop més, no
van fallar, però, per sobre
de tot, va ser la manifestació del jovent, perquè, com
està passant en moltes
mobilitzacions d’aquests
dies, la presència de gent
jove, i molt jove, hi destaca
de manera evident. Per tot
arreu es veien colles de
nois i noies, molts encara
sense haver assolit la majoria d’edat, convençuts
que havien de ser-hi per
defensar “els drets fonamentals”, explicava en Miquel, de 17 anys, veí del Vallès Occidental.
Aquest jove i els seus
amics coincidien que hi ha
més joves mobilitzats, i ho
argumentaven: “Ara ens

movem més perquè estem
més conscienciats que ens
estan retallant drets com
la llibertat d’expressió.”
El motiu que porta molts
joves a participar en la
marxa d’ahir no és sempre
la independència. Dins del
grup del Miquel, hi havia
també el Toni, de la mateixa comarca, que reconeixia que no és independentista, però que sí que creu
que ha de sortir al carrer
per “defensar els drets humans”. En termes similars

s’expressava la Lian, una
no independentista de Cubelles, que, amb 18 anys,
assegurava que el que l’ha
fet sortir al carrer és la seva oposició a la sentència
als líders del procés.
La mostra més gràfica
d’aquesta presa de posició
és una noieta que ahir es
va passejar per Barcelona
amb una gran bandera espanyola d’on penjava un
llaç groc solidari amb els
presos polítics.
A l’escenari muntat per

l’organització, l’encarregada de llegir el manifest
de la concentració va ser
l’actriu Sílvia Bel, que va
arrencar els primers
aplaudiments en recordar
que el motiu de la concentració era la defensa dels
drets i les llibertats dels
ciutadans. El manifest feia una crida a continuar
la mobilització encetada
aquests dies i a organitzarse per aconseguir els objectius proposats.
Com a mostra de l’èxit
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obilitzacions

Imatges de la gran manifestació d’ahir al passeig de Gràcia, que va tornar a ser un acte
multitudinari i cívic, i una noia amb una bandera espanyola amb llaç groc ■ O. DURAN / J. PANYELLA

que comporta una bona
organització, va prendre
la paraula la presidenta de
l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzié,
que es va referir a les marxes per la llibertat que havien confluït en aquella
manifestació. “Hem omplert les carreteres del
país d’una dignitat col·lectiva”, va dir Paluzié, que
va fer esclatar un gran
aplaudiment en afirmar:
“Des de la societat civil
hem fet el que ja vam dir

que faríem, respondre a la
sentència del procés dempeus i no agenollats.”
Envalentida per l’èxit
de la diada d’ahir, potser
un dels moments més dolços des que Paluzié ocupa
la presidència de l’ANC,
la líder sobiranista es va
mostrar convençuda que
el moviment independentista va pel camí de la victòria: “[Actuant] de manera col·lectiva, no ens poden aturar.” En aquest
sentit, va fer una nova cri-

da als partits polítics per
afrontar el moment i els
reptes que s’obren “des de
la unitat del projecte collectiu”. Paluzié no va voler
acabar sense fer una crida
a enfortir la “lluita pacífica
i democràtica”.
La mateixa unitat és la
que va reclamar el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, condemnat a nou
anys de presó per sedició,
a través d’una carta escrita a la presó de Lledoners
i que el vicepresident de

l’entitat, Marcel Mauri, va
llegir després de la intervenció de Paluzié. A través
de la missiva, Cuixart va
demanar al moviment independentista mantenirse “units i no violents”
malgrat “els intents d’escarment” i la “repressió”
per part de l’Estat.
De la mateixa manera,
Cuixart va criticar que les
institucions espanyoles
desitgin “convertir les víctimes en botxins” i va subratllar, amb el seu carac-

terístic optimisme vital,
que “els presos polítics no
són la visualització de cap
derrota, sinó un pas cap a
la victòria”. Cuixart va arrencar un fort aplaudiment en afirmar: “Voldrien que us quedéssiu a
casa, que tinguéssiu por,
perquè en el fons el que els
molesta és la nostra simple existència.”
En l’acte, també hi va
intervenir el secretari general d’Intersindical-CSC,
Carles Sastre, un dels sin-

dicats convocants de la vaga general, que va aplaudir
l’“èxit” de la convocatòria,
que, segons va assegurar,
va arribar a superar la
del 3 d’octubre del 2017.
“Catalunya s’ha aturat
per dignitat”, va afirmar
Sastre, que es va mostrar
decidit a repetir les vagues “tantes vegades com
calgui” fins a aconseguir
la “república catalana”,
proclama que també va
ser rebuda amb molts
aplaudiments. ■

|

14 Nacional

|

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 19 D’OCTUBRE DEL 2019

La mobilització
s’estén per tot
Catalunya com
una taca d’oli
a Tarragona, Lleida i Girona apleguen les concentracions
més multitudinàries al matí i a la tarda a Els manifestants

també omplen les places de Vic, Tortosa i Manresa
Elena Ferran
BARCELONA

Tot i la multitud de catalans que ahir es van desplaçar fins a Barcelona,
encara n’hi havia molts
més, milers, que van sortir
a protestar i van omplir, al
matí i a la tarda, les places
del molts pobles i ciutats.
Prop de 60.000 persones,
segons els Mossos d’Esquadra, es van manifestar
al matí davant de la Delegació de la Generalitat de
Girona per la vaga general
convocada per la Intersindical-CSC i la IAC. Una de
les manifestacions més
massives, que iguala la
participació de la del 3
d’octubre del 2017. En
acabar la lectura dels manifestos dels dos sindicats
convocants es va iniciar la
marxa lenta pels carrers
sota la mirada atenta de
l’helicòpter i amb les proclames independentistes
contra la dura sentència
del Suprem i a favor dels
presos i exiliats polítics. A
la tarda, unes 2.000 perso-

nes, segons els Mossos
d’Esquadra, es concentraven davant dels jutjats de
Girona en una convocatòria feta pels CDR amb l’objectiu de reclamar la llibertat de dos dels detinguts
per aldarulls.
Milers de manifestants,
unes 30.000 persones, segons el calcul de la Guàrdia Urbana de Lleida, collapsaven la ciutat en una
xifra rècord mai vista. La
manifestació va omplir de
gom a gom l’avinguda Balmes i part de l’avinguda
Prat de la Riba, on es van
concentrar els prop de
300 tractors que, segons
Unió de Pagesos, es van
sumar a l’aturada, vinguts
de localitats properes a la
capital del Segrià i que van
encapçalar la manifestació. En acabar, un grup de
persones es van traslladar
fins a la Subdelegació del
Govern espanyol, blindada pels cossos policials. Els
moments més tensos de la
jornada, però, es van viure
al matí davant la presó de
Lleida, quan els manifes-

tants s’hi van traslladar
sota la vigilància del cordó
policial dels antiavalots
dels Mossos d’Esquadra.
Allà, amb crits i consignes,
van reclamar l’alliberament del detingut empresonat dimarts per aldarulls.
La Guàrdia Urbana de
Tarragona calculava ahir
en 10.000 persones el
nombre de participants a
la manifestació que es desplaçava des de la plaça
Tàrraco fins a la plaça de la
Font. Els convocants van
llegir un manifest en què
reclamen el dret a decidir
el futur del poble de Catalunya a través de les urnes
i van donar veu a alguns familiars dels detinguts
aquests dies. Al matí ja havien pres els carrers els estudiants, que van acabar
la seva protesta sumant-se
a la convocatòria dels sindicats per la vaga general.
L’alcalde de Tarragona,
Pau Ricomà, a l’inici de
l’acte, va donar suport a la
vaga i destacava que “davant la involució és lògic

PícnicxRepública envolta la Sagrada Família

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

Ahir al vespre la convocatòria
a través de les xarxes socials
de PicnicxRepública concentrava els esforços a mantenir
tallat el pas de la Jonquera
animant als seus seguidors a
anar-hi a passar la nit. De bon
matí però l’acció no violenta
que s’anunciava es situava al
polígon de Tordera, on van ser
desallotjats pels cossos policials, i una segona convoca-

tòria que tenia lloc a Bagà.
L’objectiu del dia però era reunir el màxim de gent per envoltar els carrers i els accessos de la Sagrada Família. Això va passar al migdia quan
centenars de persones s’hi
presentaven, seguint les ordres a través de les xarxes,
per ocupar carrers i els accessos a l’edifici. Es van repartir fulletons informatius

als turistes que al cap d’una
estona eren informats pels
panells electrònics situats als
accessos que es tancava el
recinte per motius de seguretat. Els manifestants van collapsar primer les portes d’accés asseguts al davant i cridant consignes independentistes obstaculitzant l’entrada i després fan fer el mateix
a la sortida.

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

LA CRÒNICA

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

“Puja dona, que avui tot s’hi val!”

N

o poden avançar gaire ràpid dalt del tractor, però
tampoc els cal per seguir
una marea humana que desfila
per l’N-II cap a Barcelona. Només
hi veuen caps i estelades. “No hi
ha més gent perquè no hi cap”,
diu en Miquel, que la nit abans ja
havia fet un tram de la Marxa per
la Llibertat des de Palafolls. Esperava pacient altres companys vin-

guts del Vallès i els de Girona, que
havien passat la nit al Maresme.
Prop de cinquanta tractors tancaven la columna, que de tan llarga
feia impossible de predir per on
avançava la capçalera que havia
sortit una hora abans de Premià
de Mar. “Hi ha més gent que mai,
molta més que el 3 d’octubre. Això farà un tap avui!”, deia impressionat el líder sindical d’Unió de

Pagesos, Pep Riera, que acostuma a obrir la comitiva pagesa dalt
del seu vell Ford que no defalleix
en cap mobilització. Al remolc
que portava al seu costat hi començaven a esmorzar o encara
no l’havien acabat. Entaulats,
amb el pa amb tomàquet no hi
faltava un porro de vi. Amb les sotragades del tractor per arrencar
era d’admirar tanta bona punte-

ria. Les més joves del grup em
mostraven una petita barbacoa
que carregaven per si calia a l’hora de dinar. “Els pagesos sempre
estarem amb el poble, però necessitem el poble”, reivindicaven a
la seva pancarta. De sobte hi ha
una aturada i un parell de pagesos desapareixen dissimuladament a fer un riu. Una parada tècnica de pocs minuts per tornar a

109004-1216988L

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA
DE SABADELL I COMARCA

A la dreta, els manifestants a Girona i les protestes a
Lleida, prop de la presó, i a Tarragona ■ M.LL. / ACN

que la gent surti al carrer”.
Els veïns de Tàrrega també van decidir sortir a protestar al carrer omplint la
plaça Major.
A Manresa, prop de
10.000 persones van sortir al carrer per reclamar
la llibertat dels presos independentistes i van omplir la plaça Major, que va
quedar petita, on es va llegir un manifest crític amb
les últimes actuacions policials. En acabar, un grup
va traslladar la protesta a

les portes de la caserna de
la Guàrdia Civil, on van
cantar proclames contra
les forces d’ocupació. A
Tortosa els manifestants
també es van desplaçar al
matí fins a la caserna de la
Guàrdia Civil sota la vigilància del cordó policial
dels Mossos d’Esquadra.
La plaça de Vic, i també altres places de moltes poblacions, es va omplir de
manifestants per reclamar la lliberat dels líders
independentistes. ■

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

Elena
Ferran

Els pagesos,
a l’hora
d’esmorzar
dalt del
remolc que
els portava a
Barcelona ■
E.F.

agafar el volant. A peu de carretera els criden: “Visca la terra!”. Una
de les pageses va amb els dos nanos penjats darrere el tractor.
“Puja dona, que avui tot s’hi val”, i
m’assenyala el pagès del darrere,
que em convida a enfilar-me a la
pala. Dubto, però les cames ja em
defalleixen de la caminada del dia
abans. No m’ho repenso i m’hi
enfilo. Tinc una panoràmica, no
gaire còmoda, però a uns metres
que em separen del terra. Ni així
puc veure on pot arribar tanta i
tanta gent que tinc al davant. ■

181735-1216644Q

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

DE CONFORMITAT AMB ALLÒ QUE
ESTABLEIX EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR, ES CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL DE COMPROMISSARIS PER AL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2019 A LES 12:30 HORES EN
SEGONA CONVOCATÒRIA I MITJA
HORA ABANS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, AMB EL SEGÜENT ORDRE
DEL DIA:
- Aprovació de la liquidació de comptes i d’estats financers de l’exercici
2018.
- Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2020.
- Precs i preguntes.
L’ASSEMBLEA ES CELEBRARÀ A LA
SALA D’ACTES DE LA CAMBRA DE
LA PROPIETAT, C/NARCÍS GIRALT, 50
Atentament,
ANTONI QUINTANA PETRUS
President
865543-1218103Q

171472-1214196L
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“Ha estat èpic”

MULTITUDINÀRIES · La participació en les marxes per la llibertat es multiplica en l’últim
tram i col·lapsa els accessos a Barcelona GESTA · Els participants viuen l’experiència amb
emoció i entusiasme MÉS · Una sisena marxa des de Castelldefels omple la Gran Via
Virtudes Pérez
BARCELONA

D

iu un vell proverbi que si
camines sol vas més ràpid,
però que si camines acompanyat arribes més lluny.
Les multitudinàries marxes populars que ahir van acabar desbordant Barcelona i també totes les
previsions de participació així ho
testifiquen. Procedents de Vic,
Berga, Tarragona, Tàrrega i Girona, més una sisena que va partir
de Castelldefels l’últim dia, les columnes de gent es van anar engrandint, multiplicant, al llarg de
tot el recorregut, i especialment en
l’últim tram, fins a esdevenir veritables marees humanes. La força
de la gent va deixar ahir de ser un
lema o un somni i es va fer fortament visible. A la C-58, a la Meridiana, a Badalona, a la Gran Via,

a la Diagonal… Amb pas ferm i imparable, els caminants van arribar
més que contents, pletòrics. Alguns, especialment els que havien
recorregut més quilòmetres, gairebé no se sentien les cames, però
res importava; la queixa ahir no hi
tenia cabuda. Només l’emoció i el
goig d’haver fet història.
Com va dir Mariano Rajoy, “els
catalans fan coses”. I una de les
coses que fem és caminar. I caminar molt per la llibertat del nostre
país. En Josep Pla Verdaguer no
només presumia ahir de cognoms
il·lustres. Als seus 72 anys, havia
fet el recorregut Vic-Barcelona i
encara li sobraven forces. “Si n’hagués hagut de fer 200, els hauria
fet”, assegurava.
En Josep havia sortit de Vic dimecres al matí amb cinc persones
més, de les quals només dues van
arribar a la Garriga. “Allà, l’únic
que m’acompanyava em va dir:

«Hauràs de continuar tu sol...»” I
ell no s’ho va pensar. Però la soledat en les “marxes per la llibertat”
no existeix. “No he estat mai sol,
sempre he estat acompanyat, i
molt ben acompanyat”, afirmava
ahir a punt d’arribar a Barcelona.
La Laia Monés, de 17 anys, que
es va afegir a la marxa a Llinars,
compartia l’entusiasme. “Acumulem tants anys de lluita compartida que al final s’ha convertit gairebé en una religió”, reconeixia. I en
Francesc Tomàs (58), que havia
sortit d’Argelaguet, a la Garrotxa,
encara més lluny de Girona i de
Vic, corroborava aquest sentiment
de comunió que es vivia ahir en totes les marxes. “Ha estat èpic”, resumia, mentre amenitzava el trajecte amb un guitarró. “És una jarana segona de Veracruz. La música ha estat també important per
fer més lleuger el recorregut”, insistia. Ell, com molts altres, ente-

Cinc marxes de
100 quilòmetres
Les cinc marxes organitzades per l’ANC i
Òmnium que han recorregut Catalunya en
tres dies fins a confluir
a Barcelona estaven
pensades per cobrir
100 quilòmetres en cada trajecte. Havien sortit dimecres al matí de
Girona, Vic, Berga, Tarragona i Tàrrega.

nia que aquestes marxes populars,
organitzades per l’ANC i Òmnium
Cultural i inèdites fins ara a Catalunya, tenen una càrrega simbòlica
important. “És un camí, no pararem fins que no hi arribem.”
Aquest fervor, aquest sentiment
de germanor i alegria, va ser constant fins al final. L’Eugeni Llahí
(46), que venia de Tona, recordarà
sempre amb especial emoció la rebuda als pobles. “A Centelles van
fer 90 truites, la gent no ens ha pogut rebre amb més afecte, no ens
ha pogut abrigar més”, explicava.
Encara portava a sobre un trosset
del fuet que li havien ficat dins la
motxilla quan va marxar de la Garriga, on van obsequiar els caminants amb un menú variat que
acabava amb paella. “Espectacular, va ser espectacular...”, repetia
l’Eugeni, per qui les marxes que
ahir van acabar a Barcelona han
contribuït en gran mesura a “reviure l’essència de l’1-O, amb el poble com a gran protagonista”.
En Joaquim Assensi, de 52 anys,
va fer tot el trajecte des de Folgueroles, al costat de Vic. “Ha estat increïble. Moments preciosos quan
veies mares joves caminant amb
els nadons a sobre i fins i tot donant el pit.” Per ell, la mobilització
d’ahir no ha de ser un fet excepcional, sinó l’inici d’una nova etapa
marcada “per la unió del poble”.
“Crec que ja vam aprendre del 3-O.
Això ha de seguir. No es pot parar,
és l’única manera.”
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bava a Barcelona acompanyat de
la Isabel, la seva dona. “Estic content, però també amb el cap fred
i amb ràbia. Tot això és un problema econòmic; si anéssim tots bé,
segurament no seríem aquí”, sintetitzava en Miquel.
Però també hi va haver alguns
casos excepcionals, com ara l’experiència del Jordi Carbonell, de 71
anys. Ell és de Sabadell, però per
poder fer la marxa sencera com
anhelava, va agafar un autobús
fins a Vic el primer dia i va tornar
a peu. Ahir estava satisfet de la
gesta. “Ha estat preciós, la gent
ens ha filmat, ens ha fet costat, a
la Garriga, on molta gent ens ha
obert casa seva perquè hi poguéssim dormir; hem rebut un tracte
exquisit, la gent gran ens ha rebut
emocionada, amb llàgrimes als
ulls”, relatava Carbonell.
Mentre la marxa procedent de
Sant Quirze, la primera a arribar a
Barcelona, abans fins i tot de l’hora
prevista, entrava per la C-58, i la
procedent de Girona, que hi havia
arribat via Masnou i Badalona, ho
feia per la Gran Via, les marxes que
havien sortit de Tàrrega i de Tarragona i que s’havien convertit en
una de sola a Martorell van entrar
a Barcelona per la Diagonal. A Mar————————————————————————————————————————————

La sisena marxa, la
dels CDR per l’autovia de
Castelldefels, va aplegar
milers de joves
————————————————————————————————————————————

D’anècdotes positives, moltes.
D’elogis a l’organització, infinits.
“Un 10”, subratllava la Rosa Planes. L’estat de felicitat que es vivia
durant les marxes minimitzava o,
directament, feia invisible qualsevol incident. Ningú en parlava. Si
algú els va insultar o els va llançar
pedres des d’un pont, el van ignorar. Fins i tot, seguint els consells
d’en Tomàs, van respondre a algunes provocacions amb cançons i
música. “El que compta és que tots
junts hem caminat pel mig de
l’AP-7”, destacava en Jordi Bufí
(36), que venia de Granollers. “A
Barberà ens han fet fora d’un cafè
amb l’himne espanyol, però no ens
ha importat. Ningú pot enterbolir
una experiència tan extraordinària com aquesta”, comentava en
Xavier, de 62 anys, procedent de
Bagà.
L’animositat, ben visible en moltes cares, no era incompatible amb

el reconeixement i la presa de
consciència de la realitat, del moment difícil que està vivint Catalunya aquests dies. Les imatges de
les fogueres, els aldarulls i les càrregues policials havien generat
en molts dels caminants una sensació contradictòria. “En molts
moments he pensat que nosaltres
som dins d’una bombolla d’entusiasme, però alhora som molt conscients de la realitat. Ens sentim feliços, però enfadats alhora. Hem
tingut moments d’emoció, però
també d’impotència i de ràbia”,
comentava la Montserrat (56), de
Ribes de Freser.
Autocars
No tots els que van arribar ahir a
Barcelona havien fet els 100 quilòmetres de recorregut que tenia cadascuna de les cinc marxes. A Sant
Quirze, on finalment van confluir
les columnes procedents de Vic i

de Berga, van dormir unes 1.500
persones. La resta s’hi van anar
afegint. Com va passar en molts
altres municipis. A l’Alcampo de
Sant Quirze, hi havia ahir diversos
autocars que van venir d’altres
punts de Catalunya per fer el tram
final fins a Barcelona per la C-58.
Molta altra gent va arribar en vehicle privat fins a Sabadell i també es
va afegir a la marxa. “Jo he vingut
en cotxe des de Castellbell i el Vilar, al Bages, perquè sentia que hi
havia de col·laborar, que hi havia
d’aportar el meu granet de sorra”,
comentava la Ivet, de 24 anys.
També hi va haver famílies que es
van repartir trams. I fins i tot gent
que va fer recorreguts intermitents. “Nosaltres vam fer el tram
de Manresa a Vacarisses i avui
hem fet el tram final. Del que es
tracta és d’omplir els carrers,
d’omplir-los a vessar”, explicava en
Miquel Serra, de 63 anys, que arri-

A dalt, l’entrada de
les marxes des de
Tàrrega i Tarragona
per Sant Just
Desvern i cap a la
Diagonal i un detall
de la marxa al seu
pas per Sabadell.
A l’esquerra,
capçalera de les
marxes de Vic i
Berga, unides en
una de sola a Sant
Quirze. A baix, la
marxa dels CDR per
la C-31 des de
Castelldefels
■ JUANMA RAMOS /
ORIOL DURAN / SABATÉ /
EFE

torell, on es van ajuntar les columnes de Tarragona i Tàrrega, va passar exactament el mateix que a
Sant Quirze. El nombre de participants es va multiplicar en el darrer
tram fins a arribar a Barcelona.
Tant que la marxa es va anar fent
cada cop més lenta des de Molins
de Rei, ja que en cada municipi del
Baix Llobregat s’hi afegia gent.
L’efecte multiplicador va ser tan
gran que, a l’altura de Sant Just,
els manifestants van decidir ocupar els vuit carrils de l’autopista.
Les ANC de Cornellà, Sant Joan
Despí, Esplugues i Sant Just es van
encarregar de la darrera etapa, en
què molts, com en Jordi i la Cèlia,
de Mollerussa, van anar a “recollir
menjar i roba que tenien al vehicle,
aparcat prop de TV3, per poder
tornar al vespre”. Els amics de
l’Adri, el jove d’Esplugues que està
exiliat a Bèlgica, s’encarregaven
d’animar amb crits els que esperaven al “pont de TV3” i els concentrats van acabar caminant pels vorals i els talussos de l’autopista per
poder avançar.
A l’altre cantó del Baix Llobregat, per Castelldefels i Gavà, la que
es va convertir en sisena marxa,
convocada pels CDR, va esdevenir
un èxit inesperat. Milers de persones van ocupar els dos sentits de la
marxa de la C-31 des de Castelldefels i fins a la plaça Cerdà. Només
tenia una etapa i hi participaven
majoritàriament joves i veïns de
les localitats per on va circular. ■
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Persianes abaixades al Mercat de Santa Caterina de Barcelona, ja de bon matí. A la dreta, estibadors del Port de Barcelona, que es van afegir a l’aturada ■ J. RAMOS / J. PANYELLA

Èxit d’una vaga general
històrica que atura mig país
a La convocatòria de dos sindicats minoritaris és seguida de manera desigual segons el sector, però
grans empreses com la Seat aturen la producció a Seguiments d’entre el 32% i el 80% a les plantilles
Eva G. Pagán
BARCELONA

Tancament de botigues gairebé total a Barcelona i molt alt arreu

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

Dos sindicats minoritaris,
la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de
Catalunya (IAC), van
aconseguir aturar de nou
mig país amb una convocatòria que va mobilitzar
milers de treballadors. Segons les xifres oficials facilitades pel departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies, el consum elèctric va caure del 10,11% a
les deu del matí i del 7,5% a
les dues de la tarda, en uns
valors similars als registrats en l’aturada de país
del 3 d’octubre del 2017, a
la qual CCOO i UGT es van
adherir, tot i que mínimament, recomanant aturades de dues hores als centres de treball.
Malgrat que aquest cop
els sindicats petits van estar sols, empreses com la
Seat van decidir aturar la
producció ja des del torn
de tarda (quarts de dues
de la tarda) de dijous i fins

Pimec Comerç va explicar
que el seguiment de la vaga
en el sector del comerç va ser
ahir “més elevat que en altres
aturades de país”. Amb tot,
reconeixia les diferències per
territoris. Així, els majors seguiments es van registrar a
Girona i Terres de l’Ebre, amb
el 80% dels comerços tancats i puntes fins i tot del
90% en algunes poblacions.
A Lleida, el seguiment va ser
d’entre el 60% i el 90%, i a
Tarragona d’entre el 70% i el
90% dels negocis. El 90%

del comerç del centre de Reus va tancar. Al Vallès Occidental el seguiment va oscillar entre el 20% i el 70%, depenent del municipi, al Maresme, va ser del 50% i al Vallès Oriental d’entre el 20% i
el 50%, exceptuant en poblacions com Granollers, en què
el seguiment va ser del 80%.
Al Baix Llobregat als principals eixos comercials de les
ciutats d’aquesta comarca
van tancar entre el 20% i el
60%.
Pel que fa a la ciutat de

Barcelona, el tancament va
ser gairebé total a eixos comercials com Gràcia, Cor Eixample (Dreta de l’Eixample),
Sant Antoni Comerç i Sant
Andreu. A Eixos Comercials
com Horta, Sant Gervasi, Poble Nou o Nou Eixample (Eixample Esquerre), algunes de
les botigues que havien obert
al matí es van acabar sumant
a la tarda, de manera que el
comerç de proximitat de Barcelona va tancar en el 70%
dels casos a la tarda.
Establiments com els de

El Corte Inglés van optar per
tancar tots els centres i mercats com el de la Boqueria, el
de Santa Caterina i el de Sant
Antoni treballaven ahir a mig
gas, amb parades tancades ja
de bon matí per l’adhesió a la
vaga. Tot i que Mercabarna sí
que va obrir les portes, el cert
és que la menor afluència de
compradors va ser més que
notable, segons van informar.
El mercat del peix de Mercabarna va registrar el 85% menys de compradors per la vaga general.

el darrer torn de divendres. De fet, fins dilluns a
quarts de sis del matí no hi
ha previst que es reprengui la fabricació a la planta
automobilística de Martorell. La cadena de distribució alimentària Bon PreuEsclat va decidir no obrir
cap establiment i va decretar un tancament patronal al llarg de la jornada.

També els estibadors del
Port de Barcelona es van
afegir a la protesta i van
parar durant dotze hores,
entre els vuit del matí i les
vuit del vespre. El Port de
Barcelona, però, va xifrar
el seguiment a l’enclavament en el 21%. I empreses com Nissan, amb planta a la Zona Franca de Barcelona, van operar amb

normalitat.
El secretari general de
la Intersindical-CSC explicava ahir que els registres
de la vaga d’ahir superaven els de la vaga del 3
d’octubre del 2017 en alguns dels sectors productius perquè va ser superior
al comerç i en els efectes
en la mobilitat, però a la
resta de sectors, com la in-

dústria o els serveis, la incidència va variar segons
el territori.
Segons les xifres registrades pel departament de
Treball a les quatre de la
tarda, els serveis mínims
s’havien complert i no es
van registrar incidències
ni denúncies provocades
per la vaga.
A la indústria, la patro-

nal Pimec assegurava que
havia tancat el 30% de les
empreses i el 68% dels treballadors no havien anat a
treballar per adhesió a la
vaga o per pacte amb l’empresa. Les xifres eren similars a les de la patronal
Cecot, amb el 32,5% de
tancament d’empreses i
el 32% treballadors en vaga.
Als serveis, Pimec parlava d’un tancament d’empreses del 40% i d’un seguiment dels treballadors
del 83,8%, segons Pimec, i
del 70,5%, segons la Cecot,
que rebaixava el seguiment empresarial als serveis fins al 54,9%.
A la construcció, la Cecot parlava d’un tancament del 61,9% de les empreses i del 80,1% de vaga
dels treballadors.
El seguiment a l’ensenyament públic va ser del
42,5%, del 33,3% al concertat i del 24,6% al privat.
A les universitats va arribar fins al 90%. Al transport de viatgers, hi va haver el 50% menys de passatgers al metro, el 47,6%
als Ferrocarrils de la Generalitat i el 40% menys al
Tram. Renfe no va facilitar
xifres.
Quant a la sanitat, el seguiment va ser del 20% a
l’ICS, del 19,9% a la sanitat concertada i del 5,4% a
la privada. I a la funció pública, segons treball, la vaga va ser seguida pel 35%
dels funcionaris. ■
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Seguiment
massiu al sector
de l’educació

ÈXIT · El seguiment de la vaga a les universitats arriba al 90% i als instituts de secundària
públics, al 66% PROTESTA · Una manifestació que va transcórrer pel centre de Barcelona va
congregar prop de 14.000 estudiants DETENCIONS · Al final de la marxa, a la Via Laietana, es
van produir aldarulls i càrregues policials davant de la prefectura de la policia espanyola
Rosa M. Bravo
BARCELONA

E

ls estudiants van tornar a
fer ahir una demostració de
força al carrer i en el tercer
dia de vaga de l’ensenyament, que va coincidir amb la jornada de vaga general, van buidar
les aules i es van manifestar en una
marxa que va aplegar prop de
14.000 persones al centre de Barcelona. El seguiment de la vaga va
ser massiu, amb unes xifres que
van arribar al 66% als instituts públics i al 90% de les universitats. Els
sindicats convocants xifraven en
un 26% el seguiment als centres de
secundària privats i en un 35% als
concertats. Pel que fa als instituts,
el seguiment més alt es va produir
als serveis territorials de Lleida
–un 95,2%– i al Vallès Occidental
–un 93,4%–. El més baix va ser a la
ciutat de Barcelona –un 23,8%– i
als serveis territorials de Girona
–un 29,9%–. L’adhesió a les aturades als instituts públics va anar
augmentant a mesura que s’acostava la vaga general. Dimecres, el primer dia de l’aturada convocada pel
Sindicat d’Estudiants, el seguiment va ser del 28%. Dijous, jornada en què ja es va sumar el Sindicat
d’Estudiants dels Països Catalans a
la convocatòria de vaga a l’ensenyament, l’adhesió va ser del 46%.
A les universitats catalanes les
aules es van buidar a la majoria de
campus. A la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma
(UAB) el seguiment va ser total, excepte una assistència del 2% dels
alumnes al campus de Sabadell de
la UAB i del 10% dels estudiants als
dos campus de medicina de la mateixa universitat. El seguiment va
ser també massiu a la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC),

mentre que a les universitats de Girona i Lleida no va haver-hi activitat lectiva. Tampoc a la Pompeu
Fabra, on va secundar l’aturada el
75% del personal d’administració i
serveis (PAS). Es va suspendre l’activitat docent a la Rovira i Virgili,
mentre que a la Universitat de Vic
el seguiment va ser gairebé total
entre els estudiants i el PAS i el
personal docent i investigador
(PDI). Van tancar alguns centres a
la Ramon Llull, on el 95% dels
alumnes van faltar a classe, i no va
haver-hi activitat avaluable. A la
Universitat Abat Oliva va haver-hi
una assistència menor d’estudiants, ja que fins a un 17% es van
sumar a la vaga. Durant aquesta
setmana alguns rectors han reco—————————————————————————————————————————————

A les universitats
catalanes les aules es
van buidar a la majoria
de campus
—————————————————————————————————————————————

manat als docents, sempre respectant la llibertat de càtedra, que evitessin les activitats avaluables i les
d’assistència obligatòria. En alguns
casos ho van fer després de l’ocupació dels rectorats per part dels estudiants.
A diferència de dijous, en què es
va convocar una manifestació, la
crida que feia ahir el Sindicat d’Estudiants era a una mobilització a la
plaça Universitat de Barcelona a
les dotze del migdia. La mobilització va esdevenir una manifestació
que va transcórrer pels carrers Pelai i Fontanella fins a desembocar a
la Via Laietana. Segons la Guàrdia
Urbana, la marxa va aplegar
13.800 persones. Les consignes
van ser les habituals dels últims
temps: “Llibertat presos polítics”,

“Fora les forces d’ocupació”, “1
d’octubre, ni oblit ni perdó” i “Si no
hi ha solució hi haurà revolució”,
entre altres. I moltes pancartes
imaginatives, com la que deia:
“Heu empresonat sant Jordi i s’ha
despertat el drac.”
Bona part dels manifestants
eren estudiants de l’ensenyament
secundari que, malgrat la seva joventut, han participat ja en nombroses protestes. L’Àfrica, la Marta, la Laia i la Carla, alumnes dels
Salesians d’Horta, afirmaven que
es manifestaven “en contra de la
sentència i que ens treguin el dret a
la manifestació”. Les noies reflexionaven que, més enllà de protestar
per la sentència, cal reivindicar la
llibertat d’expressió, i posaven com
a exemple el cas del raper Valtònyc
i les condemnes de Jordi Sànchez i
Jordi Cuixart “per les seves idees”.
La Marta recordava que la primera
mobilització en què va participar
va ser la Via Catalana del 2013,
mentre que la Carla rememorava
que la primera gran mobilització
en què va participar va ser l’1-O. “A
mi ningú m’ha adoctrinat, he arribat jo sola a les meves conclusions”, explicava.
Créixer amb manifestacions
El Josep, estudiant de batxillerat
de Malgrat de Mar, es manifestava
ahir perquè “la sentència és inhumana, i busco la llibertat que busca
tot el poble”. Ha crescut anant a les
manifestacions de l’Onze de Setembre amb la família, i ara ja protesta de forma autònoma. La Maria, estudiant de la Facultat de
Ciències de la UAB, ha fet poques
classes aquesta setmana. La Maria
ja s’havia manifestat en altres ocasions per qüestions universitàries
com ara la baixada de taxes i les
reivindicacions dels doctorands, i

13.800

persones van assistir
ahir a la manifestació
d’estudiants que va
transcórrer pel centre
de Barcelona.

90

per cent dels alumnes
van secundar la vaga
general a les universitats catalanes.

66

per cent dels alumnes
dels instituts públics
es van adherir a les
aturades ahir.

ahir ho feia “per defensar la llibertat de manifestació i perquè els
presos polítics haurien d’estar absolts”.
La manifestació estudiantil no
va aplegar només alumnes de secundària i de la universitat. Nombrosos treballadors es van acostar
a la marxa més multitudinària que
va tenir lloc durant un matí en què
es van succeir diversos piquets informatius pel centre de la ciutat.
Va ser el cas, per exemple, de l’Ignasi, que treballa amb discapacitats en un centre ocupacional i que
ahir cridava amb els estudiants
“perquè la situació no és justa, no
se’ns vol escoltar”. Els joves estiraven un carro al qual es van enfilar
nombrosos adults hores abans de
la convocatòria dels Jardinets de
Gràcia. Com el David, mestre
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Ajuntament de
Canet de Mar

Ajuntament de
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d’educació infantil de Barcelona, que
ahir va fer vaga i es va manifestar amb
les filles adolescents, de 13 i 17 anys.
“Avui tota la família fem vaga”, va explicar. No és la primera mobilització a
què acudeixen des que es va saber la
sentència, ja que han assistit a algunes
protestes durant les tardes. Viuen a
l’Eixample i han estat testimonis dels
desperfectes l’endemà dels aldarulls,
tot i que al seu carrer no se n’han produït. “Som aquí perquè és una injustícia que hi hagi gent a la presó per defensar els seus ideals. Si no ens movem
no aconseguirem res”, assegurava
aquest mestre.
La manifestació va concloure a la
plaça Sant Jaume i un grup nombrós
la va acabar a la Via Laietana. La marxa es va aturar davant de la prefectura
de la Policía Nacional i bona part dels
manifestants van començar a increpar

els agents que hi havia, amb diverses
furgonetes, en un dels laterals de la
prefectura. Durant una hora, les xiulades als agents es van alternar amb
llançaments d’objectes com ara ampolles d’aigua; eren victorejats cada cop
que impactaven amb l’objectiu i va haver-hi algunes corredisses. La tensió va
anar augmentant fins que els agents
van dispersar la concentració i van començar a practicar detencions, una de
les quals va estar tenyida de violència
policial quan una desena d’agents van
treure un jove d’un bar i el van colpejar
diverses vegades.
A partir d’aquí va esclatar la quarta
jornada d’aldarulls a Barcelona des
que es va fer pública la sentència, amb
material cremant a la plaça Urquinaona, llançament de gasos lacrimògens i
pilotes de goma per part de la policia.
(Més informació a la plana 26.) ■

De dalt a baix i d’esquerra a
dreta, la manifestació a la plaça
Sant Jaume, un moment de la
marxa dels estudiants, i
antiavalots davant de la
prefectura de la Policía Nacional
de la Via Laietana ■ ORIOL DURAN

El Ple de l’Ajuntament de Valls, en
sessió celebrada el dia 16 d’octubre
de 2019, va aprovar provisionalment
la modificació de l’ordenança fiscal
número 1 que regula l’Impost sobre
Béns Immobles; l’ordenança fiscal número 2 que regula l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres;
l’ordenança fiscal número 11 que regula la Taxa per la recollida i gestió de
residus municipals i comercials; i la
supressió de la Taxa pel transport
urbà i l’ordenança fiscal número 9 que
la regula, per a l’any 2020.
D’acord amb l’art. 17 del Text Refós
de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, s’exposa al públic durant el
termini de trenta dies durant el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes. En cas de no
produir-se’n cap, s’entendran definitivament aprovades, i es publicarà el
text íntegre de les modificacions.
Valls, 17 d’octubre de 2019
El secretari en funcions,
Jerónimo Rivas Gómez

Els acords provisionals romandran exposats
al públic, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província durant el qual, els qui tinguin
un interès directe o resultin afectats, en els
termes previstos a l’article 18 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes.
Els anteriors acords provisionals, així com el
text complet de les Ordenances fiscals modificades consta publicat a efectes de la seva
consulta al web municipal https://canetdemar.cat/seu_electronica.
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
135006-1218030Q

Ajuntament de
Matadepera
ANUNCI

831817-1218108Q

Ajuntament de
Valls

En compliment del que disposa l’article 17
del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que el Ple de l’Ajuntament de Canet
de Mar, en sessió extraordinària de data 10
d’octubre de 2019, va aprovar provisionalment, amb efectes 1 de gener de 2020, la
modificació de les ordenances fiscals números 1, 2, 3, 4, 5, 13, 26, 29 i 30.

141001-1218110L

En compliment del que disposen els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases de règim local, s’anuncia que el Ple
de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió
extraordinària de 10 d’octubre de 2019, va
aprovar inicialment la modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics,
per a la seva entrada en vigor a 1 de gener
de 2020.
La qual cosa s’exposa al públic durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, durant el qual els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament
aprovats. Els acords definitius en matèria de
derogació, aprovació o modificació d’ordenances, així com el text refós aprovat d’aquestes, seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, i entraran en vigor un cop transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local.
Els anteriors acords inicials consten publicats a efectes de la seva consulta a la seu
electrònica del web municipal https://canetdemar.cat/seu_electronica.
Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
L’Alcaldessa
135006-1218031Q

Aprovació inicial de l’establiment del servei de recàrrega de vehicles elèctrics de
Matadepera
Per Acord del Ple, de data 30 de setembre
de 2019, es va aprovar inicialment la Memòria justificativa relativa a l’establiment del
servei de recàrrega de vehicles elèctrics de
Matadepera, juntament amb el projecte d’establiment, i la proposta de Reglament del
servei, sotmetent-se a informació pública per
termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes electrònic de la corporació.
S’estableix, com a forma de gestió del servei, la gestió directa per part de l’Ajuntament
de Matadepera.
Durant aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i formular les observacions que considerin pertinents. Així mateix,
el conjunt de la documentació de l’expedient
estarà disponible per la seva consulta al portal de transparència municipal, a l’apartat
següent: https://seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectesnormatius-en-curs
El que es fa públic, de conformitat amb el
que es disposa a l’article 160.1 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
Matadepera, 3 d’octubre de 2019
Nil López Crespo
Alcalde
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Els manifestants ocupen
la xarxa de carreteres
a L’arribada simultània de les Marxes per la Llibertat va col·lapsar els accessos de Barcelona a Hi
va haver talls a diferents punts de la frontera a Normalitat als serveis mínims del transport públic
Marta Membrives
BARCELONA

La mobilització massiva
d’ahir va col·lapsar la xarxa viària de Catalunya i
durant bona part del dia
va blocar els accessos
fronterers. Barcelona, el
punt on van convergir les
marxes per la llibertat, va
viure ahir una autèntic
dia sense cotxes. A mesura que les diferents columnes de les marxes
s’anaven aproximant, la
situació es va agreujar i ja
al migdia era pràcticament impossible accedir i
sortir de la ciutat en vehicle privat. A la tarda, les
mobilitzacions van tallar
diferents vies i van deixar
sense trànsit rodat artèries com ara la Diagonal,
Gran Via i Aragó.
A la Jonquera, els talls
en direcció sud a l’AP-7

van provocar cues de desenes de quilòmetres a
l’altra banda de la frontera que s’allargaven fins a
l’altura de Perpinyà. La
prefectura dels Pirineus
Orientals va comunicar la
impossibilitat de circular
en direcció sud, on també
va estar tallada l’N-II a l’altura de Sant Julià de Ramis. Un tall de la N-152 a
Puigcerdà va blocar durant hores l’accés al pas
fronterer de la Cerdanya.
Un grup de manifestants
va tallar de les sis del matí
fins les set de la tarda la
carretera N-145 que
uneix la Seu d’Urgell amb
Andorra. A l’hora de tancar aquesta edició es mantenia el tall a la Jonquera.
La resta de la xarxa viària catalana estava blocada en diferents punts repartits per tot el territori.
Pel sud els manifestants

Les xifres

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

3

33

57

accessos fronterers van estar tancats, els de l’AP-7 a la
Jonquera, l’N-152 a Puigcerdà
i l’N-145 a la Seu d’Urgell.

per cent van ser els serveis
mínims als trens de rodalies,
que es van complir amb normalitat excepte talls puntuals.

vols cancel·lats, tots a l’aeroport del Prat, d’un total de
979 operacions previstes pel
dia d’ahir

van tallar l’N-340 a l’Ampolla i poc després van
passar a blocar l’AP-7 en
sentit sud en el mateix
punt. La C-31 a Badalona
va estar tallada des que al
migdia hi va passar una de
les columnes de les marxes per la llibertat i es feien desviaments del trànsit cap a ronda Litoral en
direcció Barcelona. A més
dels accessos pel nord i el
sud de l’AP-7, l’N-II i l’N340, al vespre encara quedaven tallades la C-17 a

Ripoll i l’N-230 al Pont de
Suert, que dona accés a la
Vall d’Aran.

rents marxes. Els serveis
mínims decretats van funcionar amb normalitat.
En el cas del metro, els autobusos metropolitans, el
tramvia i els Ferrocarrils
de la Generalitat va ser del
50% en hores punta, entre
les 06.30 h i les 09.30 h, i
entre les 17 h i les 20 h,
mentre la resta de la jornada era del 25%. Al metro hi
va haver tancaments puntuals d’accés a algunes estacions i a la tarda els
trens van deixar d’aturar-

Transport públic
Pel que fa al transport públic, la coincidència de les
mobilitzacions amb la jornada de vaga va fer baixar
el volum d’usuaris. Des de
primera hora del matí la
demanda era d’entre el
40% i el 50% de la d’un dia
normal i molts el feien servir per desplaçar-se cap a
les capçaleres de les dife-

se a l’estació d’Urquinaona de les línies 1 i 4 pels aldarulls al voltant de la Via
Laietana. Pel que fa a la
circulació d’autobusos va
ser més complicada a causa dels talls de carrers.
A rodalies, des de primera hora del matí i fins al
migdia hi va haver alguns
talls puntuals a causa de
l’ocupació de les vies. A
partir de les cinc de la tarda es va tancar l’estació de
passeig de Gràcia i no és
previst que torni a obrir
fins aquest matí. Poc després es van tancar alguns
dels accessos a l’estació de
Plaça Catalunya i a la
d’Arc de Triomf es controlava l’accés per regular el
flux de viatgers. La major
afluència a la xarxa de Rodalies es va registrar a les
estacions del centre de
Barcelona i els serveis mínims del 33% es van complir amb normalitat.
Pel que fa als aeroports,
Aena va informar de 57
vols cancel·lats, tots a l’aeroport de Barcelona,
mentre que a Girona i a
Reus van poder fer totes
les operacions previstes.
L’única dificultat que va
registrar el Prat va ser
l’accés per carretera, per
això recomanaven als
viatgers sortir amb molta
anticipació i optar per
desplaçar-se amb l’L-9 del
metro. ■

Ajuntament de
Manlleu
ANUNCI

166503-1218118Q
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La Junta de Govern Local, en la sessió de
16 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment, per delegació de l’Alcaldia, la modificació puntual del pla parcial El Serrallo, d’iniciativa pública i promoguda per l’Ajuntament
de Manlleu, per tal de destinar el terreny municipal d’equipament públic de l’avinguda
Puigmal número 199 a comissaria de la policia local.
Simultàniament s’ha convocat un termini
d’informació pública d’un mes per mitjà de la
publicació del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, en un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i al tauler d’edictes electrònic
de la Corporació. El termini d’informació pública es computarà des de la darrera de les
publicacions obligatòries abans esmentades.
En aquest període de temps, les persones
interessades podran consultar i examinar el
projecte del pla parcial urbanístic a través de
la pàgina web de la seu electrònica
www.manlleu.cat –l’ajuntament a un click–
disponible 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana, en l’apartat Planejament Urbanístic i Projectes; i si així ho desitgen podran
consultar-lo presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, els matins de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i tardes de dimarts,
dimecres i dijous de 16 h a 18 h (excepte
mesos de juny a setembre, Setmana Santa i
festes de Nadal).
Durant el termini d’informació pública, totes
les persones físiques o jurídiques poden
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’expedient (AST/400/2019) i
obtenir-ne còpia.
b) Presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportú d’aportar en relació amb els expedients sotmesos a informació pública.

Manifestants bloquen l’AP-7 a la Jonquera, tall a l’N-340 a
l’Ampolla i viatgers a l’estació de Sants al matí ■ EFE / ACN / J. R.

Alhora s’ha acordat també la suspensió de
tramitacions i llicències, d’acord amb el que
estableix l’article 73.2 TRLUC, en l’àmbit en
què les noves determinacions comportin una
modificació del seu règim urbanístic tal com
es reflecteix en els plànols normatius números 5 i 6 del document en què es formalitza
la modificació del pla parcial urbanístic que
es sotmet a informació pública.
L’alcalde
Àlex Garrido i Serra
Manlleu, 17-10-2019

BBVA amb els projectes empresarials catalans

Ramon Ramon. Fundador de Caviaroli

Ofereixen sabors com l’oli
de sèsam, d’avellana i
combinat d’oli i romaní.
Ampliaran les varietats?
L’ampliem d’acord a les
necessitats i tendències
gastronòmiques, i això
ens comporta treballar
amb proveïdors d’arreu
del món i seleccionar les
millors matèries primeres

“Les perles d’oli donen
una explosió de sabor”
Caviaroli és una empresa
familiar? Quin és l’any de
la seva fundació?
Sí, Caviaroli és una empresa de la família Ramon
Ramon d’Esparreguera,
que es va fundar l’any
2011 però que va començar a operar obertament
al mercat l’any 2012. Durant els primers quatre
anys només produïa i comercialitzava perles d’oli
de diferents procedències
i variants.
Han dissenyat el primer
producte d’encapsulació
d’oli d’oliva verge?
Quants anys van caldre
per poder-lo crear?
Nosaltres som els pioners
en l’encapsulament de
l’oli en termes generals i
el primer producte que
vam fer va ser l’encapsulament d’oli d’oliva extra
verge, en les seves varietats arbequina i picual. El

meu pare i jo vam treballar-hi durant tres anys
fins a aconseguir les primeres perles que ens vam
afanyar a compartir amb
en Ferran Adrià per poder
validar la qualitat i el potencial de mercat a través
d’una prova de concepte.
Aquest afany d’innovació
ens ha permès de tenir el
reconeixement del sector
i de moltes fires d’alimentació. Aquest any hem rebut dos premis Faby
Awards i un guardó a la
innovació a Chicago, a
través de la NRA (National Restaurant association)
Quina tècnica se segueix.
La pàtina que cobreix les
perles és feta de gelatina
natural?
La tècnica que segueix és
de gelificació per contacte
entre una gelatina d’origen marí, d’una alga, i una

font de calci. Això fa que
el producte resultant sigui completament apte
per a tothom. Fins i tot es
pot considerar un producte vegà.
Els experts asseguren
que aquest tipus d’encapsulament permet de fer
servir oli en la presentació de plats en els quals
abans era impossible,
com les tapes o els canapès.
Treballem amb els cuiners per a desenvolupar
productes que puguin
aportar valor a la cuina.
Caviaroli permet d’aportar un toc d’oli de forma
controlada i de gaudir del
plaer que aporta el fet
d’afegir un greix al nostre
paladar i poder aconseguir fer-ho sense patir
perquè l’oli s’escampi i
s’absorbeixi en un canapè.
A l’hora, Caviaroli aporta

Ramon Ramon, a la seu de l’empresa. ■ JUANMA RAMOS

un sabor controlat que es
pot fer servir a tot tipus de
plats per gaudir de l’experiència de l’explosió de sabor de cada una de les perles i a l’hora veure l’efecte
visual que produeix. Es
pot fer servir en tots tipus
de plats amb carns i peixos fumats, crus, marinats, a sopes fredes i calentes on surarà, a postres
amb xocolata o fruites, ge-

lats i tot tipus de plats i
postres d’avantguarda.
Es diu que té una textura
com el caviar?
L’experiència en boca
emula la sensació que deixa el caviar quan es pren.
La perla es trenca amb la
pressió de les dents i allibera una quantitat de
greix i de sabor que recorda el del caviar.

Quins són els projectes
de futur de l’empresa?
Quin horitzó tenen fixat?
Continuar creixent en
tots els sentits. Desenvolupant nous productes,
ampliant la nostra xarxa
comercial i dibuixant un
horitzó reeixit amb la
complicitat de la millor
cuina de vanguardia.
Quina ha estat la seva experiència col·laborant
amb BBVA? S’ha sentit
acompanyat?
Col·laborant amb el
BBVA, hem tingut l’oportunitat de saber que tenim un banc global i que
amb l’agilitat de la seva
plataforma digital i la seva
presència internacional
les nostres transaccions
estan una mica més garantides.
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El món de la cultura acull
l’aturada amb sectors i
comportaments dividits
a Des del LEM o l’Heliogàbal de Gràcia i els sectors independents fins a les

grans infraestructures s’hi han sumat; els autònoms, a mitges
David Castillo
BARCELONA

381112-1134122w

El món de la cultura ha rebut el dia de vaga més o
menys com la resta de la
societat. Mentre que els
quatre barris que he visitat (Coll i Vallcarca, Gràcia, Sagrada Família i Dreta de l’Eixample) tenien al
matí la majoria de començos oberts –fins i tot les
obres en construcció–, les
escoles i els organismes de
l’administració estaven
tancades o a mig gas. Les
botigues tancaven a Gràcia si arribaven piquets,
però les reobrien després.
Per entendre’ns: mentre que la majoria de les
editorials funcionaven als
seus pisos, els museus han
quedat pràcticament tancats. Maria Palau ens informa de la llarga llista
d’entitats museístiques
importants tancades: Museu Dalí, CCCB, Macba,
Miró, Marés, Museu d’Història... Al matí, el MNAC
mantenia només una part
oberta a causa dels problemes de personal. També
funcionava la Sagrada Família, que ha estat tancada
–amb turistes dins– a causa d’un piquet, que més
tard ha marxat. Jordi Bordes, periodista teatral, informa que “els teatres tan-

Els estudiants han posat música i càntics a la resposta a la sentència ■ ORIOL DURAN

Biblioteques s’adhereix a la vaga

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

El servei de Biblioteques de
Barcelona ha anunciat que
s’adhereix a la vaga general i
que ha anul·lat totes les activitats programades.
L’emblemàtic bar musical
gracienc Heliogàbal –amb el
nom de l’emperador romà
anarquista glossat per Anto-

nin Artaud– ha mostrat públicament la seva adhesió:
“Creiem que una democràcia
plena hauria de garantir el
dret a vot amb totes les seves
conseqüències. La pressió judicial i policial no resol les
qüestions polítiques, sinó
que les agreuja.” ■

quen pràcticament tots.
Fins i tot el Liceu i Mago
Pop. El TNC i el Lliure, pel
que comenten, depenen
de la decisió dels actors.”
En aquest mateix sentit,
ens arriba el comunicat de
la Sala Versus Glòries titu-

lat “La presó no és solució”,
en què afirmen: “Davant la
sentència volem expressar el nostre malestar davant la injustícia a la qual
s’enfronten les persones
condemnades.” El comunicat està signat també

per les sales Almeria, Antic Teatre, Joan Brossa,
Regina, Nau Ivanow, Maldà, Ars, Àtrium, Fènix, La
Planeta, SAT!, Gaudí, La
Gleva, Aurora, La Puntual
i moltes altres. El cas del cinema és semblant. La realitat mostra la divisió entre
els sectors més institucionals, públics o semipúblics, que s’hi adhereixen, i
els autònoms o les petites
empreses, que no volen, no
poden o no s’ho poden permetre. També la decidida
aposta dels sectors independents i llibertaris, com
ara Gràcia Territori Sonor, que va optar per cancel·lar els concerts del festival LEM d’ahir. ■

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

Garcia i
Aranzueque
LA CRÒNICA Raül
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tot esperant
l’acampada

A

questa tardor catalana, d’aires revolucionaris, és una
època d’improvisacions i d’accions sorpresa, com ara
la que ahir van anunciar els CDR i tant va espantar les
autoritats: l’acampada popular indefinida. Lloc anunciat:
passeig de Gràcia amb Gran Via, al rovell de l’ou de Barcelona. Hora prevista: a partir de les sis de la tarda d’ahir.
Però a aquella hora, i encara unes hores més tard, aquella confluència és plena de gom a gom de manifestants vinguts d’arreu del país. Passen les hores i l’aire comença a circular entre la gent. Apareix una tenda flotant a l’aigua del
petit bassiol que hi ha al bell mig de la rotonda. No se’n veurà cap més. Si més no, fins a
l’hora de tancar aquesta edició.
A la confluència, grups de joves seuen en rotllana.
“Acampada popular? No.
Nosaltres estem descansant”, diuen uns. Una altra
colla, amb motxilles més voluminoses, diuen que sí que
han vingut a passeig de Gràcia amb Gran Via atrets per
fer nit al cor de la ciutat. No
porten tenda, però. Si cal,
dormiran al ras.
A les xarxes socials comencen a córrer les declaracions
del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Joves al passeig de Gràcia
Diu, en referència a l’acamcantonada Gran Via ■ R.G.A.
pada, que “aquest govern
garantirà un espai de seguretat pública”. “Com va passar
amb els taxistes, oi?”, comenta la concurrència, que té fresques a la memòria les imatges de dies i dies de taxis plantats a la Gran Via en defensa dels seus drets. “Ep, i ben fet
que feien”, diu un home amb l’estelada al coll.
Al càmping proscrit no s’hi està malament. La temperatura és agradable i la zona zero, la Via Laietana, queda lluny.
De tant en tant se senten sirenes, algun esclat llunyà i ambulàncies i bombers que passen rabent. Un home, amb pinta d’haver-les vist de tots colors, amenitza el vespre amb
una guitarra guarnida amb estelades i llaços grocs. Canta el
Que tinguem sort, de Lluís Llach, i el Bella Ciao, nou himne
revolucionari mundial que ningú canta com Déu mana, però
que tothom crida amb entusiasme. La bòfia pot esguerrar la
festa en qualsevol moment. Mentrestant, la gent viu el moment. Això sí, sense tendes de campanya.
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La paradoxa
de l’hospital

160703-1218106Q

SANITAT · L’activitat cau en picat als centres d’atenció
primària i hospitalària, malgrat que les xifres oficials apunten
que només el 23% de la plantilla secunda l’aturada de país

Xavi Aguilar
BARCELONA

S

ortint de l’hospital de Mataró, la
Maria estava feta una fúria. “Estic molt enfadada. Al meu marit,
que és diabètic, li havien de fer un
seguiment de com té el peu i no l’han visitat. Amb la salut no s’hi juga”, deia
queixosa. Poc després, però, admetia
que entenia els motius de la vaga convocada per ahir. Pot semblar un contrasentit, però no va ser el principal dels viscuts
ahir al sector sanitari català. Tot i que les
xifres oficials sobre la incidència de l’aturada són més baixes que a altres àmbits,
la sensació als hospitals i centres d’atenció primària (CAP) del país va ser d’una
clara davallada de l’activitat. Així doncs,
a banda de metges i infermeres, molts
pacients també van fer vaga ahir.
La consellera de Salut, Alba Vergés, va
xifrar en un 23,7% el nombre de professionals del sistema públic de salut que
van secundar la vaga general. Segons les
xifres que va oferir el Departament, ahir
es van fer un 35% menys de visites mèdiques en l’atenció primària per comparació a divendres, mentre que el volum de
receptes va decaure un 30%. Per territoris, les comarques centrals i les de Girona
van ser les que van oferir un seguiment
més massiu. “Ha estat una magnífica resposta de país i una magnífica coordinació
del sistema sanitari”, va indicar Vergés.
Els serveis mínims van garantir el funcionament absolutament normal dels
serveis d’urgències, on les plantilles dels
hospitals van funcionar al 100%. Els malalts ingressats a les unitats de cures in-

tensives tampoc no van notar cap incidència, com a altres serveis no ajornables
que estaven garantits i van operar amb
normalitat, especialment les unitats coronàries, de neonatologia, radioteràpia,
quimioteràpia i hemodiàlisi i les sales
d’operacions d’urgències.
Tornant a Mataró, doncs, la incidència
més clara es va notar en serveis com ara
les extraccions per anàlisis de sang, que
es van anul·lar excepte si es tractava de
preoperatoris, i les consultes externes,
que van tenir una davallada important
d’activitat tant per la falta de metges com
de pacients. “Molta gent ha trucat per
veure si l’atendríem i molts altres, directament, ja no han vingut. L’ambient aquí,
pel que fa a volum de visitants, ha estat
com en un dia de festa. Molta tranquil·litat”, explicaven fonts de l’hospital.
Ho confirmaven el Jesús i l’Isi, que en
sortir del servei de rehabilitació constataven que la meitat dels habituals no havien fet acte de presència. El mateix va
passar a molts CAP, on els serveis mínims eren del 25% del personal i l’activitat també va ser clarament menor que
en un dia habitual. El seguiment en la sanitat privada i concertada va ser menor
que en la pública.
La vaga també va afectar la recerca.
Molts centres d’investigació van ajornar
o suspendre els seminaris i conferències
que solen fer en divendres. A més, es va
registrar un seguiment important entre
el personal administratiu i no tant en
l’investigador, on hi ha un perfil més internacional i s’havien establert serveis
mínims per no desatendre investigacions en curs que es podrien perdre. ■
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Un sanitari passeja per un passadís buit de l’hospital de Mataró, ahir al matí ■ XAVI AGUILAR
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Els aldarulls
s’endureixen i
desborden la
policia
aBarcelona es converteix en escenari d’una batalla campal i la Via Laietana i la

plaça Urquinaona esdevenen l’epicentre de la cinquena nit consecutiva d’uns
disturbis que també es reprodueixen a Tarragona i Girona
J. Panyella/Ò. Pinilla
BARCELONA/GIRONA

La Prefectura de la Policía
Nacional, a la Via Laietana
i la plaça Urquinaona van
ser ahir l’epicentre dels incidents a Barcelona, que, a
diferència d’altres jornades, van començar en
comptes de la nit a primera hora de la tarda quan la
manifestació d’estudiants
va passar a prop de la Prefectura. Un grup nombrós
de manifestants va llançar
objectes contra el cordó
d’agents antidisturbis de
la Policía Nacional que
protegia l’edifici. Els
agents van carregar diverses vegades contra els manifestants utilitzant gasos
lacrimògens, disparant
bales de goma i fent amb
les furgonetes la perillosa
maniobra del carrussel
per intentar dispersar la
multitud, que després de
retrocedir tornava a recuperar les seves posicions.
La tensió va anar augmentant al llarg de les hores
amb desenes de barricades de foc.
Els disturbis es van estendre a la plaça Urquinaona, on un grup d’encaputxats van llançar pedres, boles d’acer, material pirotècnic i ampolles,
entre altres objectes, contra els antiavalots i la policia va utilitzar gasos lacrimògens i va disparar bales
de goma.
En aquesta zona també
es van alçar barricades i
encendre fogueres, creant
una línia de foc que sepa-

rava literalment la plaça
Urquinaona de la Via Laietana, una cinquena nit
d’aldarulls que també es
van estendre per la part
baixa de l’Eixample cap a
altres zones com la Ronda
de Sant Pere, passeig de
Gràcia, Trafalgar, Casp,
Gran Via i plaça Catalunya
i que va registrar noves detencions, ferits i alguna
agressió a periodistes, entre ells dos equips de TVE.
Mentre els aldarulls pujaven d’intensitat a Barcelona i es reproduïen les
imatges, ja habituals en
els darrers dies, de barricades i fogueres per tallar
carrers i impedir l’acció de
la policia, els Mossos d’Esquadra van activar el camió d’aigua en el dispositiu per intentar posar fi als
aldarulls. El cos policial assegurava que tenia intenció d’utilitzar aquest recurs per obrir pas als vehicles policials entre les barricades, i no per dispersar
manifestants.
És la primera vegada
que la policia catalana utilitza aquest recurs en un
dispositiu d’ordre públic.
El canó d’aigua va estar
operatiu fins entrada la
nit, però ja a la tarda es va
poder veure a la Via Laietana, a l’altura de la Prefectura de la Policía Nacional, on hi havia preparat
per intervenir un nombrós dispositiu de recursos policials i material antiavalots.
Amb els aldarulls en
plena ebullició, el tinent
d’alcalde de Seguretat de

l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, admetia
que l’evolució als carrers
de Barcelona amb els disturbis és “a pitjor”. “Els
fets cada vegada són més
violents”, va assegurar
Batlle en declaracions a la
cadena SER. “Una de les
qüestions que més ens
sorprèn i ens preocupa és
l’increment de la violència
que s’ha anat produint”,
va destacar. Batlle va lamentar que els incidents
havien començat ahir més
d’hora i mentre a passeig
de Gràcia encara hi havia
una manifestació pacífica
convocada pels sindicats.
El tinent d’alcalde va assegurar que els disturbis són
cosa d’una “minoria” però
va admetre que és “molt
violenta”.
Buch respon
Amb el dispositiu policial a
ple rendiment per reduir
els efectes dels aldarulls, el
conseller d’Interior, Miquel Buch, va comparèixer a TV3 per assegurar
que els Mossos d’Esquadra
no tenen precedents de la
violència “extrema” que hi
està havent aquesta setmana a Catalunya. “En 25
anys d’història del cos,
aquesta extrema violència
no l’ha viscut mai”, va dir
el responsable d’Interior,
molt qüestionat en els darrers dies.
Buch va explicar que
havien decidit reorganitzar el repartiment de tasques que s’havia establert
entre cossos policials per
“fer front a la violència or-

ganitzada de forma conjunta”. Buch va insistir en
la crida per “aïllar els
grups violents”, que va dir
que estan “organitzats” i
que són “molt combatius”.
Buch va reiterar la seva
“confiança absoluta” en el
cos dels Mossos d’Esquadra per aconseguir “repellir” aquest grups i va fer
una crida a la ciutadania a
no acostar-s’hi. “Són violents i la gent pot prendre
mal”, va dir.
El conseller va recordar
que inicialment estava
previst que els cossos de
seguretat de l’Estat es fessin càrrec de protegir els
edificis de propietat estatal i que els Mossos d’Esquadra s’encarreguessin
de l’ordre públic, però que
hi va haver una reorganització d’aquestes tasques a
causa dels “grups de violència extrema” que estan
actuant a diferents ciutats
de Catalunya. En qualsevol cas, va garantir que
s’està treballant de forma
“coordinada” i “sota el lideratge dels Mossos d’Esquadra”. També va negar
informacions que apuntaven a un reforç de la Guàrdia Civil.
Després que el ministre
de l’Interior en funcions,
Fernando Grande-Marlaska, hagués advertit que
l’Estat aplicarà el Codi Penal amb “tota contundència” a “l’independentisme
violent”, Buch va replicar
que “no s’està parlant d’independentistes”
entre
aquests grups. “L’independentisme fa molts

anys que existeix i és pacífic, respectuós, cívic i es
manifesta amb normalitat”, va dir.
De fet, Buch va reclamar “no tacar el procés independentista que s’ha
construït durant anys” i
que ha estat “cívic, pacífic,
demòcrata i que aïlla la
violència”. “El que estem
veient a les ciutats de Ca-

talunya no és el nostre
país, no és la nostra manera de fer”, va reblar. El conseller va lamentar que les
imatges
d’aldarulls
d’aquest divendres siguin
“la creu” de les Marxes per
la Llibertat que s’han fet
durant tres dies.
Girona
Mentrestant a Girona, la
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Els aldarulls van
causar destrosses molt
importants als carrers
del centre de Barcelona
(foto central i a baix a
l’esquerra). També a
Girona (a baix a la dreta)
va haver-hi incidents
■ EFE/J.PANYELLA/
J.SABATER

Policía Nacional i els Mossos d’Esquadra van carregar durament contra milers de manifestants
(9.000 segons xifres oficials) que durant tres hores s’havien concentrat
pacíficament davant dels
Jutjats, a l’avinguda Ernest Folch. Els agents van
començar la càrrega policial contra la munió d’in-

dependentistes just en el
moment de l’arribada d’un
grup de caire unionista
d’unes 200 persones que
també es volien manifestar allà mateix. La policia
catalana va disparar bales
de foam i la policia espanyola bales de goma contra els manifestants. Tot
plegat va acabar amb enfrontaments entre grups

reduïts d’activistes i policies al centre de la ciutat i
al sector de la Devesa. Durant els aldarulls, un grup
de persones es va proveir
de material de les atraccions i fires que s’estaven
muntant per la festa major de la ciutat, i van cremar contenidors. Com a
mínim hi va haver 7 persones ferides (entre elles un

fotoperiodista) i un detingut.
Tarragona
A Tarragona, els Mossos
van carregar contra un
grup de manifestants que
llançaven objectes i elements de pirotècnia contra la seu de la Subdelegació del Govern espanyol.
Els fets van tenir lloc en

acabar la manifestació
contra la sentència del
procés, que va transcórrer
sense incidents i que va reunir unes 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. En acabat, unes
cinc-centes persones es
van concentrar davant la
Subdelegació que estava
protegida pels Mossos i
van causar aldarulls

A Lleida, també va haver-hi càrregues, després
de la manifestació, un
grup de persones es van dirigir a la Subdelegació del
Govern espanyol i van
llançar petards i ampolles
de vidre a l’edifici, que estava protegit pels antiavalots dels Mossos, sense
que es produís cap més incident. ■
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Antiavalots de la policia espanyola detenen un jove, en els disturbis davant la seu de la prefectura de la policia, a Via Laietana, ahir ■ ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Cinc dies: més de 300 ferits,
100 detinguts i 10 a la presó
a L’extrema actuació dels cossos policials, espanyol i català, ha provocat força afectats per cops de
porra, trets de bales de goma i de ‘foam’ a Activistes esquiven la presó amb mesures cautelars
Mayte Piulachs
BARCELONA

La primera setmana de
mobilitzacions contra la
sentència dels presos polítics ha deixat imatges de
molta violència en la majoria de ciutats catalanes,
que es va anar encenent a
mesura que els cossos policials encarregats de l’ordre
públic, els Mossos i la policia espanyola, exhibien accions no reglamentàries i
esfereïdores. Per la seva
banda, petits grups d’activistes s’han anat mostrant
cada cop més violents fins
a arribar a enfrontar-se
amb pedres, ferros i focs
contra els agents en edificis policials i estatals.
El balanç provisional de
la setmana deixa més de
300 ciutadans ferits, un
centenar de detinguts i

deu d’ells en presó provisional, acusats de desordres públics, atemptat a
l’autoritat, danys i manifestació il·lícita, segons el
TSJC. El ministre de l’Interior va informar ahir que
també hi ha 207 agents
ferits. Unes xifres que
malauradament augmentaran.
Agents de la policia espanyola picant amb la porra menors detinguts o persones que havien caigut a
terra, fent servir gasos lacrimògens de forma perillosa, han crispat els ànims
de molts catalans. També
el fet que hagin tornat a
disparar pilotes de goma
–alguns cops apuntant directament les persones, en
lloc del terra– i prohibides
a Catalunya des del 2014, i
que dilluns van provocar
que un altre jove, veí de

Les xifres

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

10

activistes en presó provisional. Sis a Barcelona, dos a
Girona, un a Lleida i un a
Madrid.

3

ferits oculars es van registrar ahir a Barcelona. Segons
el SEM, un quart té contusió
facial.

65

ulleres protectores van repartir Sanitaris per la República a ciutadans, a Barcelona, dijous.

Sanitaris per la República, el primer suport

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

Els qui han viscut de prop totes les mobilitzacions han estat Sanitaris per la República
(@SanitarisxRep), un grup de
professionals de la salut voluntaris en manifestacions
amb risc fundat per Màrius
Pallarès, infermer de l’Institut
Guttmann. El 28 de setembre
del 2018 va muntar el primer
dispositiu i ara ja són uns 400

voluntaris i volen ser a tot el
país. “És impressionant la solidaritat de la societat catalana”, sosté Pallarès, que explica que quan fan una crida per
Twitter de falta de material
ràpidament els truquen i troben solucions.
Aquesta setmana explica
que estan impactats pel gran
nombre d’atencions a Barce-

lona, sobretot de joves, per
contusions i ferides de bales
de goma i de foam. Són el primer punt de referència i atenció i activen el SEM si cal. Davant la virulència de les accions policials, dijous van repartir ulleres antiimpacte,
aportades per un donant. Els
periodistes també s’han
equipat amb casc i ulleres.

Lleida, perdés la visió d’un
ull en la protesta a l’aeroport, tal com va passar
amb Roger Español, l’1-O.
Dimecres, un jove va perdre agudesa visual d’un ull
per un altre impacte, i ahir
el SEM va informar que havia atès 77 persones a Catalunya, i tres d’elles van
patir una contusió ocular a
Barcelona, i de les quals encara no s’ha determinat
l’afectació.
Per la seva banda, els
antiavalots dels Mossos
també han actuat amb duresa en concentracions, on
hi havia força joves i en moments que no hi havia aldarulls. S’ha denunciat que
disparaven pilotes de
foam, (material de precisió que s’apunta al cos per
aturar la persona, normalment a la cama), des dels
cotxes policials en marxa, i
en un cas han trencat les
dents a un noi. Les actuacions han estat de tal envergadura que ahir el Síndic de Greuges va demanar
als comandaments de
Mossos i del Cuerpo Nacional de Policía que obrin investigacions d’ofici “davant d’actuacions impròpies de policies democràtiques”.
Desordres públics
Pel que fa als activistes detinguts, ahir els jutjats de
guàrdia de Barcelona van
ordenar presó provisional
per a dos d’ells, fet que eleva fins a deu el nombre de
persones tancades per desordres públics a Catalunya
(sis a Barcelona, dues a Girona i una a Lleida), i un activista a Madrid. Per a deu
detinguts més a Barcelona, van ordenar llibertat
provisional amb mesures
cautelars com ara presentar-se periòdicament al
jutjat, retirada del passaport, prohibició de sortir
del país o prohibició de participar en qualsevol manifestació durant la tramitació de la causa. A Girona, la
magistrada de guàrdia va
deixar en llibertat quatre
detinguts amb l’obligació
de presentar-se setmanalment als jutjats. A Lleida,
sis activistes també van
quedar en llibertat, amb
l’obligació d’anar al jutjat i
de no apropar-se a la delegació del govern espanyol
ni a la seu d’Hisenda. Hi ha
sis detinguts a Tarragona
–com per exemple la noia
detinguda per agents de la
policia espanyola de paisà
que es veu plorant en un vídeo– que estan a la comissaria dels Mossos, pendents de passar al jutjat. ■
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Dispositiu en qü
a Els governs català i espanyol surten

en defensa d’un desplegament policial
que acumula noves crítiques a Detenen
dos ultres per agressió després d’una
controvertida marxa a Barcelona a Més
veus insten el conseller Buch a plegar
Francesc Espiga
BARCELONA

Uns cops, la gran majoria,
és per excés i, d’altres, per
omissió. Ara, però, el que
està en discussió és la manera com s’han dissenyat
o executat sobre el terreny. Sigui per un all o per
una ceba, el dispositiu policial que els Mossos d’Esquadra han desplegat
aquests dies a Barcelona,
conjuntament amb altres
cossos policials, per fer
front a les protestes contra la sentència del Suprem, està sent objecte
d’un sever examen des de
diversos fronts, inclòs alguns sectors del mateix
govern català. Les crítiques no només no remeten, sinó que es multipliquen, una circumstància
que va motivar que ahir,
pràcticament a la mateixa
hora, la Generalitat i l’executiu estatal fessin compareixences
públiques
amb un missatge comú
després d’una altra nit, la
de dijous, d’aldarulls a la
capital.
Enmig d’aquest clima
més aviat borrascós i
d’una jornada de vaga general i amb les marxes a
punt de fer la seva entrada
triomfal a Barcelona, el
conseller d’Interior, Miquel Buch, va comparèixer
al matí per donar explicacions. Una de les qüestions
principals que va haver
d’atendre, i sobre la qual
més es va haver d’esplaiar,
va ser el dispositiu que es
va dur a terme per contenir dues manifestacions
ideològicament enfrontades, una de l’extrema dreta i una altra d’antifeixista, convocades gairebé de
manera simultània a la
plaça Artós de Sarrià.
Buch va explicar que, arran d’aquesta circumstància es va activar un desple-

gament dels Mossos a la
zona per mantenir un cordó de seguretat entre els
dos bàndols. L’enrenou va
venir quan els antifeixistes van marxar per adreçar-se a una concentració
que els CDR havien organitzat a aquella hora als
Jardinets de Gràcia, i que
va aplegar unes 15.000
persones. Davant d’això,
els ultres, uns 200, exhibint una actitud obertament hostil, van decidir
iniciar una manifestació
espontània. En la ment de
gairebé tothom estava que
el seu objectiu era dirigirse cap a l’acte dels CDR.
Tres quilòmetres a peu
Els feixistes no van arribar
fins als Jardinets, tot i que
sí que van poder desfilar a
peu, i durat uns tres quilòmetres, fins a palplantarse a l’Eixample. Els Mossos van fer diverses càrregues, utilitzant fins i tot
munició de foam, per obligar-los a canviar de recorregut perquè no arribessin
a coincidir amb el gros dels
independentistes. Se’ls va
poder dissuadir, tot i que a
costa que els ultres es disgreguessin en petits grups
que, armats amb bats de
beisbol, van iniciar una
ràtzia per la zona. A la cruïlla dels carrers Balmes
amb Rosselló, una d’aquestes cèl·lules, formada
per una dotzena de persones, va propinar una brutal pallissa a un jove. Hores
més tard, concretament
ahir al migdia, Interior informava de la detenció de
dos dels seus presumptes
autors. De manera parallela, activistes antifeixistes també van atonyinar
violentament un ultra que
exhibia un ganivet de
grans dimensions i una
bandera preconstitucional.
En vista de tot això, el

La Guàrdia Civil no es desplegarà

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

L’agreujament dels disturbis
que s’estan produint als carrers de Barcelona no comportarà, per ara, el desplegament dels 1.000 agents antidisturbis de la Guàrdia Civil
del Grup de Reserva i Seguretat (GRS). Aquesta era una
possibilitat que ahir va sobrevolar durant tot el dia com a
resposta de reforç a un dispositiu que en moments com
ahir al vespre es veu al límit
del col·lapse, però que va ser
desmentida de manera taxativa pel ministre de l’Interior,
Fernando Grande-Marlaska.
La dotació d’agents del GRS
va arribar a Catalunya com a
part del contingent extraordinari decretat pel govern estatal i, fins ara, bàsicament

s’han dedicat a vigilar i custodiar punts clau com ara infraestructures, per exemple
el port o l’aeroport, o la xarxa
viària. Alguns sindicats policials han expressat públicament el seu malestar pel fet
que els antidisturbis de la
Guàrdia Civil estiguin jugant
un paper tant subsidiari donada la situació que s’està vivint a Barcelona. Com a exemple d’això, expliquen que
el dia que es va bloquejar l’aeroport, en una acció convocada pel Tsunami Democràtic,
aquests efectius estaven
destinats al control d’accés a
les terminals. El que sí que es
dona per fet és l’arribada
d’un nou contingent de la Policía Nacional en breu.

primer que va haver de
respondre ahir el conseller
és per què no es va aïllar la
manifestació d’extrema
dreta tan bon punt va sortir utilitzant la tècnica de
l’encapsulament –rodejar-los d’agents–, per evitar que s’acostes a la dels
CDR. És el que se sol fer.
Buch es va escudar amb
l’argument que l’actuació
encara ha de ser revisada
“des del punt de vista tècnic” pels Mossos i, per
tant, no es va voler pronunciar sobre si va ser encertada. La realitat, reconeguda per la mateixa policia catalana obertament,
és que aquella nit tenien
molts fronts oberts a Barcelona i, per tant, no disposaven de prou agents
–també hi ha baixes per ferits– per fer segons què.

Per això van haver d’optar
per un pla B, que va ser
marcar de prop la marxa i
quan aquesta va arribar a
una zona considerada calenta intervenir aleshores.
El fet, però, que no s’hagués fet abans, amb la qual
cosa possiblement s’haurien evitat agressions cos
a cos, va ser un dels arguments pels quals, tant dijous a la nit com ahir, es
van escoltar nous precs
demanant la dimissió del
conseller. Un va ser de
l’ANC, que, a banda
d’aquest episodi, també va
apel·lar a la duresa d’algunes de les càrregues dels
Mossos aquests dies, per
justificar la necessitat d’aquesta renúncia. El diputat d’ERC Ruben Wagesnberg també es va expressar en una línia molt simi-
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üestió

Agents de la Brimo durant la manifestació feixista
a la plaça Artós de Barcelona ■ ANDREU DALMAU / EFE

lar. Ara per ara, però, la
possibilitat d’aquesta renúncia no està sobre la
taula. Entre molts altres
arguments, els comandaments del cos ara mateix
fan pinya amb Buch per la
defensa que està fent del
dispositiu policial enmig
d’una tempesta de crítiques que, en molts casos,
provenen del mateix cor
de la plaça de Sant Jaume.
Més aldarulls
Una altra qüestió que ha
aixecat un cert enrenou és
la imatge d’un agent de la
brigada mòbil (Brimo)
amb una actitud molt amigable amb un dels manifestants ultres, i que ha
servit per falcar una relat
que s’ha estès entre certs
sectors de l’independentisme d’un cert contuber-

ni entre membres d’aquesta unitat i l’espanyolisme més rocós. Sobre això, Buch va manifestar
que l’escena correspon a
un acte de mediació com
els que es fan en tantes altres manifestacions i, entrant en el fons de la polèmica, va voler ser rotund:
“Ni el govern ni els Mossos
tenen cap connivència
amb persones violentes.”
Una de les moltes coses
que també van passar dijous a la nit és que hi va tornar a haver-hi aldarulls
amb la crema sistemàtica
de contenidors i destrosses, també en alguna seu
bancària. Va sobtar que
durant una llarga nit, i en
punts com ara el carrer
Balmes, els esvalotadors
no van topar amb oposició. La policia, senzilla-

ment no hi era. Els Mossos, com ja s’ha dit, anaven justos d’efectius i, a
més, i per circumstàncies
que Interior ahir no va
aclarir, els antidisturbis
de la Policía Nacional no
van intervenir, a diferència de nits anteriors. Amb
aquesta radiografia, el
conseller Buch va assegurar que dijous els incidents van ser menys nombrosos, però més violents.
Interior no amaga la seva
preocupació pel nivell
d’organització i preparació d’alguns dels grupuscles que prenen els carrers
de nit, i als quals s’ha vist
utilitzar des de material
pirotècnic a tiradors amb
bales de vidre. Malgrat això, des de la Generalitat es
nega en rodó la tesi que la
policia catalana ha perdut
el control de la situació.
Però hi ha preocupació, i
molta, perquè es pugui entrar en una espiral de disturbis que pugi de grau dia
a dia i sense perspectives
de remetre a curt termini.
Marlaska fa pinya
El ministre de l’Interior en
funcions, Fernando Grande-Marlaska, també va voler parlar ahir del que està
passant a Catalunya, i ho
va fer per atribuir els aldarulls a grups minoritaris
amb “estratègia i comandament” davant dels quals
hi haurà una “resposta
proporcional, adequada i
necessària”. També va
subratllar la “professionalitat” amb la qual estan
treballant els agents dels
diferents cossos, que actuen segons criteris de
“proporcionalitat i necessitat” i als quals ha mostrat “el seu suport i agraïment”. El ministre també
va revelar que, abans de la
sentència del Suprem, ja
s’havia previst un escenari
en què “radicals” de diferents ideologies i procedència poguessin fer acte
de presència a Catalunya,
sobretot a Barcelona. Una
de les teories que ja s’han
difós, és que hi hauria activistes anarquistes de Grècia o Itàlia implicats en els
disturbis. Finalment, el titular d’Interior va censurar les “polítiques de desinformació” que, segons
ell, s’estan donant en
aquest moment, amb la difusió de “narratives” que
atribueixen a les forces de
seguretat de l’Estat i als
Mossos accions de provocació violenta amb infiltrats aliens i que inclouen
“suposades proves videogràfiques”. ■

La web de Tsunami Democràtic és accessible amb el domini “eu” ■ TD

L’Audiencia ordena
tancar el domini del
Tsunami a l’Estat
a Ho dicta el jutge que va fer empresonar set activistes dels
CDR, acusats de terrorisme a Es donen alternatives a la censura
M.P.
BARCELONA

L’Audiencia Nacional va
ordenar ahir a la Guàrdia
Civil que executi el tancament del domini de Tsunami Democràtic a l’Estat espanyol. Ho va decidir el titular del jutjat central 6,
Manuel García Castellón,
en el marc de la causa contra nou activistes dels
CDR, set d’ells empresonats des del 23 de setembre, acusats de pertànyer a
un grup terrorista. Un portaveu de premsa de l’Audiencia Nacional va confirmar la decisió del jutge, però sense saber-ne els arguments jurídics.
Els desconeguts promotors d’aquesta pàgina web
van iniciar recentment una
campanya a la societat catalana perquè estigués preparada per actuar, sempre
amb accions no-violentes,
contra la sentència del Suprem als nou presos polítics i van sorprendre tothom amb la seva mobilització de milers de persones
dilluns passat, en saber-se

Les xifres

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

4

140

la condemna amb elevades
penes als líders polítics i socials. La consigna sorpresa
va ser anar a l’aeroport del
Prat, que va haver de suspendre un centenar de vols.
Així, ahir al migdia no es podia accedir al web
www.tsunamidemocratic.cat, però sí al seu domini
europeu “.eu”, ja que el govern de l’Estat espanyol no
té la sobirania de les telecomunicacions, recordava
l’advocat Josep Jover. També es van fer rèpliques de la
web de Tsunami de forma
instantània. La Guàrdia Civil va identificar les pàgines
i va donar l’ordre perquè els
servidors que estan donant
suport a aquests webs deixin de fer-ho.

A la tarda, els impulsors
del Tsunami van oferir 4 recomanacions per sortejar
“la censura igual que la de
l’1-O”, i van criticar les operadores per acceptar-la.
Una opcció és descarregarse la seva app. tsunamidemocrati.cat, o seguir-los
per Telegram. Per evitar el
referèndum, jutges i tribunals, com el TSJC, van fer
tancar 140 pàgines web. El
govern va portar aquesta
censura a la Comissió Europea, que l’any passat no
va voler pronunciar-s’hi.
En canvi, ahir si que va instar Espanya a “trobar
l’equilibri entre garantir la
llibertat d’expressió i el
manteniment de l’ordre”. ■

recomanacions contra la
censura: descarregar l’app, que
és al web democratictsunami.eu, i seguir-los via Telegram.

pàgines web van fer tancar
els jutges espanyols per evitar
el referèndum de l’1-O. Europa
no ho ha volgut investigar.
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El govern
entra en
crisi

Èxit de mobilització
de les marxes per la
llibertat, entrant a
Barcelona ■ ORIOL DURAN

FET JxCat, el PDeCAT i ERC s’enroquen davant l’anunci per sorpresa del president
Torra en què proposa referèndum o plebiscitàries aquest mandat RETRET Es fa
miques un acord de mínims que s’havia de donar a conèixer dilluns MÉS L’èxit de
la mobilització els obliga a refer una unitat que la campanya electoral obstaculitza
Emma Ansola
BARCELONA

La junta electoral suspèn el vídeo de Pedro Sánchez

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

El govern va entrar en convulsió dijous després de la
compareixença del president Quim Torra, i l’únic
motiu que s’albira per refer la unitat o allargar tant
com sigui possible aquest
mandat és l’èxit de la manifestació d’ahir.
L’anunci per sorpresa
del president en què apostava per un referèndum o
unes eleccions plebiscitàries aquest mandat sense
que ho sabessin ni els consellers ni els grups que donen suport al govern va
provocar un terrabastall
a ERC. Alhora, la gestió del
conseller Miquel Buch al
capdavant dels Mossos
d’Esquadra durant el dispositiu policial dels darrers dies, amb reiterades
peticions de dimissió des
de les files republicanes,
suposa un nou obstacle
entre uns socis de govern
que d’aquí a tres setmanes, per acabar de reblar el
clau, s’enfronten a les urnes del 10-N.
La unitat feble del govern va acabar del tot esquerdada amb la proposta
d’un full de ruta per a
aquest mandat que es basava en el vot del ciutadà.
Un vot que es concretava
a través de tres fórmules:
un referèndum acordat,

La Junta Electoral Central
(JEC) va decretar ahir la “suspensió temporal”, mentre duri el procés electoral del 10-N,
de la difusió del vídeo protagonitzat per ministres del govern de Pedro Sánchez en el
qual defensen les “fortaleses” de la democràcia a l’Estat espanyol. L’àrbitre electoral considera que el vídeo de
la campanya Spain, everybody’s land afecta els principis
de neutralitat i d’igualtat per-

què ha estat “organitzat i finançat amb recursos públics”, s’ha començat a emetre “en el curs d’un procés
electoral” i “tots els seus protagonistes són ministres del
govern en funcions”, i alhora
també són “candidats a les
eleccions del 10-N” o “destacats líders” socialistes. A
més, diu que el “missatge positiu de la realitat espanyola”
del vídeo es pot associar al
PSOE. La JEC conclou en el

un referèndum unilateral
o eleccions plebiscitàries.
Fonts de presidència assenyalaven que el més factible serien uns nous comicis. Juntament amb l’exercici del vot, Torra apel·lava
també a la feina que es pot
fer des del Consell per la
República i els treballs del
Debat Constituent.
La notícia, però, va ser
una galleda d’aigua freda
per als membres del govern i els partits independentistes. Segons va poder saber aquest diari,
JxCat, ERC i la CUP tenien pràcticament enllestit un acord de mínims que
s’havia de fer públic demà
passat i s’havia de registrar al Parlament per ser
votat en el ple de dimecres.
Es tractava d’un acord na-

Les dates

seu escrit que “el vídeo
denunciat vulnera l’article
50.2” de la llei electoral. Hi
apareixen els ministres Carmen Calvo, Josep Borrell,
Fernando Grande-Marlaska,
Isabel Celaá, Nadia Calviño,
Luis Planas, Teresa Ribera,
José Guirao i Pedro Duque,
i s’emmarca en la campanya
#EverybodysLand en defensa del sistema democràtic
espanyol, en anglès, francès,
alemany i rus.

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

23.10.19

10.10.19

Pròxim ple, en el qual els
grups encara són a temps de
presentar un text en resposta
a la sentència i mobilització.

Eleccions al Congrés dels
Diputats, que per primer cop
enfrontaran JxCat, ERC i la
CUP en la campanya.

cional al voltant de l’amnistia, els drets civils i polítics i l’exercici del dret
d’autodeterminació, en
paraules del mateix president Torra, segons avançava ell mateix des de l’hemicicle de la cambra davant les cares de sorpresa
dels diputats independentistes. Ells en coneixien el
contingut, però aquell no
era pas el tempo acordat.

A partir d’aquí, van començar reunions, trobades i rotllanes entre els
partits. Els republicans
expressaven de manera
oficial la contrarietat, els
diputats de JxCat, tot i un
cert desconcert entre alguns dels seus membres,
perquè no tenien constància de l’anunci, feien
pinya amb el president
Torra. “És el president i té

a les seves mans el botó
de les eleccions”, assenyalaven fonts properes a la
direcció del grup. La possibilitat de mantenir l’acord
de mínims per dilluns
s’allunyava.
Amb aquesta trencadissa, el govern afrontava
ahir l’aturada general.
Una protesta que es va
convertir en una de les
mobilitzacions més importants després de l’1-O
de fa dos anys. Tanmateix,
la gestió del conseller Miquel Buch al capdavant del
dispositiu policial continua tensant les relacions
en el si de l’executiu. Ahir
rebrotaven les peticions
de dimissió des dels socis
republicans, mentre que
des de les files de JxCat i el
PDeCAT es donava suport
al company de partit.
Refer la unitat, encara
que feble, del dia abans del
ple de compareixença de
Torra, és ara un dels objectius a aconseguir davant la
fortalesa que ahir va demostrar el moviment ciutadà. Però no serà gens fàcil. Alguns dels actors tot
just ahir reclamaven paciència per poder aixecar
el pont dinamitat. Els partits s’acusen ara d’actuar
de manera partidista amb
la mirada posada en les
eleccions espanyoles del
10-N. En joc torna a estar
l’hegemonia dins del sobi-

ranisme i poder esgarrapar els vots dins d’un mateix electorat per dur-los
al Congrés dels Diputats, i
ara en un escenari més
complicat, amb un nou actor, la CUP, que per primera vegada es presenta a les
eleccions espanyoles.
I amb la probabilitat,
ara, d’un possible escenari
d’eleccions a Catalunya
assenyalat pel president
Torra, els republicans,
partidaris de posar les urnes, també hauran de buscar les fuites dins de JxCat
per aconseguir l’hegemonia a la Generalitat, i més
quan la continuació del
mandat també depèn de
l’aprovació d’uns pressupostos que lidera ERC.
Fins ara els comuns semblaven un dels socis preferits, però en el ple de dijous
van ser els primers a reclamar la dimissió de Torra,
la qual cosa no afavoreix
un escenari de pacte.
La setmana que ve, que
inclou la celebració d’un
ple al Parlament, serà una
nova oportunitat perquè
JxCat, el PDeCAT, ERC i la
CUP intentin impulsar
aquest acord nacional al
qual feia referència Torra i
fer-ho sota les advertències del Constitucional.
Sense acord, l’únic repte
que els queda és aguantar
i trobar el millor moment
per convocar eleccions. ■
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La gent marca el camí
Ens hem passat dos anys escoltant que calia recuperar l’esperit del 3-O. Doncs ahir va ser un dia
molt i molt semblant. Mentre els partits polítics independentistes encara no han estat capaços de
consensuar una resposta a la sentència, de dilluns,
recordem-ho, la gent ha explicitat el seu rebuig al
llarg de tota la setmana. Ahir, centenars de milers
de persones arreu del país van expressar el seu rebuig amb marxes o amb la vaga. I les concentracions van tenir, com ha passat des de dimecres en
les d’estudiants, el suport de no-independentistes,
de gent preocupada pel fet que qualsevol concentració al carrer pugui ser considerada ara sedició o
que, simplement, reclama una sortida política a un
conflicte polític
Dijous, quan vaig escoltar el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciant la seva intenció de
tornar a posar les urnes, vaig pensar que no era
l’adequat, que no és bo posar-se aquesta pressió
en la situació actual. Però, en paral·lel, vaig reflexionar: si aquest és l’acord de tots els partits independentistes per respondre a la sentència, doncs endavant i haurem de veure el com. Però, sorprenentment, aquest anunci no estava pactat. Bé, de
fet, sí que estava pactat, però per anunciar-se més
endavant. És possible que Torra pensés que, vista
la relació actual dels socis de govern, aquest anunci ni es faria mai i que tirés pel dret per forçar la situació. Fos com fos, això ja està fet, l’error de no
pactar una unitat estratègica –que no de llistes–,
etcètera, ja s’han produït. El que cal, com hauria
d’haver passat després de l’1-O i el 3-O, és aprofitar
aquestes onades per avançar cap a la independència per l’únic camí possible, forçar l’Estat a pactar
un referèndum. ■ JOAN RUEDA
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Govern i entitats celebren
la resposta massiva i cívica
a Torra agraeix a les Marxes per la Llibertat la demostració de la “força cívica i pacífica” de
l’independentisme a L’ANC reclama de nou preparar-se des d’ara per fer realitat la independència
Xavier Miró
BARCELONA

Govern, entitats i partits
independentistes van celebrar ahir la resposta ciutadana massiva i pacífica
en contra de la condemna
a una dècada de presó als
líders independentistes
catalans per part del Tribunal Suprem. “Heu demostrat la força cívica i pacífica del moviment independentista! Guanyarem i
endavant, sempre endavant!”, celebrava el president Quim Torra a través
del seu compte de Twitter.
Per la seva banda, el vicepresident del govern,
Pere Aragonès, es va mostrar “segur que tots farem
possible que la imatge que
quedi a la retina de tot el
món sigui la d’un país que
s’ha posat dempeus, amb
una mobilització pacífica i
cívica, per defensar que
votar no és delicte”. El vicepresident feia aquestes
declaracions al migdia en
una visita al dispositiu que
el Servei d’Emergències
Mèdiques (SEM) va instal·lar davant del Palau
Robert i abans d’integrarse al gabinet de seguiment
governamental de la jornada que Torra presidiria
a la tarda des del Palau de
la Generalitat. Segons recollien les agències informatives, en la reunió iniciada a quarts de cinc de la
tarda, aquest gabinet va
valorar
“positivament”
tant el desenvolupament
de les Marxes per la Llibertat com de la manifestació
multitudinària de la tarda
i va confiar que les protestes de les hores següents
també fossin pacífiques i
cíviques.
L’organisme
també es va felicitar per
les detencions de dues persones d’ideologia feixista
relacionades amb l’agressió a un jove a l’Eixample
barceloní.
També l’ANC i Òmnium
van celebrar com un èxit
la gran mobilització de les
marxes i de les manifestacions a les principals capitals del país. La presidenta
de l’ANC, Elisenda Palu-

der-la dur a terme “al moment que sigui precís”.
Per Paluzie cal deixar de
“gestionar engrunes” i de
tornar a “frenar” en referència a la declaració fallida del 27-O del 2017. La líder de l’ANC cridava a la
mobilització “constant” i
va concloure que “qui estigui cansat que pari, un altre prendrà el seu relleu.
Però col·lectivament no
podem parar”.
El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, condemnat pel Suprem a nou
anys de presó, va fer una
crida a mantenir-se “units
i no-violents” davant de la
“repressió” de l’Estat i els
“intents d’escarment”. En
una carta des de la presó
llegida a l’escenari pel vicepresident de l’entitat,
Marcel Mauri, Cuixart va
acusar les institucions de
l’Estat de “convertir les
víctimes en botxins” i va
afirmar que “els presos po-

Les frases

—————————————————————————————————

“Moltes gràcies a tots
els que heu demostrat
la força cívica i pacífica
del moviment”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“Voldrien que us
quedéssiu a casa, que
tinguéssiu por (...) el
que els molesta (...) és
la nostra existència”
Jordi Cuixart

PRESIDENT D’ÒMNIUM EMPRESONAT

Un tram de la manifestació de la tarda que va desbordar carrers a la zona de Gran Via i passeig de Gràcia ■ JUANMA RAMOS

zie, va cridar les forces independentistes a “defensar i sostenir una declaració d’independència”. Des
de l’escenari situat a la
Gran Via barcelonina en la
manifestació de rebuig a la
condemna del TS, Paluzie
va recordar als partits que
“la gent estarà aquí” per
defensar des de la no-violència aquesta declaració
que reclama. Per això va
demanar-los que “prioritzin” aquesta declaració
des del Parlament.
Reconeixent, però, que
aquesta declaració no pot
ser imminent, va instar els
partits que es preparin
“des d’ara mateix” per po-

Pacifisme i no-violència enfront dels aldarulls

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

Davant dels aldarulls de
grups reduïts durant les darreres matinades, el vicepresident d’Òmnium va reafirmar
que l’independentisme ha estat sempre “escrupolosament pacífic”, va lamentar els
incidents i va fer una crida a
“vehicular la indignació a través de la lluita no violenta”, en
declaracions a l’ACN. El vicepresident Aragonès va demanar “separar les mobilitzacions pacífiques, cíviques i
festives” multitudinàries respecte dels “incidents produïts” després d’elles i va adver-

tir que el govern garantirà “la
seguretat i la llibertat de tots
els ciutadans, dels que decideixen manifestar-se i ho fan
pacíficament, i dels que legítimament decideixen no manifestar-se”. A més, Aragonès
va respondre a les declaracions de la portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa,
que havia considerat les
agressions feixistes contra
un manifestant com una conseqüència dels “aldarulls independentistes”. El vicepresident li va respondre que
“l’únic responsable d’una

agressió és l’agressor”. Per altra banda, la candidata de
JxCat al Congrés, Laura Borràs, va advertir a Pedro Sánchez que “la seva sentència
no trencarà la convivència”.
Va advertir que els incidents
violents “no ens representen”
i va rebutjar “qualsevol forma
de violència, tant dels infiltrats com dels ultres com de
la policia violenta”. Com Borràs, el candidat d’ERC, Gabriel Rufián, va relacionar la
mobilització d’ahir amb l’1-O i
el 3-O i va cridar a la unitat al
Congrés per a l’amnistia.

lítics no són la visualització de cap derrota sinó un
pas més cap a la victòria”.
Cuixart advertia al moviment que l’objectiu de la
repressió és que la gent
tingui “por” i “es quedi a
casa” i concloïa: “Perquè
allò que en el fons els molesta no és la nostra lluita
no-violenta i la desobediència civil sinó la nostra
simple existència.”
Per la seva banda, Mauri va referir-se a les Marxes
per la Llibertat com la “demostració de la força pacífica de la gent”. Ho va afirmar al matí en afegir-se, al
pas per Badalona, a la columna que va sortir dimecres de Girona. Mauri va
afirmar que l’Estat ha de
seure en una taula per negociar i va advertir que
“dependrà d’ells si volen
aguantar 13 anys més de
repressió o si creuen que
guanyaran amb la ciutadania dempeus defensant
els seus drets”. ■
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La Moncloa apel·la
al diàleg mentre
porta al TC el pla
d’exteriors
a Sánchez acusa Torra de “frivolitzar amb la violència” i
evita valorar la vaga, que considera un dret a Celaá justifica

recórrer a l’alt tribunal per deslleialtat constitucional

BARCELONA

El govern en funcions de
La Moncloa, amb el president Pedro Sánchez al
capdavant, però també la
ministra portaveu, Isabel
Celaá, i el d’Interior en
funcions, Fernando Grande-Marlaska, van insistir
molt ahir a posar de manifest la coordinació dels
cossos policials lloant la
tasca dels Mossos amb el
poc dissimulat objectiu de
desgastar encara més el
govern de la Generalitat i
també ho van aprofitar
per atacar la proposta del
president Quim Torra
d’exercir en aquesta legislatura el dret a l’autodeterminació. Sánchez el va
instar a “obrir una nova
etapa” respectant la legalitat un cop tancada la de la
judicialització, que indica
“els límits” a un “suposat
dret a l’autodeterminació”, mentre que Celaá va
destacar a la cadena SER
que Torra és “una de les
persones més aïllades de

La frase

—————————————————————————————————

“No es pot repetir un
camí que ha omplert
de frustració, fracàs i
de fractura la societat
catalana”
Pedro Sánchez

PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL
EN FUNCIONS

Catalunya” i el va animar a
no repetir els errors de
l’octubre del 2017.
Però després de reconèixer que des l’executiu
espanyol s’hauran d’“ampliar” i “enfortir les parets” del diàleg amb la Generalitat, el primer tema
que va anunciar en la roda
de premsa després del
Consell de Ministres va ser
que portaven al Tribunal
Constitucional la suspensió del seu pla estratègic
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea del 2019-2022. Segons Celaá, el document
aprovat a l’agost i que el govern a requeriment seu no
va retirar, excedeix el seu

àmbit d’actuació i “menyscaba les competències en
relacions internacionals
de l’Estat”, a la vegada que
“vulnera el principi de lleialtat constitucional”.
La vaga, un dret
El govern tampoc va entrar a valorar si consideraven un èxit la vaga a Catalunya, i es va limitar a donar algunes xifres durant
el dia per boca de Marlaska
i defensar el dret “constitucional protegit” que assisteix les persones que la
vulguin fer sense coaccionar les altres, va assegurar
el president espanyol des
de Brussel·les. Sánchez sí
que va acusar Torra de
“banalitzar i frivolitzar la
violència” i de menysvalorar-ne els efectes. I va instar-lo a entendre que la societat catalana “està dividia i fracturada” i que el
primer que ha de fer és reconèixer que “Catalunya
no és un sol poble, és una
societat plural i no es pot
homogeneïtzar”. Malgrat
tot, i davant les peticions

Pedro Sánchez, ahir en la compareixença després del Consell Europeu ■ HORTS WAGNER/EFE

Per Cs i el PP la vaga va ser un “sabotatge general”

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

Els liders del PP i de Ciutadans (Cs), Pablo Casado i Albert Rivera, sí que no es van
estar de fer una valoració de
la vaga general d’ahir a Catalunya, que va qualificar de
“sabotatge”. El més contundent va ser Rivera, en considerar que el sabotatge era
dels “separatistes a les famílies que volen exercir la seva
vida diària, és un sabotatge a
la imatge d’Espanya en un

àmbit mundial i és un sabotatge a l’economia espanyola”. I ho va aprofitar per demanar a Pedro Sánchez que apliqui l’article 155 de la Constitució i d’aquesta manera faci
cessar el president Quim Torra. Des del PP, Casado, des
d’Astúries, també va reiterar
que per posar fi a “la impunitat” i “la inseguretat”, però
també “als aldarulls i la desobediència” a Catalunya la

fórmula que hauria d’aplicar
el govern espanyol és la Ley
de Seguridad Nacional, tot i
que també considerava que
el Consell de Ministres hauria
d’haver enviat a Torra el requeriment previ a l’aplicació
del 155. Pel líder dels populars, l’executiu espanyol té
l’obligació “d’aplicar tota la
llei” a Catalunya tal com va
fer el PP al País Basc quan va
“posar fi a la kale borroka”.

insistents de Cs i el PP, va
mantenir que no aplicarien per ara mesures extres com ara el 155 i la Lei
de Seguridad Nacional, sinó que va defensar “la proporcionalitat com un sig-

ne de fortalesa d’un estat
democràtic”.
Qui, d’altra banda, no
va dir ni un paraula del que
està succeint a Catalunya
va ser el rei Felip VI en l’entrega dels premis Princesa

d’Astúries, la cerimònia
dels quals es feia a la mateixa hora de les manifestacions a Barcelona i
d’una nova tongada de
càrregues i detencions policials. ■

135202-1217521L

J.A.
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L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu advocat, Gonzalo Boye, atenen els mitjans després de sortir de l’edifici de la fiscalia de Brussel·les ■ ACN

Puigdemont, en llibertat
mentre espera l’euroordre
a El jutge instructor belga no admet l’argument de la immunitat i permet que el procés continuï
a L’expresident de la Generalitat haurà de demanar un permís judicial per poder sortir de Bèlgica
Natàlia
Segura Reventós
Brussel·les

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El president a l’exili, Carles Puigdemont, va quedar
ahir en llibertat condicional mentre espera que Bèlgica resolgui l’euroordre
emesa per l’Estat espanyol. Després de 24 hores
detingut en dependències
judicials a Brussel·les, el líder de Junts per Catalunya (JxCat) va sortir lliure
quan el jutge d’instrucció
va passar el cas al tribunal
de primera instància perquè l’avaluï. No va comprar doncs l’argument de
la defensa del president
que volia aturar el procediment ja en aquesta fase
inicial al·legant que Puigdemont té immunitat com
a eurodiputat.
Per sorpresa, a primera hora del matí d’ahir van
saltar les alarmes sobre la
presència de Puigdemont
als jutjats d’instrucció
quan eldiario.es va avançar que estava declarant.
La transcripció que havia

exigit la fiscalia de Brussel·les al jutge Pablo Llarena va arribar “abans del
que s’esperava” i el gironí
s’havia lliurat voluntàriament dijous al matí a la
policia federal de Brusselles per afrontar l’euroordre.
Tal com marca el procediment habitual, va
passar a disposició judicial i va declarar davant
del jutge instructor. La seva defensa va aprofitar ja
aquesta instància per reclamar que Puigdemont
té immunitat europarlamentària com a eurodiputat electe. Guanyador de
les eleccions europees a
Catalunya, però vetat per
les autoritats espanyoles,
que li van impedir de fer
els tràmits a distància, el
líder de Junts per Catalaunya està pendent que els
tribunals europeus resolguin si té dret o no d’ocupar l’escó a l’Eurocambra.
A finals de la tarda, el
magistrat belga va interrompre
l’interrogatori
perquè volia comprovar

Sassoli reclama menys tensió a Catalunya

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

El president del Parlament
Europeu, David Sassoli, espera que la “tensió” en les protestes a Catalunya per la sentència del Tribunal Suprem
contra els líders independentistes “disminueixi”. Així ho va
expressar en una roda de
premsa en el marc de la cimera europea, en la qual un periodista estranger va preguntar sobre les manifestacions i
la condemna als líders independentistes a 100 anys a
presó. En línia amb el discurs
habitual de les institucions
europees Sassoli va assegu-

rar que respecta la sentència
del Suprem perquè “Espanya
és un estat de dret”.
Sassoli també és continuista amb la situació dels tres
escons buits independentistes a l’Eurocambra. En una
entrevista a El País, l’italià va
reiterar que és “un tema espanyol” perquè “cada país té
la seva pròpia llei electoral”.
La tesi que el dret d’accedir al
Parlament Europeu és una
qüestió “interna” dels estats
ha basat la defensa dels serveis jurídics de la cambra europea en el cas del líder

d’ERC, Oriol Junqueras, al Tribunal de Justícia de la UE. Però la institució que presideix
Sassoli fins i tot ha barrat el
pas de Puigdemont a les seves instal·lacions. Aquesta
setmana l’Eurocambra va reinstaurar el vet arran de la
tercera euroordre emesa pel
jutge Pablo Llarena. Van ser
més ràpids fins i tot que la
mateixa fiscalia de Brusselles a l’hora d’analitzar-la. Així,
malgrat haver obtingut gairebé un milió de vots a les eleccions europeus, Puigdemont
continua vetat.

aquest fet amb “les autoritats competents”. Mentrestant, Carles Puigdemont va haver de passar
la nit a les dependències
judicials fins que al matí
d’ahir el jutge va rebre les
“verificacions” que esperava i va declinar fer aturar la tramitació de l’euroordre.

En una roda de premsa, la fiscalia de Brusselles no va aclarir, però, a
més de consultar amb la
justícia espanyola sobre la
immunitat de Puigdemont, el jutge d’instrucció va preguntar o no al
Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, atès que té
a les seves mans el cas a

sobre la seva condició o no
d’eurodiputat i el del líder
d’ERC sobre la immunitat
europarlamentària.
Llibertat condicional
“El jutge d’instrucció ha
estimat que el procediment pot continuar”, va
explicar ahir al migdia el
portaveu de la fiscalia, De-

nis Goeman, davant d’una
multitud de mitjans de comunicació.
Evitant pronunciar-se
sobre la qüestió de la immunitat, el jutge instructor va decidir passar la pilota al tribunal de primera
instància, la Chambre du
Conseil, que podrà avaluar
també si cal paralitzar
l’euroordre mentre espera
les decisions judicials al
Tribunal de Justícia de la
Unió Europea. Aquesta celebrarà la primera vista de
l’euroordre el 29 d’octubre, quan escoltarà els arguments de les parts i fixarà una data per decidir sobre la petició d’extradició
de l’Estat.
Fins llavors, Carles
Puigdemont queda en una
situació de llibertat sense
fiança, com ja va passar en
la darrera euroordre que
va afrontar a Bèlgica.
Aquest cop, a més, podria
fins i tot sortir del país, a
condició que un jutge ho
autoritzi.
Pròxims passos
La Chambre du Conseil
haurà de decidir què fa
amb la patata calenta de
l’extradició contra Puigdemont, però si resol a favor de l’Estat, no significaria el final de la trama.
La batalla judicial va
per llarg. Un cop s’hagi
pres una decisió els advocats poden apel·lar tant al
tribunal d’acusació, primer, com al de cassació
després.
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Les marxes,
a la premsa
estrangera
a Els mitjans internacionals es fan

ressò de les mobilitzacions al país
E.C.
GIRONA

118651-1217850Q

“Catalunya: sortir del punt
mort”, titulava el diari
francès Le Monde en el seu
editorial d’aquest dijous.
En el text el referent informatiu del país veí indicava:
“Mai aquesta crisi política
hauria hagut d’acabar als
tribunals.” A mitja tarda
d’ahir, Le Monde, com
gran part de la premsa estrangera, va anar actualitzant els seus continguts
digitals en paral·lel a la
concentració de Barcelona, dedicant-hi un apartat
titulat “Catalunya, enten-

dre el moviment”. Les
imatges de l’arribada de les
marxes a Barcelona il·lustraven bona part dels portals dels rotatius d’arreu
del món.
“Centenars de milers de
persones es concentren
després de la condemna
als líders catalans separatistes”, titulava al Regne
Unit The Independent. La
televisió britànica BBC illustrava amb un vídeo la
informació dedicada a Catalunya i titulada “Un cinquè dia de protestes i una
vaga general han aturat
Barcelona pel rebuig a les
condemnes dels líders se-

Els mitjans de comunicació de la premsa internacional es feien ressò ahir de la situació a Catalunya ■ EPA

paratistes catalans empresonats”, mentre els
subtítols remetien als problemes de mobilitat amb
estacions de trens tancades i carreteres tallades.
Un dels elements que
més apareixia en aquests
titulars estrangers era el
de la Sagrada Família, com
a monument emblemàtic i
conegut arreu del món:
“Les protestes contra el veredicte en el procés separatista van paralitzar la
ciutat i bona part de Catalunya. La Sagrada Família
es va tancar, es van can-

La Xina ho fa servir d’escarment

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

Les mobilitzacions a Catalunya també han tingut ressò a
la Xina, en aquest cas com a
avís per a les protestes de
Hong Kong. En un vídeo publicat per un mitjà estatal, es
mostren les imatges dels disturbis a l’aeroport del Prat de
dilluns passat amb comenta-

ris com ara: “El separatisme
no serà tolerat a cap país, serà castigat” i “Aquest és un
avís per als manifestants a
Hong Kong.” Al vídeo es diu
que la policia va utilitzar porres i pilotes de goma per dispersar els manifestants que
els tiraven objectes. ■ ACN

cel·lar desenes de vols i es
va ajornar un dels partits
de futbol més importants
d’Espanya”, explicava als

lectors alemanys el Frankfuter Allgemeine. En
aquesta visió des de l’exterior tampoc hi han faltat

les imatges d’aquests últims dies de contenidors
cremant; és la imatge que
tenia ahir a Itàlia la versió
digital de La República
amb el titular “Catalunya,
enfrontaments i disturbis:
s’ajorna el Barça-Madrid,
es tanca la Sagrada Família.” Un altre vídeo, entre
les notícies dedicades a
Europa del canal televisiu
d’informació
contínua
dels Estats Units CNN, ho
resumia així: “Com la presó de líders independentistes va desencadenar el malestar a Catalunya” ■
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www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 LIMITADA

CASTELL
TEMPLER
DE GARDENY
Turó de Gardeny, s/n de
Lleida
Tots els caps
de setmana i festius,
de 10 a 2/4 de 2
del migdia
Preu de l’entrada: 2,60 euros
Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

SPAR CITYLIFT
GIRONA - CAMPUS
PROMETE

La televisió

La nostra graella

TV3
22.00 PROTAGONISTES

Pavelló de Fontajau
de Girona,
diumenge 27 d’octubre,
a les 6 de la tarda

OFERTA LIMITADA
2 entrades gratuïtes per
targeta

Conversa amb Míriam Feu

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LA PLAÇA DEL
DIAMANT
Rodoreda-Eòlia-Mir
Adaptació dirigida per Paco Mir
(Tricicle) i produïda per la companyia
Eòlia, amb set actors que interpreten

Míriam Feu, una de les responsables de Càritas Catalunya, parla amb Mireia Rourera de la pobresa en el
nostre país i dels darrers informes sobre els més
desafavorits a casa nostra.
10.30 Notícies locals.
11.00 Teló de fons. Mort i silenci. Avui dediquem
el programa a un tema que està apareixent a
molts muntatges aquesta tardor: la
mort. Reemissió.

més de vint personatges de la novel·la

2x1 LIMITADA

Teatre Poliorama. Rambla
dels Estudis, 115 de
Barcelona. Funcions del 2
d’octubre al 3 de novembre

OFERTA IL·LIMITADA
Preu subscriptors: 15 euros
(Preu entrada general: 23
euros)

Reserves a www.teatrepoliorama.com i amb el codi
promocional elpuntavuidiamant
Per a més informació, cal trucar al 972 18 64 45

CENTRE DE
VISITANTS DE
L’ESTANY
Plaça del Monestir, 4 de
l’Estany (Moianès)
Més informació:
www.viulestany.cat
Preu de l’entrada: 2 euros

CARRER DE
TXERNÒBIL

11.30
12.30
13.00
14.00

Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Reemissió.
Notícies locals.
Protagonistes. Joni D. Xavier Castillón
conversa amb Joni D., escriptor i responsable
de la discogràfica Kasba Music, que celebra el
seu 15è aniversari. Reemissió.

14.30 Notícies locals.
15.30 Protagonistes. J.N. Santaeulàlia. Xevi
Sala entrevista J.N. Santaeulàlia, que publica
el llibre Banderes dels altres. Reemissió.

16.00 THE WEEKLY MAG

A partir de “La pregària de
Txernòbil” de Svetlana
Aleksiévitx
Direcció: Joaquim Armengol

Cal presentar
la targeta directament
a les taquilles

Sala La Planeta de Girona,
dissabte 2 de novembre, a 2/4
de 9 del vespre, i diumenge 3,
a les 6 de la tarda

2x1 LIMITADA

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

SPA HOTEL
CALA DEL PI
Av. Cavall Bernat, 160

EPICENTRE

Passeig del Vall, 13
de Tremp
Preu de l’entrada: 3 euros
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la
targeta de subscriptor

OFERTA 2x1
LIMITADA
AL CIRCUIT SPA

Les curiositats de ‘La tienda de
los horrores’
Aquesta setmana coneixerem la història d’amor dels
protagonistes de La tienda de los horrores, la comèdia musical que es pot veure fins al gener al teatre
Coliseum de Barcelona, dirigida per Àngel Llàcer i
Manu Guix. En parlarem amb l’actriu Diana Roig, Audrey sobre l’escenari, i amb Daniel J. Meyer, assistent
de direcció. I també tindrem el plaer d’acollir la banda
A Contra Blues.

Preu: 50 euros
(de dilluns a diumenge)
Per a més informació:
www.hotelcaladelpi.com

21.00 Notícies locals.
21.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

18.00 Bàsquet en joc. Reemissió del partit de
l’Allstar femení de la Copa Catalunya.
Conferència Nord-Conferència Sud.
20.30 Caminant per Catalunya. El Vilosell.
Reemissió.

Cal fer reserva prèvia telefònicament al 972 82 84 29

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1216351L

06.00 Notícies 3/24.
12.45 Zona zàping. El programa d’aquesta
setmana tracta de rècords: les 25
medalles mundials de la gimnasta
Simone Bile, la marató per sota de les
dues hores de Kipchoge, i les sis botes
d’or de Messi. També es pot veure el
retorn de Gerard Piqué al plató de La
resistencia.
13.25 Està passant.
14.00 Obrint plaça. El món casteller és
un reflex de la societat. Per tant, de
vegades també es produeixen actituds i
comentaris que poden ser ofensius per
a castellers i castelleres que pertanyen
al col·lectiu LGTBI.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Tarda de cine. Els diaris del
rom. Paul Kemp és un escriptor nordamericà que ha començat a treballar
com a redactor per a un diari caribeny.
El seu nou ambient, a poc a poc,
comença a enrarir-se.
17.40 Tarda de cine. Assassinats a
Sarlat. Sarlat, al sud-oest de França,
va ser escenari de nombroses revoltes
al segle XVII. Ara, el fill del productor
de productes envasats més important
ha estat assassinat en un ritual que
recorda aquests esdeveniments
històrics.
19.25 Atrapa’m si pots.
20.20 Polònia.
Molts catalans es pregunten cada dia
si quedar-se a casa o ser tsunami.
Quim Torra i Miquel Buch els responen
al ritme de la cançó Should I Stay or
Should I Go, de The Clash. Així mateix,
el ministre de l’Interior, GrandeMarlaska, ha iniciat la investigació
de qui hi ha darrere de Tsunami
Democràtic i interroga els principals
sospitosos.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Preguntes freqüents. Anàlisi de
la realitat catalana que combina la
informació més rigorosa amb l’humor
i l’entreteniment, i que dona veu als
protagonistes.
01.30 Notícies 3/24.
03.00 Ritmes a l’aula.
03.30 Cava de blues.

SUPER 3 / 33

de Platja d’Aro
Centre de Visitants del
Pallars Jussà

La graella

Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.
22.00 Protagonistes. Míriam Feu.

22.30 Notícies locals.

www.elpuntavui.tv

07.20 Kazoops!
07.47 El Mic i els seus amics.
08.15 Els Dringuets
09.00 Manduka.
09.34 Oddbods.
11.04 La família del Super3.
11.31 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
12.15 Robin Hood, el trapella de
Sherwood.
12.40 Els germans Kratt.
13.25 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
14.10 Salve, rei Julien!
14.56 Oddbods.
15.32 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
16.38 Artús i els vailets de la Taula
Rodona.
17.13 L’inspector Gadget.
17.57 Els germans Kratt.
18.42 Oddbods.
19.30 Manduka.
20.02 Oddbods.
21.06 En Grizzy i els lèmmings.
21.55 Filmets. Programa especial amb una
selecció de les millors pel·lícules de
l’edició 2018 del Filmets Badalona Film
Festival.
23.58 Un poble francès. Vostè, com es
diu? / Per amor.
01.32 Programa sindical UGT.
01.44 Filmets.
03.37 Km33.
04.29 L’illa del tresor.
04.53 Xarxa natura. Inclou Aigüestortes i
Gavarres.
05.03 El Faro, cruïlla de camins.

