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Fer

Realitat i
artifici

H

i ha alguna idea a
l’últim espectacle d’Àlex Rigola, estrenat a Temporada
Alta, que em resulta
molt emotiva, i alguna
que em fa rumiar sobre les circumstàncies del traspàs. Allò que fem i que,
sense saber-ho, els nostres fills entenen com un missatge transcendental
o, si més no, com un lligam imperible
entre ells i els pares. O la presa definitiva de la consciència d’un mateix, enfrontat al propi coneixement i al deixar-se anar pel pendent del no-res.
Aquestes reflexions, però, s’emmarquen en el que he apuntat al començament, és a dir, un espectacle. Una obra
de teatre sobre la mort del pare i sobre
els últims moments entre la filla i el pare, reals, documentats, certs, i ara interpretats per un actor i per una actriu
que resulta ser, precisament, la filla del
pare mort.
Vaig sortir del muntatge amb la
convicció que acabava de contemplar
escenes pornogràfiques, és a dir, escenes en les quals intervé la mirada de

Vuits i nous

Una obra de teatre sobre la
mort del pare i sobre els
últims moments entre la filla
i el pare, reals i interpretats

Narrativa i reportatges

l’espectador com un acte d’agressivitat, l’apropiació pública d’allò que hauria de ser íntim. Conversant després
amb amics em van fer dubtar. ¿No ho
fa un escriptor, això? ¿No ensenya els
seus secrets, la seva autèntica vida i la
seva autèntica mort –la metafòrica o
aquella que l’afecta– i la converteix en
material literari? ¿Per què no ho pot
fer una actriu? ¿No hi té dret, a utilitzar
la mort d’algú tan proper per confegir
un espectacle que mira d’evocar-lo per
tal d’enfrontar-se al final amb dignitat i
respecte? No sé gaire què dir. Continuo veient-hi alguna cosa que grinyola.
Quan l’actriu plora, en un instant concret d’una escena concreta, ¿ho fa perquè experimenta una emoció íntima i
indefugible o està disposada a repetir,
en cada representació de l’obra, el mateix plor en el mateix instant de la mateixa escena?
És un exorcisme, però pautat. I basat
en la poderosa atracció del moment veritable, de la crua realitat. ¿No era, el teatre, una ficció (una mentida) que ensenyava més veritats que no pas la veritat
nua? ¿No era l’artifici la manera d’acostar-se al sentiment? ¿Ens torba més la
confessió que la trampa?

Manuel Cuyàs

S

ense voler, i juntament amb altres persones, segueixo el qüestionari en veu alta que una assistenta social planteja a una senyora.
“Recorda com es diu?” “Rosa.” “I els
cognoms?” La senyora Rosa no vacil·la
a dir els cognoms. Tampoc la data de
naixement. Els presents fem un càlcul: té ara noranta-cinc anys. “I l’adreça?” La Rosa viu al centre d’una ciutat
pròxima. Per la manera de parlar es
veu que sempre ho ha fet en català, i
que el castellà, tot i que el domina, li
vol un esforç. És alta, prima, guapa.
De jove devia fer girar. Vesteix molt
conjuntada. Per venir aquí, pel seu
propi peu, ha combinat els verds i els
marrons. Mitges negres i sabata plana
de xarol. Diria que té un punt de mal
geni. ¿És per l’interrogatori a què es
veu sotmesa i pel lloc una mica inhòspit on ens trobem, o sempre és així?
“Viu amb algú, Rosa?” “Visc sola.” “I es
val per vostè mateixa?” “Perfectament.” L’assistenta li fa fer operacions
mentals: “Ara comptarem de dos en
dos, endavant. Molt bé. Ara de dos en
dos, enrere.” Realment molt bé. Ho sabria fer, jo? “Com es deia la seva ma-

“
Li pregunten
qui és el president

del govern i respon
‘Pedro Sánchez’

re?” Els presents, que escoltem sense
mirar, ara hem dirigit els ulls a la Rosa. És l’única pregunta que falla. No
sap dir el nom de la mare. “No passa
res.” Devia morir molt jove? Subsisteix un antic problema familiar? Els
nostres novel·listes molt sovint són
mestres de professió. No sé per què no
agafen l’ofici el personal dels centres
assistencials. “Repeteixi, Rosa: poma,
cavall, cadira.” Ho repeteix. No al cap
d’una estona, quan la noia l’agafa desprevinguda. Em poso una mica trist
pensant en malalts d’Alzheimer que
conec o he conegut.
“Recorda qui és el president del go-

vern?” Em miro la Rosa. “Pedro Sánchez.” “I abans?” “Mariano Rajoy.”
“Molt bé, molt bé.” Per què la Rosa, catalana pels quatre costats i interrogada en català, no ha respost primer
Quim Torra i després Carles Puigdemont? Ara sí que el debat es faria viu.
Quan era president, Jordi Pujol deia
que se sentia satisfet quan la plaça de
Sant Jaume s’omplia de gent descontenta: “Potser les protestes no ens
afectaven perquè no en teníem competències, però senyal que la gent sabia
on era el poder.” La Rosa ha detectat
que per un motiu o altre, el poder ha
estat desplaçat de la plaça de Sant
Jaume? N’hi troba a faltar? O creu que
n’hi sobra? Què pensa la Rosa? Hauria
respost “Jordi Pujol” en època de Pujol? O “Maragall”, quan governava el
president ara malalt? Ai, si els periodistes féssim més entrevistes personals a la gent...
“Es pot aixecar i caminar?” L’enquestadora ha de córrer per atraparla. “La veig molt bé, Rosa. Això ha de
ser que el veí li té mania.” Veí? Quin
veí? La Rosa se’n va, i tots ens quedem
confeccionant narrativa i reportatges.
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A la tres

EDITORIAL

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

Defensa malbaratada

E

ns ho comentava fa uns dies la
consellera Dolors Bassa, quan la
vam visitar al Puig de les Basses.
“Vista la sentència, el meu advocat
m’ha dit que no hauria calgut que l’hagués contractat.” Evidentment, Mariano Bergés, l’advocat de Bassa, ironitzava quan deia això, però, és que
analitzant a fons el text de la resolució
judicial, queda ben clar que els jutges
del Suprem van obviar, directament,
la gran majoria, per no dir totes, les
objeccions, testimonis i proves presentades per aquesta i altres defenses.
I és que a Dolors Bassa no només la
confonen els jutges, fet molt greu,
amb la consellera d’Educació Clara
Ponsatí, sinó que no tenen en compte
que, com va quedar provat, no va donar cap ordre per cedir la direcció dels
centres cívics o el fet que aquests van
ser l’1% del total dels centres de votació. Ni esmentar-ho. Marchena i companyia també van obviar, sobre la vaga

“
El Suprem va
obviar la majoria de
proves de les
defenses de l’1-O. El
cas de Dolors Bassa
és escandalós

del dia 3 d’octubre, que Bassa “no podia no donar tràmit a la convocatòria”,
com també va quedar demostrat.
Tant li fa, què importava al tribunal
si Bassa no formava part del conegut
com a “estat major” del procés, com sí
era el cas del conseller Carles Mundó,
ell sí absolt de sedició i malversació.
L’únic que sembla haver importat és

De reüll
Marta Monedero

Les cares de la notícia
PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ

Joan Canadell

Anell de boda
que et controla

El greuge de rodalies

P

odem pensar que una bona relació es fonamenta
en la confiança i el respecte, però es veu que no
tothom ho entén així. Una empresa del Brasil –aquell
país on el president Bolsonaro hi està fent estralls de
tota mena– ha dissenyat un anell de compromís i un de
boda que permeten saber on és la parella en temps real.
Sona a bogeria, oi? Doncs és cert. Per rematar-ho,
l’aliança incorpora un sensor amb GPS que avisa si en
algun moment la parella se la treu. Per sort, el giny no
detalla el motiu que algú pot tenir per treure-se’l. Però,
qui desitja que el controlin les 24
Un GPS activa hores del dia? I, pitjor encara, qui
desitja controlar algú a tothora? No
una
tips, d’estar sempre
notificació si n’estem
pendents de tothom?
la parella es L’empresa brasilera reivindica que
treu l’aliança som davant d’un avenç a l’abast de
qualsevol perquè costa menys de
vint euros. Però calia inventar un
rastrejador de la persona que estimes? I ens posem les
mans al cap amb els identificadors facials que s’estan
estenent arreu del món!
El polèmic rastrejador vulnera la intimitat de les
persones i agafa la drecera per desenvolupar una relació
tòxica tot i que els seus defensors argumenten que pot
ser útil en cas de segrest o de patir un desastre natural.
Ves per on, com si els mòbils no s’haguessin inventat! El
fabricant assegura que només el ven quan l’ús és
consensuat per part dels dos integrants de la parella.
Però no em diran que no n’hi ha per llogar-hi cadires.

que la consellera es va presentar a les
eleccions del 21-D. És a dir, va seguir
en la política. Pecat greu, es veu, que
demostra voluntat de sedició, malversació i del que sigui.
Vista la sentència queda clar també
que el tribunal, a més d’obviar testimonis i proves, va tirar pel camí del
mig, el seu. Ni la rebel·lió, ni el relat de
la fiscalia que s’iniciava l’any 2012, ni
les “humiliacions” a la Policía Nacional i a la Guàrdia Civil, ni el document
“Enfocats”. Sí, en canvi, sedició, un relat que comença l’any 2015 i unes penes que pels jutges, de cara als seus,
deuen ser un entremig, però que són
d’allò més bèstia.
Una comparació, el comandant suprem de la marina nazi, Karl Dönitz,
va ser condemnat a “només” deu anys
de presó als judicis de Nuremberg.
Deu anys. La consellera Bassa ha estat
condemnada a dotze anys. Dotze. Quina vergonya de Tribunal Suprem.

-+=

El president de la Cambra i el síndic de greuges,
Rafel Ribó, van assumir ahir des de la societat civil
la denúncia sobre el perjudici, greu i sostingut, per
als ciutadans i l’economia catalana, que ha ocasionat el dèficit d’inversió crònic a la xarxa de rodalies de Barcelona per part del govern espanyol.
ESCRIPTOR

Josep Vallverdú

Medalla d’or

-+=

El govern ha concedit la medalla d’or de la Generalitat a l’escriptor i a la geògrafa Anna Maria Cabré, per
les seves destacades trajectòries professionals. Vallverdú, de 96 anys, és col·laborador habitual d’aquest
diari i un referent de les lletres catalanes, amb una
prolífica obra en diversos camps.
ACTRIU

Greta Fernández

Pel·lícula de premi

-+=

L’actriu barcelonina viu l’any de la seva eclosió en el
món del cinema amb el paper protagonista a La hija
de un ladrón, que ara arriba a la cartellera. Un drama
en què comparteix cartell amb el seu pare, Eduard
Fernández, i que li va suposar la Petxina de Plata a la
millor actriu en el Festival de Sant Sebastià.

El diàleg:
primer pas
La reunió que els equips negociadors del PSOE i ERC
van mantenir ahir al Congrés dels
Diputats no permet augurar una
solució al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat i a l’onada de repressió que l’envolta. No obstant, la
trobada en si mateixa i el to del discurs amb el qual els representants
socialistes afronten la negociació sí
que són un canvi d’escenari significatiu, tenint en compte que fa uns
dies abjuraven del diàleg amb les
forces independentistes i d’un govern recolzat en els seus vots i ara,
en canvi, confien a trobar vies
d’acord que permetin una “sortida
viable i necessària a la situació de
Catalunya”, en paraules de la vicepresidenta en funcions Carmen
Calvo.
Espanya necessita sortir del bloqueig en què es troba encallada des
de fa un parell d’anys i Pedro Sánchez necessita almenys els vots
d’ERC (el sí o l’abstenció) per aconseguir la investidura, constituir el
govern de coalició amb Podem i posar en marxa la legislatura. És la necessitat i no un replantejament polític el que ha canviat l’escenari i és
important tenir molt present això a
l’hora de posar el llistó de les expectatives sobre aquesta negociació.
El context de repressió tampoc
ajuda, perquè, mentre es reuneixen,
el Tribunal de Comptes inicia el setge econòmic al govern de l’1-O, Borrell obté la suspensió judicial de
tres delegacions de la Generalitat a
l’estranger, el TSJC delibera la inhabilitació del president Torra i el Congrés valida l’anomenat ‘155 digital’.
En tot cas, només el diàleg entre les
parts pot desbloquejar el conflicte
institucional entre Catalunya i l’Estat. Un diàleg obert, sense vetos, línies vermelles, ni xecs en blanc. A
hores d’ara l’expectativa més realista és que la negociació que comença acabi sent un primer pas
cap a aquest diàleg.
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Tal dia
com
avui fa...
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Malestar social
Bombers i estudiants se sumen
a les mobilitzacions dels serveis
públics i avui també s’hi
afegiran els funcionaris de la
Generalitat.

David Portabella

20
anys

Fi de la treva
ETA carrega contra el PNB i EA i
contra els governs espanyol i
francès, i diu que a partir del 3
farà saber als seus grups quan
iniciarà les “activitats”.

Jaume Oliveras i Costa. Escriptor

Ortega-Smith
és necessari

M

anys

El president de la Generalitat,
José Montilla, no convocarà els
líders abans de la sentència.
Rebutja l’oferta de Mas i alerta
contra el “tacticisme”.

Tribuna

Full de ruta

adrid té sort
perquè és una
regió on cap autoritat
hi ha decretat encara
oficialment una crisi
de convivència, i és
curiós perquè té el regidor ultradretà
de Vox Javier Ortega-Smith dedicat en
cos i ànima a rebentar cada minut de
silenci oficial que es fa en memòria de
les dones assassinades per la violència
masclista. Ortega-Smith és un home
que abandera la masculinitat dels
anuncis de conyac dels anys seixanta i
que alhora vol convèncer que cal patir
diàriament pels homes que tornen
sols a casa de nit, com si l’obvietat de
les 1.000 dones assassinades des del
2003 no fos dramàticament suficient,
Però Ortega-Smith és un home necessari i útil al sistema, i ell ho sap, per
més que aquests dies tothom faci veure que la seva flaire de macho alfa empatxa. Gràcies a Ortega-Smith, l’alcalde de Madrid, el popular José Luis
Martínez-Almeida, pot semblar més
institucional del que és i pot dir allò de
“pero, hombre, Javier, otra vez vienes a

10

Paper de Montilla

Imatges de la memòria

M

alament començava el novembre al passatge de la Torre, al barri de la Salut de Badalona, quan el primer dia, al matí,
en un edifici s’obria un forat que deixava al descobert tot un pis de l’immoble. El bloc de pisos trontollava i
obligava a l’evacuació d’una cinquantena de persones que hi vivien i, poc
després, dels habitants de setze cases veïnes, per la possibilitat d’un enfonsament. Construït el 1967, en
temps de vaques grasses de promotors sense gaires escrúpols, el càncer de l’aluminosi es feia patent.

LA MEMÒRIA RETROTREIA

al novembre
del 1990, quan al carrer Cadí del Turó de la Peira de Barcelona s’enfonsava “com un terròs de sucre” un
dels edificis construïts per Romà Sanahuja, feia uns trenta anys, per enquibir-hi els barraquistes barcelonins, que per art de màgia i designi
de José María de Porcioles, passaven
“del barraquisme horitzontal al vertical”. Tot el barri es construí amb ciment d’aluminosi i materials de bai-

Abandera la masculinitat
dels anuncis de conyac dels
anys seixanta i alhora vol
convèncer que cal patir pels
homes que tornen sols a casa
tot i les 1.000 assassinades

El lector escriu

rebentar un minuto de silencio...”, com
si no fos alcalde gràcies a ell. Gràcies a
Ortega-Smith, la vicealcaldessa de Cs,
Begoña Villacís, pot semblar més digna del que és i pot dir allò de “la próxima vez que tenga a Javier delante le diré...”, quan ella li deu el càrrec i el dia a
dia. Gràcies a un gir de guió, però, Nadia Otmani va irrompre amb la seva
cadira de rodes dilluns al Palau de Cibeles per recordar a Ortega-Smith i a
la resta d’homes i dones negacionistes
l’exigència de respecte al drama de les
dones assassinades. I Otmani va fer
saber a Ortega-Smith que l’humor no
està renyit amb la ira de la convicció de
qui va ser tirotejada per un cunyat per
voler defensar la seva germana. “Soc
immigant, soc dona i soc musulmana.
Tinc el pack, segons Vox”, ironitzava
Otmani. Assumit que Ortega-Smith té
la utilitat de regalar integritat a la resta,
un favor: qui li ho degui tot, començant
pel càrrec, que almenys calli.
P. D.: El titular era una provocació i
prou. Nadia Otmani és necessària.
Aquest és el titular bo.

b Durant els últims anys, la
meva ciutat, Santa Coloma,
està vivint una transformació urbanística per tal de retallar espai als automòbils i
cedir-lo a ciclistes i patinadors. De la mateixa manera,
s’està fent a Barcelona i a
altres ciutats de la metròpolis. És un canvi amb visió
de futur i molt necessari, ja
que s’ha de fer alguna cosa
per combatre l’emergència
climàtica. No obstant això,
crec que no s’està gestionant de la millor manera.
Les institucions no poden
esperar que els hàbits de
transport dels ciutadans
metropolitans canviïn de
cop i volta, sense cap incentiu o, millor dit, sense cap
facilitat. No pot ser que criminalitzem aquells que van
amb el seu cotxe a la feina
quan, al mateix temps,
l’abonament trimestral de

xa qualitat. Sanahuja i Cementos
Molins passejaren pels jutjats, que
els eximí de qualsevol culpa. En una
bogeria constructiva que enriquí un
grapat de polítics i industrials, treballar amb el nou invent els feia molt
competitius, i això s’estengué sobretot pel conjunt metropolità. De connivència amb alcaldes ben disposats,
entre els anys 1950 i 1970 s’aixecaren els grans polígons d’habitatges,
dels quals avui s’ha detectat que el
53% dels pisos foren construïts amb
el verí aluminós als seus forjats. A
partir de l’incident del Turó de la Peira es legislà obligant a una inspecció
tècnica dels edificis de més de 45
anys, però a Catalunya actualment
només un terç han complert amb
l’obligació.
EN L’ENFONSAMENT DE NOU BARRIS

hi va
morir una dona; per sort a la Salut
no hi ha hagut víctimes humanes,
tot i que els afectats ho han perdut
tot, quan no han pogut tornar a entrar als pisos, ara en procés d’enderroc controlat. Qui construí i qui tra-

mità permisos ja ha desaparegut
d’escena, com tants altres i, com
sempre, la factura final recaurà sobre la gent més humil.
ENRIC GIRALT PAULÍ

(1945-2012) fou
un periodista de trinxera, des de la
premsa escrita fins a la televisió catalana, que visqué una època de gran
compromís informatiu, que fins el
portà a fer unes vacances a la Model.
Acumulà un fons fotogràfic de gran
valor periodístic, amb un seguiment
exhaustiu de la creació de barris perifèrics en el conjunt metropolità i
en la denúncia de les potents immobiliàries que anaven destruint, amb
persistència, l’urbanisme de l’entorn. Els anys setanta i vuitanta del
segle passat hi queden ben retratats.
La família del periodista ha fet donació al Museu de Badalona de la vasta
obra fotogràfica i aquesta setmana
s’ha inaugurat una exposició
d’aquesta obra, que es podrà veure
fins a finals de febrer. Una mostra
que cal veure, per anar aprofundint
en el perquè de tot plegat.

Les cartes adreçades a la Bústia han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número de carnet d’identitat o passaport. Així mateix, cal que no superin els mil caràcters d’extensió.
El Punt Avui es reserva el dret de publicar-les i escurçar-les. No es publicaran cartes signades amb pseudònim o amb inicials. Els textos s’han d’adreçar a bustia-catalunya@elpuntavui.cat

Postureig
mediambiental

transport d’una zona costa
145,30 euros. No podem exigir als motoristes que tinguin consciència amb el
medi ambient quan a Santa
Coloma els serveis de Bicing o de motocicletes elèctriques de lloguer no arriben. Necessitem fer un canvi, però no es farà per art de
màgia.
ARNAU MANUBENS
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)

#QueSeSepa
b Diàriament, les dones
som víctimes d’abusos sexuals als quals no donem
testimoni. Són situacions
que no denunciem perquè
tenim absolutament normalitzades i, a causa d’aquest
silenciament, es perd el seu
registre. El passat dilluns,
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència contra les Dones, la parella d’activistes

Devermut va llançar el projecte #QueSeSepa: una macroenquesta que té com a
objectiu obtenir informació
real sobre la violència sexual
que patim les dones i, així, visibilitzar el nombre de casos.
Va llançar-se a tot l’Estat espanyol i ja té més de
600.000 respostes. Sota el
domini quesesepa.org,
aquesta enquesta online s’ha
convertit en el primer estudi
amb perspectiva de gènere
que recull dades sobre abusos sexuals infantils, a peu
de carrer o bé en parelles.
Donar-nos veu entre nosaltres és l’única manera de
traslladar situacions personals a l’esfera política. És per
això que m’agradaria animar
totes les dones que em llegeixin a respondre l’enquesta, que estarà oberta fins
diumenge. Perquè trencar el
silenci és l’única manera
d’aconseguir que se sàpiga.

b Aquest any, amb el Cor Jove del Palau de la Música he
tingut la bonica oportunitat
de poder col·laborar en el
disc de La Marató, cantant
una cançó per l’optimisme,
la vitalitat i l’alegria. Des de
dins he pogut veure encara
més tota la il·lusió i dedicació
que hi ha darrere cada cançó
d’aquesta solidària iniciativa,
i és impossible, no pots no
sentir-te’n orgullós. A més,
aquest any han incorporat
dins del CD de La Marató un
codi QR per escanejar-lo i
poder tenir totes les cançons
al mòbil. Aquest és un fet
que valoro molt, ja que poques vegades trobo el moment per reproduir CD i, en
canvi, el mòbil és el principal
dispositiu que utilitzo per escoltar música a diari.

DANA MIRANDA
Tordera (Maresme)

NÚRIA SUBIRÀS PLANAS
Badalona (Barcelonès)

El disc de La
Marató al mòbil
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La frase del dia

“Assistim a una campanya sostinguda, liderada pel ministre
Borrell, perquè Catalunya no tingui presència al món”
Alfred Bosch, CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA

Tribuna

De set en set

Decadència

Dia negre

Xavier Cortadellas

Xavier Díez. Historiador

E

ns destacava el periodista David
Fernández l’estranya coincidència entre l’import del rescat bancari i el buidatge de la guardiola de les
pensions. En altres paraules, els bancs,
per mantenir el seu poder, han robat
als jubilats de demà sense que pràcticament ningú hagi piulat. Que l’Estat sigui un dels més endeutats de la UE
tampoc no es destaca cada dia, com
tampoc el fet que les elits hispàniques
semblen gaudir del privilegi feudal de
l’exempció fiscal que col·lapsa una economia tradicionalment especulativa.
Les sentències dels ERO d’Andalusia se
sumen a la pràctica impunitat en què
els afers de corrupció han esquitxat el
PP, i que ens remet a una altra gran frase de Fernández: “Els sistema no és
corrupte: la corrupció és el sistema.”

EFECTIVAMENT, la d’Espanya és la història

d’una llarga decadència, que va més enllà
d’una proverbial incapacitat d’adaptació
a la modernitat. De fet, en el llibre de referència d’aquesta dècada Per què fracassen els països, de l’economista Daren
Acemoglou i el politòleg James A. Robinson, dediquen el primer dels seus exemples històrics a l’Espanya imperial a l’hora
d’explicar els factors que generen dinàmiques autodestructives. Els autors consideren que la degradació de les institucions, comandades per unes “elits extractives”, representen la principal causa dels
fracassos d’uns determinats estats respecte dels èxits d’altres.
CAL ENTENDRE tot aquest context a l’hora

d’explicar la irracional reacció dels lideratges polítics, econòmics i culturals respecte a Catalunya i la repressió contra la
dissidència. Vox, i el rampant reaccionarisme que inunda el vaixell espanyol, no
és altra cosa que una resposta irracional a
un procés, probablement irreversible, de
degradació profunda d’un país que va
gaudir de les seves oportunitats a la fi del
franquisme, i que, per contra, ha dilapi-

Sísif
Jordi
Soler

dat el seu capital polític, econòmic, social
i cultural. Quan Rubalcaba anunciava
que “Espanya pagaria el preu que fos per
evitar la independència de Catalunya”,
probablement devia ser conscient que estaria endeutant-se (també moralment)
per damunt de les seves possibilitats. El
traspassat líder socialista probablement
era dels pocs conscients que replantejar
una relació de poder respecte a Catalunya
acabaria representant una pèrdua de
control de les elits extractives madrilenyes, les encarregades de mantenir l’herència de la dictadura franquista, i anunciava la fallida moral, diplomàtica i política d’un antic imperi que mai no ha assumit la seva condició de potència de tercera divisió.
ELS RESULTATS ELECTORALS del 10 de no-

vembre són una expressió d’aquest culde-sac històric: una barreja d’impotència
a l’hora de resoldre els conflictes, i una reacció furibunda de l’establishment, amb
un Vox que reclama una autoreclusió en
un passat idealitzadament obscur. En altres termes, Espanya resta nua i fràgil da-

“
La repressió
contra Catalunya, la

corrupció sistèmica,
un sistema judicial
kamikaze, han
enfonsat Espanya
en el descrèdit
internacional
mentre milers de
‘rojigualdas’ voleien
a Madrid

vant els propis fantasmes del passat,
mentre, desposseïda de perspectives engrescadores, sembla incapaç d’afrontar el
futur. La resistència numantina a negociar amb Catalunya, a replantejar els
equilibris de poder, l’atàvica por a espolsar-se el franquisme adherit a les seves
institucions, és un pes mort que l’enfonsa
al propi pantà.
NO ÉS CAP SECRET (ni responsabilitat de

cap bot rus) que la bombolla mediàtica espanyola, amarada de la cultura franquista, ha alimentat el relat fictici d’una Espanya democràtica. La repressió contra Catalunya, la corrupció sistèmica, un sistema judicial kamikaze, han enfonsat Espanya en el descrèdit internacional mentre voleien milers de rojigualdas als balcons de Madrid. Uns mitjans militants de
nacionalisme banal espanyol han propiciat el silenci còmplice (o la complicitat
oberta) d’una intel·lectualitat atemorida,
que sap que qualsevol dissidència és qualificada de traïció. Així és com es pot explicar aquest estrany unanimisme entre
una societat civil espanyola que no pot o
no vol adonar-se de la magnitud de la tragèdia. Espanya es troba en una dinàmica
autodestructiva. I la incapacitat de resoldre els seus problemes immediats, de teixir aliances i projectes inclusius, és només la punta d’un negre iceberg.
LES DECADÈNCIES

són períodes històrics
incerts i perillosos. Poden ser més o menys llargs, i solen anar més enllà de les voluntats i propòsits d’esmena individuals
dels líders. De fet, les crítiques als seus dirigents no deixen de ser reflex de la impotència col·lectiva. Les enquestes, amb
aquesta intolerància i hostilitat vers la diversitat nacional, reflecteixen una responsabilitat que va més enllà d’una classe
política qüestionada. La decadència, de
fet, és una mena de marea històrica que
sol abocar les societats vers la descomposició, o en una existència miserable. I no
necessàriament una misèria material.

A

vui és un dia negre. Consumidors
joves o amb la mateixa
il·lusió efímera que
molts joves s’han aixecat abans d’hora per
poder comprar tot allò que han descobert, desitjat i callat dissimuladament
durant dies mentre esperaven. Corrien el
perill de fer tard, corrien també el perill
de no ser dels primers, que ni al súper, ni
a l’híper, ni a l’hipogegant, ni als webs
d’Amazon o dels distribuïdors quedessin
existències de tot allò que volien. Si és el
que els ha acabat passant, el Black Friday serà per a tots ells un divendres encara més negre. Llegeixo uns estudis que
diuen que els espanyols seran els europeus que participaran més en el Black
Friday d’avui divendres. I per tant, doncs,
també els catalans, que DNI, passaports,
constitucions i fins i tot urnes no són productes d’anar a buscar en un dia de
Black Friday. O en els dies que dura, perquè ja hi ha black fridays que van començar ahir i d’altres que acabaran dilluns.
Però el cas és que aquests megadivendres del consum han passat en poc
temps de ser un dia o alguns dies de venda massiva i d’anar incorporant compradors impulsius a ser el dia o els dies que
els consumidors un xic més conscients
han estat esperant per poder comprar a
preu de ganga. Resultat? Duri el que duri
el Black Friday, dies abans, cap d’ells no
ha comprat. Dies després, tampoc no
compraran. Just per això és perquè es
comença a dir que és un mal negoci.
Quin sentit té oferir a preu de ganga tot
de productes si el resultat és un desert
de vendes abans i després del Black Friday? Un fantasma recorre el nostre món
unit del consum: el fantasma de la crisi.
Amigues i amics: o pedalem entre tots
comprant també una mica abans i una
mica després de cada Black Friday, o tot
això fotrà un pet que deixarà no aquests
divendres, sinó les nostres vides, encara
més negres.
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Fotos dels
presos
polítics a
Lledoners

Una exposició a la
Model d’imatges
dels presos comuns
inclou imatges dels
presos per l’1-O

Reivindicació
conjunta del
síndic i de la
Cambra

Institucions i
alcaldes reclamen
les inversions
pendents a l’R3 de
Rodalies fins a Vic

El cost de l’1-O, també
FET El Tribunal de Comptes cita el 28 de
gener Puigdemont, Junqueras, els
exconsellers i vint alts càrrecs per liquidar
la despesa de l’1-O MÉS La fiscalia els
reclama 8 milions i Societat Civil, 2 PAS
Si no paguen, se’ls dictarà embargaments
Redacció
BARCELONA

El Tribunal de Comptes va
citar ahir a declarar el 28
de gener del 2020 l’expresident català Carles Puigdemont i l’exvicepresident
de la Generalitat Oriol
Junqueras, per tal de fixar
la liquidació provisional de
les despeses ocasionades
pel referèndum de l’1-O. Es
tracta del mateix tràmit
que ja va afectar l’expresident Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i
l’exconsellera Irene Rigau
per les despeses del procés
del 9-N.
Puigdemont i Junqueras no seran, però, els
únics a declarar. També
han estat citats la resta de
membres de l’anterior executiu relacionats amb la
consulta de l’1-O, com
Neus Munté, Toni Comín,
Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Lluís
Puig, Meritxell Serret i
Santi Vila, entre altres alts
càrrecs dels departaments
de la Generalitat. Alguns
d’aquests noms ja han estat condemnats per malversació de cabdals públics
pel Tribunal Suprem en la
sentència del 14 d’octubre, i ara tornaran a seure
al banc dels acusats per liquidar les despeses.
Així ho va reclamar Societat Civil Catalana
(SCC), que va presentar
una denúncia contra els
responsables de l’organització del referèndum del
2017 amb la finalitat que
aquests polítics tornessin
la despesa que va compor-

Puigdemont i Junqueras, en una reunió de
l’executiu l’octubre del 2017 ■ A. PUIG

tar l’1-O. També ho va fer
la fiscalia, que indica que el
Tribunal de Comptes requerirà ara tots aquests
responsables perquè paguin o avalin aquestes despeses. També adverteix
que en cas de no fer-ho es
procediria a l’embargament dels seus béns. Durant el judici al Suprem, la
fiscalia i l’advocacia de
l’Estat ja van acordar traslladar al Tribunal de
Comptes la liquidació de
les despeses de l’1-O. De
moment, la cita del 28 de
gener té per objectiu fixar
la liquidació provisional de
les despeses ocasionades.
Tant Puigdemont com
Junqueras podran enviar
un apoderat a la vista.
Entre 2 i 8 milions
SCC reclama 2 milions
d’euros, i la fiscalia, en el
seu escrit inicial, arriba
fins als 8 milions. Tot i que
la quantitat serà revisada
en la vista, en la denúncia
el ministeri fiscal inclou
factures de despeses referides als locals de votació
–900.906,70 euros–, contractes
publicitaris
–1.000.000 euros–, paperetes –979.661,96– i cartells –38.431,20–. També
s’hi incorporen 2,3 milions
pel que fa a actes i actuacions de Presidència a l’exterior, com ara viatges, i la
feina dels observadors internacionals.
La consellera de la Presidència, Meritxell Budó,
va ser la primera dirigent a
referir-se a aquesta actuació, que va considerar “una
mostra més de la repressió” de l’Estat contra l’independentisme. Des de Jaca (Osca), on va assistir al

Les frases

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

“És una mostra més
de la repressió que
pateix
l’independentisme
per part de l’Estat
espanyol, governi qui
governi”

“És injust; van contra
polítics que no van fer
res més que complir el
mandat de les urnes”

consell plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus, Budó destacava que
“governi qui governi” existeix “repressió” per part de
l’Estat, i recordava com el
mateix tribunal ja va fer el
mateix amb l’expresident
català Artur Mas i altres

càrrecs del seu govern per
haver organitzat la consulta sobiranista del 9-N del
2014. Per Budó, aquests
procediments del Tribunal de Comptes representen una “injustícia”, una
“utilització d’institucions
per anar en contra de polí-

Meritxell Budó
CONSELLERA I PORTAVEU DEL
GOVERN

tics catalans i exercir una
repressió desmesurada
contra polítics que no van
fer res més que complir el
mandat democràtic pel
qual s’havien presentat a
les eleccions”.
Fiança, presó i diners
La resta de citats el dia 28
de gener pel Tribunal de
Comptes són Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva
Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Sierra,
Francesc Sutrias, Josep
Vidal, Rosa Vidal i Aleix
Villatoro. El tribunal ja va
tancar fa mesos la fase

preliminar del procés,
un cop va concloure que hi
havia indicis d’irregularitat en l’ús de diner públic
del govern. El següent pas
és redactar l’acta de liquidació provisional, que
determinarà les quantitats i els autors de la suposada malversació, i això
anirà seguit de l’activació
d’un embargament de
béns preventiu. Es dona el
cas, però, que alguns
d’aquests alt càrrecs estan
pendents de judici al jutjat
d’instrucció on ja van pagar una fiança i exmembres del govern ja tenen
una condemna de fins a 13
anys de presó. ■
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L’APUNT

Fer un Tarradellas
Toni Dalmau

27 de juny de 1977. La Moncloa. Primera reunió entre
Suárez i Tarradellas. Discuteixen sense posar fil a
l’agulla. A més del xoc de personalitats, ho impedeix el
limitat marge de maniobra de Suárez, que ja ha arriscat legalitzant el PCE. El líder de la Transició intenta
fer veure a Tarradellas que per als espanyols és més
fàcil acceptar que Carrillo es presenti a les eleccions

que no pas que es facin concessions als catalans. Discuteixen fins i tot sobre el contingut del comunicat final, però a la sortida Tarradellas fa d’home d’estat i
menteix als periodistes: “La reunió ha estat molt cordial i molt agradable.” Un to similar al dels comunicats
que van emetre ahir al vespre el PSOE i ERC. Coincidència en la voluntat de diàleg. Continuarà.

a judici
Oriol Junqueras el dia de la seva declaració davant del Tribunal Suprem ■ ACN

gumentació que la justifica.
En el ple d’ahir també
estava previst tractar un
segon recurs interposat en
el seu dia per l’exvicepresident català, i que en aquest
cas demanava l’empara
davant d’una altra decisió
de Llarena que li va impedir poder assistir a la sessió constitutiva del Parlament, el gener del 2018.
En aquest, cas la ponència
de la sentència anava a
càrrec del progressista
Juan Antonio Xiol, que defensava que s’hauria d’haver concedit un permís a
Junqueras per poder participar en el ple. Davant la
possibilitat, més que real,
que aquesta posició topés
amb un pronunciament
contrari de la majoria de
magistrats conservadors,
es va optar per no resoldre
aquest punt i portar-lo a

La presó provisional
de Junqueras obre 19.12.19
una esquerda al TC
La data

—————————————————————————————————

a L’alt tribunal tomba un recurs del líder d’ERC amb l’oposició,
però, de tres magistrats a La divisió es podria repetir en breu
Redacció
MADRID

La caixa de resistència i el Suprem
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les defenses de l’expresident
Mas, les exconselleres Ortega
i Rigau i l’exconseller Homs i
sis càrrecs més, multats per
organitzar el 9-N, ja van presentar aquest novembre al
Tribunal Suprem la preparació del recurs de cassació
contra la sentència del Tribunal de Comptes, que l’estiu
passat els va condemnar a
pagar 4,9 milions d’euros
com a responsables comptables de la votació popular.
Aquest és un pas previ, en
què s’anuncien els arguments principals, en espera

que l’alt tribunal accepti l’admissió a tràmit del recurs, explicava l’advocat Rafael Entrena. La caixa de solidaritat
va permetre que no s’embargués cap bé particular als
càrrecs polítics i tècnics del
govern de Mas. Primer es van
aportar més de 3 milions, i
l’estiu passat es va fer efectiva la quantitat pendent, de
més de 2 milions.L’expresident Mas va afirmar que és
un “abús de dret que t’exonerin per la via penal de malversació i després et condemnin
per la via administrativa”.

La unanimitat que fins ara
havia presidit les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) sobre afers
relatius al procés sobiranista ha quedat trencada.
El motiu ha estat la resposta a un recurs d’empara
que l’exvicepresident de la
Generalitat, Oriol Junqueras, va presentar el febrer
del 2018 per l’ordre de presó preventiva dictada en
contra seu. El ple de l’alt
tribunal reunit ahir el va
desestimar, però amb el
vot particular de tres dels
dotze magistrats presents. Aquesta dissensió,
fins ara inèdita, es podria
tornar a visualitzar d’aquí
a dues setmanes, quan
previsiblement toqui resoldre un altre cas relatiu a
Junqueras que també s’havia de votar ahir, però que
es va decidir ajornar en-

mig d’aquesta atmosfera
de falta de consens intern.
En el seu primer recurs,
el líder d’ERC argumentava que la decisió adoptada
primer per la jutgessa de
l’Audiencia Nacional Carmen Lamela (4 de desembre del 2017), i confirmada després pel magistrat
del Suprem Pablo Llarena
(5 de gener del 2018), d’ordenar el seu ingrés a presó,
va vulnerar diversos drets
fonamentals, com ara el de
la llibertat ideològica i
d’expressió, presumpció
d’innocència o tutela judicial efectiva, en el seu vessant d’accés al recurs, entre d’altres. La sentència
aprovada pel ple d’ahir, i
que ha estat redactada pel
president del Constitucional, Juan José González
Rivas, encara no s’ha fet
pública, però sí que ha
transcendit que els arguments bàsics per rebutjar
la petició de Junqueras

són que en les decisions judicials objecte d’esmena
“es van complir les exigències constitucionals de
previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat”.
Ara bé, tres dels magistrats del denominat sector
progressista –Fernando
Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos i María Luisa
Balaguer Callejón– van
emetre un vot particular,
del qual encara tampoc
s’ha conegut el contingut,
en què discrepen del veredicte emès. L’argumentació que puguin acabar donant pot ser vital amb vista a sustentar els litigis que
la defensa de Junqueras
iniciarà previsiblement a
partir d’ara en instàncies
europees. Igualment, un
quart representant del TC,
Santiago Martínez-Vares
García, va optar per un vot
concurrent, que implica
que, si bé està d’acord amb
la resolució, no veu bé l’ar-

es farà pública la sentència
del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea sobre la immunitat d’Oriol Junqueras.

votació en un nou ple,
d’aquí a dues setmanes,
amb un nou redactat que
vagi més en sintonia amb
el sentit predominant al
TC. Això no estalviarà, però, que es tornin a visualitzar discrepàncies en forma de vots particulars.
La immunitat, el 19-D
A tot això, el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea va anunciar ahir que el
19 de desembre emetrà la
sentència sobre el cas de la
immunitat de Junqueras.
Sobre això, cal recordar
que el 12 de novembre,
l’advocat general de l’afer
va concloure que el dirigent d’ERC hauria d’haver
estat considerat eurodiputat des de la proclamació dels resultats dels comicis al maig, si bé hi va
afegir que la decisió hauria
de quedar sense efecte a
conseqüència de la condemna a 13 anys d’inhabilitació dictada pel Suprem. ■
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Les emocions recloses

MOSTRA · La presó Model inaugura avui una exposició artística de 120 interns sobre els efectes col·laterals de complir una
condemna FOTOS · Hi ha imatges de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Raül Romeva, que han participat als tallers de Lledoners
Jordi Alemany
BARCELONA

L

877043-1163487®

a frustració, la solitud, la impotència, la contenció, l’angoixa, les il·lusions perdudes,
les promeses incomplertes,
el penediment, la mentida i l’avarícia, però també l’esperança, l’agraïment, l’evasió, la constància, la
col·laboració, l’amor i els anhels són
només una petita mostra de les
emocions que la privació de llibertat per anys en un centre penitenciari amplifica. I no només de les internes i els interns, sinó que es
trasllada als seus entorns familiars
i pròxims. L’expressió artística
contribueix a alliberar aquests sentiments i aquestes emocions i milers d’interns s’hi aferren a les presons catalanes també com a mètode de superació personal, per millorar l’autoestima, la motivació i per
evitar l’aïllament en un camí que en
la majoria dels casos ni coneixien.
Fa dos anys una setantena de
treballs dels interns guiats pels monitors dels centres penitenciaris
catalans es va visibilitzar en la mostra Bàlsam i fuga. La creació artística en la institució penitenciària,
amb una bona rebuda al CaixaForum, però el departament de Justícia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, ha fet un pas
endavant per visibilitzar encara
més a partir d’avui i fins al 25 de gener les emocions i les capacitats artístiques dels reclosos. L’escenari
triat és la presó Model, on la cinquantena de monitors que treballen en aquestes disciplines artístiques enllestien ahir els darrers detalls per a la inauguració seguint el
guiatge de les tres comissionades
de la mostra i també monitores:

La família
Si alguna cosa també reflexa l’exposició
és com d’important
és el paper de la família per als interns,
molt més aguditzat
en les dones, especialment si tenen
fills. Les propostes
artístiques que es
poden visitar a les
cel·les inclouen
muntatges amb fulles per reproduir un
bosc, un rellotge de
sorra fet de manera
col·laborativa en el
taller de cistella, més
de cent figures de
fang, metàfores amb
terra i llavors, enquadernacions de llibres
tridimensionals i miralls d’aigua per reflexar-s’hi, i invencions conceptuals
com el Talegami, un
joc de paraules carcerari que combina
el ‘talego’amb un
origami (papiroflèxia), entre moltes altres.

La imatge de Jordi Sànchez i un locutori amb dibuixos i fotos d’interns ■ J. LOSADA

Àngela Peinado (arts plàstiques a
Can Brians 2), Sònia Tartatatin
(enquadernació a Quatre Camins) i
Pilar Cruz. (D)anys col·laterals és
el títol i el fil conductor d’una proposta multidisciplinar amb 170
obres (arts visuals, escèniques,
plàstiques i del món audiovisual) de
120 interns que inclou tallers dissabte i també espectacles musicals
i concerts, en els quals podran participar el públic, les famílies dels interns i els mateixos presos en visites programades o exinterns que
faran de guies.
Els tallers es concentraran al
claustre d’entrada i continuarà als
locutoris, on internes de Wad Ras i
interns de Brians 2, amb les seves
fotografies, dibuixos als vidres i
acompanyats de les seves veus i de
familiars, reflexionen sobre els conceptes de paternitat i maternitat.
D’aquí, seguint el símbols d’un ull
pintat amb vinil líquid a les parets
s’arriba a la sala de comunicacions
on hi ha el panòptic i s’hi ha installat una escultura amb molts ulls,
leitmotiv recurrent per mostrar
l’angoixa per la vigilància i el control dels interns. D’allà s’accedeix a
les cel·les de l’emblemàtica galeria
4, on hi ha penjades 25 fotografies
dels interns de Lledoners que participen en el taller i que s’han fet entre ells. Amb el títol de Dignes, hi
destaquen les dels presos polítics
Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i, s’intueix, la de Raül Romeva. Totes fetes amb una corda de protagonista,
símbol d’allò que limita, que oprimeix i que pot venir de molts àmbits, tant intern com extern. A les
cel·les, obres un reguitzell de propostes que reflexionen sobre el
temps, la família, les esperes, els
murs i la nostàlgia sorprenen. ■
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l’eventual reelecció de Meritxell Batet– ja serà un primer termòmetre de la voluntat d’entesa.
La parsimònia amb què
Sánchez va gestionar la victòria el 28 d’abril –no va negociar res fins a 48 hores
abans del ple d’investidura
del 23 de juliol– és ara frenesí per donar a llum el govern de coalició amb Podem abans de Nadal, i no és
per imposició del calendari.
Si Sánchez no s’exposa a
cap ple, el rellotge continua
aturat. Ara bé, si Sánchez
es llança a la piscina d’una
investidura i no hi ha aigua,
el risc és fer caure les eventuals terceres eleccions en
Setmana Santa, ja que un
ple fallit el 18 de desembre
situaria en el 18 de febrer la
convocatòria automàtica
d’eleccions per votar el 5
d’abril.

Els sis negociadors al Congrés: d’esquerra a dreta, Salvador Illa, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, Gabriel Rufián, Marta Vilalta i Josep Maria Jové ■ ACN

ERC frena la pressa de Sánchez
de ser investit abans de Nadal
a Manté el no en la primera reunió i acorda amb el PSOE diàleg de partits i institucions a Dimarts
es reuniran de nou a Jové exhibeix la seva Moleskine, i Rufián i Vilalta, bolígrafs de Free Forcadell
David Portabella
MADRID

La pressa sobrevinguda
que té ara Pedro Sánchez
de voler ser investit com a
president abans de Nadal
és de Pedro Sánchez i
prou. Aquest és l’avís que
la delegació negociadora
d’ERC integrada per Gabriel Rufián, Marta Vilalta
i Josep Maria Jové va voler
traslladar ahir a l’equip
dels socialistes, format
per José Luis Ábalos,
Adriana Lastra i Salvador
Illa, en la primera reunió
en profunditat mantinguda al Congrés –de dues hores i mitja– per explorar
l’horitzó d’una investidura que a Sánchez se li resisteix perquè ha fracassat en quatre intents (dos
el 2016 i dos al juliol) perquè va arribar a La Moncloa per la porta de l’article
115 de la moció de censura. Mentre que el PSOE
canvia a marxes forçades
el llenguatge de campanya

–Ábalos i tot el PSOE parlen de “conflicte polític” i
només Carmen Calvo es
manté fidel al vell clixé de
la “convivència”–, ERC es
manté en el no i acorden
amb el PSOE una altra cita
dimarts que ve al Congrés.
“Tot i que els diagnòstics
de les parts no són coincidents, sí que comparteixen la necessitat de reprendre la via del diàleg
entre partits i institucions, així com d’implicar
en aquest la societat civil”,
indica el comunicat posterior d’ERC.
Amb els protagonistes
en silenci, el comunicat
del PSOE parla de “diferències però també punts
de trobada” i de “voluntat
compartida” de desencallar la investidura per
abordar una agenda de
drets socials, recuperació
de drets civils i laborals retallats pel PP, i “canalitzar
el conflicte polític des del
diàleg i l’entesa institucional”. És a dir, un primer re-

Les frases

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

“Compartim la
necessitat de
reprendre la via del
diàleg entre partits i
institucions”

“Hi ha voluntat de
canalitzar el conflicte
polític a Catalunya des
del diàleg i l’entesa
institucional”

Comunicat d’ERC

Comunicat del PSOE

Catalunya influeix en el vot del 44%
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El CIS va oferir un baròmetre
que es correspon al mes de
novembre i que dispara tots
els qüestionaments pel fet
singular de preguntar pel vot
uns dies abans que el 10 de
novembre es repetissin les
eleccions del 28 d’abril. Més
enllà del nul valor d’indicar
preferències al mateix temps
que les urnes han parlat, el
CIS detecta que la situació a
Catalunya va influir en el vot
del 43,9% dels electors el
10-N, mentre que no va afectar un 54,6% dels votants.

L’enquesta, feta entre el
28 d’octubre i el 9 de novembre –amb la sentència condemnatòria ja publicada–, indica que la crisi política va fer
que el 60,1% dels que van admetre que els influïa en la decisió veiessin reforçada la intenció de votar el partit pel
qual ja ho pensaven fer. Un
7,4% va canviar el sentit del
vot motivat per Catalunya en
favor d’una altra sigla, i a un
17% dels que no pensaven
anar a votar o dubtaven els va
empènyer a anar a les urnes.

coneixement del diàleg de
partits i institucions. “Hi
ha un conflicte polític a
Catalunya. Algú pensa que
no n’hi ha?”, va dir Ábalos
en un canvi de partitura
del llenguatge socialista
que al vespre va arribar al
comunicat del PSOE, que
no cita ni la Constitució ni
parla de crisi de convivència. Els republicans, però,
exigeixen una mesa amb
quatre potes: entre governs, sense apriorismes
ni temes vetats –com ara
el dret a l’autodeterminació–, amb calendari i amb
garanties de compliment.
Dimarts, dia clau
El dia de la propera cita és
clau: dimarts tindrà lloc al
matí el ple de constitució de
les Corts, on el PSOE es juga la mesa i la presidència
del Congrés, i necessita que
ERC se sumi ja a Sánchez i
Iglesias. Els negociadors
s’han citat a les cinc de la
tarda de nou al Congrés, però el marcador del matí –en

Foto amb quadre al fons
Si en la reunió preliminar
del 14 de novembre entre
Rufián i Lastra les parts
van impedir la fotografia de
la cita i tot es va reduir a un
comunicat final fixant un
vot en contra sense tancar
la porta a res, ahir les dues
delegacions es van fer la foto i hi va haver una primera
encaixada de mans davant
de les càmeres en la qual
Rufián apareixia amb un
to seriós que era rebut amb
sorpresa per Lastra. A
l’instrumental de treball
de la reunió, la delegació
republicana li va voler donar un simbolisme especial: els bolígrafs de Rufián,
Vilalta i Jové eren del color
morat del clam feminista
del 8 de març i tenien el capçal amb el rostre de Carme
Forcadell al costat de la paraula Free i la frase Escrivim el futur amb tinta lila,
mentre que Jové, un dels
cervells de l’1-O, va exhibir
un quadern Moleskine com
el que durant el judici del
Suprem la fiscalia va voler
presentar com a pistola fumejant d’una pretesa rebel·lió. L’attrezzo de la cita
es completava al fons amb
el quadre abstracte Él flota
sobre la situación (1984),
obra del pintor José Luis
Azparren.
A diferència del 14 de
novembre, tant en la cita
d’ahir com en la propera
de dimarts ara ERC seu a la
taula i mira els interlocutors del PSOE –i del PSC
gràcies a Illa– amb l’aval
del 94,6% de la militància
que li ha donat el mandat
de no obrir el pas a Sánchez
si no hi ha una mesa de diàleg per abordar el conflicte
polític. ■
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Torrent insta Sánchez a
optar per la via escocesa
a En una visita a la cambra d’Edimburg, el president del Parlament li va demanar “coratge” per fer de
les urnes la solució a Es va entrevistar amb el president, la vicepresidenta i els grups de la cambra
Redacció
BARCELONA

119001-1218691Q

El president del Parlament, Roger Torrent, va
demanar ahir des d’Escòcia al president del govern
espanyol en funcions, Pedro Sánchez, “coratge”
per abordar una solució al
conflicte català prenent
com a model el referèndum pactat entre els governs escocès i britànic.
En una visita al Parlament
escocès en què es va reunir
amb el president de la
cambra, Ken Macintosh,
Torrent va demanar al
candidat espanyol a la investidura que “aprengui”
del cas escocès per solucionar el conflicte en unes de-

La frase

—————————————————————————————————

“Escòcia és un bon
model de democràcia
per resoldre, a través
de les urnes, el
conflicte polític”
Roger Torrent
PRESIDENT DEL PARLAMENT CATALÀ

claracions que coincidien
amb la primera reunió formal entre els equips negociadors del PSOE i ERC
per abordar la investidura.
En declaracions posteriors a la visita oficial al
despatx presidencial de
Queensberry House, Torrent va demanar a Sánchez “menys decrets digi-

El president del Parlament escocès, Ken Macintosh, va rebre ahir el president Torrent al
despatx presidencial de Queensberry House ■ PARLAMENT DE CATALUNYA

tals que intenten intervenir internet i més democràcia, menys repressió i
més urnes, menys voluntat de silenciar les institucions i la veu de la ciutadania de Catalunya i més coratge”.
Torrent també va expressar al president de la
cambra escocesa la seva
opinió sobre la “incomprensible” condemna a
onze anys de presó de l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell “per haver permès que es fessin
debats” al ple de la cambra. A més de la trobada
oficial amb Macintosh,
Torrent també es va reunir amb la vicepresidenta de la cambra, Linda Fabiani, i amb diputats de
tots els grups parlamentaris. El president Torrent
també va assistir al ple del
Parlament escocès, on va
rebre la salutació oficial de
Macintosh.
Torrent defensa que
continuarà fent “política
exterior encara que hi hagi qui es posi molt nerviós”
perquè expliquen “la realitat del que passa a Catalunya”. ■
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Crítiques a Torra dels comuns
i Cs per haver recomanat una
entrevista en una piulada
a El president citava la frase de Paul Engler: “Si els catalans voleu guanyar heu

de polaritzar molt més, escalar molt més i acceptar alts nivells de sacrificis”

L’alcalde de Verges, el 16 de gener, surt de la comissaria de
Girona després d’haver declarat pel tall al TAV de l’1-O ■ Q.P.

Redacció

Els alcaldes de
Celrà i Verges, a
prop de ser jutjats
per un tall al TAV

BARCELONA

185492-1219475L

La recomanació a través
de Twitter del president
de la Generalitat, Quim
Torra, perquè l’independentisme llegís l’entrevista a Vilaweb de l’autor del
llibre Manual de desobediència civil (Saldonar
Edicions), del sociòleg
Paul Engler, en què diu
que “si els catalans volen
guanyar “han de polaritzat molt més, escalar molt
més i acceptar alts nivells
de sacrifici”, va provocar
les crítiques ahir de Cs i els
comuns. Torra va assegurar en la piulada que són
“unes reflexions que tot
l’independentisme hauria
d’escoltar atentament”
En la mateixa xarxa social, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, el va
titllar d’“autèntic irresponsable”, tot afegint-hi
que li demanaran explicacions al Parlament. A més,
li retreia si no n’havia tingut prou “amb el caos de
les últimes setmanes” i li
preguntava a què es referia amb “polaritzar més la
societat i acceptar sacrificis”.
La líder dels comuns al
Parlament, Jéssica Albiach, va replicar al president que “la gent vol diàleg

a La fiscalia acusarà quinze persones

més per la mateixa ocupació
Redacció
GIRONA

Grup de suport als encausats per haver-se encadenat al TSJC, ahir al matí ■ POL SOLÀ / ACN

i solucions” i “no calen
màrtirs, sinó el reconeixement de Catalunya per
l’Estat i, alhora, respecte a
la pluralitat d’aquest país
per trobar sortides”, escrivia a la xarxa. Albiach cloïa
el missatge amb la petició
que “si no governa per a
tothom, hauria de deixar
pas”. La seva companya
del grup parlamentari
Marta Ribas també el criticava, i deia: “No podem
continuar amb tanta irresponsabilitat al país” i li
demanava que convoqui
eleccions, “pel bé de tothom”. ■

A judici per una seguda davant el TSJC
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tretze independentistes vinculats als CDR seran jutjats
els dies 5 i 6 de febrer a l’Audiència de Barcelona per haver-se assegut i encadenat el
23 de febrer del 2018 a les escales del Palau de Justícia de
Barcelona. S’enfronten a penes d’entre un i dos anys i mig
de presó pels delictes de desordres públics, desobediència
i resistència greu i consideren
que s’està “criminalitzant” el
dret a la protesta. Van acusar
ahir la fiscalia de buscar la

“repressió” del moviment independentista i fer unes peticions de pena amb motivacions “polítiques”. El 27 de setembre es van tornar a concentrar desenes de persones
en suport als primers encausats, deu d’elles van ser multades amb 600 euros. Ahir, en
acabar una roda de premsa
davant del TSJC, uns agents
dels Mossos van voler identificar l’advocat i els activistes
per no haver comunicat l’acte, segons informava l’ACN.

Els alcaldes de la CUP de
Verges (Baix Empordà),
Ignasi Sabater, i de Celrà
(Gironès), Dani Cornellà,
són a un pas d’anar a judici
pel tall del TAV a Girona
durant el primer aniversari de l’1-O. El jutjat d’instrucció número 4 de Girona investigava dinou activistes per, suposadament,
haver participat en la mobilització. L’Audiència de
Girona, que ha resolt un
recurs de la defensa, conclou que hi ha indicis suficients per jutjar disset dels
encausats, avança l’ACN.
Ara, la fiscalia, l’Advocacia
de l’Estat i Adif han de presentar els escrits d’acusació. El jutjat instructor va

arxivar el cas a un dels investigats perquè les imatges de la càmera de videovigilància en què la policia
l’identificava no eren concloents i perquè va aportar
un testimoni que el situava treballant aquella hora.
L’Audiència de Girona ha
resolt ara que un altre dels
investigats, el fotoperiodista Carles Palacio, tampoc ha d’anar a judici perquè era al tall de les línies
del tren d’alta velocitat
perquè treballava.
Es dona la circumstància que Sabater va negar
haver participat en les mobilitzacions del primer
aniversari de l’1-O perquè
estava treballant, però en
el seu cas el jutjat va descartar arxivar el cas contra ell. ■
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Presenten una denúncia al
Tribunal de la Haia contra
la persecució de l’Estat
a L’ha interposat l’Associació Querellants per la República, amb el suport de
5.000 signatures a L’oficina de la fiscalia estudiarà si obre una investigació
Ò. Palau

El delegat a
Ginebra, al
jutjat per l’1-O

BARCELONA

L’oficina del fiscal del Tribunal Penal Internacional
de la Haia va admetre a registre dimecres una denúncia interposada per
l’Associació Querellants
per la República, formada
per una quarantena de
professionals del dret, per
delictes de lesa humanitat
contra l’Estat espanyol. El
col·lectiu, amb el suport de
més de 5.000 ciutadans
que hi han signat a favor,
denuncia una presumpta
persecució política per la
“vulneració reiterada” dels
drets de sufragi actiu i representació política, inclosos en l’Estatut de Roma,
dels ciutadans que van escollir representants al Parlament a qui no es va deixar exercir després del 21D del 2017. Igualment, es
denuncia l’Estat per “tracte vexatori” i per haver
causat
“intencionadament dolors i patiments físics greus” als ciutadans
que pacíficament van voler
votar l’1-O, “atemptant
greument contra la seva
integritat física i mental”.
La denúncia, en concret, està interposada contra una trentena d’alts càrrecs del govern i la magistratura espanyola, encap-

—————————————————————————————————

La denúncia va ser interposada dimecres ■ QUERELLANTS

çalats per l’expresident
Mariano Rajoy; l’exministre de Defensa Juan Ignacio Zoido; l’exdelegat a Catalunya Enric Millo; el coordinador policial de l’1-O,
Diego Pérez de los Cobos;
el fiscal Javier Zaragoza; el
president del Consell General del Poder Judicial,

Carlos Lesmes; el de la Junta Electoral Central, Segundo Menéndez, i tots els
jutges del TC i del Suprem,
com ara Pablo Llarena i
Manuel Marchena, que
han intervingut en la causa i han mantingut a la presó els líders catalans.
L’oficina estudiarà ara la

La titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona ha citat
com a investigats tres nous
càrrecs de la Generalitat per
l’organització de l’1-O, que
eleven a 33 els empresaris i
funcionaris imputats pel referèndum. El delegat del govern
a Ginebra, Manuel Manonelles, és un dels nous acusats
de malversació per haver
aprovat l’encàrrec d’un informe, valorat en 172.400 euros i
donat a HCSS, sobre reptes
globals, el dret a decidir del
poble català i a observadors
de l’1-O, que el Suprem ha
sentenciat que són fons malversats. També han estat imputats Ignasi Genovès, director general de Difusió de Presidència, i Teresa Prohías, directora de serveis de Presidència. ■ M. PIULACHS

denúncia i els documents
presentats, i farà les comprovacions que consideri
pertinents per, en un termini de dos o tres mesos,
segons l’associació, decidir
si la tira endavant i obre o
no una investigació, en una
decisió motivada que comunicarà per escrit. ■

Marta Collell amb el seu advocat i companys de partit
després de comparèixer a la Guàrdia Civil ■ MANEL LLADÓ

Segon edil de la
Jonquera citat
pels talls a l’AP-7
a Marta Collell, regidora d’ERC, és

investigada per desordres públics
Esteve Carrera
LA JONQUERA

“Quina concepció té la
Guàrdia Civil del delicte
d’ordre públic? Participar
en una manifestació és delicte? Aquestes imputacions volen tenir un caràcter d’exemplaritat?” Són
algunes de les preguntes
que va fer ahir l’advocat
Joan Ferrer després
d’acompanyar a la Guàrdia Civil de Girona Marta
Collell, regidora d’Esquerra de la Jonquera, a la qual
imputen un delicte de desordres públics. Com va
passar dilluns passat amb
el seu company de partit i
consistori, Jaume Ricart,
Collell no va tenir accés a
l’atestat que l’incrimina i

es va cenyir al seu dret de
no declarar, mentre espera que els jutjats de Figueres decideixin si donen
continuïtat al cas. Li imputen delictes de desordres
públics perquè apareix en
imatges dels talls de l’autopista AP-7 a la Jonquera
dels dies 18 i 19 d’octubre.
La regidora va agrair ahir
el suport del consistori
jonquerenc i de companys
de partit, entre els quals el
senador Jordi Martí, que
va atribuir aquestes citacions a “una escalada de
repressió de l’Estat i una
voluntat d’escarmentar”.
Ahir al vespre a la Jonquera també s’havia convocat
a la plaça de l’Ajuntament
una concentració de suport als dos regidors. ■
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La República
reconstrueix el greu
accident del 1979

El Síndic de Greuges rep la denúncia a Vic,
acompanyat del president de la Cambra de
Comerç i d’alcaldes del territori ■ X.B.

a Un tren desfrenat i sense conductor va xocar contra un

de passatgers a les Franqueses, amb 22 morts i 53 ferits
Redacció
BARCELONA

ANUNCI
El Ple del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, reunit en sessió ordinària del dia 1
d’octubre de 2019, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la primera modificació de
l’Ordenança fiscal específica núm. 2.3, del
Consell Comarcal del Pallars Jussà, reguladora del preu públic del servei de menjador
escolar per a l’exercici 2019 i següents.
De conformitat amb la normativa prevista en
els articles 49 b i 70.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local; l’article 17.1 i 17.2 del Text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 178.1b del Text
refós de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya, aquest acord i el text de
l’Ordenança fiscal aprovada, estaran exposats al públic a la secretaria del Consell Comarcal durant el període de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el BOPL o en el
diari El Punt Avui, diari de màxima difusió de
la província, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin convenients.
Si en aquest termini no se’n presenta cap,
aquest acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la
publicació del text íntegre de la modificació
de l’ordenança en el BOPL i en el diari El
Punt Avui.
Josep M. Mullol Miret
President
Tremp, Pallars Jussà, 11 de novembre de
2019

EL PINYOLET, S.A.
NIF A-08477168
Ronda Prim, 2
08302-MATARÓ

Per acord del Consell d’Administració
de data 4 de novembre de 2019, es convoca Junta General Extraordinària d’Accionistes a celebrar en el domicili social,
el dia 9 de gener de 2020, a les 10.00
hores, en primera convocatòria, i en el
mateix lloc i a la mateixa hora de l’endemà en segona convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
1).- Examen i aprovació, si escau, de la
Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i
Guanys, Aplicació de Resultats, Informe
de Gestió i Gestió dels Administradors,
corresponent als comptes anuals dels
exercicis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 i 2018.
2).- Actualització del valor, en el seu
cas, de l’actiu immobiliari.
3).- Situació financera de la societat.
Aportacions efectuades pels socis. Noves aportacions a efectuar. Garanties.
4).- Modificació estatutària de la forma
de convocatòria de la Junta.
5).- Situació possessòria de l’habitatge
de la planta primera de l’edifici del carrer Ronda Prim núm. 2
6).- Delegació facultats per aixecar a públic.
S’informa del dret dels accionistes d’obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de
ser sotmesos a l’aprovació de la Junta.
Mataró, 4 de novembre de 2019.
Signat: Maria Majó Clavell
Secretària del Consell d’Administració

Ajuntament de
Calella
EDICTE

135083-1220520L

197290-1220069L

151527-1220491L

Són dos quarts i nou minuts de deu del matí del 6
de desembre de 1979. Una
espessa boira cobreix el
Vallès. Sembla un matí
més a les Franqueses del
Vallès, a tocar de Granollers, però en aquell minut
es desencadena la tragèdia. Un tren buit, que s’ha
desfrenat sense conductor onze quilòmetres
amunt a l’estació del Figaró, i que ha baixat embalat
a més de cent quilòmetres
per hora, acaba de xocar
amb un tren amb noranta
passatgers. De resultes de
l’impacte, els primers vagons del comboi que pujava queden destrossats
completament. Hi moriran 22 persones i 53 quedaran ferides, algunes
d’elles molt greument.
Una tragèdia que La República, el setmanari que
els lectors d’El Punt Avui
troben cada diumenge
amb el diari i que ja demà

L’Ajuntament de Calella, en sessió extraordinària del Ple de data 29 d’octubre de
2019, va aprovar provisionalment per a l’exercici 2020 i següents el calendari fiscal, així com la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre béns immobles, de l’impost sobre activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres i de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
Els expedients tramitats per a l’adopció dels
acords anteriors, així com les ordenances
fiscals que es modifiquen, s’exposaran al
públic pel termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació
del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província; així mateix, es publicarà l’anunci
de l’exposició al públic en un dels diaris dels
de major difusió de la província.

Una imatge de l’accident ■ MIQUEL RIERA

dissabte es pot comprar
individualment als quioscos, ha reconstruït després de parlar amb nombrosos testimonis, com un
grup d’exalumnes de l’institut Milà i Fontanals de
Barcelona, que hi viatjaven, des de gent que va sobreviure a l’accident fins a
bombers, metges o veïns
que van ajudar en les tasques de rescat.
Tragèdia en la boira és
un dossier del director ad-

junt d’El Punt Avui Miquel
Riera, que aquell dia va ser
a les Franqueses com a periodista de Punt Diari i en
va realitzar un ampli reportatge fotogràfic.
Justament, per homenatjar les víctimes i per reclamar millores en la línia
R-3, l’Ajuntament de les
Franqueses ha organitzat
per al dia 6 vinent, a la mateixa hora i lloc de l’accident, un acte commemoratiu i reivindicatiu. ■

875237-1220519Q

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

ANUNCI
Convocatòria per a l’aixecament de les Actes d’ocupació en relació amb l’expedient d’expropiació forçosa per procediment d’urgència dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5114 entre la zona de restaurants i l’accés al camí de Sant Guillem. TM Campins”, pel proper dia 3 de desembre de 2019, de 10:00 a 14:00 hores, a l’ajuntament de Campins, tot d’acord amb les formalitats de l’article 52.6 de la vigent Llei d’expropiació forçosa i concordants del seu Reglament.
Relació de béns i drets
DADES AFECTATS
FINC

3

4

6

7

TITULAR

Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Mariona Bosacoma Cortada
Carolina Bosacoma Cortada
Pere Bosacoma Cortada
Ignasi Bosacoma Cortada
Activo Montseny 88 SL

DADES CADASTRALS
NATURALESA POLÍGON

SUPERFÍCIES AFECTADES

PARCEL·LA

SUBPARCEL·LA

SUP.
EXPROP.
VIALS (M2)

SUP.
SERV. PAS
SUBT. (M2)

SUP. OCUP.
TEMPOR.
VIALS (M2)

CLASSIF.
URBANÍS.

Rústica

6

6

a

818,52

0,00

0,00

SNU/Arbres de ribera

Rústica

6

7

o

110,40

0,00

0,00

SNU/Arbres de ribera

Rústica
Rústica

6
6

8
10

o
b
a

272,.31
266,49
497,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

SNU/Matolls
SNU/Arbres de ribera
SNU/Conreu secà

Durant el període d’exposició pública de les
ordenances, els interessats podran examinar
l’expedient a la Intervenció de l’Ajuntament i
presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

El titular o titulars dels referits béns i drets hi podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI, o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva titularitat sobre
els béns i drets afectats.

Calella, 30 d’octubre de 2019

Francesc Bartoll Huerta

El 4t tinent d’alcaldia d’Hisenda

El secretari delegat

Josep Gibert i Gurri

Barcelona, 18 de novembre de 2019

Talment, es fa saber que si bé l’acte tindrà lloc a l’ajuntament corresponent, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca afectada en el
cas de ser necessari i procedir, així, a l’aixecament de l’acta d’ocupació, podent l’afectat fer-se acompanyar de perit i notari.

|

36 Apunts

|

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE DEL 2019

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
2x1 TOT L’ANY

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

CONCERT DE
NADAL

La televisió

La nostra graella

TV3
17.30 / 21.00 TORNA-LA A TOCAR, SAM

Jordi Mas, tenor i Miquel Jorba,
piano
Concerts Clàssics de l’Escala

Alfolí de la Sal,
dissabte 7 de desembre,
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA
MUSEU
PAU CASALS

Preu de l’entrada: 18 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Av. de Palfuriana, 67
del Vendrell
Preu de l’entrada: 6 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

2x1 LIMITADA

GUILLEM
ROMA
Teatre de Bescanó,
diumenge 15 de desembre,
a les 6 de la tarda

OFERTA 2x1
LIMITADA

Repàs de la cartellera de cinema
El programa repassa les estrenes cinematogràfiques
de la setmana, que inclou títols com per exemple La
hija de un ladrón, El tiempo contigo, Bobby, l’eriçó,
La odisea de los giles, Gloria Mundi i Puñales por la
espalda. També celebrem els aniversaris d’Ed Harris i
Ridley Scott.
09.30 Notícies locals.
10.00 Ben trobats. Magazín dirigit i presentat
per Clara Tena.

12.00
13.00
15.00
16.00

EPICENTRE
Centre de Visitants del
Pallars Jussà
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

2x1 TOT L’ANY

16.30 Notícies locals.
17.30 Torna-la a tocar, Sam.

24 HORES DE LA
VIDA D’UNA
DONA
Auditori Teatre Espai Ter de
Torroella de Montgrí,
dissabte 7 de desembre, a
2/4 de 9 del vespre

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu a balcó: 22 euros

EL PESSEBRE
DE
BÀSCARA
Pessebre Vivent

Ctra. C-14, km 134
(entre Ponts i Oliana)
Preu de l’entrada: 9 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l’entrada: 8 euros

Cal presentar la targeta de subscriptor a la taquilla

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1217611L

06.00 Notícies 3/24.
06.30 TN matí.
08.25 Els matins.
La presentadora entrevista Marta Vilalta
i Jaume Asens per parlar de l’estat
de les negociacions per a la formació
de govern, després de la reunió entre
PSOE i Esquerra. Després, a la taula
del programa, Fernando Carrera, Carles
Monguilod i Laia Soldevila comenten
i contextualitzen l’actualitat del dia. A
més, el professor d’Estudis d’Economia
i Empresa de la UOC, Eduard Álvarez,
posa damunt la taula els efectes
contraproduents del dia de l’any amb
més vendes per internet a tot el món.
11.50 Planta baixa.
13.55 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines. Trinxat amb arengada.
16.00 Com si fos ahir.
La Gemma va guanyant poder a la
consultoria, i la Sandra, aconsellada
pel Xavi, acaba confessant-li que ella
va ser el detonant de tot el que va
acabar passant amb Églantine. La
Sílvia i el Jordi, per la seva banda,
estan decidits a reconciliar els seus
fills i els paren una trampa: un
sopar sorpresa per a tots quatre.
Paral·lelament, el Quim tira d’agenda
per aconseguir una cita, però resulta
un desastre. Al vespre, es presenta la
Xesca al Burger per sorpresa.
16.40 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.55 Zona zàping. Avui es fa un repàs a
la nova Copa Davis, organitzada per
Gerard Piqué, i a la final de la Copa
Libertadores, on Gabigol va desfer
la maledicció de tocar la Copa abans
de jugar. També es pot veure Zidane
enamorat, gols de porteria a porteria,
una jugada increïble amb 5 errors
encadenats, i un defensa deixeble de
Luis Suárez, mossegant el cap d’un
rival.
22.35 La gran pel·lícula. Escobar:
paradís perdut.
00.50 Més 324. Amb Xavier Graset.
02.25 Gran reserva.

SUPER 3 / 33

Temporada Alta, importacions
i exportacions teatrals
Ens desplacem a Girona, on ha tingut lloc la Setmana
dels Programadors del festival Temporada Alta. Comencem amb una conversa entre el director artístic
de la mostra, Salvador Sunyer, i un programador gallec, Paulo Rodríguez. A continuació, parlem amb tot
de professionals que esperen ser programats arreu
d’Espanya i Europa després d’aquesta setmana.

18.30 Notícies locals.
19.00 Connecti.cat. Avui el programa visitarà la
casa d’acollida per a persones amb VIH que
hi ha a Tarragona. També anirem a Igualada,
on s’està celebrant el Festival Internacional de
Continguts Audiovisuals de Catalunya,
el Zoom Festival.

Bàscara, 22, 25, 26, 28 i 29
de desembre del 2019 i 1 i 4
de gener del 2020, a les 7 de
la tarda

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 TELÓ DE FONS

Stefan Zweig

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

MUSEU DE LA
MOTO DE
BASSELLA

Notícies locals.
Ben trobats. Reemissió.
Notícies locals.
Paisatges encreuats. Replans del
Solsonès. La unitat del paisatge dels Replans
del Berguedà comprèn les comarques de l’Alt
Urgell, el Bages, el Berguedà, la Noguera, la
Segarra i el Solsonès i municipis com ara
Cardona, Llobera, Navès, Solsona i Olius.

Preu de l’entrada: 12 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

La graella

20.00
21.00
21.30
22.00
22.30

Notícies locals.
Torna-la a tocar, Sam. Reemissió.
Teló de fons. Reemissió.
Notícies locals.
Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.

www.elpuntavui.tv

10.42 L’Òliba i companyia.
11.16 Les noves aventures de
Geronimo Stilton.
11.39 Yakari.
12.02 En Grizzy i els lèmmings.
13.03 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
14.08 Les Sisters.
15.05 Comptem amb la Paula.
16.16 Les tres bessones.
17.04 El Mic i els seus amics.
17.30 Una mà de contes.
17.50 Oddbods.
18.26 Els germans Kratt.
19.33 Robin Hood, el trapella de
Sherwood.
20.20 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
21.26 En Grizzy i els lèmmings.
21.55 El gran dictat.
22.10 Quan arribin els marcians.
Les persones viuen envoltades
de mentides: les que es diuen a si
mateixes per ser més felices, les que
es diuen entre elles per sobreviure,
i les mentides, les mitges veritats
i la desinformació a la qual estan
exposades permanentment. En el
programa d’avui s’analitza què és
la mentida el 2019, com se la pot
combatre i on queda la veritat.
22.50 Perfils. Periodisme: Laura Rosel,
periodista de 39 anys, expresentadora
del FAQS i actual presentadora de
Catalunya nit, conversa amb Sergi
Santiago, becari Fulbright i La Caixa.
23.15 This Is Art.
00.05 Concert Pau Vallvé.

