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Puigdemont
i Junqueras,
en procés de
refer ponts

Un i altre expliquen
que ara es truquen
setmanalment,
després de les
topades anteriors

Confinaments
a mida a la
Noguera, si
arriben

Els alcaldes de la
comarca traslladen
la petició al
president Quim
Torra

POLÍTICA FELIP VI A CATALUNYA

El Borbó,
esbroncat
a Poblet

Felip VI i Letícia, en arribar al monestir de Poblet,
rebuts per l’abat i el prior, Octavi Vila i Rafael
Barrué ■ EFE / BALLESTEROS

BLINDAT Els Mossos carreguen i detenen una persona, el
president Torra demana un informe, ERC vol que s’investigui i
la CUP censura que Interior defensi la monarquia MÉS El lema
‘Fem-la caure’ i les protestes es repeteixen arreu del país
J.A.
BARCELONA

La visita de Felip VI i Letícia a Catalunya en el marc
de la seva gira particular
arreu del territori un cop
aixecat l’estat d’alarma,
escurçada pels rebrots de
la pandèmia, es va limitar
a un tomb pel monestir de
Poblet, la signatura del llibre d’honor i una reunió
amb la comunitat benedictina, però tot i així es
van endur una forta esbroncada de centenars de
manifestants, als quals un
fort dispositiu de seguretat va impedir que arribessin al recinte.
La convocatòria d’Òmnium, l’ANC i els CDR, amb
el lema Fem-la caure [la
monarquia] i crits de “Fora
el Borbó” i “Catalunya no
té rei”, va reunir més d’un
miler de manifestants en
una marxa des de l’Espluga de Francolí que va topar
amb els controls dels Mossos d’Esquadra, que no els
deixaven accedir al recinte
si no estaven acreditats
pels responsables de seguretat de la Casa del Rei, tot i
que sí que hi van permetre
l’accés a persones que portaven banderes espanyoles, entre les quals hi havia
membres de Vox de Tarra-

Les frases

—————————————————————————————————

“Estem cansats
de veure massa
vegades els Mossos
carregant”
Marta Vilalta

SECRETÀRIA GENERAL ADJUNTA D’ERC
—————————————————————————————————

“És pesat repetir-se,
però quin remei: fora
les forces d’ocupació;
Miquel Buch,
dimissió”
Clara Ponsatí
EURODIPUTADA

gona. Els agents van fer
algunes càrregues per aturar la marxa i en una de les
quals es va acabar detenint
un membre de la territorial de l’ANC a la Conca
de Barberà, Toni Cartanyà. Segons fonts policials,
hauria intentat robar la
tauleta a un agent de l’Àrea
de Brigada Mòbil (Brimo),
tot i que alguns testimonis
explicaven que a l’agent li
va caure i Cartanyà la va
recollir per tornar-la-hi. El
mateix Cartanyà informava a les xarxes, passades
les cinc de la tarda, que havia sortit de la comissaria
de Valls, i dues hores després convocaven una con-

centració de suport a la
plaça Major de Montblanc,
on resideix.
L’actuació dels agents
durant la visita del Borbó,
a quarts d’una del migdia,
acompanyats pel ministre
de Sanitat, Salvador Illa, i
la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va tornar a
obrir la caixa dels trons
entre els socis de govern,
però també va suscitar
queixes de la CUP. Cap
membre del govern català
va acompanyar la comitiva durant la visita de mitja
hora, tal com s’esperava
després que el president
Quim Torra animés a participar en els actes de protesta contra el Borbó i que
divendres enviés una carta al cap de la Casa del Rei,
Jaume Alfonsín, per advertir-lo de les restriccions
per la Covid-19 a Catalunya. Tampoc hi van assistir l’alcalde de Vimbodí ni
d’altres de la zona.
Conscient que l’actuació policial tornaria a aixecar polseguera, fonts de la
conselleria de la Presidència van explicar que Torra
va parlar amb el comissari
en cap dels Mossos,
Eduard Sallent, per demanar-li un informe exhaustiu dels fets i recordar-li

que la policia ha de garantir l’exercici dels drets fonamentals, com el de manifestació i el de lliure expressió. Mentrestant, els
socis republicans, per boca
de la secretària general adjunta, Marta Vilalta, rebutjaven la presència del monarca en terres catalanes,
perquè “Catalunya no té
rei”, i insistien que el Borbó
no era benvingut, encara
menys després del discurs
que va pronunciar el 3-O.
Malgrat tot, Vilalta també
va ser crítica amb l’actuació dels Mossos: “Estem
cansats de veure massa

vegades els Mossos carregant contra manifestacions independentistes.”
Pels republicans, cal saber
si s’han produït actuacions
fora de lloc i, en el cas que
així sigui, s’han d’“assumir
responsabilitats”.
La posició d’ERC, però,
va ser criticada per la CUP
amb diverses piulades.
Una de les quals, de la diputada Maria Sirvent, li
retreia que “no pot obviar
quan li interessa que també forma part de la Generalitat responsable de l’actuació policial dels Mossos”. La també diputada

Natàlia Sànchez va recórrer a la ironia: “ERC ha passat a l’oposició i jo sense saber-ho...” Carles Riera, per
la seva banda, assenyalava
la conselleria d’Interior per
haver defensat “la monarquia espanyola agredint el
dret a la manifestació i a la
protesta”. L’eurodiputada
Clara Ponsatí, exconsellera d’Educació, va ser més
contundent i va carregar
contra el titular de la conselleria, també a través de
les xarxes: “És pesat repetir-se, però quin remei: fora les forces d’ocupació;
Miquel Buch, dimissió.” ■
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Molt a netejar
a can Borbó
David Brugué

Si el que pretenia Felip VI amb la visita d’ahir a Catalunya –i la que fa dies que està fent per diferents punts
del territori espanyol– era rentar la imatge de la monarquia, erra l’estratègia. Sap perfectament que a Catalunya no ha estat mai benvingut i encara menys després
de l’execrable discurs posterior a l’1-O. A can Borbó hi
ha molta merda per rentar, i és el que hauria d’estar

fent: netejar-la. No n’hi ha prou que hagi renunciat a
una herència guanyada amb diner brut. No n’hi ha prou
que enviï el pare a l’estranger o que li retiri el títol
d’emèrit. Si no vol ser l’hereu d’un dictador i d’un presumpte blanquejador de diner, que faci un referèndum,
ell que diu creure tant en la democràcia. Però no el farà
perquè sap que el perdria i se li acabaria la bicoca.

La crema d’objectes a les
vies de Rodalies afecta
14 trens i 2.000 viatgers
a Els TAV s’aturaven a Girona o Perpinyà i els usuaris continuaven en bus el
trajecte cap a Figueres o Barcelona a El servei va estar afectat tot el dia
Redacció
BARCELONA

Rebuig monàrquic visible arreu

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

No només a Poblet es va visibilitzar ahir el rebuig a la monarquia espanyola, sinó que
les accions de protesta impulsades per les entitats i col·lectius es van repartir arreu del
territori. La campanya iniciada arran de la querella criminal presentada al Tribunal Suprem contra el rei emèrit pels
delictes de corrupció, frau
fiscal i blanqueig de capitals
amb el lema Fem-la caure va
tenir continuïtat ahir amb accions de protesta en què es

van desplegar grans pancartes a Terrassa, Tarragona, Vic,
Mataró, Cervera, Tremp, Igualada, Pineda, Sort, Calafell,
Rubí, Valls, les Borges Blanques, Bagà, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Falset, Mataró
i Solsona, entre d’altres. Així
mateix, per a les nou del vespre es convocava una cassolada popular de rebuig acompanyada de la reproducció de la
cançó Corona, ciao, interpretada pel grup Arc de Triomf
amb la col·laboració de Xeic.

La crema d’objectes a la
via del tren entre Girona i
Figueres va provocar ahir
danys a la catenària i a la fibra òptica i va acabar afectant catorze trens –set per
sentit– i uns 2.000 viatgers, segons va informar
Renfe. L’acció es va dur a
terme de matinada en protesta per la visita dels reis
a Catalunya, que, finalment, havia quedat limitada al monestir de Santa
Maria de Poblet a causa
dels rebrots de la pandèmia de Covid-19, segons
va explicar la mateixa Casa del Rei.
Ja a primera hora del
matí, els viatgers des de
Figueres o cap a Figueres
van ser encaminats als
trens regionals o se’ls va
oferir un servei per carretera fins a la destinació, en
funció del cas. Pel que fa
als trens internacionals,
els que uneixen París amb
Barcelona, els trens d’alta
velocitat (TAV) s’aturaven a Perpinyà i els usuaris continuaven el seu trajecte cap a Figueres, Girona o Barcelona en bus. Per
al servei entre Barcelona
i Marsella, els viatgers es
desplaçaven en regional
fins a Figueres i, d’allà, en
busos fins a Perpinyà, on
ja podien continuar amb el
tren d’alta velocitat.
Mentre les línies de tren
continuaven afectades a
primera hora del matí, les
protestes per l’arribada
del rei s’intensificaven al
sud, a Poblet, on els manifestants, amb estelades
i banderes republicanes,
evitaven els controls policials de la carretera i travessaven camps i vinyes

Imatge del sabotatge causat a la fibra òptica en el tram entre Figueres i Barcelona ■ ACN

Les xifres

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

11

3

visites han fet els reis a una
comunitat autònoma des que
es va acabar l’estat d’alarma
per la pandèmia de Covid-19.

entitats eren les convocants
de la protesta contra la visita
dels reis: ANC, Òmnium i Comitès de Defensa de la República.

per arribar fins al monestir de Poblet, on els reis arribaven acompanyats pel
ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada del
govern, Teresa Cunillera.
Els manifestants independentistes i republicans
havien estat convocats
per l’ANC, Òmnium Cultural i els Comitès de Defensa de la República (CDR).
Una marxa d’unes 500
persones des de l’Espluga
de Francolí (Conca de Barberà) havia iniciat el trajecte cap a dos quarts d’onze en direcció al monestir

de Santa Maria de Poblet,
l’única parada dels reis en
la visita que, en el marc de
la seva gira autonòmica,
feien ahir al migdia. La
marxa estava encapçalada per una gran pancarta
amb el lema Catalunya no
té rei, format amb grans
lletres que portaven els
manifestants, al costat de
nombroses estelades i altres banderes amb el dibuix d’una corona cap per
avall i altres banderoles en
què es podia llegir Fem-la
caure. Hola, República i
Fins que ho aconseguim

eren altres lemes que els
manifestants van portar
inscrits en grans banderoles fins als voltants del
monestir de Poblet, on un
grupet de deu persones
amb banderes espanyoles
sí que va poder accedir a la
zona més pròxima per saludar el rei amb el permís
dels Mossos d’Esquadra,
l’actuació dels quals va
ser discutida una altra
vegada en el si del govern
català, especialment per
ERC, que no té competències en aquesta àrea. Els
republicans, sorprenentment, asseguraven que estan “cansats” de les actuacions dels Mossos, mentre
que el president Quim
Torra també reclamava
al Departament d’Interior
“un informe complet”
amb motiu d’aquesta última actuació de la policia
catalana, en què va resultar detingut un ciutadà de
Montblanc. ■
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LA CRÒNICA

Òscar Palau

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

La barrera que els Mossos van situar a uns 300 metres de l’accés al monestir. A dalt, la marxa de rebuig sortint de l’Espluga; a sota, la benvinguda al detingut a Montblanc ■ Ò.P.J. / EVA POMARES

Borbons en la distància
E

l Borbó va venir a Poblet i,
com era esperable en els
temps que corren, es va eixamplar una mica més la distància de seguretat. La mental de
Catalunya amb la monarquia. La
maniobra, de fet, va ser recíproca.
Mai a la contrada, ni en anteriors
visites reials, es recorda un desplegament policial de tal magnitud, que ja la vigília, però sobretot
des de primera hora, va convertir
el monestir propietat de l’Estat, i
patrimoni de la humanitat, en un
veritable fortí blindat per controls,
agents de paisà, un helicòpter i
desenes d’efectius dels Mossos,
inclosa la Brimo, que impedien
que cap súbdit gosés ni atansarse a les muralles per donar-li la
benvinguda desitjada. Bé, de fet
no a tothom li ho van impedir: els
Mossos treballaven amb llistes de
periodistes i convidats autoritzats
per la Casa del Rei per accedir al
recinte, entre els quals, curiosament, no hi havia cap republicà
explícit, però sí una claca d’una
vintena de monàrquics amb tot
de banderes espanyoles, alguns
identificats com a militants de
Vox a Tarragona, que van poder
entrar fins a la porta per proporcionar aquella bonica imatge, tancant pla, del rei saludant els vas-

salls entusiasmats des de la finestreta del cotxe oficial en arribar al cenobi –tot i disposar d’heliport, al final va venir per carretera des de l’aeroport de Reus–, per
al gaudi dels mitjans espanyols.
Mentre això passava, poc després del migdia, uns centenars de
metres de muralla amunt, unes
dues mil persones –totes amb la
mascareta corresponent per la
Covid-19, però seguint poques
precaucions més– s’aplegaven

quilòmetres –on al matí ja havien
desplegat una gran pancarta amb
el lema Fem-la caure [la monarquia]–, per la carretera que voreja
l’avui alberg Jaume I, un dels últims reductes de la República durant la Guerra Civil, on el 1938 es
van acomiadar els brigadistes internacionals que hi van combatre.
Al ritme de temes de l’època
com el Bella, ciao (Corona, ciao
es diu la campanya d’Òmnium)
i d’altres com ara Jo vull ser rei i

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

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

Prop de dos milers de
manifestants van refusar
la visita reial a Poblet,
ahir blindat policialment

Una càrrega puntual dels
Mossos va acabar amb el
secretari de l’alcalde de
Montblanc detingut

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

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

per fer saber al rei i a la seva cort
tot el contrari del que aquell reducte li volia fer creure: que el volen tan lluny com ell a ells. És clar
que ahir s’hi van mirar d’atansar
al màxim amb l’únic fi que pogués notar de primera mà que
per a la gran majoria de catalans
no és benvingut. Convocats a
correcuita per les seccions locals
i comarcals de l’ANC, Òmnium
Cultural i els CDR, els manifestants van pujar a peu des de l’Espluga de Francolí, a un parell de

L’estaca, amb banderes antimonàrquiques i pancartes amb lemes com ara Catalunya no té rei i
Protegim-nos del Borbó, entre la
corrua hi havia el secretari primer
de la mesa del Parlament, Eusebi
Campdepadrós, i diputats d’ERC
com Ferran Civit i Raquel Sans.
També molta altra gent de la Conca (“tant que l’estimem i no el podem veure”, lamentava Rafel de
Blancafort) i d’arreu del país. “Ja
que no podia anar a Barcelona, ve
a Poblet”, constatava l’Emília, de

les Borges Blanques. “I aquí està
protegit per una doble muralla”,
ratificava la Montse. “Té molta
por”, sentenciava el Xesco. “Li cal
un dispositiu policial mai vist per
entrar a una instal·lació fortificada, perquè el poble ni l’estima ni
el reconeix com a rei”, resumia
Jordi Saumell, coordinador comarcal de l’ANC. “La societat civil
li diem que Catalunya no té rei”,
assenyalava Núria Griso, de la
gestora d’Òmnium a la Conca,
que veia com una “provocació” la
visita de qui va ser “còmplice” de
la repressió de l’1-O.
Amb ells, s’havia anunciat que
parlarien alguns alcaldes de la zona, però al final no hi va haver quòrum, perquè tots van fer el buit a
Felip VI, però no es van posar
d’acord en la tàctica. Alguns, com
el de Vimbodí i Poblet, Joan Canela (JxCat), es van estimar més obviar la visita i quedar-se a casa, tot
i respectar, això sí, la decisió dels
monjos de rebre’l. D’altres, com el
montblanquí Josep Andreu (que
ha estripat el carnet d’ERC i serà
en el nou partit de Puigdemont),
van ser a la manifestació, però van
preferir no fer cap intervenció. Indirectament, això sí, en va resultar
protagonista. Quan els concentrats es van adonar que podien es-

quivar el primer filtre policial vinyes a través –haurien de saber
que no es poden posar portes al
camp–, el cordó va retrocedir uns
metres. I entre la confusió, es va
produir una càrrega quan a un
mosso li va caure una tauleta i Toni
Cartanyà –secretari d’Andreu,
membre de la territorial de l’ANC i
molt conegut per la seva implicació en entitats socials– va ser reduït a cops i finalment detingut
en recollir-la, acusat de voler-la-hi
robar. L’episodi, després d’alguns
cops de porra injustificats més,
empentes i corredisses, va acabar
amb el detingut a l’hospital Pius
de Valls i després a comissaria,
d’on ell mateix va anunciar cap a
les cinc que sortia en “llibertat
amb càrrecs”. L’acusen de lesions,
desordre públic, robatori i atemptat contra l’autoritat, i Juristes per
la República ja s’ha ofert per representar-lo. Al vespre, unes 400 persones li donaven una càlida benvinguda –aquesta sí– a la plaça
Major de Montblanc.
Fora de Poblet, entretant, després dels moments de tensió la cosa no va anar a més i els ànims es
van calmar. En constatar que no aixecarien el cordó fins que el rei no
marxés, en una hora indefinida, a
quarts de dues els convocants van
decidir dissoldre la manifestació,
amb els objectius assolits: a dins
els havien sentit. Cap a les dues,
ja amb la gent tornant cap a l’Espluga, Felip VI va abandonar finalment el monestir, amb una gran
tempesta de llamps i trons en l’horitzó. També meteorològica. ■
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El rei emèrit Joan carles I va coincidir amb el ja rei Felip VI en els premis de l’esport 2017 al Palau del Pardo ■ EFE

Podem no deslliga Felip VI i
la corrupció de Joan Carles
a La ministra Irene Montero veu “molt difícil” separar la monarquia dels “casos
presumptes i contrastats” a Ofensiva legislativa d’ERC contra la inviolabilitat

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

Els escàndols que envolten
Joan Carles I van sumar ahir
un nou episodi amb un viatge
de luxe a la Polinèsia francesa
a principis del 2016 amb els
diners opacs d’una societat
instrumental controlada pel
seu cosí Álvaro de Orleans.
Segons publica El Confidencial, la societat és la Fundació

Zagatka, utilitzada per Álvaro
de Orleans per ocultar part
de la seva fortuna a l’estranger. La clau de les diligències obertes per la fiscalia del
cantó de Ginebra és que en
aquest cas el rei emèrit hauria gaudit de diner de comptes opacs després d’abdicar i
de perdre la inviolabilitat. ■

contrastats, de la família
Borbó”.
Si bé als mentideros de
la corte s’especula amb un
desmarcatge de Felip VI
del pare –fins i tot la seva
exclusió de la família– en

funció de l’horitzó judicial,
Montero alerta de l’“enorme gravetat” dels negocis
ocults de Joan Carles investigats pel Suprem i avisa que el govern “vetlla per
la neteja i l’exemplaritat

Ajuntament de
Corbera de Llobregat

ANUNCI

851256-1231103L

L’abdicació de Joan Carles
I precipitada el juny del
2014 pretenia edificar un
tallafocs entre Felip VI i la
vella Casa del Rei i, sis
anys després, tant la monarquia com el PSOE i el
PP confien que el rei es
desmarqui encara més del
rei emèrit. Però Unides
Podem, soci de Pedro Sánchez, no deslliga el passat i
el present monàrquics.
Per la ministra d’Igualtat,
Irene Montero, és “molt
difícil” separar la institució de la monarquia dels
“casos de corrupció, alguns presumptes i altres

sobre l’aprovació inicial de Reglament per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública
El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió de data 14 de juliol de 2020 ha aprovat
inicialment el Reglament per l’estacionament de vehicles a la via pública, de conformitat amb els
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, es sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en el tauler electrònic de l’Ajuntament (e-tauler).
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial d’aquest Reglament en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament aquest Acord.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera.

de les institucions”.
ERC, al seu torn, obre
una ofensiva legislativa al
Congrés –amb la firma de
Gabriel Rufián– i al Senat
–amb les firmes de Mirella
Cortés i Laura Castel– per
posar fi a la inviolabilitat
del rei i a l’opacitat de la casa reial amb proposicions
de llei i no de llei. “Mesures
de mínims que ja s’haurien de complir en un estat
democràtic, desgraciadament estem convençuts
que tornaran a posar en
evidència el règim del 78,
que empara la impunitat i
utilitza tots els instruments a l’abast per atacar
l’independentisme”, sosté
Rufián. ■

Ajuntament
de Barcelona

ANUNCI

Exp. núm. 19PL16749
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 5 de març de 2020, ha adoptat el següent acord:
“APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta Municipal de Barcelona, el
Pla Especial Urbanístic de l’equipament on s’ubica l’Església de Santa Maria de Sants; promogut
per l’Arquebisbat de Barcelona; EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un mes; SOTMETRE’L al
Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva i DONAR-NE compte a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.”
D’acord amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i amb l’article 70 ter de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, la documentació de l’expedient administratiu de referència restarà exposada al públic pel termini d’un mes, a través de:
Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que figura en aquesta publicació al camp “Cerca de planejament”]
Presencialment
Al Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana (Av. Diagonal,
núm. 230, planta segona, de dilluns a divendres laborables de 10 a 13 hores)
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les dues publicacions
obligatòries (al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació),
podeu examinar-lo i presentar les al·legacions que considereu pertinents.
Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament i disposar dels horaris
dels diferents registres de l’Ajuntament de Barcelona podeu adreçar-vos a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
Barcelona, 23 de juny de 2020
EL SECRETARI GENERAL, Jordi Cases i Pallarès
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Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, durant una reunió del Consell Executiu celebrada el 24 d’octubre del 2017, tres dies abans de declarar la DUI al Parlament ■ JOSEP LOSADA

Puigdemont apel·la a l’1-O per
refer els ponts amb Junqueras

a L’expresident diu que la recomposició de la relació amb el líder d’ERC demana temps i insta a no
atiar polèmiques amb el seu llibre a També ataca durament la monarquia, titllant-la de “colpista”
Francesc Espiga
BARCELONA

Ja sigui per la més atzarosa de les casualitats, o per
un càlcul del tot intencionat, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va poder donar
compte ahir de com estan
les seves relacions amb
Oriol Junqueras, just l’endemà que el líder d’ERC
aprofités una electritzant
entrevista a TV3 en horari
de prime time, per revelar
que aquestes estan entrant en una fase de normalització. Durant la presentació per via telemàtica del llibre M’explico, on
juntament amb el periodista Xevi Xirgo fa un repàs en primera persona

d’alguns dels episodis més
transcendentals del procés sobiranista, Puigdemont va corroborar que,
efectivament, ha reprès
els contactes amb qui va
ser vicepresident del govern, però que aquesta recomposició dels ponts entre un i altre encara es troba en una fase “molt incipient”. “Estem molt lluny
de tenir, encara, una relació amb la fluïdesa que voldríem”, va exposar l’antic
cap de l’executiu català,
que va detallar que aquesta aproximació s’havia
traduït “en una conversa
privada entre tots dos” i alguna altra trobada amb
més interlocutors pel mig.
En la seva intervenció televisiva del dia abans, Jun-

queras havia donat a conèixer que es truquen entre un i tres cops per setmana per parlar de qüestions polítiques o d’altres
d’àmbit més personal.
Que Puigdemont i Junqueras havien tingut discrepàncies, o fins i tot topades, en moments crucials com la celebració del
referèndum del 2017, era
més que sabut i conegut.
La repressió posterior, segons va reflexionar ahir
l’expresident, ha estat un
factor determinant perquè ambdós no hagin pogut curar les ferides obertes, ja que no han tingut
l’oportunitat de veure’s i
parlar-ne obertament per
motius que són més que
obvis. I en això estan ara,

El TC admet a tràmit un recurs seu

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

El Tribunal Constitucional ha
admès a tràmit el recurs de
Carles Puigdemont contra la
seva suspensió de càrrec públic acordada pel Suprem. El
cas arrenca de la interlocutòria dictada el 9 de juliol del
2018 pel jutge Pablo Llarena
per inhabilitar de la condició
de càrrec públic cinc líders independentistes, inclòs Puigdemont, quan van ser processats per rebel·lió en virtut
de l’article 384 bis de la llei
d’enjudiciament criminal.
Com ja va passar amb altres
afectats que van presentar
recurs, el ple del TC ha admès
ara a tràmit per unanimitat el
recurs de Puigdemont en

apreciar que hi ha una especial transcendència constitucional, decisió que no implica,
però, pronunciar-se sobre el
fons de l’assumpte. Igualment, el Constitucional també ha decidit admetre a tràmit un altre recurs, en aquest
cas interposat per Oriol Junqueras, contra el rebuig del
Tribunal Suprem de paralitzar la sentència del procés
mentre el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea (TJUE) resolia sobre l’abast de la seva
immunitat com a europarlamentari. La tesi, en aquest
cas, és que també es tracta
d’un afer d’una importància
més que acreditada.

sabent que la necessitat de
refer la unitat entre l’independentisme ha d’estar
per sobre de les diferències personals que hi pugui
haver. “Malgrat que hem
tingut desacords, fem un
esforç molt gran per tenir
aquesta relació. Perquè això no va de ser amics o no,
sinó d’una cosa en la qual
tots dos coincidim, que és
la veritablement important, com és el país”, va ser
la tesi que va exposar Puigdemont.
Sobre això, però, justament la publicació de
M’explico ha fet aflorar recels atàvics entre sectors
de l’espai de l’antiga Convergència i d’ERC, a partir
de la lectura d’alguns passatges concrets on, per exemple, l’expresident qualifica Junqueras de “deslleial” per no haver-lo informat de certes trobades o
similars en un context de
tensió i confrontació màxima amb l’Estat com va
ser el que va presidir aquella tardor del 2017. Davant d’aquesta circumstància, Puigdemont demana contextualitzar el
relat del llibre en el seu
conjunt i no fer lectures i
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interpretacions a partir de
fets parcials. “És fàcil agafar una frase d’un dia que
estic enfadat i elevar-la a
categoria”, va exposar, a
més de recórrer a l’argument de “la lleialtat a l’1O” com a factor que aleshores va cohesionar, i ha
de seguir cohesionant,
l’independentisme.
Malgrat aquesta voluntat de treva, l’obra no s’està de repassar alguns fets
que, avui dia, encara susciten una fricció no dissimulada entre ambdós polítics, com ara l’absència de
Junqueras en una reunió
la tarda del 27 d’octubre
del 2017, just després que
el Parlament proclamés la
DUI, on s’havia de consensuar l’estratègia a seguir.
“Aquella era una trobada
clau, i les decisions a prendre no havien de ser només unilaterals del president, i les opinions que pogués tenir el vicepresident
crec que eren d’una gran
rellevància”, va manifestar, en aquest sentit, l’antic cap de govern. De fet,
tots dos no tornarien a tenir una conversa fins al
cap de gairebé una setmana, la vigília de la declara-

ERC esquiva la polèmica
Tot i que la publicació per
part d’alguns mitjans de
comunicació d’aquests extractes de M’explico on es
fa referència a Junqueras
van provocar que algunes
xarxes socials, com ara
Twitter, es despertessin
ahir especialment revoltades, des d’ERC es va optar
per una actitud de perfil
baix per contenir el foc.
“No entrarem en una dinàmica de retrets entre independentistes... Això no
ens fa forts, no ens fa guanyar ni suma nous suports”, va exposar la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que, per contra,
va reivindicar la necessitat
“de fer política, teixir complicitats, de posar-nos
d’acord i construir una estratègia unitària. Cal trobar el camí per teixir un
projecte guanyador i a això
dedicarem tots els esforços”, va reblar. Sobre si
aquesta voluntat dels respectius líders de normalitzar relacions és el primer
pas per abonar futurs pactes, des de JxCat i ERC no
volen avançar esdeveniments. Abans cal que els
primers culminin l’endreça de la pròpia casa. ■

Les frases

—————————————————————————————————

“Malgrat que hem
tingut desacords, fem
un esforç per tenir
aquesta relació. Això
no va de ser amics,
sinó del país”
—————————————————————————————————

“Hi ha episodis on es
parla de deslleialtats,
però al conjunt del
llibre s’entén que hi va
haver una gran
lleialtat cap a l’1-O”
—————————————————————————————————

“Caldrà veure si
d’això en pot sortir
una estratègia unitària
per ser aliats davant
un adversari que és
molt poderós”
—————————————————————————————————

“Tenim dret a saber
què va passar amb
aquest cop d’estat que
ve de la sentència de
l’Estatut”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT
—————————————————————————————————

“No entrarem en una
dinàmica de retrets en
l’independentisme. No
ens fa més forts ni ens
fa guanyar suports”
PORTAVEU D’ERC

ANUNCI

—————————————————————————————————

OPINIÓ
Lluís
Falgàs

L’Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, en ús de les facultats delegades de conformitat amb l'apartat 4.2.3 de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a les competències de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26
d’abril de 1957, i la resta de legislació reguladora de l’expropiació forçosa, ha dictat la següent resolució amb data 3 de juliol de 2020 (D6399/20):
(...)

—————————————————————————————————

El virus atura
eleccions

P

reocupació i ocupació
política davant les noves onades del coronavirus. Fa uns mesos que
es donava per fet que a
principis d’agost el president Quim Torra convocaria eleccions al Parlament
per celebra-les les primeres setmanes d’octubre.
Avui no es dona per fet res.
Tot indica, dissortadament,
que la segona onada és
una realitat. La responsabilitat de Torra deixa entreveure que no convocarà
eleccions enmig d’un rebrot de pandèmia malgrat
haver assumit que les pròximes eleccions seran amb
mascareta i plenes de retrets per la gestió dels executius. Si se celebren en
els pròxims mesos, les
eleccions seran enmig d’un
desànim generalitzat d’una
ciutadania cansada del virus i de les seves conseqüències. Ara, i a diferència
de fa uns dies, el principal
motiu de l’espera electoral
és la pandèmia. Torra volia
superar el desgavell dins de
JxCat, que podria quedar
endreçat dissabte que ve, a
mesura que Carles Puigdemont es fa càrrec d’encapçalar el projecte en format
partit. Puigdemont, que ha
tret llibre aquests dies de
Sant Jordi d’estiu –M’explico. De la investidura a l’exili
amb Xevi Xirgo–, és qui està en millor posició per liderar el projecte del nou
JxCat, malgrat que haurà
de treballar des de l’exili.
Haurà de tenir una llista on
hi haurà el futur candidat a
la presidència a una investidura real. Llarga llista de
possibles candidats –Puigneró, Calvet, Chacón, Artadi, Borràs...– i, com passa
en aquestes ocasions, algun que no es donarà a conèixer fins a darrera hora
per no facilitar la feina als
adversaris. El candidat oficial i a tots els efectes de
JxCat serà Puigdemont.
Entre d’altres mals, la pandèmia atura projectes, i per
responsabilitat serà difícil
convocar eleccions enmig
de l’actual panorama, per
molt que qui les ha de convocar en tingui més ganes
que ningú...

Primer.- MODIFICAR la titularitat de la finca 12, 14 i 18 de la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària drenatge longitudinal i obres complementàries a la carretera BV-1468, del pk 6+320 al 12+220. TM Barcelona, Sant Cugat del Vallès,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva de la present resolució.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA
DADES AFECTATS
FINCA

TITULAR

12

SANTACANA GRI,
MARTA

DADES CADASTRALS
NATURALESA

POLIGON PARCEL·LA

Rústega

1

SUPERF. AFECTADES
SUBPARCEL.LA

REF.
CADASTRAL

SUP.
EXPROP.
VIALS M2

_

08219A00100

323,78

4

GRI ESPINAGOSA,

SUP.
SUP.
SERVIT.
OCUP.
PAS M2 TEMPOR.VIALS M2

0,00

0,00

0040000KT

CLASSIF.
URBANÍS/
DESCRIPC

Sòl Rústic
ST. JUST

M. CARMEN
14

ORIGINARIS MASIRIS

Rústega

2

7

_

08219A00200

HOLDING SL
18

145,06

0,00

0,00

0070000KQ

Sòl Rústic
ST. JUST

RODA DE LLANZA,
CONXA
RODA DE LLANZA,
ALBERT
RODA DE LLANZA,

Rústega

9

180

_

08900A00900

ISABEL DE HUNGRIA

198,21

0,00

0,00

1800000GX

Sòl Rústic
BCN

RODA DE LLANZA
FERRAN
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als titulars de les finques 12, 14 i 18, de la relació de béns i drets afectats per les obres del projecte constructiu de referència, als efectes escaients.
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB).
(...)
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent al de la seva publicació.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 10 de juliol de 2020
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Marta Vilalta

ció de mig govern a l’Audiencia Nacional. L’altra
meitat, encapçalat pel mateix Puigdemont, ja havia
enfilat el camí de l’exili.
Els passatges més contundents que va pronunciar el líder de JxCat
durant la presentació
d’ahir, van ser els que va
dedicar a la monarquia,
una institució que va titllar de tenir una actitud
“colpista” per preses de
posició que va mantenir el
dia 3 d’octubre, avalant la
repressió que havia de venir. Això li va servir per
traçar una reflexió més genèrica sobre la necessitat
de retre comptes, com ell
ha fet amb el seu llibre, sobre alguns períodes polítics contemporanis. “Tenim dret a saber que arrenca amb la sentència de
l’Estatut i que va tenir els
seus moments més bèsties l’octubre del 2017”, va
exposar Puigdemont. Des
de la distància, el periodista que ha posat ordre als
seus pensaments, Xevi
Xirgo, pronosticava, una
estona bans, que la publicació del llibre “tindrà un
cost” per al seu protagonista pel que s’hi explica, i
també feia una advertència als potencials lectors:
“És tan fàcil de llegir com
difícil de digerir.”

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
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-1243, PK 0+000
a 0+680. Tram nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui”, pel proper dia 23 de juliol de 2020, de 10:30 a 14:00 hores a l’Ajuntament de Caldes de Montbui per als titulars de les finques situades a aquest terme municipal, tot d’acord amb les formalitats de l’article
52.6 de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament. Així mateix, donar continuïtat a l’expedient en la fase de
justpreu i intentar convenir lliurament i per avinença, mitjançant el Mutu Acord, la fixació del preu just.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
DADES AFECTATS
FINCA TITULAR

DADES CADASTRALS
NATURALESA

SUPERF. AFECTADES

POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL.LA

SUP.
EXPROP.
VIALS M2

DADES URBAN.

SUP.
SUP.
SUP.
SUP.
EXPR.
SERV OC. TEMP. OC. TEMP.
SERV. M2 AERIA M2 VIALS M2 SERV M2

CLASSIFICAC./

1

Cooperatrices Parroquiales
de Cristo Rey

Rústica

15

100

__

233,63

__

__

177,70

__

2

Juan Ventura Dasquens

Rústica

15

99

a

120,48

__

42,56

__

167,15

SNU Agrari

__

__

__

8,94

SNU Agrari

b
3

SNU Pastures

M. Rosa Abel Xalabarder
Hereus de Maria

Rústica

12

170

__

680,19

__

__

__

__

SNU Matolls

Rústica

12

2

__

396,60

9,00

__

376,59

255,57

SNU Conreu

Xalabarder Martí
4

Núria Moreu Huet
Juan Moreu Huet

regadiu
5

José Enrique Subirats
Forns

Rústica

97085

1

a

290,37

b

1054,14

12,00

203,25

SNU Pastures

c

3766,77

__

57,75

353,11

846,18
150,95

7

José Enrique Subirats
Forns

Rústica

12

172

b

142,48

__

__

__

__

SNU Pastures

8

FCYC, S.L.U

Rústica

14

20

__

91,31

__

__

__

__

SNU Pastures

El titular o els titulars dels referits béns i drets podran concórrer personalment, proveïts del seu DNI o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de
la seva titularitat sobre el béns i drets afectats.
Talment, es fa saber que, si bé l’acte tindrà lloc a l’Ajuntament corresponent, això no impedeix la possibilitat de desplaçar-se a la finca
afectada en el cas que sigui necessari, i procedir així a l’aixecament de l’acta d’ocupaciópodent l’afectat fer-se acompanyar de perit i notari.
Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
Barcelona, 10 juliol de 2020

