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ot just publica Escrivim
el futur amb tinta lila
(Destino), on narra la se-
va defensa dels drets de

les dones a les presons, i l’expre-
sidenta del Parlament Carme
Forcadell ja té un altre llibre a
punt per sortir el 8 d’abril, Les
paraules seran sempre lliures,
un conte que vol explicar la pre-
só al seu net de 3 anys. Ens cita
als jardinets de la Fundació Cai-
xa Sabadell a la cocapital valle-
sana, aprofitant que, a diferèn-
cia dels presos polítics, a ella i a
Dolors Bassa sí que els respec-
ten de moment el tercer grau.

Al final del llibre diu: “Estic
tristament convençuda que el
Suprem ens traurà aquest tros
de llibertat i tornaré a passar
tots els dies i nits a la presó de
Wad-ras”. Té el convenciment
que hi tornarà a entrar?
Absolutament. Tan aviat com ar-
ribin els nostres recursos i la cau-
sa al Suprem. La fiscalia ja ho va
dir: hem de tornar a entrar. Te-
nim el tercer grau perquè depèn
del jutge penitenciari.

És una condemna sobre la con-
demna, la incertesa afegida?
Sí, és força cruel perquè quan et
lleves cada dia no saps mai si se-
rà l’últim que seràs fora. Sem-
pre intentes gaudir al màxim,
viure al màxim. Però és molt
dur tornar a entrar quan has es-
tat fora. No només nosaltres,

T

tothom a qui li treuen el tercer
grau. És com si tornés a comen-
çar la condemna; t’imagines
quan vas entrar per primer cop.

Han retirat també la immunitat
parlamentària als tres eurodi-
putats a l’exili. Què en pensa?
Era molt difícil que no els la reti-
ressin perquè socialistes i popu-
lars són majoritaris al Parla-
ment Europeu, i totes dues
parts eren partidàries que se’ls
tragués. De fet, va ser un èxit
perquè hi va haver molts dipu-
tats que no ens ho pensàvem i
van votar per mantenir la im-
munitat. I va ser un èxit, també,
perquè malgrat que ens ho es-
peràvem, hem posat un altre
cop el conflicte català al Parla-
ment Europeu.

És difícil no interpretar que to-
tes les decisions judicials i pro-
bablement algunes de políti-
ques van bastant en contra de
la famosa taula de diàleg...
Per descomptat. No som gens
innocents. Però sempre defen-

so que, independentment de si
pensem que el govern espanyol
està disposat a dialogar, la ban-
dera del diàleg l’hem de tenir
nosaltres, perquè el diàleg sem-
pre és positiu, i així és com es
resolen els conflictes. Que mai
ningú no ens pugui dir que l’in-
dependentisme no ha dialogat.
A més, això ens dona molta cre-
dibilitat a escala internacional.

Al llibre parla poc de la taula de
diàleg. Continua pensant que hi
cal un relator perquè funcioni?
El que caldria és que quan es
prenguin les decisions se signin,
però, de fet, en parlo poc perquè
al llibre parlo poc de política.

En el fons estem parlant de si
creu que el PSOE hi pot aportar
alguna solució o no. Perquè han
passat ja uns mesos del seu go-
vern i no sé si hi veu avenços...
Tinc els meus dubtes que vulguin
aportar una solució, perquè crec
que sempre hi ha una cosa més
important. Primer eren les elec-
cions catalanes; ara, les de Ma-

drid… A vegades penso que no
volen dialogar, no hem de ser in-
nocents. Però per a ells seria po-
sitiu, perquè, si no, quina dife-
rència hi ha entre el PP i el PSOE
respecte al conflicte català? No
n’hi ha cap! Per això no entenc
que hi tinguin tan poc interès,
perquè als seus votants sí que els
interessa que tinguin una visió
diferent de la del PP, i fins ara no
ha estat així.

I de la influència de Podem en
aquest govern, ara que Iglesias
ja se n’ha apartat?
Quan el Jaume Asens parla de re-
forma del Codi Penal i de diàleg,
jo me’l crec. El que passa és que
Podem té la força que té, i potser
es pensaven en un cert moment
que podrien influir més, i la veri-
tat és que ha estat molt poc.

La llei d’amnistia ni s’ha admès
a tràmit al Congrés...
Que la llei d’amnistia no passaria,
ho sabíem, perquè es necessiten
unes majories parlamentàries
clares i sabíem que el PSOE i el
PP hi votarien en contra, però el
que m’ha sorprès és que la mesa
ja ni donés l’oportunitat de par-
lar-ne. Al Parlament, i ho he de-
fensat sempre, s’hi ha de poder
parlar de tot. Em va sobtar. Se
n’hauria hagut de parlar, perquè
hauria estat parlar del conflicte
català, i les coses s’han de parlar,
perquè si no es parlen... Després
vota el que vulguis, però vetar el
dret a parlar-ne, que la mesa
s’autocensurés, no s’entén. Per-
què el que va fer és dir com que

és inconstitucional, i escolta, hi
ha un tribunal; doncs ja t’ho dirà
ell, no t’autocensuris! La mesa
no pot ser un òrgan censor que
decideixi de què es pot parlar i de
què no.

Quan sent a parlar d’indult?
De moment tothom en parla, pe-
rò és que s’ha parlat de tot: d’in-
dult, reforma del Codi Penal, am-
nistia... però no s’ha fet res. Per
tant fins que realment no vegi un
gest, un interès real, més val que
no en parlin perquè això és una
crueltat per a les nostres famí-
lies, perquè encara que nosaltres
els diem que no es facin il·lu-
sions, sempre s’imaginen que és
a la vora, és molt complicat no
fer-se’n. Si fan algun gest, que el

Xevi Xirgo
SABADELL

“Cal triar molt bé les
batalles on anem, no
totes les guanyarem”

Carme Forcadell Expresidenta del Parlament de Catalunya

DECLARACIONS · “S’ha d’intentar ser pràctic, hi ha simbolismes que no valen la pena i altres que
sí” CONSELL · “Borràs se sentirà sola, i estic d’acord amb el que pensa, però que pensi també en les
conseqüències de les seves decisions” FUTUR “No tinc cap dubte que s’acabarà investint Aragonès”

❝❝ Tinc els meus dubtes
que el PSOE vulgui
aportar una solució...
Quina diferència
hi ha amb el PP?

La votació de la
immunitat va ser un
èxit perquè va tornar
el conflicte català al
Parlament Europeu

L’expresidenta del
Parlament Carme
Forcadell, ahir al
matí als jardinets de
la Fundació Caixa
Sabadell ■ JOSEP

LOSADA
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Ga-Mohana i
els ous trencats

d’estruç. La descoberta qüestiona l’origen dels sa-
piens, que el situaven en un temps més modern, fa
70.000 anys, i a la zona del litoral africà. L’home es
perd en l’horitzó del temps i tot plegat fa pensar, en
aquests dies de negociacions per formar govern i cru-
cificats. Que ningú oblidi la lliçó d’humilitat de Go-Mo-
hana, tot quedarà reduït a cristalls i ous trencats.Jordi Panyella

La notícia d’ahir va succeir ara fa 105.000 anys. En el
món de la immediatesa informativa, algunes coses se
saben tard, no s’hi pot fer més. El problema no és de la
premsa, és dels arqueòlegs que van a ritme de pinzell.
En aquelles dates i en un lloc anomenat Ga-Mohana, a
tocar del desert del Kalahir, uns individus sapiens van
enterrar un aixovar de cristalls i mitges closques d’ou

facin, però no cal que en parlin.
Fets, no paraules.

Al llibre no parla de la Carme
Forcadell que va entrar sinó de
la que sortirà de la presó. Dona
valor a coses com fer un cafè...
Explico que el concepte de lli-
bertat, que era abstracte i filo-
sòfic, s’ha convertit en una cosa
tangible i palpable, com el fet de
prendre un cafè quan vulguis, o
llevar-te o anar-te’n a dormir a
l’hora que vulguis, dinar a l’hora
que vulguis o menjar el que et
vingui de gust. No hi solem do-
nar importància, perquè anem
a comprar el que volem, men-
gem el que volem... I tot això a la
presó no ho decideixes, no tens
llibertat per a res, decideixen

tot per tu. Coses a les quals no
donaves importància, a la presó
en tenen molta.

Allà conclou que mai més ningú
decidirà per vostè. Això vol dir
que l’octubre del 2017, algunes
coses les van decidir per vostè?
Sí, per descomptat, algunes co-
ses les van decidir per mi. Però
era normal perquè la iniciativa
parlamentària és dels grups, no
pas de la mesa ni de la presidèn-
cia del Parlament. Però també
val perquè en tot aquest temps
a la presó no he decidit absolu-
tament res sobre la meva vida. I
això també hi casa: quan jo sur-
ti ho decidiré absolutament tot.
Són dos vessants: un de polític
però també un de personal.

Tornaria a fer el mateix si fós-
sim a l’octubre del 2017?
Sap què passa? Aquesta és una
pregunta trampa, perquè tu no
tornaràs a trobar-te mai en
aquesta situació. Potser ara no
ho hauria fet, no ho sé, però és
que quan vaig trobar-m’hi l’oc-
tubre del 2017 vaig fer el que
creia que havia de fer i que era
millor per al Parlament i per al
país: defensar la sobirania del
Parlament, el dret d’iniciativa
dels diputats i la llibertat d’ex-
pressió, que es pogués parlar de
tot... És el que crec que s’ha de
fer, i ho tornaria a fer. És que no
podria fer altra cosa!

Es va sentir sola aleshores?
Sí, evidentment. Molt sola. Però

no només m’ha passat a mi,
passa a molts presidents de Par-
lament i de la Generalitat, que
en un moment determinat has
de prendre una decisió, i saps
que l’has de prendre tu; per
tant, sí, et trobes sola.

Que la nova presidenta, Laura
Borràs, es consideri successora
seva i que en el seu discurs en
ser elegida no cités Roger Tor-
rent, com ho va interpretar?
Li vaig agrair que digués aquelles
paraules, que em posés d’exem-
ple. Crec que va dir de seguir el
meu exemple, primera perquè
estic a la presó i, segona, perquè
ella va parlar de tot el que va pas-
sar aquell octubre, sempre ha dit
que és filla de l’1-O. En el cas del
president Torrent, no hi va haver
cap moment comparable al 6 i 7
de setembre; si no, potser també
s’hi hauria referit. Per tant en-
tenc que es va referir a mi en
aquest sentit.

Quan Borràs diu que defensarà
la sobirania del Parlament fins
al final, vist tot el que ha pas-
sat, què li recomanaria?
És molt difícil, no m’agrada do-
nar consells. A ella també li pas-
sarà com a mi, que quan haurà
de prendre decisions també se
sentirà sola. Defensar la sobira-
nia del Parlament i la llibertat
d’expressió han estat sempre
els meus principis. Per tant li di-
ria que estic d’acord amb el que
pensa; ara bé, que també pensi
en les conseqüències.

Algunes declaracions i mocions
no efectives s’haurien d’estal-
viar, vistes les conseqüències?
S’hauria d’intentar ser molt
pràctic: la idea de dir “fem això,
però que ens serveixi per a tal
cosa”. A vegades hi ha simbolis-
mes que no valen la pena i d’al-
tres que sí. Un cert simbolisme
sempre és necessari... doncs els
que valen la pena tirem-los en-

davant. Hem de triar molt bé les
batalles on anem, perquè totes
no les guanyarem. Si estem dis-
posats a perdre una batalla, que
sigui una que no valgui la pena.

De la situació a les presons
n’hem sabut molt a través de
l’experiència dels presos polí-
tics. És dur reconèixer-ho, oi?
La presó és una institució tan-
cada, hermètica. D’una presó
no en saps res, tu no hi entres,
no saps què hi passa. I això va
bé a les institucions, però tam-
bé a la societat, perquè si no ja
haurien protestat i ja s’hauria
canviat. Són unes persones que
ja està bé tenir-les allí aparta-
des, que compleixin la pena i no
molestin. Per tant, la reinserció
ens l’hauríem de prendre serio-
sament. Si realment volem re-
incorporar-les a la societat, les
presons no poden ser hermèti-
ques, han de ser obertes.

Una de les seves victòries, ex-
plica al llibre, és que algunes
preses escrivissin amb un bolí-
graf lila, pel que significava.
La victòria no és que escrivissin
amb un bolígraf lila, sinó el que
significava de feminisme. Era
dir: “Va, posem-nos-hi, que jun-
tes ho podem aconseguir.” El te-
ma de la sororitat. La victòria és
adonar-se que ho podien acon-
seguir. Em sento orgullosa d’ha-
ver aconseguit que a moltes de
les preses els hagi pujat l’auto-
estima i, sobretot, haver incul-
cat, tant a les internes com a la
direcció, que en qualsevol deci-
sió de la presó també s’havia de
tenir en compte l’opinió d’elles.

Expliqui’ns l’origen del bolígraf.
Ve de la primera presó, oi?
Vaig començar a escriure amb
un bolígraf de color lila a Alcalá
Meco. El primer dia, en anar a
comprar un retolador, em van
demanar de quin color el volia i

Passa a la plana següent

Sorprèn que la mesa
del Congrés ni donés
l’oportunitat de
parlar d’amnistia. No
pot ser òrgan censor

❝ ❝Em sento orgullosa
de la sororitat a la
presó, d’haver
apujat l’autoestima a
moltes companyes
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vaig dir que lila. Sempre els gas-
tava lila, i quan vaig venir aquí,
també. Però a Mas d’Enric no
se’n venien. I totes les preses em
deien: “Per què escrius amb
aquest color, si no es ven a l’eco-
nomat?” “Perquè soc feminista”,
els deia. I em deien que elles no;
algunes eren indiferents, però la
majoria no eren feministes. I jo
els deia: “Així us sembla bé que,
per exemple, ara que aneu a tre-
ballar, treballeu el mateix i co-
breu menys que els homes?”
“Ah, és clar que no!”, responien.
El feminisme és demanar els ma-
teixos drets, i vaig començar a
posar exemples. I al cap d’un
temps, un dia vaig veure una in-
terna escrivint amb un bolígraf
lila que jo havia llençat a la pape-
rera. Em va dir que escrivia a la
seva iaia i li deia que ara també
seria feminista per això de la dis-
criminació. Em va fer molt con-
tenta, ja havia començat a reei-
xir la idea de lluitar pels drets. A
partir d’aquí vaig demanar a la
família que em portés bolígrafs i
retoladors liles, i en vaig regalar a
les companyes.

El dia de les eleccions, el va se-
guir des de la cel·la?
No, era fora. Vaig anar a votar
perquè havia demanat permís i
me’l van concedir; havia sortit
de la presó el 30 gener. Havia
demanat de votar a la presó, pe-
rò ho vaig poder fer al carrer.

Què va pensar veient els resul-
tats del 14-F?
Vaig estar molt contenta per-
què era molt important passar
del 50%. No tant perquè el go-
vern espanyol pogués canviar la
seva opinió, perquè ni amb el
80% canviarà, sinó per a nosal-
tres mateixos. Feia la sensació,
en les últimes eleccions, que no
avançàvem; en canvi aquesta
vegada ha estat un salt qualita-
tiu. Ens ha il·lusionat i ens ha
donat més forces per tirar enda-
vant… Ara, tota la gent que ens
deia “no sou ni el 50%”, doncs
mira, ja el som, i continuen
dient exactament el mateix.

De moment, però, hem vist dos
intents d’investidura de Pere
Aragonès i no s’ha investit.
S’acabarà investint. Tinc clarís-
sim que l’independentisme no
malbaratarà aquest 51% i no
tinc cap dubte que s’acabarà in-
vestint. A més, tenim l’expe-
riència del president Puigde-
mont, que es va investir dues
hores abans que acabés el ter-
mini. Tots som conscients que
hem aconseguit passar del 50%,
que és històric, i no tinc cap
dubte que no el malbarataran.

Llavors què passa? Que hi ha

massa ferides obertes encara?
Crec que hi ha ferides obertes i
ha diferents maneres de veure
les coses, i per tant, si això ser-
veix perquè hi hagi un acord es-
table i sòlid, i que duri…

I la posició de Junts per Catalu-
nya, l’abstenció, l’entén?
Suposo que tenen les seves
raons, i ara ja han dit que sem-
bla que s’arribarà a un acord. Jo
entenc l’abstenció de Junts en
el sentit que suposo que l’escull
real és què fem en aquesta legis-
latura i com ho fem. Espero que
sigui pel gruix de la importància
del que s’ha de fer aquests anys.

Sembla que un dels principals
motius de discussió és el Con-
sell per la República. Vostè ha

seguit l’activitat del Consell?
No, des de la presó no es pot se-
guir gaire, però crec que a esca-
la internacional té el seu paper,
el pot tenir i l’ha de tenir. De fet
ja ha estat important per a la in-
ternacionalització del conflicte,
i a més ha estat en les victòries
judicials de l’exili. És important
per tal de donar a conèixer Ca-
talunya, de treballar en aquest
sentit. El que passa és que cal
que es reformuli, i ja s’han posat
d’acord per fer-ho. Per tant,
crec que ja no serà un escull.

Abans parlava de la importàn-
cia d’aquest 51% cara endins.
La gran pregunta: per fer què?
Precisament, crec que no s’arri-
ba a acords perquè un dels es-
culls és veure què fem aquesta

legislatura. Espero que l’únic es-
cull no hagi estat el Consell per
la República, i que l’escull sigui
què fem aquesta legislatura i
com ho fem. Per tant, s’està dis-
cutint ara. Ara estan amb això.

El dia que es va constituir el
Parlament vam veure una abra-
çada molt emotiva amb l’excon-
sellera Meritxell Serret. Com in-
terpreta la seva tornada?
Tot el que sigui posar fi a la re-
pressió és molt positiu. Si l’ex-
consellera ha pogut tornar a ca-
sa i ha pogut treure aquella pan-
carta del seu poble vol dir que
hem avançat, és un pas contra
la repressió. Tot el que sigui po-
sar fi a la repressió i que ella pu-
gui tornar a casa seva, que ja vo-
lia tornar, em sembla positiu.

El seu obre la via a més retorns
de l’exili?
Podria ser, però les situacions
són molt diferents. No és la ma-
teixa la de l’exconsellera Serret
que, per exemple, la de la Marta
Rovira, que continua processa-
da per rebel·lió. És l’única. I la
situació de la Clara Ponsatí, el
Lluís Puig, el president Puigde-
mont... també és molt diferent
perquè les acusacions eren dife-
rents, i a Serret feia més d’un
any que no li havien dictat cap
euroordre. Cadascú s’ha de
plantejar si pot tornar depenent
de les seves circumstàncies per-
sonals, i crec que les de l’excon-
sellera Serret eren favorables.
Ella tenia ganes de tornar, i jo
n’estic molt contenta perquè,
com a mínim, hem guanyat un
pas contra la repressió.

Podria ser el cas d’Anna Gabriel
també?
Sí, evidentment, l’Anna Gabriel
podria ser. Està exactament en
el mateix cas, perquè tenia la
mateixa situació que l’exdiputa-
da Mireia Boya, acusada de des-
obediència, i absolta. Per tant,
seria un cas per poder tornar.

La diferència del que s’ha de fer
en aquesta legislatura respecte
de la seva és potser que se n’ha
après el preu?
Hi ha dues diferències molt im-
portants. Primer, la repressió:
hi ha gairebé 3.000 represaliats.
I segon, la pandèmia. Són dues
coses molt greus que ens afec-
ten com a país, i per tant aques-
ta legislatura és molt diferent
de l’anterior. La pandèmia ha
condicionat molt tota aquesta i
l’anterior legislatura. Amb tots
dos condicionants s’han de
prendre decisions.

Ara que parlàvem de política i
dels nous papers, vostè, que en
va ser presidenta, quin creu que
ha de ser el de l’ANC?
L’ANC es va fundar perquè ne-
cessitàvem un espai d’entesa on
poguessin convergir les entitats
i els partits polítics. Aquest era
l’objectiu, perquè els partits no
s’entenien. Però això ja és histò-
ria. A mi m’agradaria que l’ANC
fos aquest espai que aglutinés i
aixoplugués totes les sensibili-
tats de l’independentisme, que
seguís l’esperit amb què la vam
crear i fos un espai molt ampli,
on tothom se sentís a gust, i es
tinguin en compte les seves de-
cisions. Aquest és l’esperit de
les persones que la vam fundar.
Ara, és cert que l’ANC és assem-
bleària i és el que vulguin que si-
gui els seus socis, i si aquests vo-
ten en una direcció... ■

L’entrevista sencera, al web
www.elpuntavui.cat�

Carme Forcadell Expresidenta del Parlament de Catalunya

Ve de la plana anterior

Forcadell va repassar tant l’actualitat política com el seu llibre ‘Escrivim el futur amb tinta lila’ ■ JOSEP LOSADA

Entenc l’abstenció
de Junts en el sentit
que, suposo, l’escull
real és què fem i com
aquesta legislatura

❝ El d’Anna Gabriel
també seria un cas
que pot tornar. Tenia
la mateixa situació
que Boya, absolta

❝ M’agradaria que
l’ANC fos l’espai que
era quan el vam
fundar, i aixoplugués
totes les sensibilitats

❝
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Ajuntament de
Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI
D’EXPOSICIÓ PUBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Lo-
cals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en ses-
sió del Ple de data 22 de març de 2021 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’al-
tres, els acords següents:
PRIMER.- Declarar expressament que procedeix legalment tramitar fins a la seva aprovació defi-
nitiva aquest expedient, d’acord amb allò que preveu l’article 53 del Reial decret llei 11/2020, de
31 de març, amb relació a l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 la modificació de les Ordenances fis-
cals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 9. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, quios-
cos i punts de venda de loteries amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal núm. 10. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atrac-
cions situats en terrenys d’ús públic, parades del mercat municipal i altres, fires, indústries del ca-
rrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Ordenança fiscal núm. 17 - Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Ordenança reguladora núm. 25 - Preus públics
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisio-
nals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’ex-
posició en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui hi tinguin un interès directe o en
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hi-
sendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expe-
dient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fis-
cals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el But-
lletí Oficial de la Província.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 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, els
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria
de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al
Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.
En cas que no hi hagi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
Santa Margarida i els Monjos, 23 de març de 2021.
L’Alcaldessa,
Imma Ferret Raventós.
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Ajuntament de
Collbató

EDICTE

Per acord del Ple de l’Ajuntament de Collba-

tó de 15 de març de 2021, es va aprovar ini-

cialment la Modificació Puntual del Pla Ge-

neral d’Ordenació de la zona esportiva de

Collbató.

En compliment de l’article 85.4 del Decret

Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text

refós de la Llei d’Urbanisme, la referida figu-

ra de planejament i el seu expedient resten

a exposició pública pel termini d’un mes, als

efectes que puguin ser revisats i s’hi puguin

presentar les al·legacions que es considerin

convenients.

S’ha acordat pel Ple la suspensió de tramita-

cions i llicències durant el termini d’un any.

Consta a l’expedient el plànol de delimitació

de l’àmbit afectat per l’acord de suspensió.

L’esmentada modificació se sotmet a infor-

mació pública amb inserció d’anuncis al

BOPB, al DOGC, a un dels diaris de major

tirada, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al

web municipal, durant el termini d’un mes,

comptats des del dia següent al de la publi-

cació del darrer anunci d’exposició a les pu-

blicacions oficials.

Es fa públic per al seu general coneixement.

L’Alcalde

Miquel Solà i Navarro

Collbató, 23 de març de 2021
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Després de ser la màxima
autoritat en la repressió de
l’1 d’octubre del 2017 i d’ai-
rejar als tribunals la seva
enemistat amb el major Jo-
sep Lluís Trapero, el coro-
nel Diego Pérez de los Co-
bos va ser destinat a la co-
mandància de Madrid com
a cap l’abril del 2018, dos
mesos abans de la triom-
fant moció de censura de
Pedro Sánchez a Mariano
Rajoy. Admirat per la dre-
ta, De los Cobos es va trobar
sota les ordres del ministre
de l’Interior, Fernando
Grande-Marlaska, i els seus
informes criminalitzant el
govern de Sánchez i el doc-
tor Fernando Simón per
avalar la marxa feminista
del 8-M van ser el detonant
de la seva destitució el 24 de
maig. Onze mesos després,
De los Cobos venç Grande-
Marlaska i obté que l’Au-
diència condemni Interior
a restituir-lo.

La sentència del jutjat
central contenciós admi-

nistratiu número 8 de l’Au-
diencia Nacional feta públi-
ca pel magistrat Celestino
Salgado deixa sense efecte
la destitució de Pérez de los
Cobos com a cap de la co-
mandància de la Guàrdia
Civil a Madrid (Tres Can-
tos). La clau del triomf és
que l’Audiència estima el
recurs contra la resolució
del Ministeri de l’Interior
del 28 de juliol del 2020 per
la qual es desestimava el re-
curs d’alçada contra l’aco-
miadament que Grande-
Marlaska va fer adduint
“pèrdua de confiança”.

Pel magistrat, la “pèr-
dua de confiança” al·legada
per Interior va venir moti-
vada per no haver informat
de la investigació en curs de
la Guàrdia Civil com a poli-
cia judicial sobre la conduc-
ta del fins ara delegat del go-
vern espanyol a Madrid, Jo-
sé Manuel Franco, pel cas
8-M. “No podem concloure
altra cosa que el motiu de la
decisió discrecional de la
destitució era il·legal”, aler-
ta el jutge. Interior recorre-
rà ara contra la sentència a

través de l’Advocacia de
l’Estat.

Des de Junts, Jaume
Alonso-Cuevillas acollia la
notícia amb una paraula:
“punyetocràcia”. El PP,
Vox i Cs, en canvi, abracen
la causa del coronel i de la
seva restitució, i exigeixen
la dimissió de Grande-Mar-
laska o bé que Sánchez el
fulmini. “Si Marlaska no di-
miteix, ha de ser destituït”,
exigia Pablo Casado (PP).
“Dimissió immediata del
ministre de l’Interior per
indigne i per prevaricador”,
clamava Macarena Olona
(Vox), que fa una setmana
va interrogar De los Cobos
al Congrés amb veu tremo-
losa i anomenant-lo “mi co-
ronel”. “M’alegro que es faci
justícia”, lloava Inés Arri-
madas (Cs).

En la sessió de control
del 27 de maig del 2020
al Congrés, Gabriel Rufián
(ERC) va renyar Sánchez
per la candidesa de no veu-
re el biaix ideològic en
De los Cobos fins que la
víctima va ser ell i amb mo-
tiu del 8-M, i va coincidir
amb Jaume Asens (Po-
dem) que el coronel me-
reixia ser jutjat. “Els infor-
mes de la Guàrdia Civil no
són més falsos ara perquè
els afecten a vostès del que
ho eren a Altsasu o en l’1-O.
Pérez de los Cobos no men-
teix més ara quan parla del
8-M, ja mentia en informes
que van portar nou demò-
crates catalans a la presó i
altres a l’exili”, va etzibar
Rufián. ■

De los Cobos venç Marlaska
i la justícia fixa readmetre’l

David Portabella
MADRID

a El repressor de l’1-O obté que l’Audiència condemni Interior a restituir-lo com a comandant de la
Guàrdia Civil tot i ser destituït al maig a Vox, el PP i Cs li fan costat i Cuevillas parla de “punyetocràcia”

De los Cobos, en la citació del 25 de març al Congrés, davant de Rufián i Vallugera (ERC) i Vehí ■ EFE

Els Estats Units han inclòs la
situació dels presos polítics en
el seu informe sobre els drets
humans a Espanya el 2020. En
l’apartat “presos polítics i de-
tinguts”, l’informe recull la po-
sició del relator especial de les
Nacions Unides que criticava

les acusacions als líders polí-
tics i socials pel referèndum
de l’1-O, així com la resolució
del Grup de Treball sobre De-
tencions Arbitràries que exigia
l’alliberament dels presos.
L’informe recull les crides
d’Amnistia Internacional a

l’alliberament de Jordi Sàn-
chez i Jordi Cuixart, i les críti-
ques al delicte de sedició per
ser molt ampli i “criminalitzar
la protesta”. I cita l’avís de la
Federació Internacional de Pe-
riodistes pel repunt de la vio-
lència contra el gremi.

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

L’informe dels Estats Units recorda els presos polítics



El Tribunal Suprem ha
confirmat en una sentèn-
cia que l’exvicepresident
de Catalunya Oriol Jun-
queras havia d’haver aca-
tat la Constitució Espa-
nyola davant la Junta
Electoral Central per ser
eurodiputat i que no podia
ser candidat per ERC en
les eleccions generals per
la seva condemna en la
causa del procés. Aquestes
resolucions es van saber
ahir després que el jutjat
de vigilància penitenciària
número 5 de Catalunya re-
voqués el passat dia 9 el
tercer grau que es va con-
cedir al gener a Junqueras
i a la resta de presos polí-
tics. Ara la sala contencio-
sa administrativa de l’alt
tribunal desestima els re-
cursos de Junqueras con-
tra els acords de la Junta
Electoral Central (JEC)
del 17 d’octubre i el 8 de
novembre del 2019. En el
primer la JEC va reiterar a
Junqueras que perquè li
expedissin la credencial
que li permetria ser euro-
diputat havia d’acudir da-
vant la JEC, al Congrés
dels Diputats, per acatar
la Constitució, i en el se-
gon va establir que no po-
dia ser candidat en les

eleccions generals del 10
de novembre del 2019 per
la seva condemna de pre-
só, acords ara confirmats
pel Suprem.

Respecte al primer, el
tribunal rebutja la preten-
sió de Junqueras d’acatar
la Constitució com a can-
didat electe al Parlament
Europeu “per mitjans dife-
rents del previst en la llei
orgànica del règim electo-
ral general (Loreg)”. Jun-
queras va demanar pres-
tar davant notari l’acata-
ment de la Constitució i
que es declarés inaplicable
aquest precepte. La JEC
ho va rebutjar. Quant al se-
gon acord, el Suprem fona-
menta que “l’efectivitat de
la inelegibilitat té lloc des
del començament del com-
pliment de la condemna, la
notorietat de la qual en el
cas d’actuacions resulta in-
discutible”. “Si el recur-
rent estava condemnat
per sentència ferma a una
pena privativa de llibertat
és una qüestió secundària,
a aquests efectes, que ha-
gués estat suspès el com-
pliment de la inhabilitació
per a càrrec públic”, afe-
geix. Per això conclou que,
“en no donar-se circums-
tàncies realment extraor-
dinàries, no hi ha elements
per iniciar un procediment
de revisió de l’acord”. ■

Redacció
BARCELONA

El Suprem rebutja la tesi
de Junqueras per accedir
a l’acta d’eurodiputat
a Sosté que era imprescindible que acatés la Constitució davant la JEC i que no
podia ser candidat a les eleccions generals en tenir una condemna ferma Oriol Junqueras, en una de les sortides de la presó ■ ACN
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La comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals
del Parlament balear va
aprovar ahir una proposi-
ció no de llei (PNL) en la
qual insta el govern espa-
nyol a iniciar el procedi-
ment per sol·licitar al
Consell Europeu la plena
oficialitat del català a la
Unió Europea. La iniciati-

va va ser presentada pel
grup mixt i Més per Ma-
llorca i va ser aprovada
amb votació separada per
punts.

El diputat del grup
mixt Josep Castells va in-
sistir que és “una anoma-
lia que el català no sigui
oficial encara a la Unió
Europea malgrat ser una
gran llengua parlada per
milions de persones que la
tenen com a pròpia”. ■

Redacció
PALMA DE MALLORCA

Les Balears, per la plena
oficialitat del català
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