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dre partit, perquè estan en
joc els drets fonamentals,
i el futur del planeta i de
la humanitat mateixa”, va
declarar Cuixart, i hi va
afegir: “No podem renunciar als somnis. No podem
renunciar a pensar que això es pot salvar. Però per
poder salvar els drets humans, el dret a poder ser
catalans i catalanes, per

poder salvar el planeta, ens
hem d’arromangar.”
Cuixart també va assegurar: “Soc a la presó perquè no els agrada que votem, no els agrada que
ens manifestem. Tot és
no. Per això em vaig inventar un món sense no.”
I continuava: “A la presó
et fan perdre la por. En el
llibre he buscat una mane-

ra subtil de dir als meus
fills que perdin la por i persegueixin els seus somnis.
Els contes i les cançons
que els canto quan els truco són la meva manera
de comunicar-me amb els
meus fills.”
Malet va explicar que es
va inspirar tot remenant
entre els dibuixos primerencs de les seves dues filles, sumat a una visita en
família a la Fundació Miró,
amb què ha donat vida a
uns protagonistes amb
“traç gruixut”, i un encàrrec contra rellotge. L’il·lustrador va recordar l’“emoció” de dur el conte acabat
d’enquadernar a Cuixart i
mostrar-l’hi a través del vidre de separació de visites
al penal. En aquest sentit,
Cuixart va recordar que
l’estada a la presó ha mostrat als presos polítics “la
part fosca de la societat”, i
que amb la seva presència
han intentat visibilitzar
situacions “injustes”. Malgrat tot, a la presó “hi ha
tones d’humanitat”.
El polsim màgic, nascut de la col·laboració entre Òmnium i l’editorial
Comanegra, reivindica, a
través d’un relat adreçat
als més petits, els valors de
la democràcia, els drets i
les llibertats: “És un conte
dedicat als fills de tots els
empresonats.”
Els assistents van fer
cua perquè Cuixart els signés el conte, la recaptació
del qual és per a Òmnium.
L’acte es va tancar amb
l’actuació de l’Orchestra
Fireluche, que va fer música amb instruments de
joguina i reciclats, i amb
la veu van simular el vent
i el mar, i que va acompanyar el cantautor Pau Riba, descalç a l’escenari,
en el seu recital, que va
acabar amb un: “I estigues
contenta!” ■

desena més d’alcaldes pendents de judici per l’1-O o
encara investigats per la
fiscalia. La vista contra el
batlle Gas es farà en un jutjat penal de Tortosa. Gas
va conèixer l’obertura del
judici contra ell en plena
campanya electoral, al febrer, i va indicar que haurà
de dipositar una fiança de
15.000 euros. “És una venjança de l’Estat espanyol”,
va denunciar.
Al territori, l’alcalde de
Sant Carles de la Ràpita,
Josep Caparrós (ERC), i el
primer tinent d’alcaldia,
Albert Salvadó, també són
investigats des de fa dos

anys per l’1-O al municipi.
En el seu cas, però, encara
esperen que la fiscalia presenti l’escrit d’acusació un
any i tres mesos després
que el jutjat d’Amposta els
deixés a un pas del judici.
És un tràmit que té un període establert de 10 dies,
van denunciar. “Hem demanat a l’estament judicial que reclami a les parts
l’escrit perquè volem exercir el nostre dret de defensa i que l’1-O no vam cometre cap delicte”, va sostenir Caparrós. Al febrer la
fiscalia va informar a
l’ACN que l’escrit estava
en tràmit. ■

Paco Gas, alcalde de
Roquetes ■ L. MORESO

Cuixart: “Soc a la presó
perquè no volen que votem”

a El president d’Òmnium fa una crida a “arromangar-se per defensar el dret a ser catalans i a
salvar el planeta” a Presenta, amb l’il·lustrador Oriol Malet, el conte infantil ‘El polsim màgic’
M. Piulachs
BARCELONA

Amb tres anys i mig acumulats complint condemna, el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acompanyat de la seva esposa, Txell Bonet, i
els seus dos fills, va presentar ahir el seu conte
infantil El polsim màgic
(Comanegra), fent servir
un dels 36 dies de permís
que té a l’any per sortir del
penal de Lledoners després que el jutge li hagi retirat per segona vegada la
semillibertat, com als altres vuit presos polítics.
L’acte, al centre artesà
Tradicionàrius de Barcelona, es va omplir de famílies amb canalla, parelles
d’adults i coneguts com ara
l’exdiputat de la CUP David Fernàndez –que va
aprofitar per entregar el llibre Ovidi Montllor a Cuixart– i el diputat de Junts
Ramon Tremosa. A l’escenari, la narradora Mon
Mas va preguntar als dos
creadors del llibre, Cuixart
i l’il·lustrador Oriol Malet,
quina havia estat la font
d’inspiració i quin missatge volien transmetre. Després, Mas va fer una exquisida representació del conte, mentre Malet dibuixava la Iakun, la protagonista, que es fa astronauta i
troba un planeta amb una
societat més respectuosa i

Jordi Cuixart i Oriol Malet, en la presentació del seu llibre amb Mon Mas, al Tradicionàrius, ahir ■ JUANMA RAMOS

tolerant, on desapareixen
les paraules no i por com a
invalidadores de la llibertat i la democràcia. Un polsim màgic produeix aquest
canvi social.
És el segon conte infantil que Cuixart ha fet a la
presó –el quart llibre entre
reixes, i el primer que ha
pogut presentar–, i ahir va
explicar que es va inspirar

a les sales de vis-a-vis, de
només 6 m², del penal de
Soto del Real, a Madrid, i a
Lledoners, on rebia les visites familiars, i on ell i la seva companya s’inventaven
relats per al seu fill Amat, i,
curiosament –va indicar–,
a les dues presons hi ha dibuixat el mateix: un astronauta i planetes. “En el llibre intento instar a pren-

L’alcalde de Roquetes,
el tercer a judici per l’1-O
REDACCIÓ
BARCELONA

L’alcalde de Roquetes, el
republicà Paco Gas, serà
jutjat avui per haver impulsat el referèndum de
l’1-O al seu municipi. La
fiscalia en demana un any
i tres mesos d’inhabilitació a càrrec públic i pagar
una multa d’11.250 euros

pel delicte de desobediència al Tribunal Constitucional (TC) per haver facilitat equipaments per a la
votació a més d’haver collaborat amb els organitzadors.
Gas és el tercer batlle
que seu a la banqueta dels
acusats per l’organització
del referèndum: la primera va ser l’alcaldessa de Ro-

ses, Montse Mindan
(Junts), absolta, tot i que
la fiscalia va presentar recurs a l’Audiència de Girona; i el segon va ser l’exconseller Bernat Solé
(ERC), condemnat pel
TSJC a un any d’inhabilitació i a pagar una multa
de 16.800 euros per desobediència quan era alcalde d’Agramunt. Hi ha una
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Uns excursionistes, pel camí del congost de Mont-rebei ■ FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA

Fil a l’agulla a Mont-rebei
PLA D’USOS · Administracions catalanes i aragoneses encarreguen el document que ha d’establir l’estratègia de gestió
d’aquest paratge PROBLEMÀTIQUES · La massificació i la perillositat a causa de les esllavissades són els principals temes
que ha d’abordar TALLAT · L’accés al congost continua prohibit pel despreniment de pedres del 12 de novembre passat
Marc Salgas
LLEIDA

L

a gestió integral de l’embassament de Canelles i el congost
de Mont-rebei quedarà regulada els propers mesos amb la
redacció del pla d’usos que ha d’establir l’estratègia d’actuació que necessita aquest espai. El pla, impulsat per diverses administracions de
Lleida i Osca, és una eina imprescindible per resoldre les diverses
problemàtiques que afecten el congost. De la seva redacció, se n’encarrega l’empresa aragonesa Planes,
especialitzada en plans de gestió
ambiental i dinamització turística
en espais naturals, i es preveu que
estigui a punt d’aquí a sis mesos.
Una de les problemàtiques a resoldre és la massificació del congost
de Mont-rebei. Segons Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la
Sarga, un dels pobles que donen accés al camí excavat a la roca, unes
100.000 persones visitaven anualment el congost a través del seu
municipi just abans de la pandèmia:
“Vam posar un comptador a l’entrada, i algun any vam registrar
25.000 visitants més que l’any anterior. El congost no pot absorbir
aquesta quantitat. Alguns dies parlem potser de 1.500 persones. La

gent no pot gaudir del congost com
toca i es poden donar situacions perilloses.” El nombre absolut de visitants al sender que creua el congost
–que és un tram del GR-1– no es coneix, atès que l’Ajuntament d’Àger
no disposa de dades en el seu punt
d’entrada, el més concorregut.
El plec de prescripcions tècniques del pla d’usos preveu la possibilitat de limitar l’aforament a
Mont-rebei, un fet que Navarra considera “inevitable” per garantir la
seguretat en aquest espai, atès que
el camí excavat al congost, que està
abocat al buit, no disposa de tanques de protecció. La limitació
d’aforament del congost de Montrebei també es creu necessària perquè el desenvolupament turístic de
l’espai sigui compatible amb la protecció dels seus valors ambientals.
Redacció d’un estudi geològic
Juntament amb la massificació, l’altra gran problemàtica que haurà
d’abordar el pla d’usos del congost
de Mont-rebei és la seguretat. Segons fonts de la Diputació de Lleida,
aquest ha esdevingut un tema prioritari a causa de la proliferació d’esllavissades al sender GR-1: “Hi ha
un greu problema d’inestabilitat al
massís. S’han produït quatre o cinc
esllavissades en els últims anys, que

han provocat un mort. Parlem del
mateix massís on fa uns dies es va
produir l’esllavissada que va obligar
a tancar el Tren dels Llacs, que cobreix el trajecte entre Lleida i Balaguer.” Aquest despreniment es va
produir el 12 de març entre Àger i
Santa Linya i va fer descarrilar un
comboi. Ferrocarrils de la Generalitat preveu que el comboi danyat
torni a estar operatiu a partir del
16 d’abril. L’esllavissada, però, no
va afectar la circulació del tren històric, que va començar la temporada turística dissabte passat.
Les pluges, cada cop més espaiades però més intenses, s’assenyalen com a causa de la proliferació
d’esllavissades a Mont-rebei. Això fa
del tot “prioritari” la redacció d’un
estudi geològic que estableixi mesures per prevenir la seguretat de les
persones. Ara mateix, de fet, el sender que creua el congost està tallat
pel despreniment de pedres que hi
va haver el 12 de novembre passat,
en el tram de camí pertanyent a
Àger. La Diputació de Lleida va
atorgar un ajut d’uns 85.000 euros
a l’Ajuntament d’Àger perquè encarregui una actuació d’urgència
per retirar les pedres. Mireia Burgués, alcaldessa d’Àger, va confirmar que aquesta actuació està prevista per després de Setmana San-

Actiu
econòmic
El congost de
Mont-rebei, que el
riu Noguera Ribagorçana ha obert
a la serra del Montsec, és un dels
atractius turístics
més importants de
les comarques catalanes de la Noguera i el Pallars
Jussà i de la comarca aragonesa de la
Baixa Ribagorça.
L’espai forma part
de la Reserva Natural Parcial de la
Noguera Ribagorçana-Mont-rebei.
L’afluència al congost, on es pot fer
senderisme, escalada, caiac i vol en
parapent, l’ha convertit en un dels
principals actius
econòmics de la
zona.

ta, tot i que això no servirà per resoldre el problema d’arrel. L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
també va tallar el camí pel seu costat i no pensa reobrir-lo perquè considera que el seu municipi no pot
fer-se càrrec de la responsabilitat
civil en cas d’accident: “No puc
obrir si els geòlegs diuen que hi ha
un perill. Nosaltres som una administració petita i no ens en podem
fer responsables.” Jordi Navarra
espera que el pla d’usos serveixi,
també, per establir qui s’ha de fer
càrrec de la responsabilitat en cas
d’accident. “Al nostre municipi el
congost no ens reporta beneficis
econòmics, però som conscients
que és un actiu per a la resta de la
comarca. No el volem tancar abans
que es presenti el pla d’usos, però
no ens en podem fer responsables.”
Finalment, el pla d’usos del congost de Mont-rebei també ha de servir per fixar les zones d’estacionament per a cotxes i per regular la
resta d’activitats esportives que s’hi
facin, com les activitats navegables
per la Noguera Ribagorçana, l’escalada o el vol en parapent. Mentre
duri la redacció del document, una
comissió de seguiment, formada
per les administracions catalanes i
aragoneses implicades, assessorarà
l’empresa adjudicatària. ■

