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Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,94
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 1.532
L’indicador hauria
d’estar en 1.000
contagis/dia

Dada anterior: 473
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,93

1.669

474

El dret a
decidir, a la
via penal

ACUSATS L’exconseller Romeva i nou càrrecs públics i del
Diplocat són investigats per malversació de prop d’un milió
d’euros del 2012 al 2017 DOBLE El Tribunal de Comptes ho
envia a la fiscalia JUTJAT L’exconseller Homs, descartat
Mayte Piulachs
BARCELONA

Una magistrada de Barcelona investiga l’exconseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva –complint una
pena de 12 anys de presó
per l’1-O–, vuit càrrecs de
la Generalitat, i l’exsecretari general del Diplocat,
Albert Royo, als quals la
fiscalia acusa dels delictes
de malversació de fons,
prevaricació i falsedat documental per la despesa
de 972.228 euros en acció
exterior del 2012 al 2017.
Són partides a banda del
procés penal de l’1-O i gran
part són subvencions (la
majoria a Focir: Federació
d’Organitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes) i encàrrecs
d’informes vers el dret a
decidir i nous estats.
La fiscalia va presentar
la denúncia al jutjat a partir de la documentació que
li va entregar el Tribunal
de Comptes, el qual per
Sant Jordi va anunciar
que citava al juny els expresident Artur Mas i Carles Puigdemont i l’exvicepresident Oriol Junqueras, a la presó, més una
quarantena de càrrecs públics, en considerar que
haurien malgastat en política exterior diners públics (la quantitat es precisarà al juny), sobretot en
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“La despesa pot
ser censurable, però
malversar no és
gastar malament”
Carmen García

MAGISTRADA DE BARCELONA

—————————————————————————————————

“Ens fan pagar molt
cara l’externalització
del cas català perquè
ningú mes s’hi
atreveixi”
Albert Royo

EXSECRETARI GRAL DEL DIPLOCAT

viatges i conferències per
“promocionar” la independència de Catalunya,
que qualifica d’“il·legal”.
En aquest nou procés
penal contra l’independentisme català, la titular
del jutjat d’instrucció 18
de Barcelona, la magistrada Carmen García Martínez, descarta la imputació
de l’exconseller de la Presidència Francesc Homs,
com demana la fiscalia, la
qual assegura que va malversar uns 35.000 euros
en viatges a l’estranger el
2012; va concedir una
subvenció a CATmon per
7.400 euros, i 14.520 euros a un despatx d’advocats per un projecte.
En concret, de les divuit
despeses denunciades per

la fiscalia, la magistrada
decideix que sis no poden
ser considerades malversació. “Aquestes despeses
poden resultar censurables, i causar incomprensió. Però és una decisió política vinculada a l’autonomia pressupostària de les
comunitats autònomes”,
sosté la magistrada, en la
resolució del 3 de maig
passat, coneguda ahir. I, hi
afegeix: “Malversar no és
gastar malament, ni tan
sols malbaratament, sinó
sostreure cabals públics
amb ànim de lucre; és a
dir, apropiar-se o permetre que algú ho faci. I en tot
cas correspon al Tribunal
de Comptes determinar la
responsabilitat comptable
si aprecia malbaratament,
que no és malversació.”
En la nova causa s’imputa a l’exconseller Romeva una única partida:
40.000 euros de subvenció a Focir el 2016 “sense
justificar”. S’indica que
Focir és una plataforma
“única” per realitzar diplomàcia pública.
L’exsecretari general
del Diplocat Albert Royo,
pendent de judici per ser
un dels trenta processats
pel jutjat d’instrucció 13
de Barcelona com a organitzadors de l’1-O, alertava ahir d’aquest segon embat judicial i per duplicat.
Royo està processat per la

L’exconseller Francesc Homs,
amb l’exsecretari d’Exteriors,
Roger Albinyana, i l’exsecretari
general del Diplocat, Albert Royo,
el 2013. La fiscalia vol
investigar-los tots tres, i la jutgessa
descarta Homs ■ ACN

via penal i també és acusat
pel Tribunal de Comptes
per l’1-O. Ara se l’acusa novament de malversació
per l’acció exterior en la
promoció de Catalunya,
per la via penal i també pel
Tribunal de Comptes.
Royo calcula en 4,5 milions d’euros el que li reclamarà ara el Tribunal de
Comptes com a secretari
general del Diplocat del
2013 al 2017, que segons
va afirmar és gairebé tot el
pressupost d’aquest consorci amb un 80% de fons
públic per promocionar
Catalunya a l’exterior.
“Ens fan pagar molt cara
l’externalització del cas
català perquè ningú més
s’hi atreveixi”, declarava
Royo a El Punt Avui. Hi
afegia que la investigació
de la fiscalia anticorrupció
s’ha realitzat “com si l’acció política fos il·legal i
usant un precepte que era
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972.228

euros, la majoria en subvencions al Focir i encàrrecs d’informes del 2012 al 2017, són
els que la fiscalia veu il·lícits.

per evitar la corrupció dels
partits polítics”. L’advocada de Royo, la penalista Judit Gené, ha alertat la magistrada que ja ha estat investigat pel jutjat 13 pel
seu càrrec, un fet que ha
demanat al jutjat aclarir.
Fins ara la Caixa de Solidaritat, amb aportacions
de tots els catalans, ha assumit les responsabilitats
civils imposades a càrrecs
polítics i tècnics per impulsar les iniciatives sobiranistes, com ara: 5,2 milions d’euros del 9-N del

2014 (que el Tribunal de
Comptes encara no ha tornat a la Generalitat perquè falta una resolució del
Suprem) i els 4,2 milions
de l’1-O, pendent de judici
en els càrrecs públics. A
més de Royo, hi ha altres
càrrecs que tornen a ser
objecte de setge penal,
com ara Aleix Villatoro,
llavors secretari general
d’Acció Exterior, i Teresa
Prohías, directora de Serveis de la Presidència. La
resta dels investigats són:
Roger Albinyana, llavors
secretari d’Exteriors; Víctor Cullell, director d’Anàlisi de la Presidència; Roser Clavell, secretària general del Diplocat, el 2012;
Manuel Vila, director general de l’Agència Catalana de Cooperació; Gerard
Martí, president del Consell Català d’Esports
(CCE), i Antoni Reig, director del CCE. ■
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L’APUNT

Divisió que és
sinònim de debilitat
Francesc Espiga

A aquestes alçades, el relat ja no dona per a més. Quan
ja han passat gairebé tres mesos de les eleccions, que
aviat és dit, les excuses que es puguin donar per la falta
d’acord són d’una buidor gairebé insultant. Atrapats
per estratègies i discursos de curta volada que el que
busquen és, essencialment, l’erosió de l’altre, els partits
independentistes semblen ignorar la imatge gens grati-

ficant que estan donant a uns votants que es debaten
entre l’estupefacció, el malestar o la desmobilització.
I acabi havent-hi o no pacte, ja cal que es calcin tots
plegats. Perquè el missatge no de desunió, sinó d’hostilitat mútua, que han exhibit serà carnassa per a un Estat que ja ensuma que la divisió és sinònim de debilitat.
I, davant d’això, serà implacable.

Els presos polítics
ignoren Marchena
sobre els indults
a Els exconsellers d’ERC i de Junts condemnats “no se senten
interpel·lats” per respondre-li a Reclamen l’amnistia

Els presos polítics, homes, sortint del penal de Lledoners ■ ACN

M.P.
BARCELONA

L’exconsellera Serret, a un pas del judici
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena deixa
l’exconsellera Meritxell Serret,
exiliada a Bèlgica durant més
de tres anys, a un pas del judici
després de concloure el sumari i remetre la causa a la sala segona de l’alt tribunal espanyol per revisar el procediment, segons informava ahir
el TS. L’exconsellera haurà de
ser jutjada per set magistrats
al Tribunal Suprem, a Madrid,
com els seus companys de govern català.
En la interlocutòria, el jutge
Llarena indica que conclou la
instrucció contra Serret, després de practicar totes les diligències pendents una vegada
que l’exconsellera es va personar de sorpresa al Suprem l’11
de març passat per posar-se a
disposició del tribunal i regularitzar la seva situació proces-

Serret, al Suprem ■ EFE

sal de rebel·lia. El magistrat recorda que Serret ja havia estat
processada el 2018 pels delictes de desobediència i malversació de cabals públics. Tres
anys després, la causa va ser
impulsada amb la compareixença de Serret al març, en la
qual el jutge va acordar la seva
llibertat, i la declaració indaga-

tòria del 30 d’abril. Aquell dia,
Serret va reconèixer al jutge
que, malgrat que va rebre els
advertiments del Constitucional, va decidir seguir endavant
amb el procés pel fet de ser
“un mandat popular”, si bé va
defensar que el seu departament no va destinar cap pagament per l’1-O.
La sentència del Suprem,
del 14 d’octubre del 2019, que
va enviar nou líders polítics i
socials a la presó, ja precisava
que al Departament d’Agricultura no hi va haver malversació de fons públics destinats al referèndum. És a dir,
quan sigui jutjada l’exconsellera no s’enfrontarà a penes
de presó, només a inhabilitació per a càrrec públic per
desobediència. Serret és des
del 14-F diputada al Parlament per ERC. ■

El Tribunal Suprem, dirigit per Manuel Marchena,
que va condemnar els independentistes catalans
per sedició, malversació
de fons i desobediència
per l’1-O, ja pot tancar definitivament el seu informe, no vinculant, que li va
demanar el govern espanyol sobre el seu parer a la
concessió d’indults als
dotze condemnats, sol·licitat per particulars i collectius, i que reté en un calaix des de l’octubre passat. Els nou presos polítics
d’ERC i Junts per Catalunya, més els exconsellers
Meritxell Borràs i Carles
Mundó, en llibertat, van
acordar ahir que no contestaran a la petició del tribunal de demanar-los la
seva opinió sobre si volen
o no l’indult, quan els manté tancats perquè no es penedeixen. Així, el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, és l’únic que finalment ha respost a
aquesta petició, no necessària ni recollida per llei, i
insisteix al tribunal que
continuarà defensant el
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“És la primera
vegada que el Suprem
ho pregunta, i si ho fa
és per qüestions
polítiques”
Presos d’ERC
COMUNICAT
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dies de termini donava el
Tribunal Suprem als independentistes condemnats perquè
li diguessin si volen l’indult.

dret de manifestació.
El penalista Jordi Pina
va anar ahir a la tarda a la
presó de Lledoners per conèixer de forma directa el
parer dels seus representats i membres de Junts:
Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. “Els nostres clients no se senten
interpel·lats pel Tribunal
Suprem, i per això no presentaran cap escrit”,
s’afirmava en un comuni-

cat. L’advocada Judit Gené, que també va visitar
ahir a la tarda a la presó
l’exconseller
Joaquim
Forn, compartia la mateixa resposta, que també seguirà l’exconsellera Borràs. Es desconeix el parer
de l’exconseller Santi Vila.
Pel que fa als representats d’ERC a presó, també
preferien ignorar la petició
del jutge Marchena. Així,
l’exvicepresident
Oriol
Junqueras, els exconsellers Raül Romeva i Dolors
Bassa, i l’expresidenta del
Parlament Carme Forcadell van anunciar ahir que
no respondran a la petició
de Marchena. “La llei no ho
preveu i no és d’obligat
compliment”, s’argumentava per refusar aquesta
nova consulta. Van afegir,
segons un comunicat, que
“és el primer cop que el Suprem fa una consulta així, i
si ho fa és per qüestions
merament polítiques”. Els
quatre presos republicans
van insistir que “el conflicte polític entre Catalunya i
l’Estat espanyol ha de ser
col·lectiu, i passa per l’amnistia de totes les persones
represaliades”, que calculen en més de 3.000. ■
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La unilateralitat, a debat
a En ple debat no resolt sobre quina ha de ser l’estratègia de l’independentisme, l’ANC munta un
congrés que defensa la via dels fets consumats a Eslovènia o els països bàltics, els grans referents

Processos unilaterals
1991

ESTÒNIA

1991

1991

LETÒNIA

LITUÀNIA

1991

POLÒNIA

F. Espiga
BARCELONA

D’ençà de l’octubre del
2017, a Catalunya han
passat moltes coses i bona
part han estat explicades
sense que això exclogui,
però, que encara hi hagi
buits substancials d’aquesta història recent per
omplir. Tant o més important que això és tot allò que
no s’ha dit o fet d’aleshores. I, posats a triar un exemple il·lustratiu, potser
una de les tasques més urgents que encara té pendents de fer l’independentisme en aquesta etapa
postprocés és la de consumar una reflexió compartida serena, i profunda, sobre quina ha de ser la seva
estratègia en els pròxims
mesos o anys. En les des-

avinences, públiques i confesses, que ERC i JxCat estan exhibint de manera
desacomplexada aquests
dies hi ha una mica d’això.
La constatació que hi ha
un debat no resolt sobre
quin hauria de ser el camí
per avançar cap a la república, una discussió que pivota sobre dues posicions
polaritzades sobre les
quals sembla no haver-hi
punt mitjà possible: La primera, la que defensa que
aquest procés haurà de ser
forçosament acordat amb
l’Estat espanyol i que, per
tant, cal seure-hi a negociar. Enfront hi ha la dels
que propugnen que aquest
diàleg no portarà enlloc, i
que el que cal és tirar pel
mig i aplicar la via de la unilateralitat perquè Catalunya pugui esdevenir un es-

La data
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25.06.91

es va declarar la independència d’Eslovènia de manera
unilateral, la qual va donar
peu a una guerra de deu dies.

tat.
En un moment on les
negociacions per formar
govern han reproduït
aquesta dialèctica, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), entitat que és
explícita a l’hora de defensar l’estratègia dels fets
consumats, ha organitzat
un congrés virtual sobre la
matèria. Comença avui i
durarà dos dies, i el seu
propòsit és “posar de nou
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per cent d’eslovens es van
mostrar favorables a la secessió en un referèndum celebrat el desembre del 1990.

en el debat públic arguments i experiències que
reforcin aquesta via” en un
moment en què, segons
l’ANC, “hi ha una intensa
pressió mediàtica i de diferents àmbits per imposar
la idea que la unilateralitat
no té recorregut en el nostre context i que va fracassar l’octubre del 2017”. Els
casos que volen servir
d’exemple són els dels països bàltics o Eslovènia.

Aquest últim estat, que va
aprovar una DUI el juny
del 1991 després d’un referèndum celebrat en ple
procés de liquidació de
l’extinta Iugoslàvia, ja va
ser citat en el seu dia com a
referent per l’aleshores
president Quim Torra. Per
contextualitzar
aquest
cas, i d’altres de similars,
en la sessió inaugural
d’avui del congrés està previst que hi parlin Dmitrij
Rupel, que va ser ministre
d’Exteriors eslovè en
aquell moment; Ülo Laanoja, un dels organitzadors de la Via Bàltica, que
es considera que el 1989
va ser el detonant de les
d’Estònia, Letònia i Lituània, i Armands Krauklis,
exdiputat letó. Moderada
pel director de Vilaweb, Vicent Partal, la conferència

BIELORÚSSIA

1991

ESLOVÈNIA

1991

1992

UCRAÏNA

CROÀCIA

1991

BÒSNIA I
HERCEGOVINA

1991

MACEDÒNIA
DEL NORD

es podrà seguir pels canals
de l’Assemblea a Youtube
o Facebook a partir de les
17,30 hores.
El gruix de la resta de
sessions, a porta tancada i
amb les places ja exhaurides, versarà sobre qüestions polítiques en matèria econòmica o seguretat i
defensa, processos constituents, les relacions inter-

Ülo Laanoja Organitzador de la Via Bàltica el 1989 i diputat al primer Parlament d’Estònia

“La pandèmia ha estat
un regal per a Madrid”
PROCÉS · “És important el ‘tempo’, l’habilitat de detectar finestres correctes per fer
passos decisius” DUI A LA UE? · “La millor manera de fracassar és no intentar-ho”
Òscar Palau
BARCELONA

T

estimoni, o de fet
protagonista, de la
independència
d’Estònia el 1991,
Ülo Laanoja (1953) va organitzar el 1989 la Via
Bàltica, va ser dirigent del
Front Popular i diputat
del primer Parlament independent del país. Després va ser vicesecretari
del Partit dels Socialdemòcrates i membre de
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.
Participa aquests dies en
el congrés sobre independències unilaterals de
l’ANC. Encara són possi-

bles avui al cor d’Europa?
No parlaré gaire de secessions unilaterals, intentaré compartir coses sobre
l’experiència dels nostres
moviments cap a la independència. Sobre les possibilitats de secessió dins
la UE, la millor manera de
fracassar és no intentarho, perdre l’esperança i
enterrar els teus somnis.
Com es veu avui el conflicte català a Europa?
Una carpeta tancada?
Depèn d’a qui preguntis.
L’afer dels presos polítics
a Espanya és a l’agenda;
no entre els temes estellars, però encara sobre la
taula. Una carpeta com
aquesta només la poden

tancar els catalans. Una
qüestió important és el
tempo, l’habilitat per detectar finestres correctes
per fer passos decisius,
per estar a punt pels contratemps, la pèrdua de comoditats, etc. Al Bàltic
vam esperar 50 anys la
nostra oportunitat, només una petita minoria
mantenia viva l’esperança, però els somnis els
manteníem en lloc segur.
Vostè deia el 2013, quan
va venir abans de la Via
Catalana, que els següents cinc anys serien
decisius, perquè després
les mobilitzacions decaurien. I això és el que ha
passat... Com pot revifar

l’independentisme?
El camí cap a la independència demana força, motivació, sacrificis i lideratges. A final dels vuitanta
vam entendre que aquella
era l’última oportunitat.
Era ara o mai. Aquesta va
ser la motivació més potent. Hauríeu de tenir
motivacions diferents.
Teniu les emocions, la
sang calenta del sud. La
Catalunya moderna té
molta més llibertat que la
que era possible a l’URSS.
I la situació econòmica no
és en absolut comparable.
La pandèmia ha estat un
regal per a Madrid. Tot el
món ha canviat, les activitats públiques no han estat possibles. Tot s’ha de

Ülo Laanoja ■ EL PUNT AVUI

repensar. No hi ha una
fórmula única per recuperar la força del moviment
independentista; almenys
no abans que el món trobi
la manera de conviure
amb el coronavirus. Suposo que hi ajudarien alguns
canvis visibles, materials.
Quins haurien de ser és
cosa vostra, ja que la majoria de passos que nosaltres vam implementar no
són cas a Catalunya, perquè ja els teniu en marxa.
L’independentisme català
es debat entre provar el
diàleg amb Madrid, sense
gaires esperances, o començar una “confrontació democràtica” que no
concreta. Quina és la via?

1990

MOLDÀVIA

No soc ningú per oferir solucions. Cada revolució és
diferent, el camí de cada
nació cap a la independència és diferent, no hi
ha manera de predir quin
és el millor. A Estònia
també teníem dos corrents oposats: un que es
feia dir “real politik” treballava a Moscou de costat amb els demòcrates
russos fent servir les eines disponibles al Parlament soviètic, i un altre
perseguia només la restitució (de la independència) sense cap instrument
administratiu. Avui hi ha
un consens que tots dos
camins van ser igual d’importants, i la combinació
de tots dos ens va donar el
resultat final.
Rússia sovint esmenta
els presos polítics catalans quan la UE acusa Putin pel tractament al dissident Navalni. Resulta
estrany que Rússia pugui
ser un aliat de Catalunya,
no? Com ho interpreta?
La millor política de defensa és l’atac. Això és el
que fa Rússia. Rússia té
raó, que sense reaccionar

TURQU
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RÚSSIA

La discriminació
per utilitzar el
català, al jutjat
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nacionals –aquí com a ponent s’ha convidat Aleida
Bertran, doctoranda a la
Latvian Academy of Culture–, o les estratègies de
desobediència civil i control del territori en un procés d’independència unilateral. En aquesta última
sessió intervindrà Ramón
Grosfoguel, sociòleg i activista porto-riqueny del de-

partament d’estudis ètnics de la Universitat de
Califòrnia a Berkeley. La
cloenda, dissabte a les
17,30 h per obert en els
mateixos canals, anirà a
càrrec de la presidenta de
l’Assemblea, Elisenda Paluzie, i de Joana Pujol, coordinadora de la comissió
d’incidència internacional
de l’entitat. ■

al cas dels presos polítics
catalans (sota el paraigua
de no intervenir en afers
interns dels estats membres), la UE està exercint
una mena de doble estàndard i pot perdre seriositat quan defensa la dissidència i els drets humans
en països autoritaris. Rússia no defensa Catalunya;
es defensa ella mateixa
amb les armes que li ofereix la UE.

són el resultat d’enormes
canvis geopolítics. A l’oest
d’Europa, en canvi, no ha
passat res similar. Hauria
de passar? No ho sé. Confiem-hi, que Déu no permetrà més violència a Europa. Si una nació sent
que la seva cultura, llengua o mentalitat és assetjada o suprimida, i no té
un territori independent,
hauria de tenir una via
pacífica d’exercir el dret
d’autodeterminació. És la
meva ferma posició. Hi ha
moltes nacions suprimides al món que mereixen
l’opció de l’autodeterminació. No puc parlar per
Letònia i Lituània, però
l’opinió pública d’Estònia
segur que dona suport a
Catalunya. El comportament dels governs, això
sí, pot diferir. Sovint
s’anomena “polítics reals”
els ministres, que estan
influïts pels socis de
l’OTAN i la UE. No oblidis
com de sovint seuen a les
mateixes taules… Els
membres del Parlament
són més flexibles. ■

Escòcia probablement
posarà rumb a un segon
referèndum, ja es veurà si
pactat i vinculant o no,
després de les eleccions
d’ahir. Escòcia i Catalunya podrien reobrir una
via per a l’autodeterminació a Europa? Creu que
les repúbliques bàltiques
hi donarien suport?
Un referèndum vinculant
és definitivament millor
que un de no vinculant.
Però no sempre és possible. Hi ha hagut dues onades de creació de nous estats a Europa: després de
la I Guerra Mundial a Europa de l’Est, i als noranta
als Balcans i per l’era
postsoviètica. Tots dos

sencera, a
왁 L’entrevista
www.elpuntavui.cat

El ciutadà flamenc resident a Bigues i Riells que el
desembre del 2019 va denunciar dos agents de la
Guàrdia Civil per haver-lo
vexat a l’aeroport del Prat
pel fet de parlar en català
va declarar ahir als jutjats
del Prat de Llobregat. Des
de la Plataforma per la
Llengua, que li ha ofert suport legal, celebren que un

135020-1243731Q

Ajuntament
d’Alella
EDICTE
Exp. X2020003286
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2021, ha aprovat
inicialment el Pla de millora urbana de la
parcel·la situada al carrer de La Vinya 4-6,
promogut per la mercantil Habitatland, S.L.
De conformitat amb el que estableix l’article
85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, el referit expedient se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’aquest
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC, en
un dels diaris de més circulació i a l’e-Tauler
de l’Ajuntament. Dins el termini esmentat,
que començarà a comptar a partir de l’última
de les publicacions obligatòries, podeu examinar-lo i formular-hi les al·legacions i els
suggeriments que considereu pertinents.

cas com aquest de discriminació lingüística sigui investigat per un jutjat penal,
i confien que arribi a judici
perquè els fets “comporten
un delicte contra la intimitat comès per funcionaris
públics”. Per demostrar els
fets, consideren clau que la
jutgessa pugui visionar les
imatges captades per les
càmeres de seguretat. Representants
polítics
d’ERC, JxCat i la CUP, així
com l’alcalde de Bigues i

SPORT DIR, S.A.
Es convoca Junta General d’Accionistes, a
celebrar-se en el carrer d’Indústria 90/92,
Entl. de Barcelona, el dia 10 de Juny de
2.021, a les 18:00 hores, en primera convocatòria, i, al dia següent, en el mateix lloc i
hora, en segona convocatòria, a tenor del
següent ordre del dia:
1).- Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot referit
al exercici de 2.020.
2).- Fixació de la retribució del Administrador.
3).- Ratificació del acord sobre autocontractació entre societats del Grup.
4).- Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels accionistes a examinar, en el domicili social, els documents
que han de ser objecte d’aprovació, si escau, i el de demanar la entrega o lliurament
gratuït d’aquests documents.

Kris Charlier, ahir a
l’entrada del jutjat ■ ACN

Riells, Joan Josep Galiano, i
la presidenta de la Plataforma per la Llengua, Neus
Mestres, li van donar suport al jutjat.
El denunciant, Kris

ANUNCI

BARCELONA, a 3 de Maig de 2.021. El Administrador únic, “DIAGONAL 3.000, S.L.”, y,
en la seva representació, Ramón Canela Piqué.
158349-1243677L

Alella, 5 de maig de 2021
El secretari general,
Félix-José Valdés Conde

DIAGONAL DIR, S.A.
Es convoca Junta General d’Accionistes, a celebrar-se en el carrer
d’Indústria 90/92, Entl. de Barcelona, el dia 8 de Juny de 2.021, a les
18:00 hores, en primera convocatòria, i, al dia següent, en el mateix
lloc i hora, en segona convocatòria,
a tenor del següent ordre del dia:
1).- Examen i aprovació, si escau,
dels Comptes Anuals, junt amb
l’informe d’Auditoria, així com
aprovació del informe de gestió,
si escau; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot
referit al exercici de 2.020.
2).- Reelecció o nomenament d’Auditor de comptes.
3).- Fixació de la retribució del Administrador.
4).- Ratificació del acord sobre autocontracació entre societats del
Grup.
5).- Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels accionistes
a examinar, en el domicili social, els
documents que han de ser objecte
d’aprovació, si escau, i el de demanar la entrega o lliurament gratuït
d’aquests documents.
BARCELONA, a 3 de Maig de
2.021. El Administrador únic, “DIAGONAL 3.000, S.L.”, y, en la seva
representació, Ramón Canela Piqué.

143876-1243678L

Charlier, que es defineix
com “un flamenc amb cor
català”, va explicar que espera que la jutgessa porti el
cas a judici. “El que va passar va ser molt desagradable i s’han de jutjar els fets”,
va dir. L’home va ser aturat
perquè duia una cosa a sota
la roba –una bossa d’estoma que li van col·locar arran d’un càncer– per un
agent de seguretat i dos
guàrdies civils, que li van
exigir parlar castellà. El van
obligar a abaixar-se els pantalons, ja que no volia ensenyar la bossa, i tot seguit el
van denunciar per pertorbació de l’ordre públic i per
no cooperar amb la policia.
Més tard, quan ja havia embarcat, li van comunicar
que la policia li havia prohibit volar i el van fer sortir de
l’avió. ■

TUSET DIR, S.A.

La Junta de Govern Local, en data 3 de
maig de 2021, va acordar l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU12–Pati del Gall, en la modalitat de compensació bàsica, l’àmbit del qual comprèn
els terrenys de sòl urbà no consolidat delimitats pels carrers del Nord, Mas i Jornet,
La Granada, Igualada i Pati del Gall (exp.
1/2021/2301), i sotmetre’l al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de formulació de les al·legacions i reclamacions que es considerin convenients. El seu contingut pot ser objecte de
consulta pública a les dependències d’Urbanisme i Serveis Tècnics de l’Ajuntament
(pl. Jaume I, 8) amb cita prèvia al telèfon
938923690, a banda de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web
de l’Ajuntament de Vilafranca:
https://seu.vilafranca.cat/informacio/taulerdanuncis.
Vilafranca del Penedès, 3 de maig de
2021
L’alcalde, Pere Regull i Riba

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

140732-1243671Q

d’independència declarats recentment

Es convoca Junta General d’Accionistes, a
celebrar-se en el carrer d’Indústria 90/92,
Entl. de Barcelona, el dia 8 de Juny de
2.021, a les 11:00 hores, en primera convocatòria, i, al dia següent, en el mateix
lloc i hora, en segona convocatòria, a tenor del següent ordre del dia:
1).- Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals; aplicació del resultat; aprovació de la gestió social, tot
referit al exercici de 2.020.
2).- Fixació de la retribució del Administrador.
3).- Ratificació del acord sobre autocontractació entre societats del Grup.
4).- Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels accionistes a
examinar, en el domicili social, els documents que han de ser objecte d’aprovació,
si escau, i el de demanar la entrega o lliurament gratuït d’aquests documents.
BARCELONA, a 3 de Maig de 2.021. El
Administrador únic, “DIAGONAL 3.000,
S.L.”, y, en la seva representació, Ramón
Canela Piqué

170371-1243679L

107631-1243576L

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria General
Sub-direcció General de Projectes i Expropiacions

EDICTE
de 3 de maig de 2021, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques
afectades d’expropiació per l’execució del Projecte: PC-CAB-17064, del terme municipal de Pinós.
Atès que s’ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l’execució del Projecte: PC-CAB-17064 Millora general. Condicionament del vial entre
la carretera B-300 al PK 16+210 i la carretera BV-3002 al PK 10+342, al límit comarcal. Tram: Pinós, del terme municipal de Pinós, al DOGC núm.
8379, d’1 d’abril de 2021, i al diari El Punt Avui d’1 d’abril de 2021, d’acord amb el que estableixen l’article 17 i següents de la Llei d’expropiació forçosa en relació amb l’article 56 del seu reglament i portant implícita la declaració d’urgent ocupació en l’aprovació del projecte, segons el que determina
l’article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d’acord amb el que preveu l’article 52, conseqüència 2 de la Llei esmentada, assenyalar els dies 17, 19, 26 i 31 de maig de 2021 a Pinós, per procedir a
la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i els drets que s’expropien.
Aquest assenyalament s’ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació exposada al tauler d’anuncis de l’Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest enllaç https://seu.gencat.cat.
Han d’assistir a l’acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l’últim rebut de la contribució que correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.
Com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus SARS-COV-2 i seguint les determinacions de les Mesures de prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que les persones titulars de béns i drets es trobin en situació de vulnerabilitat,
permetent la compareixença d’un mandatari verbal sens perjudici de la seva ratificació posterior en el decurs del procediment expropiatori.
El lloc de reunió són les dependències de l’Ajuntament de Pinós. Tot seguit els assistents es traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.
Barcelona, 3 de maig de 2021
Alfred Rulló Gómez
Cap del Servei d’Expropiacions
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El diputat i negociador d’ERC, Sergi Sabrià, abans-d’ahir al Parlament ■ MARTA SIERRA / ACN

ERC planteja fer govern i
tancar després l’estratègia

a Sabrià dona ara fins al dia 20 com a límit per pactar una coalició abans de buscar un executiu en
solitari a Calvet no preveu que Junts quedi a l’oposició a Treva ahir en les reunions presencials
Òscar Palau
BARCELONA

La frase

Les comissions que no depenen del govern, avui

“La setmana passada
vam avançar, i n’estem
satisfets, però tot i això
tenim la sensació que
tot va massa lent”

dona ara ERC de termini per
acordar un govern de coalició
abans d’explorar-ne un en solitari. La data límit és el dia 26.

El PSC, ERC i Junts presidiran
les primeres cinc comissions
parlamentàries de la legislatura, que es constituiran avui
i que són les úniques que no
depenen de la formació de
govern perquè van ser creades per llei o per decret i no
tenen caràcter legislatiu. Per
aquesta mateixa naturalesa
seran, de moment, provisionals en espera del repartiment de la resta de comissions parlamentàries, condicionades per la investidura i
el nou organigrama de conselleries del govern. La distribució d’aquestes cinc comis-

sions la va acordar el 20
d’abril la mesa del Parlament
d’acord amb la junta de portaveus. La comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), que ha correspost al
PSC, serà presidida pel diputat David Pérez, que ha estat
membre de la mesa i portaveu socialista d’aquesta comissió. El diputat Jordi Riba
presidirà la comissió de la
Sindicatura de Comptes,
també per al PSC, mentre
que el republicà Ferran Estruch en serà vicepresident. A
ERC li correspon presidir les

comissions del Síndic de
Greuges i Peticions. La primera la presidirà la diputada
Najat Driouech, mentre que
Mònica Palacín presidirà la de
Peticions. La també diputada
republicana Jenn Díaz serà la
secretària de la comissió de
control de la CCMA. Per la seva banda, Junts per Catalunya tindrà la presidència de la
comissió de l’Estatut del Diputat. Aquesta està formada
per un membre de cada grup
de la cambra mentre que la
resta n’integren 17, un de cada grup minoritari i 12 del
PSC, ERC i Junts. ■ X. MIRÓ

imprescindible continuarla treballant i tirar-la endavant, no hi ha una altra solució”, reflexionava, per
afegir-hi: “Però hauríem
de ser capaços d’estar ja
governant alhora que ho
tirem endavant.”
Els republicans, que davant la nova perspectiva, i
després d’una “setmana
profitosa”, dilluns van retirar l’alternativa d’explorar

ja ara un acord diferent,
també amb Junts, per governar en solitari, van advertir ahir que el que van
anunciar és tot just un
“ajornament”, però que si
no s’aconsegueix tancar
en les pròximes dues setmanes haurien de tornar a
plantejar aquesta via, gairebé a la desesperada. De
fet, Sabrià posava fins i tot
una nova data límit: “Si ar-

ribem al dia 20, entenc que
ningú vol anar a eleccions i
haurem d’explorar la resta
d’opcions que hi ha sobre
la taula”, concloïa. Tindrien sis dies.
El republicà reiterava
que, malgrat que no ho veuen del tot igual i “alguna
peça s’ha de moure”, no
creu que hi hagi problema
per tancar l’estructura i el
repartiment del govern.

Fins i tot, explicava que hi
ha “consensos de mínims”
en el fet d’intentar aprofitar la taula de diàleg i avaluar-la “permanentment”
a partir d’indicadors que
certifiquin si hi ha avenços
o no. En canvi, admetia
que on continuen més encallats és en la part estratègica, que va centrar l’última reunió dimecres a la
tarda. Les atribucions del

—————————————————————————————————

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

La data límit del 26 de
maig per investir president es va atansant i, davant la lentitud amb què
avancen les converses entre ERC i Junts, els republicans han plantejat una
altra fórmula a mig camí
per sortir del pas: investir
Pere Aragonès de seguida
que es pugui, per prosseguir i tancar després, ja
amb el govern constituït i
treballant, la part de la negociació que més continua
encallada entre els grups,
l’estratègica, amb el Consell per la República encara com a gran escull. L’opció, que segons avançava
ahir La Vanguardia va
sorgir en la reunió de dissabte a Lledoners i que ara
Junts estaria valorant, la
va confirmar al matí a TV3
un dels negociadors
d’ERC, Sergi Sabrià, per
qui s’hauria de poder deslligar la investidura d’un
full de ruta ja del tot definit: “És evident que l’estratègia per arribar a una república és absolutament

Sergi Sabrià

NEGOCIADOR D’ERC

La data

—————————————————————————————————

20.05.21

Consell per la República,
que ja es va oferir a reformular-se per ser un ens
més plural, i l’encaix amb
la taula de direcció estratègica pactada entre ERC i la
CUP, continuen sent l’escull infranquejable. Els cupaires, en aquest sentit, ja
van demanar dimarts que
el nou òrgan col·legiat –que
reuniria els tres partits i les
dues grans entitats independentistes, i que actuaria com un nou estat major
del procés– es convoqui de
seguida que sigui possible,
sigui abans o després de la
investidura, i entomi la feina d’anar pactant el full de
ruta cap a la independència, que ara encara queda
poc clar pel que fa a les accions de “confrontació”
que caldria preparar tant
durant com després d’un
eventual fracàs del diàleg.
Sabrià, en tot cas, qualificava ahir “d’oportunitat
política” per a la mesa la situació de debilitat en què
ha quedat el PSOE després
de les eleccions madrilenyes. El líder al Congrés,
Gabriel Rufián, animava a
TVE els socialistes a ser
“valents”, i alhora advertia
de nou Junts, que vol més
unitat a la cambra, que “coordinació, la que vulguin,
però subordinació, cap”.
Congrés de Junts
Tot i que ahir es van donar
un petit respir i no hi va haver reunions presencials al
Parlament, els contactes
es van mantenir entre
ERC i JxCat, amb l’intercanvi d’esmenes, propostes i documents. Es preveu
que la feina continuï avui.
Des de Junts, que avui i demà celebra un congrés extraordinari per ratificar la
presidència del consell nacional i la figura del defensor de l’afiliat, ahir ningú
va valorar la proposta
d’ERC, si bé avui està previst que parli el secretari
general, Jordi Sànchez, i
que demà ho facin ell i el
president del partit, Carles
Puigdemont. Ahir només
va parlar el conseller de
Territori, Damià Calvet,
per deixar clar que “no preveu cap altra possibilitat”
que no sigui que ERC i
Junts tanquin un acord
per governar plegats. “La
percepció és que es va més
lent del que voldríem, però
s’està fent de manera molt
sòlida”, deia a Catalunya
Ràdio. Calvet confirmava
que ara es parla de programa i d’estructura de govern, però no del repartiment. “Després ja vindran
noms”, cloïa. ■
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L’Estat diu ara que la data del
2024 per pagar per l’ús de les
carreteres “és orientativa”
a Ribera assegura que “se cercarà el consens” i no s’aplicarà fins que hi hagi
recuperació econòmica a Calvet diu que la proposta arriba “tard i malament”

Compte enrere
per augmentar
la freqüència al
metro del Vallès

Joan Rueda
BARCELONA

151281-1114153®

Aigua al vi. Com ha passat
en tantes altres ocasions
en què els governs espanyols han enviat documents de treball amb propostes econòmiques a la
Unió Europea, ahir, el de
Pedro Sánchez també va
aigualir, mentre les crítiques continuaven arribant d’entitats i administracions, la proposta de fer
pagar per l’ús de totes les
carreteres a partir de l’any
2024. La vicepresidenta
quarta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va remarcar ahir que el
compromís d’introduir
peatges a tota la xarxa viària espanyola el 2024 es
desenvoluparà cercant “el
màxim consens” i no s’aplicarà “fins que estigui
consolidada la recuperació” econòmica. Ribera va
subratllar que la mesura
encara “no està definida ni
perfeccionada” i s’hi està
treballant. La vicepresidenta hi va afegir que caldrà integrar en la proposta
“respostes adequades a
col·lectius que necessitin
alguna mena de matís”.
En la mateixa línia, la ministra i portaveu de l’executiu, María Jesús Monte-

El conseller Calvet i el president de FGC, Ricard Font, dins
del comboi presentat ahir ■ TERRITORI I SOSTENIBILITAT

a Entra en servei el primer dels 15
combois a El canvi, l’estiu del 2022
J.R.
RUBÍ

L’AP-7 a l’altura de Sant Cugat, una zona on ja no hi ha peatge físic ■ ORIOL DURAN

La frase

—————————————————————————————————

“La proposta cercarà
el consens i no
s’aplicarà fins que
arribi la recuperació
econòmica”
Teresa Ribera

MINISTRA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

ro, va sentenciar que la data del 2024 per implantar
els peatges a les autovies
“pot ser orientativa” i que
sempre dependrà de la recuperació econòmica i que
es torni als nivells de creixement del PIB anteriors
a la pandèmia.

El conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià
Calvet, per la seva banda,
va acusar, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el
govern espanyol d’“anar
tard i malament, com
sempre” i va reiterar la seva aposta per la vinyeta.
“És una directiva europea
que volem que es pugui
aplicar a Catalunya. Tenim un model definit,
d’implementació molt ràpida amb tarifa plana i permetria progressivament
anar a una tarifació per
ús”, va assenyalar Calvet.
El conseller va recordar
que els ingressos de la vinyeta anirien destinats a

la millora del transport públic, a mantenir les carreteres o a donar subvencions a empreses i persones individuals per ambientalitzar les flotes.
“L’Estat espanyol ha fet
com si sentis ploure. Ho ha
anat negant; advertíem
que seria d’obligat compliment per Europa i al final
quan presenten els papers
han d’incloure el concepte”, hi va afegir Calvet, que
va lamentar que el govern
espanyol ho anunciï de
manera “equívoca” i a
pocs mesos de la finalització de les concessions de
diverses autopistes de
peatge a Catalunya. ■

El primer dels quinze nous
combois de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC) que han de permetre ampliar la freqüència de la línia entre Barcelona i Sabadell i Terrassa,
el metro del Vallès, fins a
oferir un tren cada cinc minuts, va entrar en servei,
en període de proves, ahir.
El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, va assenyalar que el
tren estarà en període de
proves durant sis mesos i
que després FGC rebrà
dues unitats cada mes fins
a arribar a la quinzena prevista. Els trens havien d’arribar l’estiu del 2020 però
la pandèmia ha endarrerit
l’entrega nou mesos i això

farà que les noves freqüències no entrin en funcionament aquest estiu com estava previst, sinó l’estiu de
l’any vinent. Amb la implementació del nou itinerari,
la línia del Vallès passarà
de tenir una capacitat de
80 milions de viatges a
l’any a 110.
El nou comboi té quatre
cotxes i capacitat per a 775
persones, inclou dos espais
per a persones amb mobilitat reduïda i bicicletes i
connexió USB a tots els seients. La inversió en
aquests nous trens és de
99,5 milions. El president
de FGC, Ricard Font, va
explicar ahir a Rubí que
per als nous serveis que
han d’entrar en funcionament es contractaran més
de dues-centes persones. ■

