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“Presento la meva candi-
datura a la presidència de
la Generalitat per fer pos-
sible culminar la indepen-
dència de Catalunya, per
fer inevitable l’amnistia i
l’autodeterminació.” Ras i
curt i amb tota una decla-
ració d’intencions com
aquesta, el candidat repu-
blicà Pere Aragonès es va
presentar ahir per tercera
vegada davant del Parla-
ment per demanar-li el su-
port a una investidura
que, ara sí, aconseguirà
avui en rebre els vots dels
tres grups independentis-
tes, a qui va picar ahir
l’ullet amb una ferma de-
fensa de la represa del pro-
cés. “Per primera vegada
en aquest segle hi haurà
un president alhora inde-
pendentista i d’esquer-
res”, va constatar, en una
intervenció en què, a dife-
rència de la passada legis-
latura, amb prou feines va
aparèixer la repressió, i no
va esmentar els presos po-
lítics, ni els exiliats, ni cap
de les represàlies judicials
que segueixen el seu curs.
Sí que els va anomenar, ai-
xò sí, en la rèplica al líder
parlamentari de Junts, Al-
bert Batet.

En un discurs de tot
just mitja hora, en què va
evitar repetir l’exposició
detallada del programa
que ja havia fet en les pri-
meres ocasions del 26 i el

30 de març, Aragonès va
refermar ahir que vol go-
vernar “per tota i amb tota
la ciutadania”, i va lamen-
tar la tardança a enten-
dre’s amb Junts quan se’ls
exigia un acord “ràpid”,
per la qual cosa va agrair la
“paciència” dels catalans.
Fins i tot en la rèplica a Ba-
tet –tots dos van voler es-
cenificar, tant en el fons
com en la forma dels dis-
cursos, que han deixat en-
rere les dissensions, alme-
nys per ara– va demanar
excuses en la “part del re-
tard” que se li pot atribuir.
En tot cas, va voler valorar
el que considera un “bon
acord”, tant amb la CUP
com amb Junts. “L’únic lí-
mit que ens hem de fixar
és el de la voluntat popular
de la ciutadania de Catalu-

nya”, va proclamar, entre
aplaudiments, ahir sí, de
la majoria de diputats de la
bancada independentista.

Escòcia com a referent
El presidenciable, en tot
cas, va admetre que caldrà
continuar “parlant molt i
contraposant punts de
vista” per anar assolint
consensos interns al movi-
ment, però va vindicar la
intenció ferma de la Gene-
ralitat que presidirà –fins i
tot ho va qualificar d’“ob-
sessió” personal–, d’anar a
la taula de negociació per
superar el bloqueig actual i
“resoldre d’una vegada” el
conflicte polític amb l’Es-
tat, tot i que ho veu compa-
tible amb una estratègia
de “confrontació cívica i
democràtica”.

En tot cas, ja va deixar
clar des del primer minut
que recuperarà un dels
grans referents de l’inde-
pendentisme de principi
de la dècada passada, el
cas escocès, que amb un
nou govern també des
d’aquesta setmana s’enca-
mina vers un segon refe-
rèndum, després del pac-
tat que va perdre farà set
anys. “Vull fer com Escò-
cia, i m’agradaria que l’Es-
tat espanyol sabés fer com
el Regne Unit el 2014”, va
dir, convençut que allà
tornaran a votar –tot i que
ara Londres s’hi oposa– i
els britànics tornaran a fer
tot el possible per “seduir”
els escocesos perquè votin
no. “Això que és possible a
Escòcia ha de ser possible
a Catalunya”, va reblar el
candidat, mentre instava
els unionistes que, en lloc
de continuar negant siste-
màticament un referèn-
dum a Catalunya, facin
una proposta política per
al país i l’expliquin. “Que
s’atreveixin a guanyar un
referèndum, però que
també acceptin perdre’l”,
va reptar.

“Refugiar-se en una pe-
trificació de les normes i
una interpretació restric-
tiva de la Constitució és un
error”, va respondre des-
prés al líder socialista i fu-
tur cap de l’oposició, Sal-
vador Illa, que l’havia ins-
tat a aixecar els vets al dià-
leg intern al país, i en con-
cret al seu grup, que va

guanyar les eleccions el
14-F. “D’acord, però aixe-
quem també el vet que en
aquest Parlament es pu-
gui parlar de tot”, va de-
manar Aragonès. Malgrat
els evidents desacords, ai-
xò sí, tots dos van mante-
nir un to suau i sense
grans escarafalls, en el que
pot ser un altre canvi des-
tacat respecte de legislatu-
res anteriors.

Per l’abstenció d’ECP
El presidenciable, en tot
cas, no es conforma amb el
suport de Junts i la CUP –a
qui va garantir que tots els
compromisos amb ells són
“plenament vigents”– i va
allargar la mà a aquells
amb qui “tard o d’hora”
s’haurà d’entendre perquè
comparteixen els grans

consensos de país, en al·lu-
sió a En Comú Podem. De
fet, els va demanar el que
ERC ja ha fet abans al Con-
grés, que no és altra cosa
que almenys s’abstinguin
en la seva investidura com
a gest de confiança. “No
s’oposin a la transforma-
ció que vull impulsar i aju-
din-me a fer-la possible”,
els va instar. “Li agraeixo
que ens hagi allargat la
mà, però ha estat més una
posada en escena que una
proposta real”, va respon-
dre ja a la sala de premsa la
líder dels comuns, Jèssica
Albiach, que va exigir un
canvi real de govern, per-
què “l’ordre dels factors no
altera el producte”.

Bona part del discurs
d’Aragonès, que es va mos-
trar convençut que pot mi-

RUMB En un ple d’investidura de formes suaus, Aragonès recull els consensos per
l’amnistia i l’autodeterminació i recupera el cas d’Escòcia com a referent CRISI Vol
liderar una “transformació” des de valors socials, feministes, verds i democràtics

Òscar Palau
BARCELONA

“Vull culminar la
independència
de Catalunya”

Després que avui sigui inves-
tit i demà, si no passa res, es
publiqui al DOGC i al BOE,
fonts pròximes deien ahir
que treballen amb la previsió
que la presa de possessió
d’Aragonès com a a 132è pre-
sident es faci en un acte di-
lluns a la tarda al Palau de la
Generalitat. La idea seria que
dimarts faci públic el nom de
tots els consellers, i que di-
mecres prenguin possessió
en les seves noves carteres.

En tot cas, ahir Aragonès
ja va començar a exercir en
certa manera. Al matí encara

va tenir diverses reunions re-
lacionades amb el govern, pe-
rò ja es va acomiadar del per-
sonal més pròxim al departa-
ment d’Economia i Hisenda.
Després d’un dinar ràpid amb
la seva esposa, Janina Juli, va
arribar caminant amb ella al
Parlament, vint minuts abans
del discurs a l’hemicicle, on
va entrar amb el grup d’ERC
al complet. A la porta de l’edi-
fici, encara va tenir temps per
interessar-se uns minuts per
les reivindicacions d’un grup
de bombers i de treballadors
de Nissan que hi protestaven.

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

Dilluns, la presa de possessió
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L’APUNT

Viure al ras

tat i, en definitiva, fer-hi la vida. I si no n’hi ha milers és
gràcies a la feina de les entitats socials. Només cal par-
lar uns minuts amb una persona sense llar per adonar-
se que acabar al carrer no és un “càstig” merescut, sinó
que sovint la mala sort i la manca d’una xarxa de suport
es conjuren perquè algú arribi a aquesta situació. I si vo-
lem una societat justa no ens ho podem permetre.Marga Moreno

Ahir es van conèixer dades de l’últim recompte de per-
sones sense llar a les nostres ciutats. Voluntaris a Bada-
lona van detectar 48 ciutadans sense un lloc on aixo-
plugar-se, a l’Hospitalet de Llobregat, 92, i a Barcelona,
ciutat aparador de façanes modernistes i cofoia capta-
dora d’inversions internacionals, hi ha prop de 900 bar-
celonins sense un habitatge per protegir-se, tenir intimi-

llorar el “prestigi” de la Ge-
neralitat a partir de plan-
tejaments republicans, va
tenir com a fil conductor
un concepte, la “transfor-
mació” que vol impulsar
del país aprofitant la sorti-
da de la crisi de la pandè-
mia, que fonamenta en
quatre grans banderes: la
social, la feminista, la ver-
da i la democràtica. D’aquí
que convidés a pensar
“més enllà d’una o dues le-
gislatures”, i fins i tot avi-
sés que prendrà decisions
“poc populars” si creu que
són necessàries per al bé
del país. En aquest punt,
vista la “profunditat” dels
canvis que vol impulsar, va
expressar fins i tot la vo-
luntat de construir con-
sensos encara més amplis,
per exemple per aprofitar

el “potencial” dels fons eu-
ropeus Next Generation,
una missió en què Illa es va
oferir a col·laborar. Per
trobar aquests consensos,
en tot cas, Aragonès consi-
dera que una bona manera
que ha funcionat bé els
darrers anys és la convoca-
tòria de pactes nacionals.
Ahir ja en va anunciar en
indústria, transició ecolò-
gica, salut mental, inter-
culturalitat, per les perso-
nes amb discapacitat, per
l’activitat física i esport i
per la llengua catalana, a fi
de protegir-la i incentivar-
ne l’ús en tots els àmbits.

El republicà també va
avançar algunes mesures
que impulsarà de seguida,
com destinar 700 milions
al rescat social, a ajudar pi-
mes i autònoms afectats

per la crisi, a avançar cap a
fer gratuïta l’educació de 0
a 3 anys, a buscar més re-
cursos per al sistema sani-
tari i a fer una prova pilot
de renda bàsica universal.
A més, va posar deures als
diputats, que creu que tin-
dran “molta feina”, i de fet
ja va fer llista: llei electoral,
governs i finançament lo-
cal, contractació pública,
transició energètica, resi-
dus, territori, ciència, me-
mòria democràtica, políti-
ques culturals...

La sessió, de poc més de
tres hores, recés inclòs, es
reprèn avui a les nou del
matí amb Vox, i es preveu
que la votació final, per cri-
da, es faci abans de dinar.
Amb permís penitenciari,
no s’ho perdrà el president
d’ERC, Oriol Junqueras ■

El candidat Pere Aragonès  surt ahir
dels despatxos del grup d’ERC. Avui se
sotmetrà a la votació d’investidura del
Parlament ■ JUANMA RAMOS

(Als comuns) Els
demano que em
facin confiança.
Jo personalment
i el partit que
represento els
n’hem feta abans

❝

❝Aquesta és la
meva obsessió:
superar el
bloqueig actual i
resoldre d’una
vegada per totes
el conflicte polític

❝Vull impulsar
una nova
Generalitat
republicana,
inconformista,
innovadora,
transformadora

L’únic límit que
ens hem de fixar
és el de la
voluntat popular
de la ciutadania
de Catalunya

❝

❝Tots els que avui
rebutgen la
república
catalana han de
saber que mai els
rebutjarà a ells

❝Cal una nova
manera de
governar, àgil,
creativa,
disruptiva,
propera i eficaç

Potenciarem
governar a partir
de la bona
experiència dels
pactes nacionals,
és una bona
manera

❝

Hem d’acumular
molta més força
per superar les
debilitats i
consolidar les
fortaleses

❝

❝Vull fer com
Escòcia i
m’agradaria que
l’Estat espanyol
sabés fer com el
Regne Unit el
2014

Per primera
vegada aquest
segle hi haurà un
president alhora
independentista
i d’esquerres

❝

Ens cal un govern
capaç d’imaginar
el futur, pensant
més enllà d’una o
dues legislatures

❝

❝En un context de
repressió
permanent
necessitem
contraposar
opinions i punts
de vista diversos

❝Que expliquin
quina proposta
tenen (els
unionistes) per al
país i s’atreveixin
a guanyar un
referèndum

Aquesta entesa
no ha estat fàcil.
Hi hem invertit
molt temps en un
context en què la
crisi ens exigia un
acord ràpid

❝

(A Illa) Defensin
la seva proposta:
que sigui la que
s’aplica perquè la
gent la vol, no
perquè s’imposa

❝
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Entre el discurs que Albert
Batet va fer en la sessió
d’investidura fallida del 26
de març i el que va traçar
ahir hi ha molt més que la
distància en el temps. Des
del punt argumental, i
també polític, la diferèn-
cia va ser gairebé abismal.
On dos mesos enrere hi
havia retrets i una crítica
explícita per l’aleshores
falta de concordança en-
tre ERC i Junts, ara hi ha
felicitacions i promeses de
lleialtat mútua per un
acord que avui farà presi-
dent Pere Aragonès. Ara
bé, ja sigui pel desgast
compartit que han supo-
sat les negociacions, i tam-
bé pel context general, el
president del grup parla-
mentari de JxCat va ad-
metre que el pacte no s’ha
viscut amb “èpica”, tot i el
seu caràcter “històric” pel
52% de vot independentis-
ta que l’avala. Aprofundint
en la tesi, va recordar que
la passada legislatura va
despertar moltes més ex-
pectatives –ni més ni
menys que avançar cap a
la república– que es van
anar, però, refredant amb
el temps, i va vaticinar que
amb el nou pacte de go-
vern pot passar just al con-
trari. És a dir, que “vagi de
menys a més” donada jus-
tament la fredor inicial

que suscita entre una part
dels seus mateixos sig-
nants.

Batet va començar la
seva intervenció definint-
se com a “catalanista i
molt puigdemontista”. Fet
aquest apunt, va anar des-
granant el que seria un
dels principals fils argu-
mentals del seu relat, i que
va ser la victòria en vots
assolida pels partits inde-
pendentistes en les elec-
cions del 14 de febrer, i la
necessitat de concretar

aquest resultat en un pac-
te. “Els partits indepen-
dentistes per separat vam
perdre les eleccions. Però
l’independentisme, en el
seu conjunt, va guanyar-
les... Per tant, i sense la
majoria d’un partit o un al-
tre, la ciutadania ens va
donar un mandat molt ex-
plícit: «Unitat!», ens va
dir: «Poseu-vos d’acord.» I
ens hi hem posat”, va ex-
posar. Dit això, el dirigent
de Junts va justificar tam-
bé la tardança per assolir-

lo –“Aquest és un acord
que aportarà més solide-
sa, més coherència i més
estabilitat que qualsevol
altre tancat, de pressa i
corrents, durant les pri-
meres setmanes de la ne-
gociació”–, tot i que, alho-
ra, va reconèixer que el
procés per arribar a una
entesa “ha requerit
temps, segurament més
del que tots desitjàvem”.

Un cop, doncs, definida
i concretada la fórmula per
governar, per Batet l’ob-
jectiu de la legislatura no
ha de ser cap altre que
avançar cap a la indepen-
dència. “El compromís de
Junts és amb l’1 d’octubre.
I amb la declaració d’inde-
pendència del 27 d’octu-
bre. De fet, no hi ha cap
acord d’aquest Parlament
que l’hagi invalidat”, va re-
calcar, però al mateix
temps va exposar que en-
tre el seu partit i els repu-
blicans hi ha diferències
sobre l’estratègia a seguir,
tot i que això no ha de ser
una contradicció insalva-
ble: “Tenim la via del diàleg
i la via de la confrontació. I,
certament, hi ha qui pre-
tén mostrar aquestes dues
posicions com a oposades.
Però no ho són... Són dues
visions complementàries i
necessàries alhora”, va re-
blar. Dit això, no va amagar
el seu escepticisme sobre
els resultats que pot donar
la taula de diàleg –“Tots sa-
bem que el procés de nego-
ciació amb l’Estat té unes
dificultats enormes i unes
possibilitats molt limita-
des”– i va negar, per en-
èsim cop des de JxCat, que
s’hagi volgut imposar una
tutela a Aragonès a través
del Consell per la Repúbli-
ca. “En cap cas ho hem pre-
vist, com vostè bé sap”, va
cloure adreçant-se al que
avui ja serà cap de l’execu-
tiu català. ■

Francesc Espiga
BARCELONA

Junts enalteix un acord que
pot anar “de menys a més”
a Batet reconeix que el pacte no suscita “èpica” entre l’independentisme, però el qualifica “d’històric”
per la majoria que té al darrere a També expressa el seu escepticisme respecte a la taula de diàleg

Ni en el discurs inicial d’Albert
Batet, ni en la rèplica poste-
rior de Pere Aragonès, es va
fer ni la més mínima referèn-
cia a la composició del futur
govern. I és que la decisió
d’Elsa d’Artadi de descartar-
se per ocupar la vicepresi-
dència ha estat interpretada
per alguns –Salvador Illa ho
va mig dir en el seu discurs–
com un gest de discrepància

Albert Batet durant la intervenció que va fer ahir en la primera jornada del debat d’investidura ■ EFE

interna a Junts pel pacte as-
solit amb ERC. Així, la consig-
na ahir era la de no agitar
més les aigües i no fer cap es-
ment a cap qüestió que po-
gués donar peu a segones
lectures. Tant és, perquè ahir
continuaven multiplicant-se
les travesses i elucubracions,
amb tots els noms imagina-
bles, sobre qui tindrà cadira al
Consell Executiu.

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

La incògnita de qui serà conseller
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Potser ara mateix no el vivim amb
l’èpica d’un acord històric, però el
que hem assolit pot ser un acord que
acabi fent història

❝

❝En cap cas hem previst mai cap tutela.
Ho ha reconegut el president
Puigdemont, en públic i en privat,
com vostè bé sap

L’acord que formalitzem no aixeca les
mateixes expectatives. I aquesta pot
ser la seva virtuositat. Pot ser que
acabem anant de menys a més

❝ La ciutadania ens va donar un
mandat molt clar: el 52%. Aquest va
ser el resultat de l’independentisme i
el motiu pel qual vostè serà investit

❝

Aquest és un acord que aportarà més
solidesa, coherència i estabilitat que
qualsevol altre acord tancat, de
pressa i corrents, en els inicis

❝ ❝Ens tindrà al seu costat. Amb lleialtat,
compromís, però també fermesa
Albert Batet
President del grup parlamentari de JxCat
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Qui a partir d’avui serà el
cap de l’oposició, el socia-
lista Salvador Illa, va anun-
ciar que el seu grup no do-
narà els cent dies de gràcia
habituals al nou govern
perquè considera que
s’han perdut massa mesos
de govern en funcions, in-
closos els tres de negocia-
cions entre ERC i Junts
que no han fructificat fins
a l’últim moment. “No li
donem 100 dies perquè
n’hem perdut massa”, li
avançava Illa, al candidat a
la investidura per confir-
mar-li que el PSC farà opo-
sició des del primer dia,
“educada, elegant, fins i
tot divertida si podem, pe-
rò contundent”.

Des del primer dia el
PSC s’esforçarà per “ser al-
ternativa” de futur com a
primer partit del país, l’ob-
jectiu realista dels socialis-
tes el 14-F, encara que sos-
tingués durant tota la
campanya l’expectativa de

trencar la majoria inde-
pendentista i presidir la
Generalitat ja aquest any.
Illa va reiterar a Aragonès
el seu suport en les mesu-
res contra la Covid-19 i en
els projectes de reindus-
trialització verda i digital
que aspirin als fons euro-
peus i també voluntat d’ar-
ribar a acords,¡ per exem-
ple,¡ en els diversos pactes

nacionals que va anunciar
Aragonès. Fins al punt de
prometre-li “tota la lle-
ialtat” i d’advertir-li que
“vagi amb compte que no li
fallin abans suports més
propers”, en referència
clara a Junts.

I és que, més enllà de
reiterar la seva col·labora-
ció, que ja li va oferir en el
ple de la setmana passada,

Illa va posar ahir l’accent
en el que sembla el princi-
pal punt dèbil del futur go-
vern i en les diferències
d’horitzó polític respecte
del PSC.

Per Illa, Aragonès co-
mençarà a exercir de pre-
sident amb l’autoritat afe-
blida per tres mesos de ne-
gociacions en què Junts ha
amenaçat de no investir-lo
però també pels seus pro-
pis ultimàtums no consu-
mats –Aragonès va anun-
ciar un govern en solitari
un cap de setmana i el se-
güent va tancar el govern
de coalició– i també per la
renúncia a ser a l’executiu
de qui s’apuntava com la
vicepresidenta, Elsa Arta-
di: “Es fa francament difí-
cil no interpretar aquest
descartament com una
falta de confiança en la se-
va presidència i el seu go-
vern.” Les “diferències ai-
rejades sense cap pudor ni
discreció” entre ERC i
Junts i el fet que Aragonès
sigui el primer president
de la Generalitat restabler-
ta a ser investit en tercera
convocatòria “no és un
bon presagi” d’estabilitat
en la legislatura, conclou
Illa.

En segon lloc, el líder so-
cialista va demanar al can-
didat “realisme” i el va ad-
vertir que la independèn-
cia no és el punt de trobada
de la societat catalana, que
avui no està per la “con-
frontació” ni “l’embat”
amb l’Estat que planteja el
pacte de govern si en dos
anys no fructifica el diàleg
amb el govern espanyol. ■

Illa nega els 100 dies
de gràcia pel temps
que s’ha perdut

Xavier Miró
BARCELONA

a Reiterant la seva col·laboració, demana realisme a Aragonès
i l’avisa que la societat no espera “confrontació” ni “embat”

Illa va explicitar la bona consi-
deració que té d’Aragonès. En
part, per contrastar la imatge
de pragmatisme i ordre del
republicà amb el compromís
d’ERC, Junts i la CUP de tor-
nar a la confrontació amb
l’Estat si no s’assoleix el refe-
rèndum: “Vostè percep que
per vèncer el virus ens ha-
guem de confrontar? Pels
fons europeus necessitem
embat? Vostè creu que és
l’actitud que demana la socie-
tat catalana? Crec que no fa
per a vostè. No m’ha semblat

Illa saluda Aragonès en finalitzar la primera sessió del ple d’investidura, que acabarà avui ■ EFE

un home de confrontació.
M’ha semblat un home, a més
de correcte, educat, d’ar-
remangar-se i veure com ho
solucionem.” Aragonès, que li
havia agraït el to dialogant, va
retreure a Illa que és propi del
“nacionalisme espanyol”
qualificar de divisiu l’indepen-
dentisme quan té majoria i no
pas l’unionisme quan la té. Illa
nega ser “nacionalista, ni ca-
talà ni espanyol” i es reivindi-
ca com a “tarradellista”, una
figura que, recorda, uneix
ERC amb el PSC.

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

El tarradellista i l’home correcte
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Batet parlava
en la seva
última
intervenció que
volia un govern
de coalició i no
de col·lisió

❝

❝Diàleg és
respectar-se,
raonar
conjuntament,
fer esforços per
comprendre’ns

❝[Dirigint-se a la
consellera
Vergés] La
vacunació està
funcionant bé
i vostè també
hi té mèrit

❝Culminar la
independència
de Catalunya.
Això no passarà.
Vostè ho sap
que no passarà

❝Es fa difícil no
interpretar
aquest
descartament
[Artadi] com
una falta de
confiança

El 52% dels vots
és menys del
25% sobre el
cens. Insuficient
per a qualsevol
projecte
rupturista

❝

No es menciona
ni una vegada
Espanya. En
formem part,
ens agradi
o no. Això és
irrealisme polític

❝

❝Senyor
Aragonès, és la
tercera vegada
que intenta la
investidura. No
és gaire bon
presagi

La
independència
no és el punt de
trobada de la
societat catalana

❝ Per què costa
tant reconèixer
que en la
pandèmia ha
funcionat la
col·laboració?

❝

❝Admiro més els plantejaments que, a
més d’ambiciosos, són realistes
Salvador Illa President del grup parlamentari del PSC
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Ajuntament de
Dosrius

ANUNCI 
El Ple municipal, en sessió de data 29 d’abril
de 2021, ha aprovat inicialment la modifica-
ció puntual del redibuixat de les Normes
subsidiàries de planejament de Dosrius,
adequant-la a la delimitació aprovada de la
urbanització de Sant Carles, assumint de
forma expressa la iniciativa pública per a la
seva formulació, per ser considerada d’in-
terès general, en compliment del que dispo-
sa l’article 101 del TRLUC.

En el mateix acord s’aprova suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats con-
crets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, com també suspendre l’ator-
gament de llicències de parcel·lació de te-
rrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·la-
ció o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial en els
àmbits en què les noves determinacions
comporten una modificació del règim urba-
nístic.

Aquests àmbits són identificats al plànol de
delimitació de la documentació tècnica. En
tots els casos, els efectes de la suspensió
s’extingiran amb l’entrada en vigor de l’ins-
trument de planejament.

L’expedient resta sotmès a un període d'in-
formació pública per un termini d’un mes
mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en un
diari de premsa periòdica de divulgació en
l'àmbit municipal, a l’efecte de presentació
de possibles al·legacions. També se’n farà
publicitat per mitjans telemàtics (e-Tauler i
Portal de Transparència a la web municipal
www.dosrius.cat).

Així mateix s’acorda que, de manera si-
multània, es doni audiència als ajuntaments
l’àmbit territorial dels quals confronti amb els
del municipi que és objecte del pla i se sot-
meti l’expedient a les consultes que proce-
deixin de les administracions públiques afec-
tades i del públic interessat.

Durant el període d’informació pública, l’ex-
pedient es podrà consultar a les oficines de
l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Si transcorregut el termini d’informació públi-
ca i audiència esmentat no es presenta cap
al·legació al respecte o cap informe que mo-
tivi la modificació de la documentació, el pla
s’entendrà aprovat provisionalment sense
necessitat d’ulterior acord, i es farà tramesa
de tota la documentació a la Comissió Terri-
torial d’Urbanisme de Barcelona.

L’alcaldessa,

Silvia Garrido Galera

Departament d’Urbanisme

EDICTE
Mitjançant acord de la Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament de Calafell, celebrada en
sessió ordinària en data 3 de maig de 2021,
es va aprovar definitivament el projecte de
reparcel·lació voluntària de regularització de
finques al carrer Tomás Breton, núm. 86 a 94
de la urbanització Mas Romeu de Calafell.
Expedient administratiu núm. 1470/2021.
La qual cosa es fa pública per a coneixe-
ment general, informant que si es vol impug-
nar la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos comptat des del dia
següent al de la seva notificació. Alternativa-
ment i de manera potestativa, es pot interpo-
sar recurs de reposició davant el mateix òr-
gan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
comptat des del dia següent al de la seva
notificació.
Calafell, 12 de maig de 2021
El secretari
Alexandre Pallarés Cervilla

Ajuntament de
Calafell

141000-1244230Q

170372-1244169L

SPORT MET, S.L.
Es convoca Junta General de socis, a
celebrar-se en el carrer de la Indústria,
90-92, entl. de Barcelona, el dia 9 de
juny de 2021, a les 18:00 hores, d’acord
amb el següent ordre del dia:
1) Examen i aprovació, si escau, dels
Comptes Anuals; aplicació del resultat;
aprovació de la gestió social, tot referit a
l’exercici de 2020.
2) Fixació de la retribució de l’Adminis-
trador.
3) Ratificació de l’acord sobre autocon-
tractació entre societats del Grup.
4) Delegació de facultats.
Es fa constar el dret dels socis a exami-
nar, en el domicili social, els documents
que han de ser objecte d’aprovació, si
escau, i el de demanar l’entrega o lliura-
ment gratuït d’aquests documents.
Barcelona, 3 de maig de 2021. L’Admi-
nistrador únic, “DIAGONAL 3.000, S.L.”,
i, en la seva representació, Ramón Ca-
nela Piqué.
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AGENDA DIA A DIA
Girona No sin mis huesos Iron Skulls Teatre Municipal de Girona 21 de maig 19.30h

Salt El màgic d'Oz Coral Rossinyol i 
Alimara Teatre de Salt 22 de maig 18.00h

Medinyà Pigs Campi qui Pugui Plaça de Medinyà 23 de maig 12.00h

Salt El màgic d'Oz Coral Rossinyol i 
Alimara Teatre de Salt 23 de maig 12.00h i

18.00h

Vilablareix La llibreria dels herois Peixospeixeres
Teatre Centre Cultural Can Gruart 27 de maig 17.30h

Salt El màgic d'Oz Coral Rossinyol i 
Alimara Teatre de Salt 29 de maig 18.00h

Flaçà Pintamúsica Viu el Teatre Casal 30 de maig 12.00h

Girona Balada del sabater De Carles Fages de
d'Ordis Climent Teatre Municipal de Girona 30 de maig 18.00h

Salt El màgic d'Oz Coral Rossinyol i
Alimara Teatre de Salt 30 de maig 12.00h i

18.00h

Salt Els Brugarol Ramon Madaula -
Jaume Madaula - 
Estel Solé Teatre de Salt 05 de juny 17.00h i

19.30h

Flaçà Elda&Daniel Llàtzer Garcia, 
David Planas -
Meritxell Yanes Casal 12 de juny 20.00h

Madremanya Un tal Shakespeare Cascai Teatre Plaça de l'Església 19 de juny 22.00h

Quart Contes musicats La Minúscula Palol d'Onyar (Quart) 19 de juny 18.00h

Vilablareix Joc de Cadires Cal Teatre Centre Cultural Can Gruart 26 de juny 20.00h

Llagostera Serà el nostre secret Elies Barberà i Marta 
Montiel. La Planeta Teatre Casino Llagosterenc 2 de juliol 18.00h
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La presidenta del grup
parlamentari d’En Comú
Podem (ECP), Jéssica Al-
biach, va retreure “el to
triomfalista” del discurs
del candidat republicà, Pe-
re Aragonès, quan “espe-
rava que vingués a dema-
nar perdó” pels tres mesos
de “paràlisi i de soroll de
cadires” durant les nego-
ciacions.

Aragonès va tornar a
demanar als comuns que
no s’oposessin a la seva in-
vestidura, una demanda a
la qual Albiach va respon-
dre des de la sala de prem-
sa, ja que no intervindrà
fins avui en el ple, i va ser
reiterant que el seu vot se-
rà negatiu, perquè va asse-

gurar: “Catalunya mereix
un canvi polític, i és impos-
sible si no hi ha un nou go-
vern.” La líder dels co-
muns va valorar l’oferta
com un gest “més de posa-
da en escena que real”, i va
recordar que ells sempre
diuen el mateix en “públic,
privat, en campanya o
sense”. Per Albiach, el dis-
curs d’Aragonès presenta-
va “més del mateix amb
un embolcall diferent”,
mentre recordava que en
el nou govern “Junts tin-
drà a les seves mans més
del 60% del pressupost”
dels departaments de la
Generalitat. “Tothom sap
que els fets i pressupost
valen més que mil parau-
les”, reblava.

D’altra banda, Ciuta-
dans va fer una valoració

prèvia abans de començar
el ple en què el seu porta-
veu, Nacho Martín Blanco,
va augurar que hi haurà
un govern amb més propa-
ganda de cara a l’exterior i
“hispanofòbia” a l’interior.
Cs considera que l’execu-
tiu continuarà “malbara-
tant” els recursos dels ca-
talans intentant controlar
els mitjans de comunica-
ció “de manera incom-
prensible”. Per això consi-

dera que serà una altra le-
gislatura “perduda”.

La formació taronja,
que va perdre 30 diputats
ens aquests comicis, tam-
bé va retreure a la presi-
denta del Parlament, Lau-
ra Borràs, el “menyspreu”
al rei d’Espanya i cap de
l’Estat, i el poc sentit insti-
tucional, per haver dit que
no anirà a La Zarzuela a
comunicar-li la investidu-
ra d’Aragonès. ■

J.A.
BARCELONA

ECP retreu el
triomfalisme
per a “més
del mateix”
a Albiach refusa l’oferta d’Aragonès de
no oposar-se a la seva investidura a Cs
augura més “hispanofòbia” en el govern

Albiach, ahir, a l’hemicicle durant el ple ■ JORDI PLAY / ACN

POLÍTICA LA FORMACIÓ DEL NOU GOVERN

Ni Aragonès volia
aquest govern. Fa deu
dies va dir que volia
governar en solitari

❝

La senyora Borràs
demostra una vegada
més que no té cap sentit
institucional

❝

Catalunya mereix
un canvi polític
Jéssica Albiach 
PRESIDENTA DEL GRUP ECP

❝

❝Esperava que el senyor
Aragonès demanés
perdó i no fes aquest
discurs triomfalista

❝Ha presentat més del
mateix de sempre, però
amb un embolcall
discursiu diferent

Junts tindrà a les seves
mans més d’un 60%
del pressupost de
la Generalitat

❝ No esperem res positiu
de l’ acord de govern
que té de principal eix el
projecte rupturista

❝

Tindrem més
propaganda a l’exterior
i més hispanofòbia
a l’interior

❝ ❝Serà una nova
legislatura perduda
Nacho Martín Blanco
PORTAVEU DE CS
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Els eurodiputats de JxCat
Carles Puigdemont, Toni
Comín i Clara Ponsatí han
demanat a la justícia euro-
pea que els restableixi la
immunitat europarla-
mentària. I ho volen de
manera urgent.

Dos mesos després que
el Parlament Europeu els
retirés la protecció a peti-
ció del Tribunal Suprem,
que els vol extradir per
l’1-O, els tres independen-
tistes ho van impugnar
ahir davant el Tribunal
General de la Unió Euro-
pea, primera instància a
Luxemburg. A part del re-
curs de fons, també dema-
nen mesures cautelars, se-
gons confirmaven ahir
fonts de la defensa. Una
petició molt difícil d’acon-
seguir tradicionalment a
Luxemburg.

El partit de Puigde-
mont denuncia la cambra
europea per l’aixecament
de la seva protecció parla-
mentària sense haver res-
pectat el procediment. La
defensa de JxCat no ha
volgut de moment detallar
les al·legacions que han fet
en el recurs, però durant el
procés del suplicatori ja
van anar apuntant tot el
que creien que eren irre-
gularitats. Molt probable-
ment hi apareixeran les
queixes per les filtracions
o l’error dels delictes en
l’informe sobre Ponsatí.

És una demanda que ja
s’esperava des de feia
temps, fins i tot molt
abans que el 9 de març
passat l’eurocambra apro-
vés el suplicatori amb 400
vots a favor, 248 en contra
i 45 abstencions. Gairebé
des del principi la defensa
de Puigdemont, Comín i
Ponsatí va qüestionar el
suplicatori. Primer la
competència del Tribunal
Suprem per demanar-lo,
tenint en compte que el
Grup de Treball sobre les

Detencions Arbitràries
creu que el cas de l’1-O
hauria d’estar en mans
dels tribunals catalans.

Tràmit polèmic
Després van venir les con-
trovèrsies pel xou polític
que es va generar al Comi-
tè d’Afers Jurídics. Abans
d’arribar al ple de la cam-
bra, el suplicatori es va tra-
mitar en aquest comitè,
presidit per l’eurodiputat
de Ciutadans Adrián Váz-
quez. Des de JxCat van de-
nunciar en repetides oca-
sions “irregularitats” com
ara “la falta d’imparciali-
tat” de Vázquez i del po-
nent del cas, l’ultraconser-
vador búlgar, Angel
Dzhambazki. Igualment,
van criticar la “sobrere-
presentació espanyola” en
el Comitè d’Afers Jurídics i
que no es traduís “pràcti-
cament res de la docu-
mentació” aportada.

A tot això es va sumar la
polèmica per les filtra-
cions. Puigdemont va acu-
sar l’eurodiputat del PP

Esteban González Pons de
trencar la confidencialitat
de la vista per haver reve-
lat als mitjans que els
membres del comitè ha-
vien discutit sobre el re-
buig de Bèlgica a l’extradi-
ció de l’exconseller Lluís
Puig. A més, l’informe del
suplicatori es va filtrar
menys de 24 hores des-
prés que arribés a mans
dels membres del comitè.
Això s’està investigant in-
ternament a petició del
president del Parlament
Europeu, David Sassoli.

L’error sobre Ponsatí
A punt d’arribar a la recta
final de la votació, Ponsatí
va denunciar un error en
l’informe del seu suplicato-
ri que ja havia validat el Co-
mitè d’Afers Jurídics:
mencionava un delicte pel
qual no se l’acusa en la cau-
sa de l’1-O, el de malversa-
ció. Ràpidament, la cam-
bra va corregir el text espe-
cificant que el Suprem no-
més la reclama per sedició
i es va sotmetre a votació.

A Ponsatí no la va satisfer
la solució i considera que
no se li va reparar “el dany
causat”, ja que els 25 mem-
bres del comitè van donar
llum verd a l’informe sense
fixar-se en els delictes: “És
un error greu que afecta
substancialment el meu
cas d’immunitat.”

Malestar a l’eurocam
La gestió del suplicatori va
generar malestar a l’euro-
cambra abans de la vota-
ció en el ple, segons van
confirmar llavors fonts
parlamentàries. Fins i tot
aquestes fonts ja temien
que els tribunals de la UE
poguessin revertir l’aixe-
cament de la immunitat
si, com han fet ara, Puig-
demont, Comín i Ponsatí
portaven el cas a Luxem-
burg. “Podria avergonyir
la institució”, deien.

Ara cal veure si la cam-
bra tornarà o no a perdre
la raó als tribunals de la
UE pel tractament que ha
donat als eurodiputats in-
dependentistes. ■

Puigdemont, Ponsatí i
Comín reclamen a la justícia
europea la immunitat

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

a Els eurodiputats de JxCat denuncien l’eurocambra al Tribunal General de la
UE a Els independentistes veuen irregularitats en la gestió del suplicatori

Natàlia
Segura Raventós

Comín, Puigdemont i Ponsatí, durant una compareixença a Brussel·les ■ EFE

Brussel·les
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Al maig s’exhaureix el ter-
mini que es va fixar el Tri-
bunal Suprem per ultimar
els informes sobre els in-
dults als presos polítics
que el tribunal va jutjar el
2017 i va condemnar l’oc-
tubre del 2019 a penes de
9 a 13 anys. Mentre que el
Suprem preveu entregar
la setmana que ve a Pedro
Sánchez un veredicte que
no és vinculant i que pot
ser desatès pel president,
el líder del PP, Pablo Casa-
do, obre ja la porta a im-
pugnar la seva concessió.

L’informe del Suprem
serà contrari als indults
(si els hagués vist idonis

ho hauria recollit en la se-
va sentència) i se sumarà
al de la fiscalia –bel·licosa-
ment contrari– i al de l’Ad-
vocacia de l’Estat, que es
va centrar en la malversa-
ció i que considera ja repa-
rat el teòric mal. Amb tots
els informes a la mà, el mi-
nistre de Justícia, Juan
Carlos Campo, haurà d’e-
levar el seu informe indivi-
dual de cada cas i l’indult
–total o parcial– passarà a
ser una decisió de Sán-
chez.

Després de convertir
Ceuta en front d’oposició,
el PP espera ara els indults
com a nou front de desgast
de Sánchez. Casado confia
que la falta de penediment
del lema Ho tornarem a

fer li regala l’argument per
presentar un recurs al Su-
prem. “Si es donen indults
sense complir la llei, el PP
hi recorrerà en contra al

Suprem”, avisa. I té l’aval
de José María Aznar: “Qui
vulgui destruir la Consti-
tució i la unitat d’Espanya,
que ho pagui.” ■

El Suprem ultima l’informe
dels indults i el PP els vigila

David Portabella
MADRID

a L’alt tribunal preveu concloure el seu veredicte no vinculant la setmana que ve i passar l’afer a Sánchez
a Casado vol recórrer contra la seva concessió basant-se en la falta de penediment dels presos

El Congrés va aprovar ahir la
llei de protecció a la infància,
que proporciona més temps
per denunciar els abusos a
menors perquè la prescripció
té lloc quan la víctima tingui
35 anys i no 18 com ara, i ho va
fer amb una insòlita majoria
que voreja la unanimitat: 297
vots a favor i només els 52
vots en contra de Vox. La llei
neix amb una dotació de 70
milions i amb l’obligació que
tothom que conegui o sospiti
d’un cas de violència contra
els nens ho comuniqui. ■

Casado al Congrés en la rèplica a Sánchez ■ F. ALVARADO / EFE

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

297 sís i només
el no de Vox a la
llei de la infància

Al govern de Pedro Sán-
chez li queden 32 mesos
de legislatura, però ell i el
cap de gabinet, Iván Re-
dondo, van presentar ahir
l’Espanya ideal del 2050
amb un document de 675
pàgines i amb idees de
cent experts. El text recull
fites com ara la de prohibir
vols d’avió si hi ha alterna-
tiva en tren de dues hores i
mitja per frenar l’impacte
mediambiental, ajustar
l’impost al vehicle pel seu
ús, i fins i tot un eufemis-
me sobre la jubilació ins-
tant a “superar antics es-
tereotips sobre la vellesa”.
“Té sentit avui parlar de
l’Espanya que tindrem
d’aquí a 30 anys? El ma-
teix que per a la generació
de la Transició parlar de
l’Espanya democràtica”,
es va dir Sánchez. ■

Sánchez traça
amb Redondo
una Espanya
ideal del 2050

D.P.
MADRID
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