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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 14 DE FEBRER DEL 2022

SOCIETAT

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
Escenaris
2022

OFERTA
2x1

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

CAMÍ A
L'ESCOLA
Teatre Familiar

Teatre de Bescanó,
diumenge 13 de març,
a les 12 h

OFERTA 2x1
LIMITADA

Mor un dels ferits en l’incendi de
l’hotel Coronado de Barcelona
Un dels ferits en l’incendi registrat dissabte a l’hotel Coronado de Barcelona, un home
de 44 anys, va morir ahir a
l’hospital Clínic, on estava ingressat. L’home va ser rescatat pels Bombers de la Generalitat a l’interior de l’establiment, a la planta on es van iniciar les flames, i ja s’havia informat que el seu estat era
crític, ja que tenia cremades i
problemes respiratoris per inhalació de fum.

Fonts del Consolat General
del Pakistan a Barcelona han
indicat que la víctima mortal
de l’incendi és Rashad Mehmood, de 44 anys, resident a
Saragossa. S’havia desplaçat
a Barcelona per negocis. Dos
dels seus germans, residents
a dos països europeus diferents, s’han desplaçat a Barcelona per iniciar els tràmits
per traslladar el cos al Pakistan. El foc es va iniciar a la tercera planta d’aquest hotel si-

tuat al barri del Poble-sec de
Barcelona i a hores d’ara encara se n’estan investigant les
causes. L’Ajuntament de Barcelona, però, va ordenar ahir
tancar l’establiment a causa
de la falta de mesures de seguretat detectades en la inspecció de l’edifici.
Ara hi ha quatre persones
ingressades, dues en estat
greu i dues menys greus.
Quatre ferits més van rebre
l’alta in situ. ■ EFE

Preu de l'entrada: 10 euros

BROSSA

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

H6clown

El casal de Bordils,
diumenge 20 de febrer
a les 18 h
Preu de l'entrada:
3 euros

CANÇONS
OBLIDADES
Banda Municipal de Barcelona Festival Tradicionarius

Auditori de Barcelona,
Sala 1- Pau Casals,
dissabte 26 de febrer,
a les 20 h

BARBES DE
BALENA

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 16 euros

El pantà de Sau, fa uns dies ■ ORIOL DURAN

Els Pirates Teatre

Espai La Pineda de Sant
Gregori, diumenge 6 de
març a les 19 h
Preu de l'entrada:
12 euros

SOCIETAT

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LES CROQUETES
OBLIDADES
CIA. Les Bianchis

EL·LIPSI

Teatre de Lloret,
diumenge 20 de febrer,
a les 17.30 h

La Planeta

La Sala Centre
Recreatiu de Cassà de
la Selva, diumenge 13
de març, a les 18 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 7 euros

Preu de l'entrada:
8 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL CIRC
Elefant d'Or. Girona

REDIMIN-NOS
Associació la Intempèrie

El casal de Bordils ,
divendres 18 de març,
a les 20 h
Preu de l'entrada:
3 euros

Per a reserves cal
trucar al

972 18 64 45

Camp de Mart de
La Devesa de Girona

OFERTA 2x1
IL·LIMITADA
Dijous 17 de febrer a les 20.30 h i
dissabte 19 de febrer, a les 12 h
ESPECTACLE BLAU
Butaca Or: 29 euros. Butaca Plata:
23 euros. Butaca Platí: 36 euros
Divendres 18 de febrer,
a les 17.30 h i a les 21 h
ESPECTACLE VERMELL
Butaca Or: 29 euros. Butaca Plata:
23 euros. Butaca Platí: 36 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1253079L

Els pantans es mantenen al 55%
de la capacitat malgrat les pluges
Els pantans es troben al 55%
de la capacitat, segons dades
de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i les pluges que
van caure ahir i les previstes
per a avui no seran suficients
per revertir l’actual situació
de sequera. Avui, cauran precipitacions febles que avançaran d’oest a est al terç nord
del país i hi haurà ruixats al
nord-est, al sud de la Costa
Brava i al nord del litoral i prelitoral central, així com en altres punts del Pirineu i el Pre-

pirineu cap al migdia, segons
el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa als pantans, preocupen especialment el de
Riudecanyes, que està al 21%
de la capacitat, i el de Siurana,
a un 30%. Quan els embassaments baixen del 60%, l’ACA
activa la prealerta, que, encara
que no suposa restriccions, sí
que implica l’activació de mesures preventives i la recomanació d’un ús responsable de
l’aigua. En el moment que el

nivell és inferior al 40%, fet
que podria tenir lloc les properes setmanes, l’ACA activa
l’alerta, que implica desplegar
mesures d’estalvi en alguns
usos, com ara reduir en un
25% el rec agrícola, limitar
omplir piscines o establir una
dotació màxima de 250 litres
per habitant i dia, a més d’incrementar el règim d’extracció d’aigua dels aqüífers i el
rendiment de les dessalinitzadores, que ja treballen al 85%
de la capacitat. ■ ACN

POLÍTICA

SOCIETAT

Illa no considera necessari
organitzar una consulta a
l’Alt Pirineu sobre els Jocs

Concentració a la delegació
del govern espanyol en
contra de la ‘llei mordassa’

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, no
veu necessari consultar la ciutadania de l’Alt Pirineu i l’Aran sobre la possibilitat de fer uns
Jocs Olímpics d’hivern a Catalunya. “Crec que
no cal. Queda clar que hi ha una voluntat majoritària del territori de fer-los i el que cal fer és
treballar en una candidatura guanyadora”, va
assegurar en una entrevista al diari Segre. El dirigent socialista va afirmar que el govern promou la votació perquè “alguns necessiten la
coartada d’una consulta i un cert resultat per
manifestar la seva posició”. “Jo no”, va afegir-hi.
El cap de l’oposició va reclamar també que
s’aposti decididament per fer els Jocs “de manera conjunta amb l’Aragó”. ■ REDACCIÓ

Un centenar de persones es van concentrar,
ahir, davant de la Delegació del govern espanyol
a Barcelona per demanar la derogació de la llei
de seguretat pública, coneguda com la llei mordassa, perquè funciona com un element de repressió al dret de manifestació. La concentració, que es va fer a més ciutats de l’Estat, va ser
secundada per col·lectius com ara el Sindicat
de Periodistes, la Plataforma pel Dret a l’Habitatge, els iaioflautes i el centre Iridia de defensa
de les llibertats. Un dels elements que més es
critica és l’ús d’aquesta llei per frenar els collectius que es mobilitzen per aturar desnonaments i que sovint acaben multats o detinguts
per la policia. ■ JORDI PANYELLA
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La Meridiana, tallada de nou
després del gest de Borràs
a Els manifestants habituals tornen a bloquejar l’avinguda per segon dia des de la prohibició a

Participant-hi dissabte, la presidenta del Parlament furga en el xoc amb el govern d’Aragonès
X. Miró / J. Panyella
BARCELONA

El tall de la Meridiana ha
agafat un nou significat
amb la prohibició del Departament d’Interior i el
desafiament del col·lectiu
Meridiana Resisteix amb
el suport explícit de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i, sobretot, la
presència de la presidenta
del Parlament, Laura Borràs, dissabte. De fet, també els diputats de Junts
Francesc de Dalmases,
Salvador Vergés i Toni
Castellà van fer acte de
presència a la protesta el
cap de setmana, amb el diputat de la CUP Carles Riera i l’absència de representants d’ERC.
Ahir, amb molta menys
participació que dissabte,
un centenar d’habituals
van tornar a tallar l’avinguda tot i l’advertiment
dels Mossos que incorrerien en una infracció administrativa si ho tornaven a fer. La crida de l’ANC
a participar en el tall

Els manifestants van ocupar la Meridiana per segon dia després de la prohibició, ahir, amb una part ballant sardanes ■ ORIOL DURAN

–l’ANC també demana els
permisos per concentrarse i la seva presidenta, Elisenda Paluzie, hi va ser
dissabte– és un desafiament d’una part de l’independentisme a l’ordre
d’Interior. Desafiament

que va tenir èxit per als
convocants perquè van
aconseguir, dissabte, cap a
un miler de persones, l’assistència més alta des de
feia temps. Va esdevenir
un acte de desobediència
perquè, malgrat un intent

moderat dels Mossos per
dispersar els presents amb
algun estira-i-arronsa, finalment el cos va decidir
renunciar al desallotjament per la força. Institucionalment, però, agafa un
significat especial la pre-

sència de la presidenta del
Parlament, Laura Borràs.
Encara que hi va ser poca
estona per donar suport
als concentrats i va marxar un cop ja tallada l’avinguda, el fet és que la segona
màxima autoritat institu-

Puigdemont podrà seguir
presidint el Consell i JxCat
a Recorda que ara

mateix no és “candidat
a res” ni té funcions
executives en el partit
Emili Bella
BARCELONA

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, podrà continuar
compaginant la presidència del seu partit, Junts per
Catalunya, amb la presidència del Consell per la
República si decideix aspirar a l’elecció que se celebrarà aquest mes de març.
L’assemblea de representants de l’ens, reunida en
plenari telemàtic ahir, va
aprovar amb gairebé un

90% de suports el reglament que regularà, a partir
d’ara, la tria del president
del Consell i no hi apareix
la restricció que li impedeixi militar en cap partit. El
plenari va rebutjar per una
amplíssima majoria una
proposta de resolució que
perseguia desvincular la
presidència de qualsevol
formació política. Es va
desestimar amb 91 vots en
contra (80,53%), 13 a favor (11,5%) i 9 abstencions (7,96%).
El mateix Puigdemont
va intervenir per respondre les veus que li reclamaven que abandoni Junts si
vol continuar al capdavant
del Consell. En primer lloc,
troba que és un debat “ex-

temporani i una mica anacrònic”, ja que encara no és
formalment “candidat a
res”, però va aclarir que és
partidari de no limitar
drets fonamentals, com
ara els d’associació, participació i sufragi passiu.
“No sé què passaria si al
president del Consell no se
li permetés ser president
d’un partit però sí ser candidat a unes eleccions”, va
argumentar. En cas d’un
eventual conflicte d’interessos o incompatibilitat
de funcions, Puigdemont
s’encomana a l’ètica del
candidat en qüestió, que
hauria d’actuar “en conseqüència” per iniciativa personal. En tot cas, segons el
president, “no ha arribat el

Puigdemont, en un acte electoral a Girona el 2019 ■ Q. PUIG

moment” que el seu lideratge en el Consell entri
“en contradicció” amb el
seu càrrec en el partit, que,
d’altra banda, va recordar
que no és executiu. Puigdemont no participa en les

decisions de la direcció ni
del consell nacional.
Els detractors d’aquesta vinculació van recalcar
que no es tracta de cap
qüestió personal envers
Puigdemont, però que el

cional del país va desafiar
la prohibició de l’executiu
que el seu propi partit
(Junts) comparteix amb
ERC. Tenint en compte
que Interior és responsabilitat dels republicans, el
gest de Borràs també és un
desafiament a Aragonès i a
ERC. En aquest sentit, no
es pot oblidar que el gest
culmina una setmana nefasta per a l’independentisme parlamentari amb la
gestió fallida del cas Juvillà. El resultat ha afectat
també la credibilitat de
Borràs, que finalment no
va desobeir la Junta Electoral Central (JEC), però
la presidenta es va regirar
contra les crítiques –va
acabar esgrimint la manca
de compromís del president Aragonès a fer una
desobediència conjunta
que ella li havia proposat
de paraula uns dies enrere
en una trobada informal
de vint minuts abans d’un
acte a Manresa–. Borràs
atacava Aragonès com a
resposta a les crítiques que
ella mateixa rebia.
En l’òrbita de Junts,
també pren sentit la crida
del Consell per la República de Carles Puigdemont a
resistir a la Meridiana, i, al
mateix temps, el fet que
hagin guardat silenci sobre
el gest de Borràs bona part
dels dirigents i diputats de
Junts. Ahir el tall es repetia
sense Borràs però amb
l’advertiment de sancions
dels Mossos, que tampoc
van dispersar ningú. ■

Consell no pot prendre decisions en funció d’interessos partidistes i li van
retreure que no surti d’ell
estripar el carnet de militant. “Seria molt positiu
que ell mateix fes aquesta
passa per enfortir i rellançar el Consell”, defensaven. “No podem ignorar el
context actual, que fa que
competir com a part en el
terreny tòxic que ha esdevingut la política autonòmica embruta i debilita”,
hi afegien.
Si dimecres es van sentir insults al Parlament
autonòmic cap al president de la Generalitat, Pere Aragonès, ahir, va ser a
l’assemblea del Consell on
es van proferir exabruptes. Una de les intervencions va finalitzar amb un
“donec perficiam fins a reeixir i puta Espanya”. La
presidenta de la institució, Ona Curto, va demanar que el debat es fes amb
tolerància i respecte. ■
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Duríssima petició
de presó per a tres
independentistes
a En un dels casos, es demana una condemna de 10 anys i
6 mesos a Hi ha dos acusats pel Tsunami al camp del Barça
Jordi Panyella

La data

BARCELONA

—————————————————————————————————

La fiscalia no dona treva.
Tres activistes que van
participar en manifestacions de caire independentista la tardor del 2019
s’enfronten a una duríssima petició de presó que suma quasi vint anys. Tots
tres desfilaran, aquesta
setmana, per l’Audiència
de Barcelona, en dos judicis que s’afegeixen al que
hi va haver la setmana passada, en què un jove es va
conformar amb una pena
d’1 any i 9 mesos de presó.
La petició de pena més

14.10.2019

La publicació de la condemna als líders del procés
va motivar una onada de
mobilització als carrers.

elevada és per a un jove
que va ser detingut la nit
del 18 d’octubre del 2019 a
les proximitats del carrer
Balmes de Barcelona. L’escrit d’acusació acaba amb
una petició de 10 anys i 6
mesos pels delictes de

desordres púbics i atemptat. Ara bé, en tot el relat
acusatori, l’únic fet concret que s’atribueix a l’acusat és llançar “una pedra
de grans dimensions” contra la policia. Només això,
perquè la pedra no va
impactar.
En el relat acusatori, se
situa el processat amb un
grup de trenta persones
que, a criteri de la fiscalia,
mantenien una actitud
que buscava “provocar un
estat generalitzat d’inseguretat pública i confusió”.
Com que portava caputxa
vermella, es demana
l’agreujant de disfressa.

Max Castellarnau, l’últim independentista jutjat i condemnat a Barcelona ■ JPF/ARXIU

En l’altre cas, els dos joves que seran jutjats hauran de respondre també a
les acusacions de desordres públics i atemptat. Es
van concentrar a l’entorn
del Camp Nou la nit del 18
de desembre del 2019 i van
ser detinguts quan, segons

l’acusació, estaven movent contenidors i llançant ampolles de vidre
contra la policia. L’escrit
de la fiscalia fa un repàs detallat de tots els incidents
que hi van haver aquell dia
al costat del Camp del Barça i recorda que el dia es va

saldar amb 14 detinguts,
41 agents ferits i 18 conats
d’incendi.
Els tres activistes que es
jutgen aquesta setmana es
van mobilitzar per protestar contra la sentència del
Suprem als líders polítics i
socials del procés. ■

JORNADES
DE
PORTES OBERTES

109004-1254067Q

859744-1254917Q

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

136372-1254907Q

EDICTE

Col·legi La Salle Girona – ESO
16/02/2022 a les 20:00
telemàtica - inscripció prèvia

Per a més
informació,
entrevistes i portes
obertes
personalitzades,
consulteu les
pàgines web de cada
centre.

179456-1254975Q

Col·legi Dr. Masmitjà
19/2/22 de 10:30 a 13:30
presencial – cita prèvia

136372-1254862Q

Havent-se aprovat per la Corporació Municipal en Ple, en sessió ordinària realitzada el
dia 2 de febrer de 2022, de forma inicial el
Pressupost únic de la corporació municipal
(Ajuntament i Societat mercantil municipal
unipersonal de responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires,
SL”) per a l’exercici 2022, així com la Plantilla
orgànica del personal, funcionari i laboral, de
l’Ajuntament. En compliment del que disposa
l’ar ticle 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic durant un termini de quinze dies, comptat des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “El Punt Avui”, així com a la
seu electrònica de l’Ajuntament: http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board//
en la secció Tauler d’Anuncis, termini en el
qual els interessats podran examinar-los i
presentar reclamacions.
Amb el benentès que l’acord íntegre i el contingut de l’expedient es trobaran publicats a
la seu electrònica (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la
carpeta Expedients en exposició pública).
Amb el benentès que, en cas de no presentar-se’n, aquests pressupostos i la plantilla
de l’Ajuntament esdevindran aprovats de
manera definitiva sense necessitat de nou
acord.
Sant Esteve Sesrovires, 7 de febrer de 2022
El secretari,
Ricard Rosich i Palet
Vist i plau
El tinent d’alcalde delegat,
Joan Galceran i Margarit

